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1. YLEISTÄ 

Yksi vuoden 2018 kohokohdista oli yhdistyksemme 75 vuoden taivalta juhlistanut kirkkopyhä 

Kalevan kirkossa. Kirkon jälkeen kokoonnuimme v. 1985 istuttamamme kalevalaisen tammen 

eteen juhlavalokuvaan. 

Vuoden 2018 Kalevalaisten Naisten Liiton teemana oli ”Kalevalainen koti”. Tämä teema näkyi 

myös oman yhdistyksemme toiminnassa. Huhtikuussa tutustuimme uuskansallisromanttisia 

huonekaluja valmistavaan Kalevala-kalusteeseen. Hartolaan suuntautuneen kevätretkemme 

pääkohde oli jäsenemme Tarja Wallinin kotitila, todellinen kalevalainen koti. Lokakuussa 

järjestimme entisajan pihapiiriä ja asumista ja niihin liittyviä uskomuksia käsittelevän 

yleisötilaisuuden pääkirjasto Metsossa. Myös kirjallisuuspiirissä käsiteltiin kalevalaisuuden 

näkymistä vanhoissa kirjailijakodeissa.  

Vuoden 2018 aikana otettiin käyttöön yhdistyksen sähköinen jäsenrekisteri Membook, mikä 

työllisti hallitusta tavallista enemmän. Vuoden 2019 jäsenmaksulaskut tehtiin ja lähetettiin 

Membookin kautta. Ennakkotiedotuksesta ja -ohjeistuksesta huolimatta uusi laskutustapa 

aiheutti jonkin verran hämmennystä ja kysymyksiä jäsenistössä, mutta onneksi ongelmiin löytyi 

aina apua ja ratkaisu. Myös kaikkia yhdistyksiä koskeva, uusi EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) 

tiukkoine vaatimuksineen vaati oman panostuksensa hallituksen työskentelyssä ja 

toimintatapojen tarkastelussa.  

Liiton tasolla pitkään näkynyt jäsenmäärän lasku näkyi valitettavasti myös omassa 

yhdistyksessämme. Toisaalta saimme uusia, aktiivisia jäseniä mukaan toimintaan ja 

tapahtumissa mukana olleilta jäseniltä hallitus on saanut pääosin positiivista palautetta. 

Tulevaisuutta ajatellen tehtiin syyskokouksessa merkittävä päätös yhdistyksen nimen 

muuttamisesta Tampereen Kalevalaisiksi. Hallitus valtuutettiin aloittamaan nimenmuutoksen 

valmistelutyö. 

 

 

 



2. JÄSENISTÖ 

Vuoden 2018 lopussa yhdistyksessämme oli 109 jäsentä. Vuoden aikana liittyi 9 uutta jäsentä ja 

erosi tai erotettiin /kuoli 15 jäsentä.  

Oman yhdistyksemme kunniajäsen Inkeri Siren siirtyi tuonilmaisiin keväällä 2018. 

Vappu Koistinen on KN Liiton kunniajäsen. 

 

3. JÄSENMAKSU 

Tampereen Kalevalaiset Naiset ry kuuluu jäsenenä Kalevalaisten Naisten Liittoon. Vuoden 2018 

jäsenmaksu oli 25€, opiskelijoilta 15€. Liitolle jäsenmaksuista tilitettiin 15 €. Liitto lähettää 

jäsenille Pirta-lehden neljä kertaa vuodessa. 

Koska Liiton jäsenmaksujen maksuaikataulu on muuttunut tammikuulle, joutui hallitus 

tekemään päätöksen vuoden 2019 jäsenmaksujen keräämisestä jo vuoden 2018 puolella. 

Tämän myötä myös erilaiset jäsenmuutokset tulivat ajoissa hallituksen tietoon, jolloin 

jäsenrekisteri voitiin päivittää riittävän ajoissa Liittoon. 

 

4. TOIMIELIMET 

Vuoden 2018 hallitus:  

Hilkka Pirinen, puheenjohtaja  

Tuula Kauppila-Päällysaho , varapuheenjohtaja  

Hanna Rantanen, sihteeri 

 Emma Dufva, rahastonhoitaja  

Tarja Wallin, kirjallisuuspiiri  

Virpi Kivisaari 

Eila Korhonen 

 

Toiminnantarkastajat: Leena Lehtinen ja Susanna Peltola-Hakkarainen 

Varatoiminnantarkastajat: Irmeli Jokela ja Leena Kriikku 

 



Edustus Kalevalaisten Naisten Liiton toimielimissä: 

 Yhdistyksen vuosikokousedustajat olivat Hilkka Pirinen, Tarja Wallin ja Tuula Kauppila-

Päällysaho. 

