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MAAILMANKIRJAT OVAT tällä hetkellä 
pahasti sekaisin. On pandemioita, sotia, 
ilmasto- ja energiakriisejä. Äkilliset muu-
tokset arkipäivässämme ja ympäristös-
sämme saavat meidät – ja mursut ja valaat 
– tekemään ratkaisuja, jotka eivät ehkä 
pitemmän päälle olekaan niitä parhaita.

Heinäkuussa uutisoitiin Itämerellä 
harhailevasta mursusta, joka rantautui 
ensin Haminaan ja lopulta Kotkaan. Mur-
sua yritettiin auttaa, mutta muutaman 
hetken kuluttua se kuoli pelastajiensa 
käsiin. Elokuussa taas uutisoitiin, miten 
Seineä pitkin kauas sisämaahan uinut 
maitovalas menehtyi pelastusoperaati-
on aikana.

Kaiken tämän keskellä unohtuu hel-
posti, että moni asia on nyt paremmin 
kuin koskaan. Suomi on jo monena vuon-
na todettu tiettyjen kriteerien mukaan 
maailman onnellisimmaksi maaksi. Ei kyllä 
pidä paikkaansa, sanomme ja listamme 
asioita, jotka ovat vielä huonolla tolalla, 
emme niitä, jotka ovat jo hyvin.

Mitä jos kääntäisimme katseemme 
myös hyvän suuntaan?

Näin joskus aikana ennen koronaa elo-
kuvan Päivä ilman sotaa (Joyeux Noël,  
ohj. Christian Carion, 2005). Elokuva 
kertoo ensimmäisen maailmansodan 
länsirintamalla joulun 1914 ajaksi solmi-
tusta yhden päivän mittaisesta asele-
vosta. Aloite tähän tuli rivisotilailta, jotka 
olivat rintamalla näkö- ja kuuloetäisyy-
dellä toisistaan. Miehet hakivat ei-ke-
nenkään-maalta kaatuneensa, he myös 

Mursuja, valaita ja ihmisiä
lauloivat ja eräällä rintamaosuudella soti-
laat jopa pelasivat keskenään jalkapalloa. 

Alankomaalaisen historioitsijan 
Rutger Bregmanin paljon julkisuutta 
saaneessa kirjassa Hyvän historia (Ate-
na 2020) törmäsin tähän samaan kerto-
mukseen. Olin pitänyt tarinaa fiktiona, 
kauniina toiveena, mutta tarina onkin 
tosi, eikä edes ainoa laatuaan.

Bregman kirjoittaa, miten joulun 
1914 rauhaa pidettiin pitkään pelkkä-
nä ”sentimentaalisena satuna”. BBC te-
ki kuitenkin asiasta vuonna 1981 doku-
mentin Peace in No Man’s Land ja siitä 
selvisi, että kyse ei ollut huhupuheista. 
Aikalaistodisteita löytyi paljon sotilaiden 
rintamalta lähettämistä kirjeistä.

Bregman kysyykin: jos kerran sotilaat 
pystyivät rauhanhetkeen kesken julman 
sodan, mikä estää meitä nousemasta 
”omista juoksuhaudoistamme”. Mitä jos sa-
malla, kun pyrimme parantamaan huonosti 
olevia asioita, muistaisimme kaiken sen 
hyvän, mitä meillä jo on? Tätä kannattaa 
meistä jokaisen itse tykönämme miettiä.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja rauhaa vuo-
delle 2023!

Sirkka-Liisa Mettomäki
päätoimittaja

JK. Englantilainen arkeologi Howard Car-
ter löysi lähes koskemattoman faarao 
Tutankhamonin haudan Kuninkaiden 
laaksosta Egyptistä marraskuussa 1922. 
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Teksti Tarja Kupiainen, kuvat Liisa Takala / Teos

Kirjailija Emmi Itärannalle ei ole yhdentekevää, millaisen maailman  
jätämme tuleville polville. Siksi hän haluaa teoksillaan osoittaa,  

millaista tulevaisuutta rakennamme.

>

Itärannan jokaisen romaanin taustal-
la on jokin alkukuva, joka toimii yhtenä 
lähtökohtana kirjoittamiselle. Alkukuvia 
yhdistää vesi. Kirjallisuudessa puhutaan 
usein elämänvirrasta, joka kuljettaa ihmis-
tä tilanteesta toiseen. Itärannan mukaan 
vesi, suuntaa muuttava juokseva virta ku-
vastaa hyvin arjen ennakoimattomuutta 
ja muodottomuutta. Kenties siksi vesi niin 
metaforana kuin konkreettisena element-
tinä kiehtoo.

Teemestarin kirjan alkukuvassa nuori 
nainen valmistaa teetä viimeisestä vesi-
tilkasta. Itäranta pohti, miksi käytetään 
viimeiset vedet teehen, vaikka sen val-
mistuksessa osa vedestä höyrystyy, siis 
katoaa. Miksi teemestari ei juonut vettä, 
vaan ikään kuin hukkasi siitä osan? Vas-
taus löytyy teeseremonian keskeisestä 
merkityksestä japanilaisessa kulttuurissa.

Japanilainen teerituaali onkin inspi-
roinut Itärantaa: 

– Teemestarit ovat hakeneet täydel-
lisen teen vaatimaa parasta vettä jopa 
kymmenien kilometrien päästä heillä tie-
dossaan olevista puhtaan veden lähteistä.

– Meille suomalaisille puhdas vesi on 
itsestäänselvyys. Juomme pelotta kraa-

E
mmi Itärannan esikoisromaani 
Teemestarin kirja on uudessa nos-
teessa Saara Saarelan elokuvan 
Veden vartija (2022) ansiosta. Toi-

saalta romaanin ja elokuvan teemat, puh-
taan veden puute ja ilmastonmuutoksen 
vaikutukset, askarruttavat tänä päivä-
nä enemmän kuin kirjan ensimmäisen 
painoksen ilmestyessä vuonna 2012. Itä-
ranta kuitenkin muistuttaa, että muualla 
maailmassa on ollut ilmastonmuutoksen 
merkkejä, kuivuutta ja meren pinnan alle 
jääneitä alueita kauan ennen kuin me Eu-
roopassa siihen havahduimme.

Teemestarin kirjassa eletään suunnat-
toman katastrofin jälkeistä aikaa. Entisai-
ka elää unohtuneissa tarinoissa jäästä ja 
villieläimistä. Sitä seuranneen hämärän 
vuosisadan aikana ihmiskunta kulutti 
öljyn loppuun. Nykyisyys on aikaa, jos-
sa vesivarat ovat niukkoja ja hallitsevan 
sotilasdiktatuurin vallan alla. Teknologia 
on kehittynyttä, mutta elinolosuhteet 
rankkoja. Kauniin, lyyrisen ja viimeiseen 
asti hiotun kielen kuljettamana Itäran-
ta vie lukijan tuohon dystooppiseen, ei 
toivottavaan nykyisyyteen, jossa silti on 
häivähdys toivoa.

Joensuun syyskuisen kirjallisuusta-
pahtuman yhteydessä Emmi Itäranta kävi 
myös lukioissa kertomassa teoksistaan ja 
niiden taustoista. Nuorten kysymykset se-
kä esityksen yhteydessä että sen jälkeen 
osoittivat selvästi, että Teemestarin kirja 
on edelleen kiinnostava ja ajankohtainen. 
Lisäksi vierailujen jälkeen samana iltana 
järjestetyssä Veden vartijan esityksessä 
oli silmin nähden runsaasti lukioikäisiä 
nuoria.

”Virratkoot vedet  
tulevaisuudessakin!”

Teemestarin kirjassa vesi on kantava tee-
ma. Veden muisti, vesi ja ilma ovat perus- 
elementtejä, joille ei ole mytologioissa 
syntyä – ilman niitä ei ole mitään. 

– Vesi on kaiken alussa, siinä tiivistyvät 
elämä ja kuolema – se on luova ja tuhoava 
voima. Vesi muistaa, Emmi Itäranta toteaa.

Toivo 
vaatii uskallusta ja sitkeyttä

”Luon maailmat  
kirjoittamalla.”
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navettä, eikä tunturipurojen juokseva tai 
Saimaan selkien viileä vesi meitä sairastu-
ta. Mutta onko tilanne silloinkin näin, kun 
entismaailma, meidän nykyisyytemme, 
vaihtuu hämärän vuosisadan kautta uu-
teen nykyisyyteen? Emmi Itäranta kysyy.

Pohjoisen puhtaat vedet

Emmi Itäranta rakentaa romaaneihinsa 
uskottavat, johdonmukaiset maailmat.

– Luon maailmat kirjoittamalla ja taus-
talla on tarkkaa tutkimustyötä. Selvitin 
esimerkiksi, mitkä kasvit viihtyvät kui-
vuudessa. Näitä ovat muun muassa tee, 
amarantti ja tietyt auringonkukan lajit. 
Siksi nämä esiintyvät ja ovat roolissakin 
Teemestarin kirjassa.

Toisaalta tulvien ja toisaalta vesistö-
jen kuivumisen aiheuttama ilmastopa-
kolaisuus on olennainen osa romaanin 
maailmaa. 

– Ihmiset ovat liikkuneet idästä ja ete-
lästä pohjoiseen puhtaan ilman ja ve-
den perässä, perinteet ovat sekoittuneet, 
mannerten rajat ja ääriviivat muuttuneet 
maan jäädessä tulvivien merien alle, kult-
tuurit ja uskonnot sekoittuneet, Itäranta 
kuvailee teoksensa elinpiiriä ja jatkaa: 

– Koska puhdas vesi on teeseremo-
niassa olennaista, ei ole kummallista, että 
japanilaiset ovat vaeltaneet ilmastopako-
laisina Suomeen, jonka tunturilähteissä 
on puhdasta, hyvälaatuista juomavettä 
ja tuoneet mukanaan ikivanhan teepe-
rinteen.

Suomalaisen perinteen näkökulmasta 
kiintoisaa on, kuinka romaanissa vietetään 
kuukekriä vuoden vaihteessa. Siinä tut-
tua ovat satokauden herkut, joskin aivan 
toiset kuin mihin olemme tottuneet. Kii-
nalaiseen juhlintaan kuuluva lohikäärme 
tuo kuukekriin oman mausteensa. Romaa-
nissa eri traditiot eivät pyri korvaamaan 
toisiaan tai kilpaile keskenään, vaan ne 
yhdistyvät uudenlaisiksi perinteiksi.

Miksi idästä vaelletaan juuri Suomeen 
ja Lappiin? Itäranta muistuttaa, että kiina-

”Vesi kuvastaa arjen  
ennakoimattomuutta  
ja muodottomuutta.”
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lainen taolaisuus pitää vettä muutoksen 
elementtinä. Taolaisuuden mukaan vesi 
on toisaalta haurasta, mutta toisaalta se 
näyttäytyy vahvana ja löytää reittinsä ki-
venkin läpi. Koska vapaat vedet ovat suu-
rimmasta osasta maapalloa ehtyneet, ovat 
ihmiset joutuneet lähtemään etsimään 
vettä. Pohjoisesta sitä on vielä löytynyt. 
Näin japanilaisen ja kiinalaisen perinteen 
sekoittuminen pohjoiseen on luontevaa – 
vesi on tässä yhdistävä elementti.

Teemestarista veden vartijaksi

– Elokuva ja kirjallisuus ovat eri taidela-
jeja, niillä on omat ilmaisukeinonsa, Itä-
ranta toteaa ja jatkaa, kuinka huolimatta 
siitä, että elokuvassa ei ole yhtään samaa 
kohtausta kuin teoksessa, kirjan tunnelma 
välittyy elokuvassa. 

Kirjan lukeneena ja elokuvan nähnee-
nä voin täysin tähän yhtyä. Elokuvasta 
tunnistin repliikkejä, joita on kirjassakin, 
mutta ne oli siirretty eri tiloihin ja eri hen-
kilöiden suihin, mikä korosti taidelajien 
erillisyyttä ja ominaislaatua.

Elokuva pääsee lähimmäksi kirjan hen-
keä vähän yllättäen kohtauksessa, jollaista 
kirjassa ei ole. Tässä episodissa vanhem-
pi nainen tulee päähenkilö Norian luo ja 
haluaa teeseremonian, mutta vettä ei 
enää ole. Siitä huolimatta Noria järjestää 
seremonian.

Kohtaus on sanaton, kunnes muu-
sikko Ulla Pirttijärven esittämä nainen 
puhkeaa joikaamaan. Tunnelma on maa-
ginen ja siinä tiivistyy kauniisti se, mistä 
Teemestarin kirjassa on kyse: kansat ovat 
tulleet yhteen ja kulttuurit ovat sekoittu-
neet kuten japanilainen teeseremonia ja 
saamelainen lauluperinne.

Väinämöisen polvenhaava

Emmi Itäranta on perehtynyt eri kult-
tuurien mytologioihin ja muihin pe-
rinteisiin. Tämä on selvästi luettavissa 
esikoisteoksessa, jossa toisistaan eril-
lään olevat traditiot kohtaavat toisen-
sa. Myös Kalevala ja sen taustalla oleva 
moninainen laulurunous on Itärannalle 
tuttua. Kalevalassa ja kansanrunoissa 
on alkumeri, joka oli jo ennen kuin 
maailma luotiin. Se osoittaa meille veden 
merkityksellisyyden ja ensisijaisuuden: 

vesi oli jo silloin, kun mitään muuta ei 
ollut.

Esikoisromaania seuraavan Kudottu-
jen kujien kaupungin (2015) alkukuvana 
oli Tarot-korttien torni, joka merkitsee 
uusiutumisen ja eheytymisen aikaa ja 
jossa tärkeä elementti on puhdistava 
vesi. Teoksen yhtenä, myyttisenä teemana 
on vedenpaisumus. Itäranta tuntee eri 

tuttaa jumalat tai muut henkiolennot. Sen 
sijaan kalevalaisessa perinteessä kyse on 
vahingosta, jonka onneton itse itselleen 
aiheuttaa. Tai kyseessä voi olla pahantah-
toisen henkiolennon aikaansaannos. Tässä 
Emmi Itäranta osoittaa tuntevansa myös 
Kalevalan taustalla olevaa laulurunoutta, 
sillä hän viittaa harvinaiseen Väinämöi-
sen polvenhaavan versioon. Siinä "lempo 
liikuttaa terää, piru vartta vaapauttaa" 
(SKVR XII1 25).

Toivon häivähdykset

Emmi Itärannan teosten maailmoja on 
luonnehdittu dystopioiksi, epätoivotta-
viksi tulevaisuuskuviksi. Kuitenkin Tee-
mestarin kirja päättyy toivon pilkahduk-
siin. Päähenkilö Noria on aina unelmoinut 
näkevänsä luonnonjäätä, josta on kuullut 
tarinoita. Vaikka Noria joutuu sotilasvallan 
vangiksi ja hiipuu pois 18-vuotiaana, hän 
ei kuole onnettomana. Viimeisinä hetki-
nään hän kokee sen, mistä on uneksinut: 
taivaalta tulee hiljalleen lunta ja seutu 
peittyy jäähileisiin.

Noria ei koskaan saa tietää sitä, mikä 
meille lukijoille paljastetaan. Hänen ystä-
vänsä säilyy uskollisena ja tuo ilmi todis-
teet sotilasvallan petollisuudesta. Ja mikä 
yhteisön kannalta on tärkeintä: puhtaan 
veden sijainnin salaisuus murtuu ja makea 
vesi tulee kaikille saavutettavaksi – ehkä.

Toivon merkitys paljastuu kauniisti 
Emmi Itärannan omissa sanoissa:

– Ajattelen toivon olevan jotain kiin-
teästi ihmisyyteen kuuluvaa, lajityy-
pillinen selviytymisominaisuus. Sitä 
on hyvin vaikea kitkeä tai sammuttaa 
kokonaan. Samaan aikaan realistisen, 
tosiasioihin pohjautuvan toivon ylläpi-
täminen vaatii aktiivista työtä. Toivoon 
suhtaudutaan usein hieman naiivina 
fantasiana, josta ei ole mitään todellis-
ta hyötyä. Olen tästä täysin eri mieltä. 
On helppoa heittää kyynisesti hanskat 
tiskiin. Toivo sen sijaan vaatii uskallusta, 
vaivannäköä ja sitkeyttä, ja se on vält-
tämätöntä selviytymiselle. Onko maail-
massa koskaan mikään asia muuttunut 
parempaan suuntaan ilman toivoa siitä, 
että paremmin voisi olla? ❖

Kirjoittaja on folkloristi ja Kalevalaisten Naisten 
Liiton hallituksen jäsen.

Emmi Itärannan teoksia on luonnehdittu runol-
lisiksi dystopioiksi.

kulttuurien vedenpaisumusmyytit, joista 
usealle tutuin on Vanhan testamentin 
Nooan arkin tarina, oman aikansa dystopia.

Kalevalaisen perinteen ystäviä ilah-
duttaa, että Joensuun kirjallisuustapah-
tumassa Emmi Itäranta muistutti yleisöä 
Kalevalan vedenpaisumuksen versiosta 
eli Väinämöisen polvenhaavasta. Venet-
tä veistäessään Väinämöinen iskee kir-
veensä vahingossa polveensa. Polvesta 
pursuava hurme täyttää koko tienoon, eli 
vedenpaisumuksen sijaan saamme veren-
paisumuksen. 

