
Hyvät taiteen ja Kalevalan ystävät 
 
Kilpailutyön voittajan valinta on vaikea tehtävä. Ja tulos kertoo aina valitsijastaan. Kun luin teoksen nimen, kesti 
hetken aikaa, kunnes sain kuvamaailmasta kiinni. Aika pian tartuin tarinaan, sillä halusin palauttaa mieleeni sen 
moninaiset juonen käänteet. Voittajatyön tekijä ei kuvaa teoksessaan tarinan pääosanesittäjiä, vaan sivuroolissa 
näyttäytyvän äidin osaa. Äitiäkään hän ei kuvaa, vaan äidin vierivistä kyyneleistä syntyvää maailmaa ja keväistä 
käenkukuntaa. Teoksen tunnelma ei ole valoisa ja aurinkoinen, vaan tarinasta kumpuavan tumman tunteen mukainen: 
kuohuvan kosken täyttämä ja kultaisten käkien peittämä. 
 
Väinämöisen ja Ainon kosiomatkaksi nimetty kilpailuteos on äärimmäisen vahva ja voimakas. Se on samalla kekseliäs 
ja hallittu esitys aiheesta, joka haastaa katsojansa ja vie hänet myyttisen maailman rajalle. Teos on samalla ajaton 
mielikuva myyttisestä ja oletetusta menneisyydestä. 
 
Teoksessa käytetty vedic art -menetelmä on kuin luotu Kalevalan kuvittamiseen. Maalausprosessiin syvälle pureutuva 
metodi kuljettaa tekijän alkukantaisen luovuuden lähteille ja vapauttaa hänet löytämään oman ilmaisuvoimansa, 
tekniikasta riippumatta. Tekijä on mielestäni tavoittanut teoksessa myös kalevalaisen runolaulun ytimen, 
kalevalamitan. Runolaulun poljennon, rytmin ja lukuisat toistot. 
 
Kalevalaisten Naisten Liiton perustaja, kirjailija Elsa Heporauta kuulutti lehtihaastattelussaan vuonna 1939: ”Toivoisin 
näkeväni Suomen taiteessa kaikilla aloilla sellaista kansalliseen maaperään istutettua ja kuitenkin kullakin alalla 
modernismia hyväkseen käyttävää taidetta, jota tapaa Sibeliuksen ja Gallen-Kallelan teoksissa. Sellaista, jossa olisi 
suomalainen karhunkäpälä. Tämä voitokas kalevalainen leima näkyisi kaikkialla suomalaisissa kodeissa ja julkisissa 
rakennuksissa. Uudesti herännyt henki tulvisi vastaan tyrkyttämättömänä ja aitona kaikkialla, missä suomalaista 
hengenviljelyä harjoitetaan”.  
 
Elämme nyt vuotta 2022. Ja ympäröivä maailma on kokonaan toinen. Vielä muinainen karhunkäpälä on löydettävissä? 
Mielestäni on erittäin haastavaa tarttua suomalaisen kirjallisuuden kansainvälisesti käännetyimpään teokseen, jota on 
tulkittu, sävelletty ja kuvitettu lähes parin vuosisadan ajan. Elias Lönnrotin kalevalaiseen runomittaan kirjoittama 
kansalliseepos on taideteos, jossa monikerroksiset merkitykset ja tunnelmat kohtaavat. Teoksesta löytyvät tänäkin 
päivänä tutut aiheet: vastakkainasettelut, kilpajuoksut, onnen tavoittelut ja pettymykset. 
 
Kalevalassa kerrotut tarinat ovat ikiaikaisia. Yksi niistä kertoo epäonnistuneesta kosiomatkasta. Teoksen 
kolmannessa, neljännessä ja viidennessä runossa kuvataan Väinämöisen ja Ainon kohtaamista. Miten Joukahainen 
kilpalaulannan tuoksinassa ja suohon suistuttuaan lupaa sisarensa Väinämöiselle puolisoksi. Miten Ainon äiti ilahtuu 
kuullessaan tiedon kuuluisasta vävystä. Ja miten Aino itkee, sillä valinta ei ole hänelle mieluinen. Aino tapaa 
Väinämöisen vastan taitossa ja tulee entistäkin surullisemmaksi. Epätoivoissaan hän eksyy korpeen, oudolle meren 
rannalle ja hukkuu mereen. Kun viesti tyttären surmasta kantautuu äidin korviin, vierivät tämän kyyneleet: 
 
”Veet maahan tultuansa alkoivat jokena juosta: 
kasvoipa jokea kolme itkemistänsä vesistä, 
läpi päänsä lähtemistä, alta kulman kulkemista. 
Kasvoipa joka jokehen kolme koskea tulista,  
joka kosken kuohumalle kolme luotoa kohosi, 
joka luo’on partahalle kunnas kultainen yleni; 
kunki kunnahan kukulle kasvoi kolme koivuhaista, 
kunki koivun latvasehen kolme kullaista käkeä.” 
 
Tarina jatkuu Väinämöisen koettaessa pyytää Ainoa merestä, mutta saa hänet kalaksi muuttuneena onkeensa. Kala 
pyörähtää takaisin veteen, eikä Väinämöinen sanoista ja pyydyksistä huolimatta tavoita sitä toistamiseen. 
Väinämöinen suuntaa lopulta kosiomatkalle Pohjolaan. 
 
Kiitän kilpailun järjestäjää, Helsingin taideyhdistystä, teeman valinnasta ja onnittelen lämpimästi tekijää. 
Kalevala ja sen tarinat kuuluvat kaikille. 
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