Hanna Rantanen on Liiton hallituksessa. 

 

5. KOKOUKSET 

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset 

Yhdistyksen säännöissä määrätään pidettäväksi kaksi varsinaista kokousta. 

Kevätkokous 22.2.2018 Osuuspankin Pyhäjärvi-salissa, Hämeenkatu 12. Kokouksen jälkeen 

katseltiin kuvakoosteita yhdistyksen menneiltä vuosilta, erityisesti edelliskesän Marinmaan 

matkalta. 

Syyskokoukseen 14.11.2018 kokoonnuttiin Boknäsin myymälään (Hämeenpuisto 27). 

Kokouksen jälkeen jäsenemme Annele Kekki-Hellman esitti upeita runojaan. 

 

Hallituskokouksia vuoden 2018 aikana pidettiin 12 (joista yksi oli sähköpostikokous). Tämän 

lisäksi pidettiin yksi suunnittelupäivä. 

15.1.2018  Ravintola Astor, Aleksis Kiven katu 26 

12.2.2018  Tarja Wallinin kotona 

12.3.2018   Tarja Wallinin kotona 

11.4.2018  Tarja Wallinin kotona 

4.5.2018   Suunnittelupäivä Hanna Rantasen kotona 

11.6.2018  Tarja Wallinin kotona 

31.7.2018  Hanna Rantasen kotona 

11.9.2018  Tarja Wallinin kotona 

9.10.2018   Tarja Wallinin kotona 

31.10.2018  Hanna Rantasen kotona 

22.11.2018  Tarja Wallinin kotona 

11.12.2018  Sähköpostikokous 

 



6. TIEDOTUS 

Yhdistyksen sisäinen tiedotus on hoidettu kolmella jäsentiedotteella sekä sähköpostilistan 

kautta. Tämän lisäksi tapahtumista ilmoitettiin Aamulehden tapahtumakalenterissa. Ulkoinen 

tiedotus on tapahtunut yhdistyksen kotisivujen www.tamkn.com kautta. Yhdistyksellä on oma 

sähköpostiosoite info@tamkn.com sekä Facebook-sivu. Perinteinen postitse kulkeva tiedotus 

on yksi toimintamme suurimmista kulueristä. Sähköpostin ja älylaitteiden käyttöön 

rohkaistiinkin järjestämällä aiheen ympärille oma jäsenilta. 

 

7. TOIMINTA 

 

7.1. Jäsentapahtumat 

17.1.2018 Optikkoliike Synsam Tulonen, Hämeenkatu 14.  

Vierailu piristi ihanasti pimeätä tammikuun iltaa. Sydämellinen vastaanotto herkullisine 

tarjoiluineen viritti osallistujat heti sopivaan tunnelmaan. Kuultuamme ensin yleisesti Synsamin 

toimintaperiaatteista pääsimme varsinaiseen asiaan, eli silmälasien maailmaan. Se, mitä haluat 

olemuksellasi viestiä, on yksi tärkeä asia kehysten valinnassa. Nykyään ostetaankin useammat, 

erityyliset silmälasit erilaisiin tilanteisiin ja menoihin. Ensin meille esiteltiin kahden erinäköisen 

mallin avulla, miten kehysten koko, muoto ja väri vaikuttavat ihmisen koko olemukseen. 

Samalla eri kehyksien kanssa myös kokeiltiin eri värisiä huiveja kasvojen alapuolelle, mikä 

vaikutti kokonaisuuteen todella paljon. Tämän jälkeen sai jokainen sovitella erilaisia kehyksiä ja 

ammattilaisten kanssa etsiä juuri itselleen pukevimpia malleja. Moni löysikin itselleen uudet 

silmälasit tai aurinkolasit illan aikana. Paikalla oli kymmenkunta jäsentä.  

 

20.3.2018 Vierailimme Unica-fashion Uniikit-liikkeessä, Suvantokatu 7-9. 

 Paikalla oli 11 osallistujaa. Talon puolesta tarjottiin kuohuviiniä ja suolaista sekä makeaa 

pikkupurtavaa. Henkilökunta kertoi yrityksestä ja sen tuotteista ja sen lisäksi oli hieno 

mannekiiniesitys, jossa  jäseniämme oli mukana malleina. Osallistujat tekivät ahkerasti ostoksia. 