Yleensä myyteissä vedenpaisumuksen 
syynä on ihmisen tekemä rike, joka suu-
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HETKI RUNOLLE

”Tämä katkelma elokuussa ilmestyneestä ehkä-esikoisteoksestani tuntuu juuri nyt ajankohtaiselta ja tunnistettavalta; raiteilla on lehtiä, illat 
pimenevät ja pitäisi horjahtelematta jaksaa jatkuvia valintoja. Monenlaisiin suuntiin hapuileva teos ei kovinkaan säyseästi pysähdy paikoilleen 
yksittäisiksi runoiksi, mutta tässä tunnistan jotain kokonaisuudenkaltaista.”

Petra Vallila (s. 1983) on itähelsinkiläissyntyinen runoilija ja yritysviestijä, joka on aina kirjoittanut työkseen. Hyvin harva tietää, että hän on 
lapsena ollut mukana helkanuorissa ja soittanut viisikielistä kannelta. 

vastaanottajille: että raiteilla oli lehtiä, että tapahtui horjahdus

re:re:re:re:vs:re   vedän takaisin aiemman, alusta
palautan, vielä
   
   Tarkoititko: jotain normaalia
   kyllä, kai, en oikein tiedä
   
ehkä en olisi itse alleviivannut näin räikeästi

luonnostelen: maininta pidentyneistä illoista
enemmästä tilasta kun rivien välit on siivottu

ja että olisi tarpeen palauttaa aiempi versio

   Valitsitko: [k/e]
   
   Muu, ei, mikä

   eikä

   ohita kaikki
   ohita kaikki
   
älä ohita tätä
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KOLUMNI

Suvi Ratinen

HARRASTAN kotia, sanoin kerran ystävälleni M:lle, joskus 
20 vuotta sitten. Hän, fiksu tyyppi mutta turhan tiukasti 
kiinni totutuissa sanoissa, hermostui ja täsmensi: ei kotia 
voi harrastaa, tarkoitat siis sisustamista. 

Minua ärsytti, mutta en keksinyt sopivaa ja kuvaavaa 
ilmaisua. Harrastamiseni ei tarkoittanut sisustamis-
ta, ei ainakaan pelkästään, vaan muutakin erityistä 
asennetta, kiinnostusta ja paneutumista asumiseen 
ja asuntoon, vaalimista ja viihtymistä.

Valitsemani ja määrittelemäni harrastus oli 
myös vastakohta matkustelulle – matkustamis-
tahan on kyllä ookoo harrastaa, mutta se ei ole 
koskaan erityisesti sytyttänyt juuri minua. Räppi-
duo JVG:n sanoin: ”Mitä mä Malagas? Viihdyn hiton 
hyvin himassa.”

Myöhemmin vasta alettiin puhua kotoilusta. Ilah-
duin uudissanasta, sillä se tuntui ilmentävän ja kiteyt-
tävän myös minun touhujani. Vaan ei sitten ehkä kuiten-
kaan: kotoilu ja hyggeily vaikuttivat liittyvän enemmän 
strömsömäiseen somisteluun ja leivoskeluun kuin mikä 
oli itselleni tyypillistä.  

Omaan harrastukseeni kuuluu myös intohimoinen 
siivoaminen ja karsiminen, tilan tekeminen. Puhuin aikai-
semmin mielelläni asunnon laihduttamisesta ennen kuin 
kuulin konmarituksesta ja minimalismista; ennen kuin 
tavaroiden raivaamisesta tuli muotia ja kansalaistaito.

Siivoamisen megatrendaaminen on toden totta ihas-
tuttanut minua. Silmät loistaen imuroinnistaan intoile-
va pääministeri ja itsekosteuttavaa moppiaan ylistävä 
tositeeveetähti, nuori poika! Tuttu –perusterve – kes-
ki-ikäinen mies leveili juuri kuolinsiivouksellaan, sai sen 
kuulostamaan lumilautailulta Alpeilla tai joogaretriitiltä 
Etelä-Afrikassa.

En näe siivous- ja raivausintoilua omiin nurkkiin kä-
pertymisenä ja juuttumisena vaan maailmanparantami-
sena, lähimaailmanparantamisena. (Valitettavasti äitini 
ei näe asiaa samalla tavalla, ei tietenkään: häneltä jää 
paljon näkemättä tavararöykkiöidensä takaa.) 

Suhteemme elinympäristöihimme on kiinni totutuis-
ta tavoista, termeistä ja trendeistä. Muotisanat tekevät 
meille näkyväksi uusia asenteita suhteessa tiloihin ja 
esineisiin. Villasukat jalassa kotona hiippailu ei ollut sa-
malla tavalla kulttuurisesti merkityksellistä ennen hyg-
geilyn rantautumista Suomeenkin.

Sisustan, raivaan, toljotan

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

Kuva Milla
 von Konow / 

Ta
m

m
i.

Olennainen osa kotiharrastustani, jolle en ole vielä-
kään keksinyt osuvaa termiä, on toljottaminen. Se tar-
koittaa lähinnä sohvalla makoilua ja olla-möllöttämistä 
yksin omassa tilassa, hiljaisessa ja häiriöttömässä (ja 
mieluiten väljässä, kauniissa ja siivotussa). 

Löysin sanan aikoja sitten Kreetta Onkelin lehti-
haastattelusta: hän kertoi valitsevansa usein sosiaalis-
ten aktiviteettien sijasta yksin kotiin jäämisen ja seinän 
tuijottelun. Se sai minut tunnistamaan oman tarpeeni 
ja antamaan sille aikaa. Pötköttely alkoi tuntua rele-
vantilta toiminnalta, olihan termin lanseerannut suo-
sikkikirjailijani. 

Ystäväni M tosin puhuisi ehkä mieluummin tietoises-
ta läsnäolosta, mindfulnessista. Tai jopa meditaatiosta. 
Mutta minä toljotan. Yksin kotona, omassa avaruudes-
sani, josta olen karsinut turhan pois. ❖
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Piispa Henrikin ja Lallin 
tarina identiteettien rakentajana 

K
yseessä ovat historiamme var-
haiset merkkihahmot ja symbolit, 
Piispa Henrikin edustaessa Suo-
men alueen siirtymistä kristinus-

kon ja läntisen kulttuuripiirin yhteyteen 
ja Lallin kuvastaessa monille suomalaista 
talonpoikaista itsenäisyyttä ja vastarintaa 
vieraita vaikutteita vastaan.

Teksti Ossi Tammisto, kuvat Tammi / Lalli. Kansallismurhaajan muotokuva

Piispa Henrikin ja hänen surmaajansa Lallin väitetty kohtaaminen vuoden 1150 tienoilla  
on säilynyt suomalaisten mielissä vuosisadasta toiseen. 

Siksi kirkkohistorian professori Tuo-
mas Heikkilän tutkimukset ja niiden 
tulokset nostivatkin metelin hänen 
kyseenalaistettuaan kumpaisenkin herran 
olemassaolon. Tosin väite on julkisuudessa 
usein kärjistetty, sillä tarkemmin Heikkilä 
toteaa, ettei varmuutta olemassaolosta 
voida saada aikalaislähteiden puutteen 

vuoksi. Onpa Heikkilä todennut niinkin, 
että joku on varmasti ollut järjestelemässä 
Lounais-Suomen alueen kirkollisia oloja 
ja tämän menehdyttyä tavalla tai toisel-
la hänen jäänteitään on voitu alkaa pitää 
pyhäinjäännöksinä.

Vuonna 2005 Tuomas Heikkilä jul-
kaisi kirjan Pyhän Henrikin legenda, ja 

Albert Edelfelt: Piispa Henrikin kuolema, 1878. 

Kuva Kansallisgalleria / Hannu Karjalainen
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tänä vuonna ilmestynyt Lalli. Kansallis-
murhaajan muotokuva jatkaa samoista 
teemoista. Tavallaan on jopa sääli, että 
keskustelu on keskittynyt niin vahvasti 
näiden kahden nimihenkilön historialli-
suuskysymykseen, sillä Heikkilä on tehnyt 
valtavan kulttuuriteon toimittaessaan 
kriittisen edition maamme vanhimmasta 
säilyneestä kirjallisesta tuotteesta, Pyhän 
Henrikin legendasta. Hän on myös selvit-
tänyt uutterasti Henrikin kunnioituksen 
levinneisyyttä keskiajan Euroopassa sekä 
legendan käsikirjoitusten historiaa. Tämä 
kaikki ansaitsisi enemmänkin huomiota.

Mitä tulee Henrikin ja Lallin historial-
lisuuteen, on sillä suuren yleisön parissa 
yhä laajaa kannatusta. Tutkimuskirjal-
lisuudessakaan keskustelu ei ole vielä 
päättynyt, sillä tänä vuonna on ilmestynyt 
myös dosentti Mikko K. Heikkilän teos 
Heinien herrat. Suomen historian pisin 
perinne, joka tarjoaa historiallisuuskysy-
mykseen oman tulkintansa. Kiehtovaa si-
nänsä, että tutkijoita yhdistää kiinnostus-
kohteen lisäksi sukunimi, joka puolestaan 
Henrik-nimen muunnoksena kuvastaa 
tämän mittavaa kulttuurista vaikutusta 
Suomessa. Itse jätän historiallisuuskysy-
myksen pätevämmille ja syvennyn juu-
ri tähän kulttuuriseen puoleen Tuomas 
Heikkilän tuoreimmassa kirjassa.

Lallin tarinan jäljillä

Lallissa näet tulee hyvin ilmi se, että 
riippumatta siitä oliko koko Lallia 
henkilönä vai ei, on hänen kulttuurinen 
vaikutuksensa ollut mittava. Tosin hänestä 
luotu kuva on usein ollut hyvin irrallaan 
siitä kuvasta, jonka vanhimmat tekstiläh-
teet antavat.

Vanhin lähde eli Pyhän Henrikin le-
genda ei edes kerro hänen nimeään, ja 
surmatyön motiiviksikin esitetään Hen-
rikin antama nuhtelu aiemmin tehdystä 
murhatyöstä. Surmatulta viedystä lakista 
ja siitä, miten se vei surmaajan pääna-
han sekä kevätjäältä löytyneestä piispan 
sormesta kerrotaan vielä legendan ihme-
luettelossa.

Tarina on siis lyhyempi ja hieman eri-
lainen kuin monille tutussa versiossa, joka 
perustuu kansanomaiseen Piispa Hen-
rikin surmavirteen. Senkin alkuperää on 
kyllä pidetty pohjimmiltaan keskiaikai-

sena, mutta koska 
vanhimmat käsikir-
joitukset ovat vas-
ta 1600-luvulta, on 
vaikea sanoa, mikä 
on ollut kertomuk-
sen mahdollinen 
alkuperäinen muo-
to. Tästä tekstistä 
löytyvät nimet Lalli 
ja Kerttu, Henrikin 
kestitseminen, Ker-
tun valehtelu mak-
samattomuudesta 
sekä Henrikin sur-
maaminen talvimai-
semassa.

Heikkilä osoittaa 
kirjassaan monin ta-
voin tämän version 
merkittävyyden. Se 
on nähty alkuperäisempänä kuin teks-
tinä vanhempi legenda, jopa tutkijoi-
den parissa. Tässä on tietynlaista «kyllä 
kansa tietää» -ajattelua, surmavirttä 
pidettiin kansan historiallisen muistin 
tuotteena. Heikkilä kertoo, miten joitain 

surmavirren elementtejä on voitu osoittaa 
keskiaikaisiksi kirkkotaiteen perusteella, 
kuten Lallin vaimo, mutta kyseiset kuvat 
ovat 1400-luvulta eivätkä siis todista sur-
mavirren muinaisuutta.

Muodonmuutos  
murhaajasta sankariksi

Surmavirren kuvastossa Lalli on pahan-
tekijä, joka saa ansaitsemansa rangais-
tuksen. Heikkilän kirjan kiehtovinta antia 
on kuitenkin kuvaus siitä, miten kertomus 
erityisesti Lallin osalta on elänyt varsinkin 
1800-luvulta lähtien. Henrikin merkitys oli 
jo pienentynyt katolisen uskon väistyttyä 
ja siten pyhimysten menetettyä merkityk-
sensä muuta kuin esikuvina ja historian 
henkilöinä. Kansallisesti heräävä Suomi 
tarvitsi merkkimiehiä muinaisuudesta, 
eikä sellaiseksi käynyt surmansa saanut 
ulkomaalainen saarnamies. Oli aika nos-
taa Lalli jalustalle. >

Tässä arvonnousussa lähdemateriaalia 
tulkittiin luovasti. Nyt surmavirren taus-
talta haettiin asioita, jotka perustuivat 
lähinnä kuvaajiensa nationalistiseen mie-
likuvitukseen. Lallista tuli talonpoikainen 
heimopäällikkö, sankari, joka puolustau-
tui vierasta riistäjää vastaan. Kertomusta 
kuvatessa Henrikin avuttomuus korostui, 
mutta surmaajaan liitettiin tietynlaista yl-
västä uhmaa ja voimaa. Vaikka luterilaisen 
kirkon asema oli vielä 1800-luvulla vankka, 
saatettiin kirkonmiehen roolia tarinassa 
vähitellen muokata, olihan kyse katolilai-
sesta piispasta, jossa siis täytyi olla jotain 
kieroa kuin Topeliuksen Välskärin kerto-
muksien jesuiittahahmossa.

Samalla voimistui vielä nykyään sitke-
ästi elävä myytti. Jo alkuperäisen legendan 
ristiretkikuvaus oli luonut kuvan voimalla 
tapahtuneesta maan kristillistämisestä, 
ja nyt Lallin tarinasta alkoi muodostua 
eräänlainen pakanallisen uskon taistelu 
vierasta uskoa vastaan. Mielikuva väki-
valloin suoritetusta miekkalähetyksestä 
elää voimakkaana siitä huolimatta, että 
nykytutkimuksen perusteella kristinus-
ko saapui Lounais-Suomeen vähitellen ja 
suhteellisen rauhallisesti. Niinpä Henrikin 
tai tämän mahdollisen esikuvan on näh-
ty ennemmin olleen jo valmiin kirkollisen 
elämän organisaattori kuin täysin paka-
nallisen maan käännyttäjä.

”Oli aika nostaa  
Lalli jalustalle.”

Kuva Apu 7/1964.
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Mielikuvilla on kuitenkin suuri voima, 
ja niinpä Heikkilä marssittaa 1900-luvul-
ta juuri tähän liittyen melkoisen moder-
nin mytologian. Vuonna 1909 sosialide-
mokraattisessa Kansan lehdessä piispan 
sanotaan antaneen tappaa tuhansia, 
kun Lalli tappoi vain yhden. Vuonna 1917  
V. A. Koskenniemi asetti Leijonalippu 
-runossaan Lallin sankariksi, joka ”ei kär-
sinyt vierasta miestä”. Samana vuonna 
Satakuntaan perustettu lehti Lalli lausui 
nimihenkilöstään, että tämä ”oli suora ja 
rehellinen suomalainen talonpoika, joka 
tahtoi suojella kotinsa koskemattoma-
na ja loukkaamattomana”. Vuonna 1920 
pilalehti Ampiainen kirjoitti hieman kieli 
poskessa Lallin olevan Suomen ensim-
mäinen itsenäisyysmies.

Tarinoiden voima

Tämä kaikki kertoi enemmän ajastaan ja 
sen tarpeista kansallisille symboleille kuin 
varsinaisesta Lallista edustaen tunnettu-
jen lähteiden hyvin luovaa tulkintaa. Nuo 
tulkinnat elävät kuitenkin yhä mielikuvis-
samme. Heikkilä nostaa esimerkkejä tästä 
niin modernista lehtikirjoittelusta kuin 
myöskin yllättäen nettikeskusteluista. 
Äkkiseltään yllättävä lähdeaineisto puol-

”Lallin tarinasta alkoi 
muodostua eräänlainen 
pakanallisen uskon  
taistelu vierasta uskoa 
vastaan.”

taa paikkaansa, sillä se kertoo, mitä niin 
sanotut kansan syvät rivit ajattelevat Lal-
lista. Verkossa tarina miekkalähetykses-
tä ja valloittajaa uljaasti vastustaneesta 
Lallista elää paksusti ja kasvaa edelleen 
saaden yhä uusia aineksia.

Kuten Henrik pyhimyksenä oli ennen 
kaikkea symboli Suomen kristillistymiselle 
eivätkä hänen elämänvaiheensa näytel-
leet itse asiassa erityisen suurta roolia 
hänen alkuperäisessä legendassaan, on 

Lallista tullut omanlaisensa symboli, jolle 
annetut merkitykset eivät ole riippuvaisia 
hänen elämänvaiheistaan tai edes ole-
massaolostaan. Aika näyttää, onko näille 
kahdelle symbolille tulevaisuudessakin 
käyttöä ja millaisia merkityksiä heille jat-
kossa asetetaan. ❖

Kirjoittaja on kulttuurihistorian FM. Hän on 
erityisen kiinnostunut kirkkohistoriasta ja kir-
joittaa Kirkkohistorian kahinaa -nimistä blogia. 

Pyhä Henrik Eskil- ja Sigfrid-pyhimysten seurassa. Henrikin jaloissa Lalli.

Kuva Historiska museet, Stockholm / Bilddataprojektet / Lennart Karlsson.
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Teksti Sirkka-Liisa Mettomäki, kuvat Wikimedia Commons

MAAILMA 50 VUOTTA SITTEN

Vuonna 1972

– Raitiovaunut lopettivat liikennöinnin 
Turussa lokakuussa.