 

19.4.2018 Kalevala-kaluste, Kolismaankatu 1. 

http://www.tamkn.com/
mailto:info@tamkn.com


Liiton vuoden teemaan liittyen vietimme kulttuuri-illan Kalevala-Kalusteessa. Paikalla meille 

huonekalut ( pöytäryhmä tuoleineen, kaapisto ja sänky) esitteli Kalevala-Kalusteen 

pääsuunnittelija Panu Turunen. Malliston suunnitteluun häntä innosti Visavuori ja sitä 

ympäröivä luonto. Panu Turunen kertoi myös upeista lasitöistään. Kalevala-Kalusteen perustaja 

ja omistaja Mauri Vartiainen kertoi 40 vuodestaan yrittäjänä ja verhoilijana. Kalevala-Kalusteen 

massiivipuisten tuolien verhoiluun voidaan käyttää  mm.nahkaa, paperinarukankaita tai 

kotimaisen Annala Oy:n Jugend-kangasmallistoa. Muita verhoilutöitä olivat mm. laiskanlinnat ja 

Alvar Aallon tuolien uudelleen ristikointi erivärisillä kotimaisilla pellavanauhoilla. Ilta oli antoisa 

ja mielenkiintoinen. Juttu luisti tarjoilujen kera mukavasti yli kolme tuntia. Paikalla oli 12 

jäsentämme. 

 

26.5.2018 Kevätretki Päijät-Hämeeseen 

Atro Vuolteen  täpötäysi pikkubussi starttasi perinteiseltä lähtöpaikaltaan Vanhalta Kirkolta 

lauantaiaamuna  kello 7.30 kohti Päijät-Hämettä. Lahden jälkeen päästiin 4-tielle. Vierumäen 

kohdalla jaloiteltuamme suunnattiin ensimmäiseen vierailukohteeseemme Urajärven 

kartanoon Asikkalassa. Kauniilla paikalla sijaitseva kartano tarjosi huikean elämyksen maamme 

historiasta Ruotsin suurvalta-ajalta Venäjän vallan kautta itsenäiseksi Suomeksi. Kartanossa 

sanotaan olevan yli 2000 alkuperäistä Heidemanin suvun esinettä 1670-luvulta lähtien. 

Asiantuntevan opastuksen myötä huoneiden historia muotokuvineen ja esineineen heräsi 

eloon. Leppoisan pihamaatepastelun jälkeen nautittiin makoisat kahvit viimeisten aatelisten 

omistajien Hugo ja Lilly von Heidemanien  (k.1917) mukaan nimetyssä kahvilassa. Seuraava 

käyntikohteemme oli keskellä kaupunkia oleva talo, joka sisustuksineen, ulkorakennuksineen ja 

puutarhoineen  kertoi nykyihmisille asumisesta 1700-luvun Heinolassa. Tämä lääninkivalteri 

(läänin poliisimestari) Aschanin talon sisäpuoli oli pystytty palauttamaan keittiötä ja eteistä 

lukuun ottamatta alkuperäiseen asuunsa ajalta 1776 – 1809. Huoneissa (9) ei ollut alkuperäistä 

esineistöä, vaan huolella valitut ja dokumentoidut sen ajan kustavilaista ja rokokootyyliä 

edustavat kalusteet ja sisustus oli muualta hankittu. Pihassa kasvatettiin edelleen sen ajan 

hyöty- ja koristekasveja. Heinolaan sattui samalle päivälle kesän avaus, joten Kivalterin 

pihapiiriin oli saatu monenlaista teemaan sopivaa toimintaa. Teimme aikamatkan 200 vuoden 

taa. Matka jatkui kohti Hartolan kuningaspitäjää ja siellä lounaspaikka Linnaa. Tosi makoisan 

aterian jälkeen siirryttiin perinnekodeista viimeiseen, Hartolan Hietalaan, jonne 

isäntäpariskunta Tarja ja Pentti Wallin olivat jo siirtyneet Tampereelta kesän viettoon. 



Viihtyisässä hirsituvassa skoolattiin tulomaljat talon raparperimehulla, joka jälkeen Tarja kertoi 

talon moninaisista toiminnoista isoisänsä isännyydestä vuodesta 1900 alkaen. Yllätysohjelmaa 

matkalaiset siirtyivät kuuntelemaan salin puolelle. Seppälän perhe musisoi kuulijoita 

koskettavasti. Paikallinen museonjohtaja Vesa Järvinen kertoi persoonallisesti itähämäläisestä 

ruokaperinteestä. Sen perään olikin emännän luontevaa esitellä ruokasaliin katetun 

kahvipöydän kotitekoiset tarjottavat: röhkörieskaa, munavoita, kotijuustoa, pullakranssi, piparit 

ja sota-ajan raparperipiirakkaa. Vaikka hetkeä aikaisemmin retkeläiset olivat taputelleen täysiä 

vatsojaan Linnassa, tekivät Hietalan herkut kauppansa alta aikayksikön. Sitten olikin syytä 

levittäytyä jaloittelemaan ympäri pihapiiriä ja kurkkaamaan, mitä löytyy aitasta tai navetasta. 

Päivä oli sujunut aikataulussa koko matkan ja ilman kiirettä. Kello 17 bussimme starttasi 

mainion kuskimme Heidi Saarisen johdolla paluumatkalle. Sysmän ja Pulkkilan harjun kautta 

Padasjoen ohi ja läpi Kuhmalahden ja Sahalahden kohti Tamperetta. Sekä meno- että 

tulomatkalla Tuula Kauppila ja Ritva Laitinen nostivat tienvarsipaikkakuntien kuulumisia esille. 

Aurinkoinen sää ja Tarjan onnistunut retkiohjelman suunnittelu tuottivat 20 retkeläiselle  

täydellisen virkistyspäivän perinnekotien parissa. 

  

17.9.2018 Iloa älykännykästä. Pääkirjasto Metso, Tammi-Sali klo 18.  

Tämän toivotun illan aikana tutustuttiin kaikessa rauhassa siihen, mitä älypuhelimesta löytyy, 

esim. miten käytetään WhatsAppia,  miten mennään nettiin ja Facebookiin. Illan ohjelma 

rakentui osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tämän tyyppiselle koulutukselle  oli 

ilmeisesti tarvetta ja sille toivottiinkin ”jatkokurssia”.  Opastajina toimivat yhdistyksen jäsenet 

Emma Dufva ja Hanna Rantanen. Paikalla oli 11 jäsentä. 

 

7.10.2018 Vanha pihapiiri ja siellä asuva väki. Metso klo 14. 

Aiheesta oli kertomassa Mikko Tappura Taivaannaulasta ja Heidi Huhtamella 

Rakennuskulttuurikeskus Piirusta. Taivaannaula on yhteisö perinteistä kiinnostuneille. 

Rakennuskulttuurikeskus Piirun tavoitteena on kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten 

vaaliminen ja säilyttävä korjausrakentaminen.  

Vanhassa kansanuskossa maailma jakaantui yliseen ja aliseen ja meihin siinä välissä. Maan 

päällä olivat ihmiset, eläimet, haltijat, tontut ja parat.  

Maan alla taas asuivat maahiset, maan väki ja kalman väki. Maailma oli täynnä väkeä, joita piti 

kunnioittaa. Ei voinut vain ottaa vaan oli myös pyydettävä, koska kaikki oli rajallista. Onnea ei 



voi olla määrättömästi, myös epäonni voi olla seurasta tahattomasta tai tahallisesta 

loukkauksesta tai katseesta. Väessä oli myös voimaa, joissakin enempi. Naisessa on vahvaa 

voimaa, samoin karhun väessä, käärmeessä ja kissassa. Kataja, tuli ja rauta ovat myös vahvoja.  

Kodin paikan valitseminen oli tärkeää. Piti löytää hyvät merkit. Haltijan ilmestyminen oli hyvä 

enne. Onni varmistettiin erilaisilla suojauksilla. Lantti voitiin muurata tulipesään tai käärme 

piilottaa rakenteisiin. Tervalla suojattiin puiset rakenteet ja kataja oli aina hyvä puu, samoin 

pihlaja. Sauna oli tärkeä, pyhä paikka. Entisaikaan koko ihmisen elonkaari liittyi saunaan. 

Saunasanontoja: ”Terve sauna, terve löyly" (=henki, elämän sielu) ja palatessa: ”Terveisiä 

saunasta”. Saunatonttu oli kiltti olento, joka otti viimeiset löylyt.  

Lopuksi kuulimme Taivaannaulan Hiisi-hankkeesta, joka on aloitettu 2013.Tähän mennessä on 

kartoitettu 600 pyhää paikkaa. Kansallinen hiisien päivä on 28.3. Luontokohteita on monia 

erilaisia: joki, järvi, vuori, kallio, lähteet ja kaivot. Lähdevesi voi parantaa tai tuoda karjaonnea. 

Uhripuu talon pihassa tai muualla oli myös tärkeä. Sitä ei saanut kaataa. Uhripuiden lisäksi on 

säilynyt paljon kuppikiviä, joihin vietiin uhrilahjoja.  