– Suomalaisen teatterin satavuotis-
juhlavuoden pääjuhla pidettiin syksyllä 
1972 Porissa. Näin siksi, että Suomalainen 
Teatteri, myöhemmin Suomen Kansallis-
teatteri aloitti toimintansa Porissa, koska 
ilmapiiri Helsingissä oli tuolloin pahasti 
kieliriitojen sävyttämä.

– Ajovalojen käyttö moottoriajoneu-
voissa kaikkina vuorokaudenaikoina tuli 
Suomessa pakolliseksi 1.11.–31.3. aikana.

– Saksan liittotasavalta ja Saksan de-
mokraattinen tasavalta tunnustivat toi-
sensa. Marraskuussa Suomi tunnusti mo-
lemmat Saksat.

– Apollo 17 laukaistiin matkaan jou-
lukuussa. Lento on toistaiseksi viimei-
nen Kuuhun laskeutunut miehitetty ava-
ruuslento.

Muistatko?

– Televisiossa alkoi Rintamäkeläiset-sar-
ja, jota esitettiin vuoteen 1978 asti. Sarja 
kertoo elämästä aikana, jolloin pientilal-

Viimeinen neljännes

listen elinkeino oli vaakalaudalla ja koko 
elämäntapa murroksessa.

– Vuonna 1972 ilmestyi Arto Paasi-
linnan esikoisromaani Operaatio Fin-
landia. Teos on tyyliltään humoristinen 
sodankuvaus (!), ja se sai sekä Suomessa 
että Ruotsissa aikaan jonkin verran kes-
kustelua. Teos kertoo Suomen ja Ruotsin 
välisestä sodasta vuonna 1977.

–  Nobelin kirjallisuuspalkinnon, joka 
on yksi alkuperäisistä viidestä Nobel-pal-
kinnoista, sai 10.12.1972 saksalainen kirjai-
lija Heinrich Böll.

– Aleksis Kiven kuolemasta tuli 
kuluneeksi sata vuotta. Kiven kunniaksi 
Tuusulan kunta kiinnitti Taidekeskus 
Kasarmin seinälle pääsisäänkäynnin 
viereen muistolaatan vuonna 1972. 

– John Boormanin ohjaama Syvä 
joki oli Suomessa vuoden viidenneksi 
katsotuin elokuva, noin 290 000 katsojaa.

– Vuonna 1972 kultalevymyyntiin eli 
vähintään 10 000 kappaleen myyntiin yl-
sivät muun muassa seuraavat levyt Poing 
poing poing (Irwin Goodman), Rakastan 
sinua elämä (Kauko Käyhkö) ja Konstan 
parhaat (Kaustisen Purppurapelimannit).

Omat jutut

– Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri-
päivät järjestettiin vuonna 1972 Turussa 
ja kulttuurityön neuvottelupäivät Hel-
singissä. Neuvottelupäiviä järjestettiin 
1971–1975.

– Vuonna 1972 Kalevala Koru julkisti 
uuden rannekorun, mallin 425. 

Tilastot kertovat, että ensilumi satoi 
Lappiin lokakuussa ja että Etelä-Suomeen 
pysyvää lumipeitettä ei saatu koko loppu-
vuoden aikana. ❖

Vuosi 1972 oli karkausvuosi. Vuosi alkoi lauantaista 1.1. ja päättyi sunnuntaihin 31.12.
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Joulun tarinaa  
entisajasta nykypäivään

Teksti Sirpa Tyni

Kalevalainen nainen Sirpa Tyni muistelee joulun alla oman sukunsa joulutraditioita.  
Kenen jouluperinteisiin kuuluvat vielä tirripaisti tai lipeäkala?  

Tai kuka on ajanut joulukirkkoon reellä?

tittiin voisilmän tai tirripaistin kera. Riisi-
puuroa oli silloinkin ja sen seuralaisena oli 
ensin rusina- tai luumusoppa, myöhem-
min myös sekahedelmäsoppa. Kanelin ja 
sokerin tai voisilmän kanssa puuro myös 
maistui ja vanhoista kirjoista sekä joulu-
korteista voidaan nähdä kuvia tontuista 
voisilmäpuurokupin ääressä. 

Muualla maailmassa piparkakut ovat 
kuuluneet jouluun hyvin kauan, ehkäpä 
noin 1300-luvulta saakka, mutta vasta 
reilu sata vuotta sitten ne tulivat suoma-
laiseen kahvipöytään. Kekrin aikaan teu-
rastetuista eläimistä tehtiin makkaroita 
ja lihaa säilöttiin suolaamalla ja kuivaa-
malla joulua varten. Lipeäkalakin valmis-
tettiin itse. Kaupasta sai ostaa kuivattua 
turskaa, myöhemmin myös molvaa, jo-
ka sitten liotettiin itse tehdyssä koivun-

tuhkalipeävedessä. Kalaa piti sen jälkeen 
liottaa kylmässä vedessä, jota vaihdettiin 
päivittäin tai se piti laittaa virtaavaan 
veteen likoamaan. Tätä keitettyä kalaa 
syötiin suurena herkkuna perunoiden, 
valkoisen kastikkeen, maustepippurin ja 
suolan kanssa. Tänäkin päivänä lipeäkala 
kuuluu joidenkin joulupöytään. 

Isä ja äiti

Isäni syntyi 1923 ja hänen syntyessään 
Suomi oli jo itsenäinen. Suomessa oli tal-
visota 1939–40 ja jatkosota vielä vuosina 
1941–1944. Isäni joutui olemaan sodassa, 
mutta muistitieto ei kerro, viettikö hän 
jouluja rintamalla. 

Maaseudulla ei sota-aikana ollut niin 
suuria puutteita ruuasta kuin kaupungis-
sa. Maalla kasvatettiin itse ruokaa ja sitä 
vaihdettiin kyläläisten kanssa. Kaupunkiin 
toimitettiin esimerkiksi voita, jolloin saatiin 
vastineeksi esimerkiksi kahvia ja sokeria.

88-vuotias äitini kertoi, että hänen 
lapsuudessaan kuusi riippui usein ka-
tosta. Kuusessa oli latvatähti ja aidot ta-

”Entisaikaan 
joululahjojen määrä 
ei ollut iso.”

M
ummoni eli isäni äiti syn-
tyi vuonna 1895 ja äitini äiti 
syntyi vuonna 1906. He syn-
tyivät aikana, jolloin Suomi 

ei ollut vielä itsenäinen, vaan Venäjän 
vallan alla. Joulua toki vietettiin silloin-
kin. Oli joulukuusi ja joulupukkikin kulki 
talosta taloon. Tosi kauan sitten jouluk-
si lattioille levitettiin olkia koristeeksi ja 
ruoka oli pöydässä yön yli tarjolla kaikil-
le, kuten tontuille ja haltijoille seuraavan 
vuoden onneksi. Näitä perinteitä ei meillä 
muisteta olleen.

1800-luvulla ei ollut vielä kaikkia yh-
distävää jouluruokaa. Silloin kuitenkin syö-
tiin paremmin kuin arkena. Noihin aikoihin 
varakkaimpiin perheisiin tuli rosolli, jossa 
alkuun oli perunaa, hienonnettua sipulia 
ja suolasilakoita. Myöhemmin siihen lisät-
tiin punajuurta, porkkanaa, suolakurkkua, 
omenaa ja silliä eli siitä tuli sellainen, kuin 
tänä päivänäkin syömme. Silakka on ai-
nakin Savossa jäänyt pois, eikä silliäkään 
aina laiteta. 

Joulukirkkoon lähtiessä syötiin no-
peasti valmistettavaa talkkunaa, joka nau-
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likynttilät, jotka oli laitettu langalla kiin-
ni kuuseen. Myöhemmin tuli metallisia 
kynttilöiden pidikkeitä. Muina koristeina 
oli lippurivistöjä, erilaisista papereista 
tehtyjä, keitetyllä perunalla liimattuja ko-
risteita, pipareita ja omenia. Pumpulia oli 
oksilla lumena. Ikkunoihin leikattiin tähtiä 
ja tonttuja. Lankatonttuja tehtiin myös ja 
sota-aikana vuoltiin puusta litteitä ”kark-
keja”, jotka päällystettiin jollakin kauniilla 
paperilla ja ripustettiin kuuseen. 

Joulukirkkoon matkattiin hevosella. 
Kirkko saattoi olla jouluaamuna jo neljältä 
tai kuudelta, ja kun rekikyyti oli kylmää ja 
kun kirkkokin oli kylmä, niin naisten pit-
kien hameiden alle heitä lämmittämään 
oli varattu metallisia, ikään kuin lyhtyjä, 
joissa oli joko kuumia hiiliä tai tiiliä. Rees-
sä ei ollut lämmitystä, vaan rekipeittoja ja 
ns. nahkasia, eli lampaantaljasta tehtyjä 
peittoja.

Kun herätys oli ollut aikaisin ja vihdoin 
istuttiin kirkon penkissä, monen kuulijan 
tavoitti uni. Kirkoissa olikin unilukkari, joka 
koetti herätellä nukkuvia seuraamaan ju-
malanpalvelusta ja etenkin papin saarnaa. 

Joulupukki ja lahjat

Entisajan joulupukki näytti toisenlaiselta 
kuin nykyään. Omassa lapsuudessani hän 

oli pukeutunut harmaaseen turkkiin, sar-
ka- tai pussihousuihin ja pitkiin huopatos-
suihin, jotka ulottuivat polvien yli, karva-
hattuun ja rukkasiin. Joulupukki näytti aika 
pelottavalta, vaikka olikin ystävällinen. Hän 
liikkui hevosella ja kulkusten kilistessä hän 
ajeli talosta taloon. Lapsille kerrottiin, että 
jos ei ollut ollut tarpeeksi kiltti, pukki toisi 
vain risukimpun, jolla sitten annettaisiin 
tuhmille piiskaa. Onneksi tuo ei koskaan 
minun kohdallani toteutunut!

Joululahjat olivat villasukkia ja lapasia, 
vaatteita, lettinauhoja, puukelkkoja ja suk-
sia, lähes kaikki itse tehtyjä. Lahjojen mää-
rä ei ollut iso, eikä niitä hankittu merkki-
liikkeestä.

Oma joulu

Lapsuuteni hienoja juttuja oli, kun pääsi 
ihastelemaan kirkonkylän kauppojen näy-
teikkunoita! Oli Keiteleen uusi Osuusliike, 
sitä vastapäätä Keiteleen Osuuskauppa 
sekä J. Tossavaisen sekatavarakauppa ja 
sitten vielä muita liikkeitä. 

Omasta lapsuudestani muistan, kuin-
ka pitkä jouluaatto oli. Isän kanssa sain 
hakea tupaan metsästä joulukuusen. Se 
koristeltiin kulta- tai hopeanauhoin, ai-
doin kynttilöin ja litteillä kuusenkarkeilla. 
Noita karkkeja hipelöin ja himoitsin koko 

joulun ajan, mutta kun tapaninpäivän il-
lalla sain ottaa karkin, niin se oli kova ja 
melko mauton. 

Kuusen koristelun jälkeen juotiin 
päiväkahvit tuoreen pullan ja torttujen 
kanssa. Pienenä minulla oli oma pieni oi-
kea kahvikuppi ja istuin tuvan pöydän ää-
ressä mummoni vieressä. Pöydän toisella 
puolella istuivat äiti ja isä. Joulun kahvi-
pöytään kuuluivat pulla, piparit, tortut ja 
muutamat pikkuleivät, kuten Hanna-tädin 
kakut. Kakkuja oli myös ja yksi tunnetuim-
pia oli tiikerikakku. Muistan lähellämme 
asuneen nuoremman mummoni ihanat 
kermavoitaikinajoulutortut, jotka olivat 
puolikuun muotoisia, mureita ja suussa 
sulavia.

Aattoillansuussa äiti ja isä tekivät na-
vettatyöt ja isä ruokki hevosemme. Kun 
olimme saunoneet öljylyhdyn valossa sa-
vusaunassa, aloimme odottaa joulupuk-
kia. Ilta tuntui kuluvan hyvin hitaasti ja 
joka kerta jännitin, käykö pukki varmasti 
ja olinko ollut tarpeeksi kiltti. Lopulta isä 
lähti – joka joulu – antamaan hevoselle 
vielä kauroja joulun kunniaksi ja tietys-
ti sillä aikaa joulupukki kävi! Että minua 
harmitti isän puolesta, mutta ei sitä kauan 
jaksanut harmitella, kun lahjat avattiin 
ja niitä piti ihastella. Sitten isä otti kita-
ran ja lauloimme joululauluja. Mummoni 
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eläessä luettiin aina jouluevankeliumi 
tuvan pitkän pöydän ääressä. Sain vielä 
poltella uunin edessä tähtisädetikkuja. 
Se oli hienoa! 

Pöydällä oli punaruutuinen pellava-
liina ja metallinen viisihaarainen kynt-
telikkö sekä katossa äidin ja isän tekemä 
himmeli. Seinällä oli paperinen joulutau-
lu, joka uusittiin vuosittain. Olisi muka-
va, kun joku niistä olisi jäänyt muistoksi. 
Illan päätteeksi syötiin kinkkua ja muita 
jouluherkkuja ennen kuin päästiin unten 
maille. Isäni sanoikin aina joulun alla, et-
tä kun ”tulis joulu, niin sais yöllä syyvvä”! 
Öljylamput ja kynttilät sammutettiin, ei-
kä mitään pihavaloja ollut, ikkunavaloista 
puhumattakaan.

Jouluaamuna heräsin kamarissa tu-
vasta kuuluvaan puuhellan huminaan, 
kun mummoni keitteli aamukahvia. Äiti 
ja isä olivat jo navetalla. Joulupäivä oli 
hiljainen ja rauhallinen. Kylässä ja tans-
seissa ei käyty ja kaikki kaupat, baarit ja 
ravintolat olivat kiinni. Vasta tapaninpäi-
vänä käytiin tapaninajelulla. Kylän raitilla 
liikkui hevosia kirkkorekineen ja ihmiset 
kyläilivät toistensa luona. 

Omat lapset ja lastenlapset

Omat lapsemme syntyivät 1980-luvun 
alussa. Silloinkin jouluaatot olivat hyvin 
pitkiä ja iltaa odotettiin malttamattomina. 

Aamulla syötiin edelleen riisipuuroa, 
josta löytyi manteli – joskus jopa useam-
pi! Haettiin ja koristeltiin kuusi, katsottiin 
Turun joulurauhan julistus sekä käytiin 

aaton kirkossa, jolloin samalla vietiin 
läheisten haudoille kyntti-

lät. Ilta koitti ja pukki huristeli autolla pi-
haan. Nyt pukilla oli jo modernit punaiset 
vaatteet eli Korvatunturillekin oli koitta-
neet paremmat ajat. Kun lapset kasvoivat, 
illat kuluivat erilaisia lautapelejä pelaten 
tuvan pöydän ääressä. Samalla hupenivat 
joulukarkit ja kinkku vuorotellen parem-
piin suihin.

Nyt joulut ovat taas erilaisia, kun 
saamme viettää joulun aikaa ainakin 
jossain määrin isona perheenä lasten ja 
lastenlastemme kanssa. Ruokia on niin 
perinteisiä kuin modernejakin, lahjat ja 
tavat ovat erilaisia kuin isoäitieni, isäni, 

äitini ja minun lapsuudessani. 
Maailma muuttuu ja kehitys 

menee eteenpäin, silti joulu on 
aina yhtä merkityksellinen ja 

vietämme sitä kukin tavallamme. Tämä 
oli minun tarinani, sinun joulusi on sinun 
tarinasi, ja toivonkin, että pohditte näitä 
asioita perheenne kanssa ja muistelet-
te, miten teidän isovanhempanne joulua 
viettivätkään. 

Hyvää ja onnellista joulun aikaa kai-
kille – jokaisella tavallaan! ❖

Kirjoittaja on eläköitynyt kirjastonjohtaja ja 
kalevalainen nainen Keiteleeltä.

Lähteet:
https://www.ruokatieto.fi/ruokakulttuuri/ny-
kypaivan-ruokajuhla/vuodenajat/talvi/joulu/
jouluruokien-historiaa

Anja Saastamoisen haastattelu, Keitele

”LAPSUUDEN jouluun liittyi paljon odotus-
ta ja jännitystä. Varhaisin muisto tuolta ajal-
ta liittyy siihen, kun olin 7-vuotias ja olimme 
muuttaneet uuteen avaraan kotitaloon. 
Isä oli jo sulan maan aikana käyskennellyt 
metsässä ja merkannut sopivan kokoisen 
kuusen jouluksi. Aattoaamuna kuusi tuotiin 
sisälle ja pistettiin ”puujalkaan.” Suuressa 
tuvassa se näytti upealta. Koristeita oli 
tuohon aikaan vähän. Muistan Suomen-
lippunauhan, paperipäällysteiset makeiset, 
muutamat omatekoiset olkikoristeet ja 
pumpulipallot. Tähti koristi kuusen latvaa, 
ja tukevimpiin oksiin sidottiin pumpulilan-
galla oikeat pienet kynttilät. Ruokailun ja 
saunomisen jälkeen kynttilät sytytettiin ja 
odotettiin joulupukin vierailua. Pettymys 
oli suuri, kun pukki oli käynyt ohimennen 
jättämässä lahjasäkin ulos oven pieleen. 
Pahaltahan se tuntui, kun oli koko päivän 
odottanut pukin vierailua. Kuitenkin jän-
nitys pikkuhiljaa lieveni ja loppuilta kului 
lahjoja tutkiessa.”