 Pihlaja-salin 25- henkinen yleisö koki mielenkiintoisen iltapäivän pihapiirin väen seurassa ja 

aihe kirvoitti yleisönkin kertomaan omista muistoistaan ja kokemuksistaan aiheisiin liittyen. 

 

14.10. Tampereen Kalevalaiset Naiset 75-v Kalevan kirkossa 

Auringon haihduttaessa aamun usvaa saapuivat ensimmäiset talkoolaiset Kalevan kirkolle. 

Autoista kannettiin karjalanpiirakoita, munavoita, puolukkapiirakoita ja kinuskikastikkeita. 

Pöytien koristeiksi kerätyt mustikanvarvut ja muut oksat pullistelivat jättikasseissa kynttilöiden 

ja muiden koristeiden kanssa.  Kalevan seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa saatiin 

kahvipöydät katettua ja sali koristeltua juhlaa varten. Varsinaiseen kahvinkeittoon ja tarjoiluun 

ei meidän tarvinnut puuttua, sen hoitivat mallikkaasti seurakunnan talkoolaiset. Messussa Veli 

P. Ottman saarnasi, liturgina toimi Tapio Virtanen. Osallistuimme avustajina messuun. Ovella 

vastaanottamassa ja virsikirjoja jakamassa olivat Hilkka Pirinen ja Eila Korhonen.  Kolehdin 

keräsivät Ritva Laitinen, Pentti Wallin, Ulla Iivonen ja Hanna Rantanen. Leena Kriikku luki päivän 

tekstit. Meidän yllätykseksemme paikalla oli kanttorin lisäksi myös kaksi ihanaa nuorta 

kanteleensoittajaa sekä viulisti, jotka säestivät kalevalaisen alkuvirren.  Kauniin messun jälkeen 

oli koko kirkkoväki kutsuttu juhlakahville, iloksemme väki noudatti kutsua, paikalla oli yli 60 

kahvittelijaa. Juhlaväen vastaanotti Hanna Ryynäsen kaunis kanteleensoitto. Iloinen seurustelu 

ja kahvikuppien kilinä säestivätkin kohta kannelta. Yhdistyksemme puheenjohtaja Hilkka Pirinen 



piti lyhyen avajaispuheen, jossa kiitti seurakuntaa yhteistyöstä ja kertoi hieman siitä, keitä 

Tampereen Kalevalaiset Naiset ovat. Tämän jälkeen seurasi huomionosoitus: yhdistyksemme 

pitkäaikaiselle, erittäin aktiivisesti kaikessa mukana toimineelle talkoolaiselle Leena Kriikulle 

luovutettiin Liiton kultainen ansiomerkki. Paikalla olleita, lukuisia upeita kansallis-, kansan- ja 

muinaispukuja oli ilo esitellä juhlaväelle. Esittelykavalkadin jälkeen vastailimme esiin nousseisiin 

kysymyksiin mm. pukujen koruista ja muinais- ja kansallispukujen eroista. Pukuloiston jälkeen 

saimme syventyä kuuntelemaan Hanna Ryynäsen koskettavaa, omaa kantelesävellystä. Lopuksi 

oman yhdistyksemme jäsenet kokoontuivat kalevalaisen tammen juurelle. Kyseessä on Kalevan 

kirkkopuistoon v. 1985 Kalevalan 150-v juhlavuoden kunniaksi istuttamamme tammi, joka onkin 

jo kasvanut komeisiin mittoihin. 

 

4.12.2018 Joulujuhla Lillan Cafè:ssa, Kurjentaival 35 

Lämmin yhteisöllisyyden ja joulun tunnelma vallitsi Lillanin kauniissa salissa, jonne olimme 29 

hengen voimin kokoontuneet juhlistamaan kuluneen toimintavuoden loppua ja alkavaa 

joulunaikaa. Paikan omistaja kertoi aluksi lyhyesti talon ja yrityksensä historiasta sekä esitteli 

illan tarjottavat, jotka olivatkin erinomaisen maistuvia. Perinteisistä joululauluvihkosista 

lauletut yhteislaulut kaikuivat komeasti Maija-Stiina Uotilan säestyksellä, saimme laulusta 

kiitosta myös henkilökunnalta, joille olimme ensimmäinen joululauluja laulanut ryhmä. Emma 

Dufvan ja Hanna Rantasen pieni kantele-esitys sekä Eevi Dufvan pianonsoitto jatkoivat 

musiikkiohjelmaa. Hanna Rantasen lukema vanha jouluruno sekä Annele Kekki-Hellmanin 

esittämä oma runonsa veivät kaihoisiin joulun tunnelmiin. Iloisen illan päätteeksi pidettiin vielä 

arpajaiset. 

 

7.2. Kirjallisuuspiiri 

Kirjallisuuspiiri on kokoontunut vuoden aikana seitsemän kertaa Tarja Wallinin johdolla. 

Kokoontumispaikkana on ollut Pääkirjasto Metso, Luentosali Tammi. 

 

9.1.2018 ”Tästä kirjasta haluan kertoa”, joululahjakirjat ym. 

Läsnäolijat olivat lukeneet monenlaista kirjallisuutta. Oli todella innostavaa kuunnella niin 

monipuolisesta kirjallisuudesta, joista moni varmaankin sai hyviä lukuvinkkejä. Tapaamisen 

aikana ehdittiin käsitellä seuraavat teokset: 1. MURAKAMI: Rajasta etelään, auringosta länteen. 

2. MORRIS: Hiroshiman kukat. 3. WESTÖ: Rikinkeltainen taivas. 4. LEINE: Ikuisen vuonon 



profeetta. 5. KÖNGÄS: Sandra. 6. RIIKONEN: Erkki Korhosen vauhdikas elämä. 7. KURENNIEMI: 

Unikon satuja. 

 

13.2. 2018 ”Miten kalevalaisuus näkyy vanhoissa kirjailijakodeissa?” 

. Perehdyimme siihen, millaisena Elsa Heporauta näki ja koki kalevalaisen kodin. Kirja 

”Haltijakuusen alla”, jonka tekijöinä ovat Helttunen - Saure, antoi hyvän kuvan jo 

edesmenneitten kirjailijoitten kodeista ja siitä, miten kalevalaisuus näkyi heidän 

ympäristössään. 

   

13.3.2018  aiheina olivat Finlandia ehdokkaat vuonna 2017: 1. HURME: Niemi (Finlandia 

palkinnon saaja). 2. SANDU: Valas nimeltä Goliat. 3. LIUKKONEN: O. 4. REITTU: Sinä olet 

superrakas. 5. BEHM: Pehmolelutyttö. 6. KYLÄNPÄÄ: Pentti Linkola. Suurimman huomion 

keskusteluissa sai luonnollisesti voittajakirja ”Niemi”. Se todettiin yksimielisesti olevan 

enemmän tietokirja kuin romaani. Aika erikoisiksi koettiin nämä nykyiset palkintoehdokkaat. 

10.4.2018  kurkistettiin japanilaiseen kirjallisuuteen. Aihe oli innostanut kirjallisuuspiirin 

osanottajia ja illan aikana kuultiin mielenkiintoisia esittelyjä useasta japanilaisen kirjailijan 

teoksesta. 1. SHIKIBU MURASAKI: Genjin tarina on maailman vanhin romaani 1200-luvulta, 4-

osainen, japanilainen klassikko. Koostettu pikku tarinoista. 2. YOKO OGAWA: Professori ja 

taloudenhoitaja. 3. HARUKI MURAKAMI: Suuri lammasseikkailu. 4. YASUNAI KAWABATA: Lumen 

maa. 5. ANNO: Kuningas, joka rakasti suuria asioita. Tämä on todella hauskasti kuvitettu 

lastenkirja.  

18.9.2018  Pirkko Soininen: Ellen 

Käsitelty kirja on fiktiivinen tulkinta Ellen Thesleffin päiväkirjasta Firenzen ajoilta. Teoksen 

sisältö antoi hyvän kuvan Ellen Thesleffin intohimosta maalaamiseen ja hänen rakkaudesta 

Firenzeen. Tämän kirjan lisäksi kerrottiin muistakin Ellen Thesleffiin liittyvistä kirjoista, joita oli 

luettu. 

16.10. 2018 Joni Skiftesvikin tuotanto 

Keskusteltiin useasta Skiftesvikin kirjoittamasta kirjasta mutta päällimmäisiksi jäivät 

viimeisimmät "Valkoinen Toyota vei vaimoni" ja "Finlandia City". "Valkoinen Toyota vei 

vaimoni" on hyvin omakohtainen teos. Se kertoo kirjailijan lapsuudesta, nuoruudesta ja 



kirjailijan ammatin alkuvaiheista. Skiftesvik kertoo myös perhettä kohdanneesta tragediasta, 

Kim-pojan hukkumisesta kanoottionnettomuudessa. Kirjassa kuvataan myös kirjailijan ja hänen 

vaimonsa yhtäaikaisesta sairastumisesta vakavasti, eikä toipumisesta ollut varmuutta. Aviopari 

halusi julkaista tämän intiimin kirjan rohkaistakseen samoissa vaikeuksissa kamppailevia 

lukijoita. 