Lea Huhta, Keiteleen Kalevalaisten Naisten 
puheenjohtaja

”JOULU oli tulossa. Isäkin otti osaa 
joulusiivoukseen, hän otti tuhkat 
pesistä. Yksi huone oli käytössä vain 
kesäisin, mutta uuni oli sielläkin. Isä avasi 
luukun, jonka pesä oli täynnä. Hän pisti 
roinan palamaan.

Tuli jouluaattoilta. Pukki pistäytyi ko-
vin vajaan säkin kanssa. Kertoi, että tontut 
ovat nähneet isän olleen kovin tuhmana, 
siksi nyt on näin vähän lahjoja. Ylen ankean 
joulun jälkeen isä meni käymään kirkon-
kylällä. Sieltä tullessaan kertoi nähneensä 
joulupukin. Pukki oli leppynyt ja lähettänyt 
lisää lahjoja. Tietysti tämä tuntui hauskal-
ta, mutta kaiken aikaa mietitytti, että mi-
tä ihmettä isä on tehnyt ja milloin, kun ei 
ole huomattu.

Aikojen kuluessa sekin selvisi. Äiti oli 
piilottanut kaikki lahjat uuniin, sieltä ei ku-
kaan osaisi tirkistellä. Isä ei osannut tätä 
aavistaa ja tuikkasi kaiken tuleen. Ilman 
tätä vastoinkäymistä tämäkin joulu olisi 
mennyt unholaan.”

Raili Saastamoinen, Keiteleen Kalevalais-
ten Naisten pitkäaikainen puheenjohtaja

”Aattoillansuussa äiti ja 
isä tekivät navettatyöt.”

Kuva Antti Tyni.
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Teksti Seija Paasonen

PILVIYSTÄVIÄ

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.

Matalapaine toi lauhan sään, räntäsateet ja tuulen. Ja sohjon, joka kastelee kengät 
sekä kosteuden, joka tunkeutuu vaatteisiin. Ikä painaa kumaraan, mutta keppi tukee 

taivaltajaa, kun takatuuli tuivertaa, riepottelee hameenhelmaa ja meinaa viedä huivin 
hartioilta. Mutta ilma on leuto, eikä kaivata käsineitä. Vaikka talven selkä ei taitu vielä 

aikoihin, uutta kevättä ja valoa kohti kuljetaan.

Marcus Collin, Akka lumisohjossa, 1921, Ateneum.

Kuva Kansallisgalleria. 
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E
ila Irene Hiltusen Koitadesign syn-
tyi, kun hän löysi käsillä tekemisen 
ilon ja perinteiset käsityömallit. 
Ajatus kauniista, kestävistä, ajat-

tomista ja ekologisista vaatteista kieh-
toi. Pellava ja villa tuntuivat heti oikeilta 
materiaaleilta. Hiltunen tarttui tuumasta 
toimeen, ja pian uusien kansanvaattei-
den ensimmäiset ompeleet ja silmukat 
oli luotu.

Kaikki lähti  
kukkilinnusta

Koitadesignin 
vaatteet yhdistä-
vät karjalaista pe-
rinnettä ja 
ekologisia 

Käsillä tehden,  
luontoa kunnioittaen

Teksti Kati Lampela

Ilomantsiin paluumuuttanut Eija Irene Hiltunen toimii valokuvaajana ja  
Kuuksenkaaren majatalon, Kuuksenvaaran entisen kyläkoulun, emäntänä.  

Päätyönsä hän tekee käsityöyrittäjänä.

luonnonmateriaaleja. Yrityksen tarinan 
takana on Hiltusen kiinnostus käytän-
nöllisiin ja kauniisiin kansanvaatteisiin. 
Kansanvaatteet ovat aina olleet ekologi-
sia: luonnonmateriaalit yhdistyvät ajatto-
muuteen ja kestävyyteen. 

Käsityöyrittäjän yksi tärkeimmistä työ-
välineistä on luovuus. Luovuutta ja uusia 
ideoita ei voi pakottaa, mutta niitä voi 
houkutella ja ylläpitää. 

– Käsityöyrittäjyyteni ei sillä lailla ole 
perinteistä, että tekisin käsillä kaiken it-
se. Se on suurelta osin eri työvaiheiden 
koordinoimista, materiaalien hankintaa 
ja suunnittelua. 

– Ilomantsin luonto ja kulttuuri on 
minulle inspiraation lähde. Ilomantsilai-
suuteen liitän karjalaisen ja suomalais- 
ugrilaisen kulttuurin. Tänne muuttaessa-
ni tein Ilomantsi-aiheisen valokuvakirjan. 

Perehdyin paikkakunnan historiaan ja 
myös kukkilinnun tarinaan. Kukkilinnun 
ansioista olen käsityöyrittäjä, linnulla 

on tärkeä rooli yritykseni tarinassa.
Kukkilintu eli sielunlintu esiintyy 

karjalaisissa käsitöissä, erityisesti kir-
jottuina niin sanotuissa käspaikois-
sa, joita käytettiin entisaikaan käsien 
kuivaamiseen. Hienoimmat käspaikat 
koristivat ikoneja. Eija Irene Hiltunen 
pani merkille, että lintukuviota näkyi 

vähän paikallisissa tuotteissa. 

– Kukkilintu onnentuoja -pellavamal-
listo syntyi, kun halusin itse vaatteita, 
jotka olisivat ekologisia, kestäviä ja teh-
ty lähialueella. Kauppojen tarjonnasta ei 
tuntunut löytyvän vaatteita, jotka olisin 
kokenut omakseni. Muutama vaate on 
syntynyt myös asiakkaan toiveesta.

Inspiraationa toimivat myös tarinat. 
Hiltunen on ammatiltaan valokuvaaja, ja 
tarinat ovat aina olleet hänelle tärkeitä. 

– Tarinoita näen maisemissa, esineis-
sä, käsitöissä ja vaatteissa. Olen aina ollut 
kiinnostunut kansanvaatteista, erityisesti 
japanilaisista. Kansanvaatteissa on ajaton-
ta kauneutta ja luonnollisia materiaaleja. 

Paikallisuuden ilo

Pohjois-Karjala on ympäristönä inspiroiva 
toki luonnon ja perinteen suhteen, mutta 
myös alueen kulttuuritarjonta on moni-
puolista. Kulttuuripitäjänä Ilomantsissa 
on paljon tarjontaa, joten kulttuurinälän 
saa taltutettua takuulla. Eija Irene Hiltu-
nen pitää tätä avaintekijänä seudun tu-
levaisuutta ajatellen. 

– On tärkeää, että tämä huomioidaan 
kuntamme päätöksenteossa. Pyrin käy-
mään enemmän konserteissa ja näytte-
lyissä, mutta olen liiaksi kotikissa. Kuun-
telen musiikkia työskennellessäni. Omat 
Spotify-soittolistat ovat minulle tärkeitä.

Pellavaiset Silmukka-huivi ja Tuulikki-mekko 
muodostavat modernin karjalaisen juhla-asun.
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Hän on monipuolisesti kulttuurin 
kanssa tekemisissä päivittäin. Hän lukee, 
tarkkailee ympäristöä ja tietysti valokuvaa. 

– Kohtaan majatalossamme vierailijoi-
ta eri kulttuureista. Muutettuani tänne, 
omille juurilleni, karjalainen ja suoma-
lais-ugrilaisten kansojen kulttuuri kiin-
nostaa itseäni yhä enemmän.

Eija Irene Hiltunen asui Ruotsissa lä-
hes 20 vuotta. Skandinaavisesta kulttuu-
rista erityisesti norjalainen perinne tun-
tuu hänelle läheiseltä. Norjalaiset ovatkin 
kulttuuristaan ja perinteistään ylpeitä ja 
hyödyntävät erityisesti käsityökulttuu-
riaan muun muassa matkailussa.  

– Skandinaavinen kulttuuri eroaa kui-
tenkin omastamme. Suomalaisten pitäisi 
arvostaa omia juuriaan enemmän. Se on 
tärkeä osa, kun rakennamme identiteet-
tiämme ja sen myötä vaikka maabrän-
diämme. Suomalaisilla voisi olla isompi 
rooli yhteisen suomalais-ugrilaisen kult-
tuurin esilletuomisessa.

 

Kestävää kehitystä ja ekologisuutta

Yksi tärkeimmistä syistä ryhtyä käsityö-
yrittäjäksi oli kestävän kehityksen ja eko-
logisuuden ajatus. Laadukas ja eettisesti 
tehty vaate kestää käytössä pidempään 
kuin pikamuoti. 

– Minulla oli ajatus lähivaatteesta, ja 
niitä ryhdyin tekemään myös omaan tar-
peeseeni. Emme tosin tarvitse lisää vaat-
teita tähän maailmaan ja siksi yrittäjyys 
on myös ristiriitaista. Tekstiiliteollisuus 
on saastuttava teollisuuden muoto siinä 
missä muutkin.

Hiltunen kokee tärkeäksi ekologises-
sakin mielessä sen, että hän voi olla mu-
kana luomassa uutta ja kestävämpää sekä 
ajattomampaa ajatusta pukeutumisesta. 

– Pellavan valitsin materiaaliksi, koska 
se kuluttaa vähemmän vettä kuin puuvilla. 
Nyt minulla on tulossa Koita-hupparis-
ta erä, joka on tehty kierrätyskuidusta. 
Raaka-ainetta tekstiileihin meillä on yl-
lin kyllin. Onneksi jatkojalostamiseen ja 
kierrätykseen panostetaan. 

Villaa hän pitää supermateriaalina. 
Ekologisesta ja eettisestä villasta tehtyjä 
vaatteita on käytetty kautta aikain. Villa-
vaatteen lämpö ja kosteudenimemiskyky 
tekevät esimerkiksi neulepaidoista mo-
nikäyttöisiä. Ja onhan neulevaate myös 
helppohoitoinen: villa ei sähköisty tai ry-
pisty, eikä vaatetta tarvitse välttämättä 
pestä usein - pelkkä tuuletus riittää. Hyvin 
hoidettuna villavaatteet ovat pitkäikäisiä. 

– Paikallinen villa oli minulle sysäys 
lähteä jatkojalostamaan sitä tuotteiksi. 
Ennen koronaa ja neulontabuumia si-
tä päätyi paljon jätteeksi. Villaan liittyvä 
yrittäjyys voi parhaimmillaan tuoda hy-
vinvointia maaseudulle. Lampaat pitävät >

myös maisemat kunnossa, joten se tukee 
matkailua myös siinä mielessä.

Luonto kaiken ytimessä 

Luonto merkitsee Ilomantsiin paluumuut-
taneelle käsityöläiselle paljon. Luonnon 
tuhoutuminen, ilmastonmuutos ja luon-
non hyväksikäyttö kuitenkin ahdistavat 
ja synnyttävät voimattomuuden tunteen. 

– Kuluttaminen ei maalla asuessa ole 
niin keskeistä ja pyrin elämään ekologi-
sesti. Aistin luontokadon ja ilmastonmuu-
toksen täällä vahvasti. Metsäteollisuuden 
raskas jälki näkyy lähiympäristössä. Teen 
surutyötä kauneuden katoamisesta. Su-

Eija Irene Hiltusen yksi tärkeimmistä syistä ryhtyä käsityöyrittäjäksi oli kestävän kehityksen ja eko-
logisuuden ajatus. Kuvassa hän on pukeutunut tulevaan Lemmenlehtiset-villapaitaan, jossa on käy-
tetty karjalaishenkistä symbolia. 

”Näen tarinoita  
maisemissa, esineissä,  
käsitöissä ja vaatteissa.”
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ren myös paikalliskulttuurin katoamista: 
rakennuksien ja kokonaisen elämäntavan. 

On tärkeää, että paikallisuuden ja pe-
rinteen arvo tiedostetaan ja tehdään työtä 
niiden säilymisen eteen. Hiltunen uskoo, 
että oman kulttuurin säilyttäminen tuo 
hyvinvointia ja lisää myös paikkakunnan 
vetovoimaa.

Hän pyrkii tuomaan paikallisuutta esil-
le tuotteissaan. 

– Kukkilinnun esille tuominen paikal-
lisessa tuotteessa oli lähtökohta. Pella-
va oli luonteva valinta, mutta paikallista 
pellavaa ei ole, eikä juurikaan kotimaista 
vaatepellavaa. Yritykseni vaatteet on om-
meltu Pohjois-Karjalassa, Kiteen tekstiili-
tehtaalla. Mallit sarjoittaa Assi Moilanen 
Kuopiossa ja kuosit on painettu Forssassa 
Rykkerillä. Villan suhteen pyrin paikalli-
suuteen. Koska sitä on rajallisesti tarjolla, 
käytän villaa myös muualta Suomesta.

Kaarrokepaita on perinteinen skandi-
naavinen tapa tehdä villapaita. Sen teke-
misen Hiltuselle opetti naapuri, kansan-
muusikko Liisa Matveinen. Hiltunen vei 

INFO

Koitadesign

• Koitadesign on Pohjois-Karjalassa  
Ilomantsissa toimiva käsityöyritys.

• Yritys suunnittelee ja valmistuttaa  
kotimaisia, ekologisia vaatteita pella-
vasta ja villasta.

• Tuotteet suunnitellaan ja tehdään 
Pohjois-Karjalassa.

• Nimen yritys on saanut Koitajoesta, 
joka on Ilomantsin läpi virtaava erä-
maajoki. Joki on ollut kauppareitti 
idän ja lännen välillä, ja sen varrella  
on asuttu vuosituhansia.

• Verkkosivu: koitadesign.fi
• Kesäkauppa Kuuksenkaaren majata-

lossa. www.kuuksenkaari.fi

Matveiselle suunnittelemansa villapaidan 
mallin, paikalliset langat ja pyysi tekemään 
paidan ja ohjeet ensimmäiseen Jouki-pai-
taan. Malli testattiin niin että Hiltunen 
aloittelijana neuloi sen. Sen jälkeen on 
syntynyt lisää paitoja, eikä loppua näy.

Karjalaista kaarrokepaita Joukia myy-
dään tarvikepaketteina ja myös valmiiksi 
neulottuna. Liisa Matveisen lisäksi hae-
taan paikallisia naisia niitä neulomaan.

Eija Irene Hiltunen käyttää neuleis-
saan karstalankaa, pääsääntöisesti lam-
paan villan luonnollisia värejä. Karstalanka 
on perinteinen lyhytkuituinen lanka, joka 
sopii hyvin villapaitoihin. Langan ominai-
suuksiin vaikuttavat muun muassa kerin-
täajankohta, langan käsittely ja kehräys. 
Suomalainen karstalanka on pehmeäm-
pää kuin esimerkiksi islantilaiset ja nor-
jalaiset langat. 

Talven tehdessä tuloaan on hyvä kä-
pertyä ja kaivaa kutimet esiin. Käsitöiden 
kautta saa hyvän mielen ja parhaimmillaan 
voi luoda omaan tyyliin sopivia luotto-
vaatteita. Käsin tehty on aina muotia. ❖

Kalevalaiset naiset saavat 10 % alennuk-
sen Koitadesignin tuotteista. Alennus on 
voimassa Kuuksenkaaren myymälässä se-
kä verkkokaupassa koodilla KALEVALAISET.

”Yrityksen vaatteet 
ommellaan 
Pohjois-Karjalassa.”

Jouki-villapaidat on kuvattu Ilomantsin Parppeinvaaralla.

Kuva Eija Irene Hiltunen.
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LUOVASTI UUTTA

Teksti Petra Nikkinen, kuvat Pia Ala-Äijälä

VASTAVALITTU KALEVALAISTEN Naisten 
Liiton hallituksen jäsen Pia Ala-Äijälä 
Raumalta on toiminnan nainen. Haas-
tatteluhetkellä hän on juuri valmis-
tautumassa viikonlopun kestävään 
kurssiin, jossa hän opettaa paikalli-
sia naisia tykkimyssyn tekoon. Kä-
sityöt ovatkin hänelle tapa paitsi 
opettaa ja harrastaa, myös olen-
nainen osa arkista elämää. 

– Työpäivän jälkeen hengähdän 
sohvalla, katson televisiota ja neulon 
samalla. Rentoudun sillä, että käteni 
tekevät jatkuvasti jotain, ilman kutimia 
aika menee hukkaan, hän hymyilee. 

Kalevalaisiin naisiin Pia Ala-Äijälä 
liittyi viitisen vuotta sitten. 

– Olen myöhäisherännyt kaleva-
lainen nainen. Se johtuu mieliku-
vastani, että paikalliset kalevalaiset 
naiset olivat jotenkin parempaa 
väkeä. Kirsi-Marja Siltavuori-Ill-
mer muutti onneksi mielipiteeni 
houkuttelemalla minut mukaan 
toimintaan. 

Pia Ala-Äijälä nauraa olevansa 
tuhannen käsityökurssin nainen. 

– Käsityöt ovat niin minun juttuni! 
Olen maalannut posliinia, tehnyt lei-
kekirjontaa, Tiffany-lasitöitä, osallistu-
nut historiallisten pukujen kursseille… 
Olen myös opettanut esimerkiksi kan-
sallispuku- ja vyötärökorsettikurssilla 
sekä ompelen ja neulon jatkuvasti 
itselleni ja läheisilleni. Toimin myös 
kesäteatterin puvustajana sekä 
näyttelen. Puvustuksissa käytän 
pääsääntöisesti aina jo käytettyjä 
materiaaleja ja hyödynnän vanhaa. 