"Finlandia City" on omaelämäkerrallinen romaani satamakylän pojasta. Värikkään ja 

tapahtumarikkaan kylän asukkaat työskentelivät satamassa ja tehtaassa, merimiehet ja kulkurit 

kiersivät rannoilla ja lahkolaiset saarnasivat. Nuori Jon ahmii kirjoja ja haaveilee merikapteenin 

urasta. Hän kirjoittelee kirjeitä merillä seilaavalle isäpuolelleen mutta biologiselle isälle 

kirjoitetut kirjeet jäävät lähettämättä. "Finlandia City" on rinnakkaisteos kirjalle "Valkoinen 

Toyota vei vaimoni". 

 

20.11.2018 Sally Salminen, Juha Hurme (suom.):  Katrina 

Tämä kirja kertoo ankarasta saaristolaiselämästä ja saaristoon naidusta pohjalaistytöstä, 

Katrinasta. Hänet on nainut suurisuinen, katteettomia lupauksia antanut merimies Johan. 

Alkuvaikeuksista selvittyään, Katrinasta kasvaa vahva, toimelias ja luja nainen, joka pitää 

perheen koossa. Kirja koettiin koskettavaksi, osin murheelliseksi mutta myös paljon kauneutta 

ja herkkyyttä sisältäväksi. 

Kaikissa kirjallisuuspiirin tapaamisissa oli osanottajia 6-10 henkilöä. 

 

7.3. Kalevalaisten Naisten Liiton toimintaan osallistuminen 

 

Yhdistyksen jäsenet Liiton hallituksessa: 

Hanna Rantanen ja Saara Paavola. 

 

 

Kalevalan päivä 28.2.2018 Desingmuseossa   

Pj. Hilkka Pirinen ja varapj. Tuula Kauppila–Päällysaho osallistuivat Kalevalan päivän 

tapahtumaan. 



 

29.6.2018 Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivät. Yhdistyksemme oli töissä Liiton pisteellä 

 klo 12-14.Mukana Hanna Rantanen, Hilkka Pirinen, Tuula Kauppila-Päällysaho ja Ulla Iivonen. 

 

13.10. Kauneuden tähden seminaari Kansallismuseossa 

Hilkka Pirinen, Tuula Kauppila-Päällysaho ja Hanna Rantanen olivat paikalla. Marilainen 

käsityöpaja oli erittäin kiinnostava ja seminaarin sisältö monipuolinen ja mielenkiintoinen. 

Hilkka ja Tuula osallistuivat seminaarin jälkeen myös Helsingin yhdistyksen 80-vuotisjuhlaan ja 

veivät yhdistyksemme onnittelukortin. 

 

29.9. Liiton vuosikokous Rovaniemellä. Tarja Wallin, Hilkka Pirinen ja Tuula Kauppila-

Päällysaho olivat virallisina edustajina. Kokous oli hyvin rakennettu ja sujui napakasti. Edellisenä 

iltana osallistuttiin Rovaniemen Kalevalaisten 70-vuotisjulaan. 

 

7.10.2018 Hanna Rantanen osallistui Ikaalisten Kalevalaisten Naisten 60 -vuotisjuhlaan.  Hän 

esitti siellä Liiton tervehdyksen sekä oman yhdistyksemme onnittelut ja oli mukana 

luovuttamassa Riitta-Liisa Viitaniemelle Liiton kultaista ansiomerkkiä. Juhla oli erittäin hyvin 

järjestetty, ohjelma upea ja taidolla harjoiteltu. 

 

 4.12.2018 Kalevalakorun sponsoroima joulujuhla vanhuksille klo 10 - 12, Ravintola Selman 

kabinetissa. Yhteistyössä Tampereen Kaupunkilähetyksen kanssa tarjottiin joulupuuro ja 

torttukahvit Kaupunkilähetyksen kautta valikoiduille vanhuksille. Yhteislaulun lisäksi Hanna 

Rantanen lausui joulurunon ja Trio AmA viihdytti upealla joululauluesityksellään. Rantasen 

lisäksi yhdistyksestä paikalla Hilkka Pirinen, Emma Dufva, Tuula Kauppila-Päällysaho, Tarja 

Wallin ja Maarit Heikkinen. 

 

7.4. Muu toiminta ja yhteistyö 

 

5.2.2018 Ryhmähaastattelu gradua varten ”Klikkiotsikoista”, Valtteri Kykkänen.  



Haastattelu tehtiin Boknäsin tiloissa. Haastateltavina olivat Hilkka Pirinen, Ritva Laitinen, Emma 

Dufva, Arja Pakarinen ja Hanna Rantanen 

 

Kansallispukutuuletukset 5.8.2018 Tampereella tuuletettiin Osmonpuiston laululavalla 

kansallispuvun päivänä su klo 12-14. Tampereen Työväenopiston Tanhuajat kutsuivat 

viettämään kanssaan iloista iltapäivää. Omat eväät oli mukana ja kansallispuku aito tai 

tuunattu. Pääasiana oli yhdessäolo. Soittoa, yhteislaulua, pukujen esittelyä, pistimme jalalla 

koreasti ja lopuksi oli poloneesi. Tampereella tuulettamassa olivat Tuula Kauppila-Päällysaho, 

Susanna Peltola, Eira Aulanko, Arja Pakarinen ja Alma tyttö 7 v.  sekä Hilkka Pirinen. 

Kansallispukujen tuuletus 5.8.oli myös Vesilahdessa, Tapolan alueella, josta vastasi Lempäälän 

Kalevlaiset ja Vesilahden Taitokeskus. Aittakahvilasta sai kahvia, jäätelöä ym. tunnelmaa loi 

harmonikkamusiikki ja jopa Narvan soittokunta! Vilttikirppiksellä voi myydä käsitöitä, 

käsityötarvikkeita ja vaikka kansallispuvun ja lisäksi oli kansallispukujen esittelyitä ja tarinat 

pukujen osalta. Osmonpuistosta Arja, Eira ja Hilkka matkustivat vielä Vesilahdenkin tuuletusta 

katsomaan. 

 

8.-9.8.2018  ”Perusihmisyyttä”. Kalevalaisen naisen Leena-Kaisa Kiviojan esittämän 

pienoisnäytelmän (perustuu Eeva Kilven teksteihin) markkinointi yhdistyksen sähköpostilistalla 

sekä Facebookissa. Hilkka Pirinen oli apuna lipunmyynnissä. 

 

20.10. Sugrifest Laikussa.  

Yhdistys on mukana Tampereen Sugrifest -työryhmässä, jonka päätehtävänä on 

sukukansapäiviin liittyvän Sugrifest -tapahtuman suunnittelu ja käytännön toteutus. Tapahtuma 

onnistui todella hyvin, paikalla oli paljon kiinnostunutta yleisöä. Yhdistyksestä töissä omalla 

myyntipisteellämme olivat Hanna Rantanen, Hilkka Pirinen, Pentti Wallin ja Tuula Kauppila-

Päällysaho. 

Liiton pj:n Ildikò Lehtisen vetämä kansallispukutuuletus oli hieno, parituntinen tapahtuma, 

jonka jälkeen Tampereen, Ikaalisten ja Lempäälän yhdistykset onnittelivat Ildikòa hänen 70-v 

syntymäpäivänsä johdosta Ikaalisten Hilkka Rantapuun tekemällä uniikilla kortilla ja Ildikòn 

toivomuksesta Elsa Heporauta-rahastoon laittamallamme rahalahjoituksella. 

 

 



27.10. Jyväskylän KN teatterivierailu Tampereelle. 

Jyväskyläläisten kanssa Milavidassa olivat Hilkka Pirinen, Tuula Kauppila ja Ritva Laitinen. 

Lounaalle mukaan liittyivät Hanna Rantanen ja Tuula Syväniemi. Anna Karenina-näytelmää 

vieraiden kanssa katsomaan jatkoivat Hilkka, Ritva ja Tuula Syväniemi. 

 

21.11.2018 klo 18-20  Juha Hurme  

Kulttuuritalo Laikun luentosali oli meiltei täynnä innokkaita kuulijoita (43 henkilöä). Juha Hurme 

otti yleisönsä mielenkiintoisella ja huumorin sävyttämällä luennollaan, joka käsitteli 

suomalaisuutta, kansanrunoutta ja Kalevalaa uusista näkökulmista. 

Tulenkantajilla oli myyntipöytä, samoin omalla yhdistyksellämme. 

 

 

8. HUOMIONOSOITUKSET 

 

Vuonna 2018 palkittiin aktiivisia jäseniä pyyteettömästä ja ahkerasta työstä yhdistyksen 

toiminnassa. 

Vuoden Elsa 2018: Tuula Syväniemi 

Kultainen ansiomerkki: Leena Kriikku 