Sydäntä lähellä ovat erityi-
sesti kansallispuvut. Ala-Äijälä on 
ollut perustamassa Suomen Kan-
sallispukuyhdistys Raita ry:tä, jonka 
tavoitteena on edistää suomalaista 
kansallispukukulttuuria ja positiivista 
kansallispukumielikuvaa. 

Palstalla tutustutaan kalevalaisiin naisiin, jotka inspiroituvat luomalla vanhasta uutta. 

Kansallispukujen käytön ravistelija
– Meidän tavoitteenamme on ollut ke-

rätä kaikki mahdollinen kansallispu-
kutieto yhteen paikkaan. Se on kun-

nianhimoinen tavoite ja lähti siitä, 
että tieto puvuistamme on ollut 
varsin pirstaleista. 

Ala-Äijälä ei ole turhan konser-
vatiivinen pukujen käyttäjä, vaan 
tuunaa ja yhdistelee niitä antau-

muksella. Kotona odottaa kaapissa 
peräti kuusi kokonaista pukua sekä 

muiden pukujen osia. 
Hän käyttää pukuja ja eri pukujen 

osia niin juhlapäivinä kuin ihan taval-
lisina työpäivinäkin. 

– Saatan käyttää pelkkää hametta 
töissä tai yhdistää eri pukujen osia, 
kuten vaikkapa Etelä-Pohjanmaan 

miesten liivin ja Mouhijärven hameen 
keskenään. 

Sen sanottuaan hän vähän 
huokaisee ja toteaa, että pukujen 
keskenään yhdistäminen aiheut-
taa joissakin kansallispukujen ys-

tävissä paheksuntaa. 
– Ymmärrän, että on suositelta-

vaa, ettei pukuja yhdistellä. Toisaalta 
olen sitä mieltä, että meidän täytyy 
myös osata ravistella näitä ajatuk-
sia. Sanonkin aina, että täytyy tietää 
säännöt, jotta voi niitä rikkoa. Tiedän 
tarkasti, mitkä osat mihinkin pukuun 
kuuluvat ja uskon, että kun kantaa 
puvun osia arvokkaasti, niitä voi hyvin 

käyttää erillisinä. 
Nyt television vieressä odottaa 

useampikin neuletyö. Ala-Äijälä 
ei häiriinny useiden päällekkäis-
ten töiden sumasta, vaan nappaa 
fiiliksen mukaan aina seuraavan 

käsiinsä. 
– Käsillä on oltava tekemistä, olen 

sitten palaverissa tai kotona television 
ääressä. Se ankkuroi minut tilantee-
seen ja auttaa keskittymään. ❖Rauma-neuleet ovat Pia  

Ala-Äijälän erikoisalaa. 
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Perinneruokaa 
kasviksista
PERINNERUOKA voi olla myös vegaanista. 
Perinnevegeä osoittaa, kuinka monipuoli-
nen ja värikäs on kotimainen kasvisruoka-
perinteemme. Kirjan resepteillä kokkailee 
terveellistä, ilmasto- ja eläinystävällistä 
ruokaa. Useat ainekset löytyvät luonnosta 
tai lähikaupasta.

Perinnevegeä on Tiedonjulkistamisen 
valtiopalkinnolla palkittu tietokirja, jossa 
yhdistyy entisaikain ruokakulttuurimme, 
raaka-aineiden historia ja yli 50 kasvisruo-
kareseptiä. Ikiaikaiset viljelykasvit nauris, 
herne, ohra, hamppu ja härkäpapu näyt-
televät useassa reseptissä pääroolia. Itä-
merensuomalainen kasvisruokaperinne 
osoittautuu runsaaksi ja monipuoliseksi: 
villivihannekset ja kauramaito eivät ole 
nykyajan keksintöjä.

Kirjan tietomäärä yllättää positiivisesti, 
sillä ruokakirjoissa harvoin tapaa näin pe-
rinpohjaista taustoitusta ja kiinnostavaa 
historiatietoutta. Ainesosat ja ruokalajit 
saavat syvemmän merkityksen, kun tietää 
niiden historiasta. Rakas ruisleipämme oli 
aikanaan uutuus, joka mullisti arjen ruo-
kakulttuurimme.

Kirja jakaantuu neljään osioon, joista 
ensimmäisessä lukija tutustuu soiden, ran-
tojen ja metsien antimiin: muun muassa 
vuohenputkeen, mustikkaan, karpaloon 
ja sieniin. Kaskimaat ja muinaispellot ovat 
tuoneet pöytiimme tattaripuuroa ja nau-
risleipää, tarhat ja kaalimaat puolestaan 
herneitä, porkkanoita ja kaalia. Mereltä ja 
meren takaa -luku esittelee ensimmäisen 
ulkomaisen tuontitavaramme, suolan. Ko-
tileipuri ilahtuu hyvistä karjalanpiirakka- ja 
kaneliässä-resepteistä. Kirjan päättävä viipurinrinkeli 
houkuttelee kaivamaan taikinatiinun esiin, täytyyhän 
omat taidot testata, koska rinkeli toimi aikoinaankin 
leipurikokelaiden kisällinäytteenä. ❖

Teksti Kati Lampela

Anniina Ljokkoi ja Liisa Kaski 
Perinnevegeä, 
SKS Kirjat 2021.

ARVIOT

Matriarkaattiset 
löylyt
DOSENTTI Kaarina Kailo on julkaissut kir-
jasarjan – kaksi on ilmestynyt ja lisää on 
luvassa – saunasta. Hänen näkökulman-
sa on kiehtova ja asettuu ajankohtaiseen 
perinne-ekologiseen ja luontoyhteyttä 
korostavaan keskusteluun. Kailon tutki-
jantausta ei ole kansanrunoudessa ja en-
nakkoluulottomasti hän tulkitseekin folklo-
ristista aineistoa. Hän näkee, aivan kuten 
esiäitimmekin, saunan mikrokosmoksena, 
jonka kautta voidaan tarkastella maailmaa 
ja ihmisen elämän kulkua. Etenkin hän kir-
joittaa naisen asemasta ja roolista saunan 
maailmassa ja naiseuteen liittyvistä juma-
lattarista ja myyteistä. Hän myös asemoi 
saunan ja siihen liittyvän kulttuurin osaksi 
muita hikoilukylpyjä ja alkuperäiskansojen 
perinteitä ja tietotaitoja.

Elsa Heporaudan hengessä Kailo nos-
taa nykypäivään uskomuksia ja ajatuksia, 
joista voisi olla iloa ja apua nykyihmiselle-
kin. Hänen kirjojansa onkin syytä lukea oi-
valtavina näkökulmia avaavina rituaalien, 
uskomusten ja tapakulttuurin uuskäyt-
töön opastavina ekososiaalista sivistystä 
avaavina oppaina kuin tiukan folkloristisen 
tutkimuksen teoksina. 

Molemmissa kirjoissa uutta avaava-
na näkökulmana saunaan on naiseuden ja 
naisen roolin korostaminen. Tähän Kailon 
tutkijantaustakin antaa vankan perus-
tan ja hän avaa saunan feminiinisyyttä ja 
matriarkaalisuutta monipuolisesti. Myös 
kirjojen kuvitukset liittyvät tematiikkaan 
ja perustuvat pääasiassa Kailon tekemiin 
nukkemaailmaa ja perinteistä tilkkutyötä 

yhdistäviin tilkkutöihin. Kailon mainitaan-
kin takakannessa olevan tutkijan lisäksi ite-taiteilija. 
Olisi toivottavaa, että kirjan taitto olisi tuonut näitä 
persoonallisia töitä paremmin esille.

Saunatutkimusta ei liiemmin julkaista ja nämä 
Kailon teokset tuovat tähän kenttään persoonallisen 
ja mielenkiintoisen näkökulman avaamalla saunan 
tärkeää kulttuurillista perimää osana naiseutta ja 
maailmankaikkeutta. ❖

Teksti Laura Seesmeri

Kaarina Kailo
Sauna, naiseus ja elämänkaari. Perinnekulttuurin 
paluu. Basam Books 2022.
Saunan maa-ilma, haltijat ja jumalat/taret 2021.
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ARVIOT

Aikamatkalla 
SUOMAA on kirjailija Maria Turtschani-
noffin ensimmäinen aikuisille suunnattu 
kaunokirjallinen lukuromaani. Alkuperäisen 
ruotsinkielisen teoksen Arvejord on suo-
mentanut Sirkka-Liisa Sjöblom. Tarina 
kuljettaa lukijaa suolla ja sen mystisyy-
dessä. Kirja ylistää suomalaista luontoa 
ja sen merkitystä ihmisen elolle sekä koti-
seuturakkauden antamaa turvaa lukuisten 
vastoinkäymisten riivaamassa maailmassa.

Kirjan rakenne on kronologisesti ete-
nevä vuosisatojen ja -tuhannen mukaan ja 
sopii aikakatsauksena kaikenikäisille. Kir-
jaa lukiessa tuli muutaman kerran silmien 
eteen suomalaisen kirjallisuuden klassi-
koiden kuvaukset suomalaisen talonpojan 
ahkerasta uurastuksesta rakentaa parem-
paa huomista itselle ja perheelleen sekä 
ympäröivälle yhteisölle. 

Sujuva tarinan kulku vie lukijan tu-
tustumaan niin aikuisten kuin lasten-
kin tunteiden ja kokemusten maailmaan.  
Iänikuiset erot ja myytitkin tunteenilmaus-
ten välillä on kuvailtu varsin uskottavasti. 
Tunteiden ilmaisun niukkuus oli parem-
minkin hyve kuin, että nauru ja itku olisi 
päästetty valtoimenaan irti. Nehän olivat 
sopimattomia ihmisten elämässä monin 
paikoin etenkin 1800-luvulla.

Kova raadanta ja jatkuva epävar-
muus leimasivat ihmisiä aina 1600-luvul-
ta 1900-luvun sotavuosien päättymiseen 
saakka. Maaseutuyhteiskunnan tuoma tur-
va riippui ihmisten jaksamisesta ja kyvystä 
uurastaa elantonsa eteen. Nälänhätä ja 
kulkutaudit olivat Suomessa 1800-luvun loppupuolen 
vuosikymmenillä täyttä totta.

Kirjan kiinnostavimmat kohdat historiallisesti ovat 
kirjan puolivälissä. Paikoitellen lukiessa tuntui juonen 
poukkoilevuus häiritsevältä. Kirjan parasta antia oli 
huolellinen kielenkäyttö: sellaiselle lukijalle, joka ar-
vostaa historiallisia romaaneja sekä kaunista, virhee-
töntä tekstiä ja huolellista suomen kieltä, tämä kirja 
on vertaansa vailla. ❖

Teksti Liisa Saavalainen

Maria Turtschaninoff
Suomaa, Tammi, 2022.

Veenkoirasta 
vaakalintuun 
SOTKA suoralintu, kotka vaakalintu, hir-
vi kruunupää, karhu mesikämmen, hauki 
vesisusi, kyy maanalanen ja joutsen pit-
käkaula. Kirja esittelee Kalevalan eläimet 
upeilla kuvilla, runolla, lajiselostuksella ja 
asiantuntijan omakohtaisella kertomuk-
sella lajintutkimiseen liittyneistä tapah-
tumista ja muistoista. 

Eläimet ja niiden kalevalainen nimi 
ovat hyvä arvuutteluleikki illallispöytään ja 
mahdollisuus tuoda esiin Kalevalan runoja 
eläinten avulla. Kielen rikkaus ja kauneus 
kuuluvat eläinten nimissä ja herättävät 
kiinnostuksen runoihin ja tarinoihin, joissa 
ne elävät. Kirja kertoo myös suhteestamme 
villieläimiin nyt ja Kalevalan aikana.

Kirjassa käsitellään esimerkiksi ilves-
tä, joka on ainoa luonnonvarainen kissa-
petomme. Se on petomaisin suurpedois-
ta, sillä se syö ainoastaan lihaa. Ilves elää 
erakkona ja tarvitsee pari kiloa lihaa päi-
vittäin. Ilves mainitaan Kalevalassa usean 
kerran, mutta tarinoissa ja uskomuksissa 
se esiintyy harvemmin kuin karhu tai susi. 
Ilves kuitenkin lähes hävitettiin 1950-luvun 
puolivälissä, joten aivan täysin petovihalta 
ei sekään säästynyt. Nykyään ilvestä met-
sästetään luvanvaraisesti ja se elää kuten 
muutkin suurpedot Suomessa, poronhoi-
toalueen eteläpuolella. Kalevalan runo 46 
on valittu kirjaan kertomaan ilveksestä.

Kirja on kaunis, kiiltävä paperi ja sormiin 
tuntuva kohoteksti tekevät siitä miellyt-

tävän selailla. Kirja on kaikenikäisille sopiva 
tietokirja, joka syventää yhteyttämme Kalevalaan ja 
metsiemme eläimiin. ❖

Teksti Eriikka Sailo

Mira Martikainen ja Mervi Kunnasranta
Veenkoirasta vaakalintuun
Kalevalan eläimiä, Juminkeko 2022.
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P
rofessori Antti Saloniemi ja  
dosentti Tuomas Tepora Tam- 
pereen yliopistosta keräävät 
yhdessä Suomalaisen Kirjal-

lisuuden Seuran kanssa muistitietoa 
1990-luvun Suomesta. Miten esimerkiksi 
Neuvostoliiton hajoaminen ja kylmän 
sodan päättyminen, puolesta ja vastaan 
käyty keskustelu Euroopan unioniin 
liittymisestä tai lama ja työttömyys 
vaikuttivat suomalaisten elämään?

1990-luvun kokemukset

Antti Saloniemen ja Tuomas Teporan tut-
kimuksissa 1990-lukua lähestytään uu-
desta näkökulmasta ihmisten kokemus-
ten kautta.

– Emme hae kuvauksia ainoastaan 
negatiivisista kokemuksista, vaan myös 
kuvauksia siitä, miten ihmiset ovat selviy-
tyneet, kun ympärillä ja omassa elämässä 
tapahtui isoja muutoksia, Antti Saloniemi 
täsmentää.

Neuvostoliiton hajoamisen myötä tuli 
matkustaminen Karjalaan ja Baltian mai-

1990-luku  
oli monen muutoksen  

vuosikymmen

Teksti Sirkka-Liisa Mettomäki

Kolmekymmentä vuotta sitten tapahtui paljon asioita, jotka vaikuttivat ja vaikuttavat 
yhä arkipäiväämme ja käsityksiimme maailman menosta. Nyt tutkijat ovat kiinnostuneita 

meidän tavallisten ihmisten kokemuksista tuona murrosten vuosikymmenenä.

hin mahdolliseksi ja yksinkertaisemmaksi. 
Teporan mukaan täl-
löin tavallaan muuttui 

henkinen maantietomme, ja kiinnostavaa 
olisi saada yksityisten ihmisten kuvauk-
sia matkoista esimerkiksi suvun vanhoille 
asuinpaikoille Karjalaan. 

– Miten elosta Karjalassa ja evakkoon 
lähdöstä kerrottiin suvun nuoremmalle 
polvelle? Miten suvun entisille paikoil-
le tehty matka vaikutti ensikertalaisiin? 
Jatkuiko yhteydenpito matkan jälkeen ja 
jos jatkui, miten? 

Ikkunat auki Eurooppaan! julistivat 
Tulenkantajat jo 1920-luvulla. Kuitenkin 
esimerkiksi mediassa 1990-luvun alussa 
kirjoitettiin, että vasta liittymällä Euroo-
pan unioniin meistä tulisi ”oikeita” euroop-
palaisia. Millainen on eri ihmisten kokemus 
siitä, miten Eurooppa ja eurooppalaisuus 
esitettiin EU:hun liityttäessä. Oliko asetel-
ma Suomi vastaan Eurooppa, vai oliko se 
jotain ihan muuta?

– Kiinnostavaa olisi myös saada kuvauk-
sia siitä, kokivatko ihmiset identiteettinsä 
muuttuvan EU:hun liityttäessä. Näkyikö 
muutos esimerkiksi lisääntyvänä paikal-
liskulttuurin harrastamisena tai lisäänty-
neenä isänmaallisuutena, kysyvät tutkijat.

Nokian klassikkopuhelin vauhditti yhtiön kas-
vua 90-luvulla.
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Kolmas suureen osaan suomalaisia 
vaikuttanut asia 1990-luvulla oli lama ja 
työttömyys. SKS järjesti jo vuonna 1993 
muistitietokeruun Työttömän tarina, jo-
hon saapui kirjoituksia tuhannelta vas-
taajalta. Oli selvästi tärkeää, että myös 
talousvaikeuksien kanssa kamppaileville 
ja työttömäksi jääneille annettiin mah-
dollisuus puhua, koska heidän äänensä 
jää usein kuulumattomiin julkisessa kes-
kustelussa.

– Kaipaan erityisesti henkilökohtai-
sia kokemuksia siitä, milloin kohdallasi 
lama alkoi ja milloin se oli loppu. Mikä 
kohdallasi oli konkreettinen merkki sen 
alkamisesta, mikä loppumisesta, toivoo 
Tuomas Tepora.

Kaikkiaan tutkijat toivovat kuvauksia 
siitä, miten 1990-luvulla elettiin, miten 
selviydyttiin, kun eteen tuli suuria muu-
toksia. Sillä eihän 1990-luku pelkkää on-
gelmaa ollut. Kiinnostavaa on myös, mitkä 
asiat ihmisiä ilahduttivat, mitkä auttoivat 
jaksamaan vaikeuksista huolimatta?

Menestys urheilussa nosti varmas-
ti kansallista itsetuntoa: ensimmäinen 
jääkiekon maailmanmestaruus 1995 ja 
mäkikotkien Matti Nykänen, Toni Nie-
minen ja Janne Ahonen menestys kautta 
1990-luvun. Myös elokuvaohjaaja Aki Kau-
rismäen laajeneva kansainvälinen maine 
ilahdutti varmasti monia Tulitikkutehtaan 
tytöstä Boheemielämään. Myös tänä päi-
vänä niin itsestään selvät mobiililaitteet ja 
internet alkoivat 1990-luvulla levitä kan-
san keskuuteen ja muuttivat tapaamme 
kommunikoida ja etsiä tietoa.

Aineistoa arkistoon  
ja tutkimukselle

On tärkeää, että arkistoihin pyritään ke-
räämään kuvauksia myös tavallisten ih-

misten elämästä eri aikoina. Nämä ker-
tomukset täydentävät niin sanottua 
virallista asiakirjahistoriaa. 

Käsityksemme menneisyydestä tulee 
paljon moniulotteisemmaksi, voisi sa-
noa jopa todemmaksi, kun ”pieni kerto-
mus” ja ”suuri kertomus” ovat rinnakkain.  
– Katson uutisia 9.11.1989, kun Berliinin 
muurin murtuu, mutta samalla mietin 
myös seuraavan päivän hammaslääkä-
rikäyntiä.

Erityisen merkityksen arkistoaineis-
tot saavat siitä, että niitä hyödynnetään 
tutkimusaineistoina. Perinne- ja muis-
titietoaineistot voivat tarjota mielen-
kiintoisia näkökulmia, kun eri aikojen 
tutkijat lähestyvät niitä aina erilaisin 
kysymyksin. 

Sekä Antti Saloniemellä että Tuomas 
Teporalla on työn alla tutkimus, joissa 
lähteinä käytetään nimenomaan arkisto-
aineistoja, muistitietoa ja media-aineis-
toja. Antti Saloniemi ja dosentti Eriikka 
Oinonen uskovat muistitietoaineiston 
tuovan uutta näkökulmaa työttömyyden 
tutkimukseen. Kiinnostava kysymys on 
myös, miten aikuistuminen kriisien aikaan 

vaikuttaa ihmisen elämään ja valintoihin: 
miten esimerkiksi lama ja työttömyys 
ylisukupolvisina kokemuksina vaikuttavat 
yhteiskunnassamme. 

Tuomas Tepora, yliopistotutkija Aapo 
Roselius ja tutkijatohtori Ville Yliaska 
taas työskentelevät Suomen Akatemian 
tutkimushankkeessa Himmeä voitto. Kyl-
män sodan jälkeinen kokemushistoria 
Suomessa 1989–1995. Tutkijoita kiinnos-
taa, miten kylmän sodan jälkeiset epä-
varmuustekijät ilmenivät kansalaisten 
elämässä ja kuinka kansalaiset pyrkivät 
jakamaan kokemuksiaan. 

Jätä jälkesi historiaan

Lopuksi vinkki yhdistyksille: laittakaa jos-
sain tapaamisessanne äänitys päälle ja 
muistelkaa yhdessä, miten 1990-luvun 
tapahtumat vaikuttivat juuri teihin. Usein 
käy nimittäin niin, että toisen muisto saa 
omat muistot pintaan.

Osallistumalla keruuseen tuotat tutki-
joille arvokasta aineistoa ja samalla tulet 
jättäneeksi jälkesi kansakunnan yhteiseen 
muistiin, arkistoon. ❖

”Tutkimuksissa 
lähestytään 1990-lukua 
uudesta näkökulmasta 
ihmisten kokemusten 
kautta.”

Työttömät osoittivat mieltään eduskunnan edustalla vuonna 1996. 

Kuva Lehtikuva / Patrik Lindström. 
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Lähde: SKS:n keruuesite

www.finlit.fi/keruut

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Suomi 1990-luvulla

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. 
Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. 
Otamme vastaan myös valokuvia, 
äänitteitä, aikaisempia muistelutekstejä 
ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista 
aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla 
on oikeus ja/tai lupa. Jos lähetät 
vastauksen postitse tai liitetiedostona, 
kirjoita vastaukseesi nimesi tai 
nimimerkkisi, yhteystiedot, syntymäaika 
ja ammatti. Kirjoita vastaukseesi 
suostumuksesi siihen, että lähettämäsi 
aineisto arkistoidaan nimellä tai 
nimimerkillä SKS:n arkistoon ja 
tietoarkistoon. 
Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
Keruun järjestävät Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura ja Tampereen 
yliopiston tutkijat Tuomas Tepora ja 
Antti Saloniemi. 
Lähetä kirjoituksesi 15.1.2023 mennessä

 − verkkolomakkeella osoitteessa  
www.finlit.fi/1990-luku tai

 − postitse osoitteeseen Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 
00171 Helsinki, merkitse kuoreen 
tunnus ”Suomi 1990-luvulla”.

Muistitietokeruu 1990-luvun alun murrosvaiheesta 
Suomessa 15.8.2022–15.1.2023 
Neuvostoliiton hajoaminen ja Itä-Euroopan vapautuminen, lama 
ja joukkotyöttömyys, EU-jäsenyyskeskustelu, isänmaallisuus ja 
kansallinen identiteetti, jääkiekon maailmanmestaruus. Mitä muistat 
1990-luvun murrosvaiheesta ja sen vaikutuksista elämään? Jäävätkö 
aikakauden kokemukset elämään perheiden ja sukujen perinteenä; 
vaikuttaako median luoma kuva aikakaudesta?

Kokoamme kokemusperäistä tietoa siitä, miten 1990-luvun taitteen 
suuret muutokset ja tapahtumat ovat vaikuttaneet tavallisten ihmisten 
elämään. Olemme myös kiinnostuneet saamaan muistitietoa ja 
käsityksiä sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät muista tai ole vielä eläneet 
tuona aikana. Kerro aikakaudesta niin pienten kuvioiden kuin suurten 
muutosten kautta. Kuvaile tapahtumia, tilanteita ja tuntemuksiasi niin 
kuin puhelisit tuttavalle tai ystävälle – suorasukaisesti, kaihtelematta.  
Voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä:

Kansallinen identiteetti

 − Kuvaile Neuvostoliiton hajoamisen jälkeistä ilmapiiriä. Miten 
suhtauduit Neuvostoliiton hajoamiseen? Koitko 1990-luvun 
isänmaallisuuden positiivisena vai negatiivisena ilmiönä? 

 − Muistatko tilanteita, joissa suomalaisuus erityisesti korostui? 
 − Mitä ajattelit veteraaniliikkeen tai sotasukupolven aseman 

muutoksesta 1990-luvun alussa? Onko mieleesi jäänyt toisen 
maailmansodan muistamiseen liittyviä tapahtumia, henkilöitä tai 
hetkiä? Osallistuitko maanpuolustusjärjestöjen perinnetoimintaan?

Politiikka 

 − Mitä mieltä olit Suomen liittymisestä Euroopan Unioniin? 
 − Seurasitko vuoden 1994 presidentinvaalikampanjoita? Miten 

suhtauduit ehdokkaisiin ja valituksi tulleeseen presidentti Martti 
Ahtisaareen?

 − Matkustitko Tallinnaan tai luovutettuun Karjalaan, kun matkustus 
entisen Neuvostoliiton alueelle helpottui? Millaisia kokemuksia ja 
muistoja sinulle jäi noista matkoista?

Lama

 − Miten lama näkyi ja tuntui työpaikoilla, oppilaitoksissa, kotona ja 
elämässä yleensä? 

 − Vaikuttiko lama sinun tai lähipiiriisi kuuluvien ihmisten opintoihin, 
alan valintaan ja valmistumiseen? Onko lama muovannut 1990-luvulla 
nuoruuttaan eläneiden myöhempää elämää ja elämän valintoja?

 − Mitä lama-ajan populaarikulttuurin ja viihteen ilmiöitä muistat?
 − Koska lama mielestäsi loppui ja mistä sen huomasi? 

Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2023 ja arvomme osallistujien 
kesken kolme 100 euron rahapalkintoa.
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KUTSUMUKSENA KULTTUURI

Teksti Rauno Nieminen

”LIITYIN Ikaalisten Kalevalaisiin Naisiin 
vuonna 2016, kun Sari Kaasinen tote-
si, että miehetkin voivat liittyä mukaan. 
Yhdistyksemme näkyy mukavasti paik-
kakunnan kulttuurissa ja meitä yhdistää 
Kalevala. Minulle teos on musiikkia ja olen 
tutkinut kalevalaiseen kulttuuriin kuulu-
via soittimia rakentamalla niitä sekä tut-
kimalla ja esittämällä musiikkia. Voi sanoa, 
että olen tyypillinen musiikin sekatyömies: 
olen toiminut muun muassa soitinra-
kentajana, muusikkona, soitinraken-
nuksen lehtorina sekä opettajana 
Sibelius-Akatemiassa ja TaiKissa. 

Vaikka musiikki tuli elämää-
ni aikaisin, opiskelin alun perin 
sähköasentajaksi, ja työsken-
telinkin muutaman vuoden 
paperitehtaalla sähköasen-
tajana. Musiikki – erityisesti 
tutustuminen viiden sävelen 
maailmaan ja viisikieliseen kan-
teleeseen – vei kuitenkin men-
nessään 1970-luvulla ja olen 
saanut tehdä työkseni sellaista, 
mistä pidän valtavasti. Tutkimus-
matka muinaissuomalaisen musiikkiin 
on jatkunut yli 40 vuoden ajan Heikki 
Laitisen ja Hannu Sahan kanssa Primi-
tiivisen musiikin orkesterissa. 

Olen ylpeä musiikin tohtorin ja soitin-
rakentajamestarin tutkintojen suoritta-
misesta, koska en saanut kumpaankaan 
alan peruskoulutusta. Suomalainen kou-
lutusjärjestelmä on minusta huippuhieno. 
Vanhempani kävivät vain kiertokoulun ja 
rippikoulun 1920-luvulla. Nyt minua itseä-
ni ilahduttaa nähdessäni omien oppilai-
deni toimivan ammatissa ja rakentavan 
huippusoittimia. 

Soittimista sydäntäni lähimpänä ovat 
kaikenlaiset kanteleet ja jouhikot. Olen 
iloinen, että muinaissuomalaiset soittimet 
ovat taas aktiivisessa käytössä ja jouhi-
kosta on tullut jopa maailmanlaajuinen 
ilmiö. Kehittämäni soitinpuun vanhennus-

käsittely on otettu käyttöön ympäri maa-
ilmaa soitinteollisuudessa ja pienempien 
rakentajienkin keskuudessa. Harvoin täl-
laista menestystä sattuu kohdalle. Kaikki 
vanhennuskäsittelyyn liittyvä tieto on 
ilmaiseksi jaossa kotisivullani. 

Soitinrakentaja työskentelee pitkät 
päivät omassa verstaassa yksin. En koe 

”Olen musiikin sekatyömies”
itse luovani uutta, vaan kaikki soittimet 
ja musiikki olivat jo olemassa, kun minä 
synnyin. Olen lainannut työhöni pohjak-
si inspiraatiota perinteestä, historias-
ta, kollegoilta ja muotoillut näistä oman 
näkemykseni. Kaiken tekemisen taustalla 
on paljon taitoa, harjoittelua, työtä ja tut-
kittuja asioita. Elämän kestävä oppiminen 
on tärkeää: opiskelen edelleen aktiivisesti 
ja uusia opittavia asioita tulee eteen jo-

ka päivä.
Nautin aktiivisesti kulttuuritar-

jonnasta ja saan kokea sitä myös 
omien töideni kautta. Olen kon-

sertoinut 27 eri maassa noin tu-
hannessa konsertissa. Tykkään 
myös käydä kävelyllä, saunoa, 
poimia mustikoita ja sienestää. 
Kirjoja luen valtavasti. Aleksis 
Kiven Seitsemän veljestä on 
luettu jo monta kertaa, ja Anni 
Kytömäen Margarita on ollut 

tämän vuoden mahtavin koke-
mus. Kirjan luettuani en pystynyt 

lukemaan moneen viikkoon mitään 
muuta. Konserteissa käy monesti 

samalla tavalla: joku konsertti on niin 
vaikuttava, etten pysty kuuntelemaan 

mitään muuta pitkään aikaan. 
Monet sanovat ammentavansa luo-

vuutta suomalaisesta luonnosta. Minul-
le mustikoiden poiminta on lähes pyhä 
tapahtuma, enkä koskaan tiedä etukä-
teen, mitä uusia asioita silloin kumpuaa 
mieleeni. Toivon, että tulevat sukupolvet 
osaavat arvostaa suomalaista metsää ja 
meitä ympäröivää rauhaa. Luonto elät-
tää meidät, ja meidän tehtävänämme on 
vaalia ja arvostaa sitä.” ❖

Kirjoittaja on Ikaalisissa asuva musiikin tohtori ja soitinrakentajamestari, joka myös julkaisee levyjä, kirjoja ja soitinpiirustuksia. Hän soittaa muun muas-
sa kanteleita, jouhikannelta, puhaltimia ja lyömäsoittimia sekä yksin että erilaisissa kokoonpanoissa. 

Kuva Johannes H
eikkil

ä
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KIELESTÄ KIINNI

P
arina viime vuotena olen pohtinut pi-
tää-verbin merkityksiä ja käyttötapoja 
tehdessäni laajaa sana-artikkelia, joka on 
äskettäin julkaistu Vanhan kirjasuomen 

sanakirjassa. Tämä verkkosanakirja kuvaa sanas-
toa, joka esiintyy 1540-luvulta vuoteen 1810 asti 
suomeksi julkaistussa kirjallisuudessa.

Tässä kirjoituksessa esittelen muutamia 
1500–1700-luvuilla käytettyjä metaforia eli kie-
likuvia, joissa pitää-verbi yhdistyy ruumiinosia 
tarkoittaviin sanoihin pivo (koura), suu ja silmä. 
Mitä voikaan pitää pivossansa tai suussansa? Mitä 
teemme, jos pidämme silmämme jonkun päälle?

Pidä saalis pivossasi

Keskiaikaisessa Kristoffer-kuninkaan maanlaissa 
säädetään siitä, kuinka uuden kuninkaan tulee van-
noa valansa. Ljungo Tuomaanpojan suomennok-
sessa vuodelta 1601 mainitaan, että vannoessaan 
kuninkaan tulee ”pyhydhet kädesäns pitä”. Hän 
siis pitää kädessään pyhyyksiä eli pyhäinjäännök-
siä. Voi ajatella, että juuri tämäntyyppinen käyttö 
edustaisi pitää-verbin merkityksen ydintä: pysyttää 
kädessään, otteessaan. 

Myös seuraava esimerkki on helppo tulkita, 
vaikka siinä ei enää liikutakaan yhtä konkreetti-
sella tasolla. Häärunossaan vuodelta 1755 Gab-
riel Joosepinpoika Calamnius vertaa morsianta 
somaisimpaan soiden lintuun ja kehottaa sulhasta: 
”Nyt sijs pidä piwosasi Tämä saatu Saalihisi”. Pidä 

Teksti Elina Heikkilä

Pitäkää valvovaista silmää  
ja tarkkaa katsomusta!

kiinni morsiamestasi, älä päästä saalista karkuun! 
Siihen ei kuitenkaan vaadita tiukkaa otetta vaan 
runon mukaan yhteisen pesän rakentamista, jotta 
saaliilla ei ole mitään syytä lennähtää pois.

Suunnilleen samalta ajalta, vuodelta 1766, on 
Simon Achreniuksen runo, jossa kehotetaan: ”Pi-
dä syndinen piwosas Aina täällä ajattele Cuinga 
helwetti kitansa Ammottapi awaraxi”. Hengellisen 
runon lukija joutuu pitämään pivossaan jotain 
huomattavasti abstraktimpaa kuin pyhäinjään-
nöslipasta tai vertauskuvallista lintusaalista: tie-
toa kohtalosta, joka syntistä odottaa kuoleman 
jälkeen. Kyse onkin käsittämisestä. Pidä pivossasi 
eli käsitä tämä synkkä tulevaisuudennäkymä! It-
se asiassa ilmausten käsittää ja pitää pivossaan 
taustalla häämöttää samansuuntainen merkityk-
senmuutos – onhan käsittää-verbikin johdettu 
substantiivista käsi.

Pitää elämän sanaa suussansa

Puhumiseen, ääneen lukemiseen tai laulamiseen 
puolestaan on voitu viitata ilmauksella pitää suus-
sansa. Vuonna 1551 painetun Psalttarin esipuhees-
sa Mikael Agricola kirjoittaa: ”Joca Suusans aina 
Jumalan kijtoxen pite, wimein hen Jumalan tykene 
iloitzepi.” Se joka kiittää alati Jumalaa, pääsee lo-
pulta iloitsemaan Jumalan tykönä.

Pelkkä suussa pitäminen eli mekaaninen lausu-
minen tai ulkoluku ei kuitenkaan riitä, elleivät sa-
nat tule sydämestä. Näin ainakin varoittaa Anders 

Pitää-verbi merkitsee paljon muutakin kuin tykkäämistä ja täytymistä.  
Jo vuosisatoja sitten verbin käyttöyhteydet ja merkitysvivahteet  

ovat ulottuneet konkreettisesta abstraktiin,  
kädessä pitämisestä suorittamiseen.
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Kirjoittaja on Vanhan kirjasuomen sanakirjantoimittaja Kotimaisten kielten keskuksessa. 

Björkqvist vuonna 1801 julkaistussa postillassaan: 
”On nimi-christitty kuollut, ehkä [= vaikka] hän 
pitää elämän sanaa suusans”. Sen sijaan syntien 
anteeksiannon kokeneet ”Ei pidä halwasti Jumalan 
nime kielens’ päällä” eli eivät lausu turhaan Juma-
lan nimeä, selittää Björkqvist toisessa yhteydessä.

Aivan konkreettisesta suussa pitämisestä antaa 
karmivan esimerkin Mikael Agricola. Hän kuvailee 
Jesajan kirjan reunahuomautuksessa nälkävuotta 
1551, jolloin tienvieriltä löydettiin ruumiita, jotka 
”Oma locans Swsans, eli Oliet ia heinen pidhit”. 
Tuolloin nälänhätä oli niin ankara, että ihmisparat 
olivat yrittäneet syödä olkia ja heinää – jopa omaa 
lokaansa eli ulostetta.

Pitäköön silmän sen päälle

Pitää silmällä on nykykielessäkin käypä sanonta, 
mutta sitä on käytetty jo eräässä 1760-luvun ase-
tussuomennoksessa. Asetuksessa velvoitetaan 
riistanvartijoita ”wisusti silmällä pitämän, ettei 
ne Saarisa asujat, Muna-aicana, andaisi Coirain 
käydä irtanaisna”. Muutoin koirat voivat tuhota 
vesilintujen pesät.

Vanhassa kirjasuomessa on kuitenkin taval-
lisempaa pitää silmää jonkin päälle (tai ylitse), 
onpa sitten puhe jonkin katsomisesta tai jostakin 
asiasta huolehtimisesta. Vuoden 1803 almanakas-
sa kerrotaan karjapiiasta, jota lehmät seuraavat 
tiiviisti katseellaan: ”he kaikki pitäwät silmänsä 
hänen päällensä njin kauwan kuin hän on läsnä”. 
Ruotsin valtakunnan lain suomennoksessa (1738) 
Samuel Forseen kirjoittaa: ”Kihlacunnanfoudi, eli 
Nimismies – – pitäkön silmän sen päälle, että duo-
mio oikein täytetän”.

Piispa Eskil Petraeuksen kiertokirjeestä seu-
rakunnille vuonna 1656 löytyy mielenkiintoinen 
rinnastus. Puhe on apostoleista, jotka ”eij ole ai-
noastans Seuracundia Christicunnas istuttanet ja 
asettanet, mutta he owat mös – – pitänet heidän 
päälens Walwawaist silmä ja tarcka catzomust”. 
Apostolit ovat valvoneet perustamiensa seura-
kuntien toimintaa. Se, jolla on valvova silmä eli joka 
pitää valvovaista silmää, katsoo tarkkaan eli pitää 
tarkkaa katsomusta. Pitää-verbin avulla voi yhtä 
lailla ilmaista näitä molempia merkityksiä, ja sama 
verbi venyy myös moneen muuhun käyttöön. ❖
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Kalevalaisten naisten 
saunavuoro

Teksti ja kuvat Katja Lösönen

Kansallispukuhiihtotapahtuman yhteydessä Kalevalaisten Naisten Liitto sai vinkin, 
että Euroopan Kulttuuriympäristöpäivien yhteistyökumppaneilla on mahdollista hakea 
European Heritage Days Stories -hankerahoitusta omien kulttuuriperintöön liittyvien 

tapahtumiensa kehittämiseen. Kansallispukuhiihto olisi ollut oiva tapahtuma,  
mutta hanke piti toteuttaa kesän aikana. Mikä kesäinen aihe kiinnostaisi  

kalevalaisia naisia paikkakunnasta riippumatta?
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A
siaa pohdittiin yhdes-
sä kirjoittajan, puheen-
johtaja Aila Niemisen ja 
toiminnanjohtaja Sirpa Hut-

tusen kanssa. Näistä pohdinnoista syn-
tyi ajatus Naisten sauna -tapahtumasta. 
Naisten saunakulttuuri jää usein huo-
miotta, joten tapahtuman tarkoitus olisi 
tuoda esiin naisten saunaperinteitä ja 
innostaa kaikenikäisiä naisia jakamaan, 
kokeilemaan ja uudistamaan niitä. Lä-
hetimme hakemuksen kohti Brysseliä, ja 
toukokuun lopussa saimme tiedon, että 
Kalevalaisten Naisten Liitto oli valittu kah-
densadan hakemuksen joukosta yhdeksi 
kymmenestä rahoituksen saajista. 

Tarkoituksenamme oli luoda tapahtu-
ma, johon olisi helppo osallistua mistä päin 
maailmaa tahansa. Tästä syystä tapahtu-
ma toteutettiin somehaasteen muodossa, 
johon kuka tahansa asiasta kiinnostu-
nut sai osallistua haluamallaan tavalla ja 
ajankohtana. Tapahtumaa markkinointiin 
kesäkuukausien ajan Kalevalaisten Nais-

ten Liiton sosiaalisen median kanavissa 
yhdessä jäsenistön kanssa toteutetulla 
sisällöntuotannolla. 

Kesän aikana kävi selväksi, että ai-
neisto ei tulisi loppumaan kesken. Kävin 
dokumentoimassa kalevalaisten naisten 
saunareissuja Raumalla, Tampereella ja 
Joensuussa. Saunomisista syntyi lukema-
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ton määrä kuvia ja videoita, jotka tavoit-
tivat somessa kymmeniä tuhansia ihmi-
siä ympäri maailmaa. Videoilla nostettiin 
lempeä, muisteltiin lapsuuden saunoja ja 
opastettiin taikavastojen tekoon. Kuvissa 
saunotettiin morsianta ja nautittiin sa-
vusaunan lempeistä löylyistä. Tarinoissa 
pohdittiin omaa suhdetta saunomiseen, 
kehoon ja kauneuteen. Kalevalaisten nais-

ten aitous, heittäytymiskyky ja huumori 
ihastutti ja riemastutti yleisöä. 

Naisten sauna -tapahtuman jälkeen 
oli helppo todeta, että Kalevalaisten Nais-
ten Liiton vahvuus on jäsenistön osaa-
misessa ja tietotaidossa.  Naisten sau-
nan kaltainen yhteistyöhanke on toimiva 
keino tuoda esiin kalevalaisten naisten 
toiminnan merkitystä, perinteiden run-
sautta ja yhdessä tekemisen iloa tule-
vaisuudessakin. ❖

”Tarinoissa pohdittiin 
omaa suhdetta  
saunomiseen, kehoon  
ja kauneuteen.”
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AAMUKAHVIA SIEMAILLESSANI selailen kuva- ja teks-
tivirtaa somekuplassani, joka on tulkitsevien ja päät-
televien algoritmien eli tekoälyn minulle suodattama. 
Ulkona vihmovasta syyssateesta huolimatta saan istua 
lämpimässä ilman huolta liiallisesta energiankulutuk-
sesta, sillä kotikaupunkini kaukolämmön säästäväis-
tä, mutta riittävää tuotantoa ohjaavat algoritmit. 
Minun ei myöskään tarvitse pelätä vesimaksujen 
nousua, koska koneet tarkkailevat taloyhtiömme 
vedenkulutusta ja hälyttävät kaikesta poikkeuk-
sellisesta lotraamisesta.

Työpaikallakin olen tekemisissä tekoälyn kanssa. 
Etsiessäni tiedonlähteitä tulevaa esitelmääni var-
ten saan suosittelualgoritmeilta ehdotuksia hakuani 
vastaavista muista teoksista. Kun kirjoitan kirjeen Eng-
lannin kansalliskirjastossa työskentelevälle kollegalleni, 
tarkistan tuottamani englanninkielisen tekstin hölmöjen 
kielioppivirheiden varalta tekoälyavusteisella ohjelmalla. 
Iltapäivällä keskustelen kirjastomme sanastoasiantunti-
jan kanssa siitä, miten hyväksi tekstien asiasanoittajaksi 
Annif.org-palvelu onkaan vuosien aikana kehittynyt. Eihän 
se ihmistä koskaan korvaa, mutta auttaa myös ammat-
tilaista löytämään osuvat termit kuvaamaan vaikkapa 
eksistentialismia (YSO) käsittelevää tiedejulkaisua.

Työpäivän jälkeen menen kuntosalille, jolloin elinta-
pani kuukausien käytön aikana oppinut älysormus mittaa 
muun muassa pulssini ja antaa päivän päätteeksi arvion 
reippaudestani. Juoksumatolla tarpoessani näen salin 
televisiosta uutiset Ukrainan sodasta, jossa on jälleen 
tehty tuhoja tekoälyn tehostamilla tappokoneilla. Uutis-
ten jälkeen kerrotaan tulevien päivien sääennustus, jonka 
laatimisessa Ilmatieteen laitos on hyödyntänyt tekoälyä. 
Kotisohvalle päästyäni vilkaisen älypuhelimestani, mitä 
Areenan ja kansainvälisten suoratoistopalveluiden algo-
ritmit minulle tänä iltana ehdottavatkaan. Aina samaa, 
alkaa kyllästyttää, joten menen mieluummin nukkumaan. 
Uneni laatua valvova älysormuskin kiittää.

Niin kuluvat arkipäiväni vuorovaikutuksessa tekoälyksi 
kutsuttujen algoritmien kanssa. Jos kotonamme olisi ro-
botti-imuri, jos valaistustamme säädeltäisiin automaat-
tisesti, jos tarvitsisin säännöllistä lääkitystä tai jotain 
motorisoitua liikennevälinettä töihin päästäkseni, olisi 
tekoälyteknologia vielä olennaisempi osa arkeani. Tällai-
senaankin päiväni vastaavat Donna Harawayn vuonna 
1985 julistamaa kyborgielämää eli todellisuutta, jossa 

KOLUMNI

Teksti Heli Kautonen

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

teknologia on erottamaton osa inhimillistä kokemusta. 
Kuuluaksemme yhteisöömme ja elääksemme arkeamme 
on jokainen meistä suoraan tai välillisesti uusimman tek-
nologian, tekoälyn hyödyntäjä.

Kyborgeja oomme siis kaikki, sinä ja minä. Mutta mi-
tä jos kodin voi hakkeroida? Mitä jos algoritmit päättä-
vät kaikesta? Mitä jos ei ole sähköä? Nämä kysymykset 
kuuluvat Sitran heikot signaalit -harjoituksiin, joiden 
tavoitteena on lisätä ymmärrystämme erilaisista mah-
dollisista tulevaisuuksista ja parantaa valmiuttamme 
muutoksiin. Pidän Sitran tulevaisuusharjoituksia hyvä-
nä sovelluksena Harawayn manifestista: Tiedostamalla 
tekoälysuhteemme, kyborgiutemme, ja esittämällä Mitä 
jos…? -kysymyksiä voimme vaikuttaa siihen, millaisessa 
maailmassa elämme. 

Tämän vuoden viimeisen Pirta-kolumnini päätteek-
si toivotan kalevalaisille naisille hyviä algoritmeja sekä 
rauhaa maan päälle. ❖

Donna Haraway (1985): A Cyborg Manifesto: Science, Technology, 
and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century.
https://www.sitra.fi/julkaisut/heikot-signaalit-2022/

Kyborgeja oomme kaikki
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Annetaan näkyä  
ja kuulua!

Teksti Marjo-Riina Alhainen, kuvat Mikkelin Kalevalaiset

Mikkelin Kalevalaiset on kasvattanut jäsenmääräänsä sekä herättänyt  
paikallisissa kiinnostusta monipuolisilla tapahtumillaan ja  

onnistuneella sosiaalisen median viestinnällään.

”T
ilaisuus oli erittäin moni-
puolinen ja mielenkiintoi-
nen”, kuului erään osallis-
tujan palaute yhdistyksen 

järjestämästä luentopäivästä noin viikko 
sitten. Toisen osallistujan mielestä luen-
tosaliin oli mukava palata ruokatauon jäl-
keen, koska siellä oli niin hyvä tunnelma.

Palautteet ovat yhdistyksen järjestä-
mältä Tuukkalan tuhat vuotta -seminaa-
ripäivältä lokakuussa. Luennoilla saimme 
kuulla muinaista paikallishistoriaa koti-
seutuneuvos Helena Partasen esittä-
mänä. Muinaispuvuista puolestaan kertoi 
käsityömestari Mervi Pasanen. Hän jakoi 
innostuneelle yleisölle tietämyksensä eri-
laisista hautalöytöjen perusteella kootuis-
ta muinaispuvuista. Iloksemme saimme 
huomata, että aihe kiinnosti, sillä päivään 
osallistui noin 80 kuulijaa.

Perinnetietämys ja -taidot  
tekivät vaikutuksen

Nämä palautteet voisivat kuvata myös 
omaa ensimmäisen vuoden polkuani Mik-
kelin Kalevalaisissa. Kun viime syksynä 
liityin yhdistyksen jäseneksi tutun pu-
heenjohtajan kutsumana, ensimmäinen 

tapahtuma oli joulupuuro Kenkäverossa. 
Kauniissa miljöössä tuli vastaan upeita 
naisia pukeutuneina kansallispukuihin tai 
asuihin tuunaa-mun–perinne-hengessä. 
Puurolautasen äärellä sain kuulla mielen-
kiintoisia tarinoita asujen valmistuksesta. 
Erityisen vaikutuksen teki yhdistyksen 
vanhempien jäsenten perinnetietämys ja 
-taidot, jotka näkyivät puvuissa. 

Vuosikokouksen jälkeen pääsin mu-
kaan yhdistyksen toimintaan tiiviimmin, 
kun otin vastaan hallituspaikan. Yhdessä 
aloimme suunnitella osallistumista Mikke-
lin kulttuurin unelmavuosi - hankkeeseen, 
mikä oli Mikkelin kaupungin myöntämää 
apurahaa kulttuuritapahtumiin. Kokouk-
sessa nousi heti yksi aihe ylitse muiden 
– muinaispuvut ja alueen merkittävät 
hautalöydöt.

Botwi ja Hedvi

Tuukkalan tuhat vuotta -tapahtumaketju 
sai alkunsa. Kokouksissa istuttiin useita 
tunteja ja ideat lentelivät. Yksi kiva idea oli 
tehdä solukennoista Mikkelin muinaispu-
kujen kuvat. Nimesimme ne hautalöytöjen 
mukaan Botwi ja Hedvi. Kuvat herättivät 
ihastusta ja niitä kuljetettiin mukana ke-

sän tapahtumissa. Ihmiset innostuivat 
myös kuvaamaan itseään ”muinaispuvus-
sa”, sillä pään kohdalle oli jätetty aukko 
kuvattavan kasvoja varten.

Muinaiskierrokset Mikkelin Tuukka-
lassa ja Kyyhkylässä olivat suosittuja. 
Kierroksilla oppaana oli hallituksen jäsen 
geo-opas Raija Suominen. On aina yhtä 
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upeaa, kun yhdistyksestä löytyy omasta 
takaa vahvaa ja monipuolista osaamista. 
Mikkelin ja Tuukkalan muinaispuvut olivat 
kierroksilla mukana. Ihmiset kyselivät ja 
kertoivat omia kokemuksiaan. Saimme po-
sitiivista palautetta ja toivomuksia uusista 
kierroksista. Mikkelin kaupunki haastatteli 
Mikkelin Kalevalaisia omille nettisivuilleen 
ja paikallislehti oli mukana kierroksella 
julkaisten pienen jutun. 

Somepäivitykset

Rikkaan tapahtumakesän ansiosta yh-
distykselle tuli tarve kertoa ja mainos-
taa tapahtumia. Mukaan otettiin avuksi 
sosiaalinen media. Värikkäät ja tarttuvat 
päivitykset huomattiin laajalti. Elokuun 
tuuletuksessa teimme sosiaalisen me-
dian palveluun TikTokiin lyhyen videon 
kansallispuvuista. Sen tekeminen yhdes-
sä oli hauskaa ja saimme videolle useita 
kansallispukuja. 

Vuosi Mikkelin Kalevalaisissa on vah-
vistanut suhdettani perinteisiin, ja innos-
tava ilmapiiri on tuonut paljon iloa kotiin 
asti. Olen oppinut tapahtumien myötä 
paikallishistoriasta ja muinaispuvuista. Oli 
juhlavaa pukea muinaispuku ensi kertaa 
päälle kesän kierroksella. Tuuletukses-
sa kuulin mielenkiintoisia tarinoita kan-
sallispuvuista. Kiinnostus on herännyt 
lautanauhoihin ja kutomiseen. Tuntuu 
kovin tärkeältä olla mukana vahvistamas-
sa elävää perintöä myös omille lapsille. 

Hekin ovat nähneet meidän kansallis-
pukuvideoitamme ja kuulleet tarinoita 
muinaispuvuista.

Ehkäpä hyvä meininki ja sen näkymi-
nen sosiaalisessa mediassa tuntuu myös 
jäsenmäärässä. Tänä vuonna mukaan on 
liittynyt noin 20 jäsentä. Sähköpostien 
mukana on lähetetty kyselyä jäsenille, mi-
tä he toivovat yhdistykseltä ja millaisesta 
toiminnasta pitävät. Vastausten perus-
teella ensi vuodeksi on suunnitteilla aina-
kin kehruukurssi ja kansallispukuhiihtoa. 
Yhdistyksen lähestyvä merkkivuosi tulee 
olemaan juhlallinen omalla tavallaan ja 
yhdessä tekemällä.

Tupa täynnä  
innostuneita kuulijoita

Vuosi huipentui Tuukkalan tuhat vuotta 
-seminaaripäivään, joiden tunnelmista jo 
kuulimme aluksi. Se oli kaikin puolin onnis-
tunut tapahtuma, jonka lopuksi saimme 
vielä tuhatvuotisen muotinäytöksen. Pai-
kalle oli tullut yhdistyksen jäseniä omissa 
muinaispuvuissaan ja muutamille malleille 
Mervi Pasanen puki omia tekemiään mui-
naispukuja. Kyllähän siinä kävi niin, ettei 
meinattu pysyä aikataulussa, muinais-
puvut kiinnostivat niin valtavasti. Kuvia 
napsittiin ja lopulta muinaispukujen yh-
teiskuvaan oli mukava päättää tilaisuus. 
Tämän vuoden Tuukkalan tuhat vuotta 
oli tullut päätökseen ja kaikki, jotka ha-

lusivat ottaa kuvia, saivat niitä muistoksi. 
Tehtiin myös somepäivitykset, joita suo-
sittelemme lämpimästi kaikille muillekin 
yhdistyksille. Sen tekeminen ei ole vaikeaa 
ja sen avulla kasvatamme uusia kalevalai-
sia naisia ja miehiä mukaan innostavaan 
toimintaamme! ❖

Tervetuloa seuraamaan 
www.mikkelinkalevalaiset.fi ja 
somessa @mikkelinkalevalaiset. 

Kirjoittaja on Mikkelin Kalevalaiset ry:n halli-
tuksen jäsen.
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AJANKOHTAISTA

Teksti Riitta Varpuharju, Tiina Piilola ja Hanna Rantanen

Kalevalaisten Naisten Liiton vuoden 2023 teema kutsuu mietti-
mään, millaisia tulevaisuuden ituja nykyinen toimintamme istut-
taa. Tulevaisuusperinnön käsite tarkoittaa, ettei meidän tarvitse 
olla vain menneisyyden tallentajia, vaan voimme myös kuvitella 
tulevaisuutta vahvan perinne- ja kulttuurituntemuksemme an-
siosta. Mitä yhteisiä taitoja ja tietoja meidän kannattaisi nostaa 
perinteestämme uuden luomiseen, jotta voimme vahvistaa 
kulttuuriamme ja esimerkiksi tulevaisuuden luontokokemuksia? 

Pelkät aikomukset ja haaveet eivät kuitenkaan riitä, vaan 
meidät muistetaan teoistamme. Ehkä vuoden teema innostaa 
kutsumaan koolle paikkakunnan toimijoita murrerunoiltaan 
ideoimaan uusia käyttökohteita paikallismurteelle, kenties 
taimienvaihtoillassa taltioidaan paikallinen hyötykasvi ja kek-
sitään uusi resepti tai istutetaan yhdessä jyvät, joista leivotaan 
lähituotettua elonkorjuuleipää. 

Teema tuo toimintaamme näkyväksi. Haluamme kutsua 
samanhenkisiä yhdistyksiä tekemään yhteistyötä kanssamme 
ja tutustumaan tekemäämme kulttuurityöhön. Ehkäpä yhdis-
tyksissä lauletaan vuoden viljasadolle suotuisaa kasvuvoimaa 
Ritvalan helkavirsien avulla, mennään metsäretkelle perheker-
hon kanssa tai viedään virpomavitsapaja kirjastoon kaikkien 
askartelijoiden iloksi. Yhteistyö luo jatkuvuutta toiminnallem-
me ja auttaa ihmisiä löytämään kalevalaisen perinnön äärelle.

Vuoden teema 2023

Kylvä kanssani huomisen jyviä 
Voima löytyy arjesta

Yhdessä tekeminen luo toivoa huomiseen. Murheellisten ja 
järkyttävien yhteiskunnallisten uutisten edessä toivo löytyy 
arkisista tapahtumista: leipä leivotaan ja pyykki pestään mul-
listavienkin kriisien keskellä. Yhdessä työhön ryhtyminen ja 
ihmisten kohtaaminen antaa luottamusta siihen, että voimme 
yhdessä kannatella paitsi läheisimpiämme, myös heikompaan 
tilanteeseen ajautuneita. Kalevalaisten Naisten vahvaa osaa-
mista on perinnetuntemus ja esimerkiksi vuoden juhlaperinteet. 
Miten voisimme jakaa tietämystämme, jotta vanhat, säilyttä-
misen arvoiset perinteet eivät unohtuisi vaan ilahduttaisivat 
yhä uusia sukupolvia ja muistuttaisivat heitä juurten voimas-
ta? Miten voisimme avata perinteitämme Suomeen hiljattain 
muuttaneiden ymmärrettäviksi?

Kulttuurisen kylvön lisäksi teema kiinnittää huomiota sa-
nojemme voimaan. Oikeassa paikassa saatu kannustus voi jää-
dä mieleen kultajyväsenä, joka antaa uskoa omiin kykyihin ja 
jonka voimalla voi kurottautua kohti uusia haasteita. Torajyvä 
taas saastuttaa sadon ja jää kuulijan mieleen lamaannuttaen ja 
haaveita tuhoten. Liiton teema ohjaa valitsemaan sanat, jotka 
kantavat eteenpäin ja innostavat uuteen. ❖
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PUHEENJOHTAJALTA

Teksti Aila Nieminen

LUKUISAT MITTAUSTULOKSET kertovat suomalaisten 
istuvan useita tunteja päivässä. Runsas paikallaanolo 
lisää kansalaisten sairastumisen riskiä ja aiheuttaa yh-
teiskunnalle yhä kasvavia kustannuksia. Yksilön toimin-
takykyä täydentävät arkiaskareet ovat muutamassa vuo-
sikymmenessä muuttuneet siinä määrin, että osalla on 
vaikeuksia selviytyä jokapäiväisistä rutiineista.

Paras keino toimintakyvyn ylläpitämiseksi tai paran-
tamiseksi on liike. Mitä parhainta liikettä on mielestä-
ni tanssi, sillä se aktivoi kehon lisäksi aivoja ja tuottaa 
mielihyvää. Hyvinvointia lisäävät muun ohella kävely 
ja ulkoilu, sillä yksinkertainen, toistettu kävelyaskel on 
tutkitusti liikettä, joka vapauttaa aivot ’tyhjäkäynnille’, 
synnyttäen samalla uutta tajunnanvirtaa. Levollisen 
tilan voi saavuttaa myös osallistumalla kulttuuriseen 
yhdistystoimintaan.

Vierivät kivet pysyvät liikkeessä
Yhdistystoiminnassakin kompastuskiviä voivat olla 

paikallaanolo tai jumiutuminen vanhoihin kaavoihin. On 
tähdellistä kurkistaa menneeseen, tunnistaa toteutuneet 
aikaansaannokset ja mennä sen jälkeen eteenpäin tu-
levaan katsoen. Yhdistystoiminnan kilpailijaksi on viime 
vuosina syntynyt vapaamuotoisia toimijoita, kuten kan-
salaisaktivismi tai kansalaisosallistuminen. Niiden väli-
tyksellä pyritään ratkaisemaan yhteiskunnassa koettuja 
epäkohtia muun muassa joukkoistamisen ja teknologian 
välityksellä. Puhutaan myös kulttuuriaktivismista, jonka 
nimissä ilmaistaan mielipiteitä tai toteutetaan kantaa-
ottavia toimia esimerkiksi käsityön avulla.

Kulttuurikenttää ja matkailualaa koskevilla talous-
foorumeilla puhutaan paraikaa muun muassa immer-
siivisistä kokemuksista, jotka mielletään kaikkia aisteja 
vaikuttaviksi elämyksiksi ja jotka toteutuvat osin vir-
tuaalisissa todellisuuksissa. Virtuaalisten rajapintojen 
osallistavat ja immersiiviset kokemukset on jopa valittu 
yhdeksi maamme talouskasvua lisääväksi temaattisek-
si painopistealueeksi kestävän kehityksen rinnalle. On 
kiinnostavaa seurata, miten elävä kulttuuriperintö tulee 
näkymään erilaisissa valtakunnallisissa hankkeissa vai 
näkyykö se lopulta lainkaan.

Kalevalaisten naisten liike muodostuu kymmenistä 
ja vuosikymmenten saatossa kertyneistä saavutuksista. 
Meistä itsestämme riippuu se, millaisena liike säilyy tai 
millaiseksi se kehittyy tulevien vuosien aikana. Tahdosta, 
tietotaidosta tai idearikkauden puutteesta yhteisömme 
toiminnallisuus tuskin on kiinni. Ja toiminnan kehittämi-
sen avuksi voi halutessaan poimia valmiiksi tuotettuja 
tulevaisuuden työkaluja tai muita apuvälineitä, joita on 
tarjolla lukuisin määrin.

Mistä sitten löytyy motivaatiota toimia kulttuuriperin-
nöstä voimaa saavassa yhdistyksessä? On jaettava yhtei-
nen näkemys yhteisestä tulevaisuudesta, sen sisällöistä 
ja tavoitteista. Oma-aloitteellisuuden ja itseorganisoitu-
miskyvyn lisäksi tarvitaan aina taloudellisia resursseja, 
sillä vierivät kivet tarvitsevat rinnalleen vieriviä euroja.

Hyvää ja levollista joulun aikaa! ❖

Kirjoittaja on Kalevalaisten Naisten Liiton hallituksen puheenjohtaja. 
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"...Ja jossain ajatusten keskellä nukkuu lapsi, 
joka kantaa kaikkien unelmien kohtaloa 
pienissä käsissään, 
ja lempeitten juhtien huuruinen hengitys 
lämmittää häntä pimeässä."
 
 - Mika Waltari

Hyvää joulua ja  
rauhallista tulevaa vuotta!
Pirta-lehden toimitus

Liian kaunis laatikkoon  
– käytetyt Kalevala-korut 
kiertoon
Onko sinulle kertynyt Kalevala-koruja lipaston laa-
tikon perukoille ja huomaat käyttäväsi vain pientä 
osaa omistamistasi koruaarteista? Nyt on oivallinen 
tilaisuus panna hyvä kiertoon helposti ja vaivatto-
masti Kalevala Pidetty -palvelun kautta. 

Lunastamme eri-ikäisiä käytettyjä Kalevala-koruja löytääksemme 
niille uudet käyttäjät. Meille voit tuoda niin mallistossa olevia kuin 
mallistosta jo poistuneita korujasi. Otamme niitä vastaan myymälöis-
sämme Helsingissä. Voit myös lähettää korusi meille postitse. Lunas-
tuspalkkio annetaan Kalevala-lahjakorttina. Palkkiotasot vaihtelevat 
korun koon ja materiaalin mukaan. 

Otamme vastaan hopeisia ja pronssisia Kalevala-koruja kunnos-
ta riippumatta. Rikkoutuneista tai aivan loppuun kuluneista koruista 
emme tarjoa lunastuspalkkiota, mutta huolehdimme raaka-aineen 
asianmukaisesta kierrättämisestä. Ehjät lunastetut korut huolletaan 
Kalevala Korun tehtaalla ennen myyntiin tuomista. Huolto käsittää 
aina vähintään korun peruspuhdistuksen. Tarvittaessa korut myös 
pintakäsitellään ja riipusten ketjut sekä korvakorujen koukut vaih-
detaan uusiin. Huolletut korut tulevat myyntiin kalevala.fi -verkko-
kauppaan sekä Kalevala-myymälöihin Helsingin Keskuskadulle ja 
Konalaan. Pidetty-valikoima on yksilöllinen jokaisessa myymälässä. 

Tänä jouluna lahjakin voi olla Pidetty. Tehdashuolletut käytetyt 
Kalevala-korut rasioidaan ja korun mukaan liitetään tuotelappu, jossa 
korun nimi ja aitous on todennettu. Pidetty Kalevala-koru on yksi-
löllinen lahja ja parhaimmillaan ainutlaatuinen löytö, joka kuljettaa 
pitkää tarinaa mukanaan. Tarinaa, joka ansaitsee jatkua! 

Lue lisää: kalevala.fi/pidetty
Kalevala-myymälät: Keskuskatu 1 ja Hankasuontie 11A, Helsinki.
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Louhen paja lauantaina 
28.1.2023 Kulttuuritalolla
Lämpimästi tervetuloa Kalevalaisten Naisten Liiton järjestökoulu-
tukseen, joka on tarkoitettu kaikille paikallisen yhdistystoiminnan 
kehittäjille, kuten esimerkiksi hallituksen jäsenille. 

Tule kuulemaan ajankohtaiset vinkit yhdistystoimintaan, verkos-
toitumaan kalevalaisten naisten kanssa ja nauttimaan ravintola Sture 
4:n erinomaisesta brunssista. Koulutuksen jälkeen siirrymme Sabrina 
ja Saarten tyttäret -laulukollektiivin konserttiin, ja sen jälkeen Liiton 
toimistolla on vielä avoimet ovet.

Kulttuuritalon kokoustilat, Sturenkatu 4, Helsinki

Ohjelma

Klo 10
Lausuntaa, Virvat 

Klo 10.15 
Ajankohtaista jäsenyhdistysten tueksi (muun muassa viestintä ja so-
siaalisen median käyttö), toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen

klo 11–12 
Brunssi

klo 12–14 
Kalevala, Euroopan kulttuuriperintötunnus ja kalevalaiset naiset

- alustuksia ja pienryhmäkeskusteluita 
Mikä on Euroopan kulttuuriperintötunnus? Pauliina Latvala-Har-

vilahti 
Kalevalan luontoyhteys ja yhteisöllisyys - Mikä on kalevalaisten 

naisten rooli Euroopan kulttuuriperintötunnus Kalevalalle -haussa, 
Tarja Kupiainen

Kenen kulttuuriperintöä? Kulttuurisesta omimisesta, Helena 
Ruotsala

Kalevalaisten naisten imago, Aila Nieminen ohjaa

klo 15–16.30 
Sabrina ja Saarten tyttäret: yhdessä sävelletty Ainon tarina - mei-
dän tarinamme -konsertti (Vapaan taiteen tila, Vilhonvuorenkuja 15)

Liiton vuosikokous
Liiton vuosikokouksessa 24.9. valittiin jäseniä hallitukseen erovuo-
roisten tilalle. Toiselle kaudelle valittiin Tarja Kupiainen (70 ääntä) 
Joensuun Kalevalaisista Naisista ja Marja-Stiina Suihko (63 ääntä) 
Kuhmon Kalevalaisista Naisista. Hallituksen jäsen Hanna Rantanen 
Tampereen Kalevalaisista oli ehdottomassa erovuorossa. Hänen tilalleen 
valittiin Pia Ala-Äijälä (43 ääntä) Rauman Kalevalaisista Naisista. 
Lisäksi ehdokkaana oli Noora Ruuth (17 ääntä) Mikkelin Kalevalaisista. 
Hallituksen kokoonpano: https://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/
hallitus/ Liiton edellinen puheenjohtaja Ildikó Lehtinen kutsuttiin 

Sabrina ja Saarten tyttäret on laulukollektiivi ja naiskuoro, joka 
esittää säveltämäänsä uniikkia uutta musiikkia Kantelettaren tekstei-
hin. Vapaan taiteen tila sijaitsee Katri Valan Puiston väestönsuojas-
sa, Helsingin Sörnäisissä, osoitetta Vilhonvuorenkuja 16 vastapäätä.

klo 15–18 
Avoimet ovet Kalevalaisten Naisten Liitossa (os. Neljäs linja 24)  
Konsertin jälkeen olet lämpimästi tervetullut toimistollemme!

Mai Niemi, Finnish Fairytale esittelee NeuleKalevala-mallistoaan.

Glögitarjoilu

Hinnat
Louhen paja ja brunssi 20 euroa (viitenumero 6253).
Konserttilippu 20 euroa (viitenumero 6266).

Maksut Kalevalaisten Naisten Liiton tilille FI90 2142 1800 0097 33.

Täytä ilmoittautumislomake 19.1.2023 mennessä:  
www.kalevalaistennaistenliitto.fi/tapahtumat.

Koulutus toteutetaan Opintokeskus Siviksen tuella.

kunniajäseneksi. Lämpimät onnittelut ja erityiskiitos upeasta 
Maalöydöstä koruksi -hankkeesta!

Kokouspäivä huipentui Joensuun Kalevalaisten Naisten puheen-
johtajan Lea Lihavaisen ja muiden joensuulaisten valmistelemaan 
ohjelmalliseen illalliseen. Sunnuntaina ohjelmassa oli tutustuminen 
Parppeinvaaran runokylään Ilomantsin Kalevalaisten puheenjohtajan 
Liisa Matveisen asiantuntevalla opastuksella. 

Kiitos kaikille hyvähenkisestä kokousviikonlopusta!

Kuva Jesse Pasanen.
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Kalevala Pidetty -palvelun avulla annat 
käytetyille koruillesi uuden elämän.

Yhden pronssi 
on toisen kulta

Lue lisää: kalevala.fi/pidetty
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