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1) Aihe

Koukeroinen Kalevan kieli

Valitsin tehtävän numero 5...
”Kalevala, kanteletar
Kalevalan jukaisemisesta tulee vuonna 2015 kuluneeksi 180 vuotta ja sen 
sisarteoksen Kantelettaren ilmestymisestä 175 vuotta. Tutki Kalevalan tai 
Kantelettaren runoja ja kertomuksia. Suunnittele ja valmista käsityöllisin
keinoin uusi tulkinta valitsemastasi kansanrunokokoelman teemasta.”

...ja päätin ottaa aiheekseni Kalevalan.
Suomen kansalliseepokseksi nostettu teos on juhlavuotensa johdosta 

varsin ajankohtainen aihe. Vähemmän tunnettu sisarteos, Kanteletar, on 
sisällöltään minulle sen verran vieras, että katsoin parhaaksi päätyä Kalevalaan.

Aiheena Kalevala on kiehtonut taiteilijoita aina ilmestymisestään asti ja 
jättänyt lähtemättömän jäljen suomalaiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Sen  
tapahtumista on maalattu lukemattomia eri tulkintoja, joista tunnetuimpia 
lienevät Akseli Gallen-Kallelan teokset. Myös säveltäjät, kuten Sibelius, ovat 
saaneet vaikutteita Kalevalasta, ja jopa jotkin elokuvat ja näytelmät pohjautuvat
siihen. 28. helmikuuta liputetaan Kalevalan päivän merkiksi.

En ole koskaan aikaisemmin lukenut Kalevalaa kannesta kanteen. 
Tuntemukseni kansalliseepoksemme sisältöä kohtaan on rajoittunut lähinnä 
Mauri Kunnaksen kirjoittamaan Koirien Kalevalaan, joka minulle pienenä 
luettiin, sekä niihin muutamaan koulussa kuulemaani kertomukseen, jotka ovat 
jääneet elävästi mieleeni.

Kun aloin loppukesästä lukea Kalevalaa, tekstiä oli ensin erittäin vaikea 
ymmärtää. Vanhanaikaisen kielen ja riimien seasta oli työlästä löytää sanojen 
tarkoitus. Alkuvaikeuksien jälkeen kuitenkin huomasin lukevani kirjaa sujuvasti
ja jopa nauttivani siitä. Koukeroinen kieli paljastuikin kauniiksi ja vanhojen 
sanojen läpi alkoi paistaa syvällisempiä merkityksiä. Teeman oivaltaminen vaati
kylläkin huomattavasti enemmän pohdintaa kuin odotin.
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2) Perustelut aiheen valinnalle

Olen aina ollut kiinnostunut erilaisista muinaisuskomuksista ja 
mytologioista. Tämä aihe tarjosi tilaisuuden tutustua paremmin suomalaiseen 
kansanrunouteen sekä vanhan ajan myytteihin ja uskomuksiin. Kalevalaa 
ajatellessani olen aina ennen ihmetellyt, mistä tämä jossain määrin 
kummallinen ja sekava tapahtumasarja voi pohjimmiltaan kertoa, asiaa 
kuitenkaan sen ahkerammin pohtimatta.

Itse aiheen mielenkiintoisuuden lisäksi valintaan vaikutti toki myös 
tehtävänannon sallima vapaa toteutusmuoto. Mielestäni on mukavampaa lähteä 
toteuttamaan työtä, johon ei ole etukäteen määrätty tarkkoja, toisinaan hiukan 
ahdistaviakin tekniikkavaatimuksia. Arvostan sitä, että teoksen tekijälle 
annetaan reilusti vapauksia.

3) Tavoitteet

Olohuoneessamme on neljä isoa ikkunaa, joihin on jo pitkään pitänyt 
hankkia jokin ikkuna koriste tai yläkappa. Tavoitteeni on tehdä neljä Kalevala-
aiheista kuvaa tähän käyttötarkoitukseen ja pysyä kohtuullisesti aikataulussa.

Pyrin siis tiivistämään Kalevalan teeman neljään kuvaan. Töillä olisi  
hyvä olla jokin yhdistävä tekijä, kuten tietyt muodot tai värimaailma, jotta 
huoneesta ei tule liian kirjava. Työt eivät myöskään saa olla liian 
voimakasvärisiä tai muulla tavoin painavan näköisiä, ettei huone ala näyttää 
liian matalalta.

Toivon, että onnistun kokoamaan portfoliosta mahdollisimman selkeän ja 
kattavan kokonaisuuden. Yritän myös tuoda lopputuloksessa esille paljon omia 
ajatuksiani sekä, ennen kaikkea, perustellun tulkintani runokokoelman 
teemasta.
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4) Tekniikat ja materiaalit

Ensin ajattelin tehdä neljä isoa tiffany-lasityötä, mutta kuultuani että työ 
täytyy valmistaa pehmeästä materiaalista, aloin ajatella asiaa uudelleen. 
Mieleeni muistui, miten Kalevalassa, 8. runon alussa kuvailtiin Pohjolan neitoa:

”Tuo oli kaunis Pohjolan neiti,
maan kuulu, ve'en valio.
Istui ilman vempelellä,
taivon kaarella kajotti
pukehissa puhta'issa,
valke'issa vaattehissa;
kultakangasta kutovi,
hope'ista huolittavi

kultaisesta sukkulasta,
pirralla hope'isella.

Suihki sukkula piossa,
käämi käessä kääperöitsi,

niiet vaskiset vatisi,
hope'inen pirta piukki

neien kangasta kutoissa,
hope'ista huolittaissa.”

Niin sain idean toteuttaa työni kangaspuilla. Olen harrastanut paljon kutomista 
ja päätin tehdä neljä kuultokudosta pingotettuina puukehyksiin.

Työn materiaali on pääasiassa pellavalanka ja värivalikoimista riippuen 
myös jonkin verran muita lankoja. Voisin tehdä esimerkiksi kullan ja hopean 
värisiä yksityiskohtia Kalevalan tekstiin viitaten. Jotkin osat täytyy 
todennäköisesti lisätä kutomisen jälkeen neulalla ja langalla.

5) Perustelut tekniikka- ja materiaalivalinnoille

Kuultokudosten läpikuultavuuden ja keveyden ansiosta ne sopivat hyvin 
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verhomateriaaliksi. Niihin saa myös tehtyä yksityiskohtaisia kuvioita 
kohtuullisen helposti.

Olen kutonut kuultokudoksia ennenkin ja tiedän että työskentely tulee  
olemaan tarkkaa ja hidasta, mutta jos sen eteen näkee tarpeeksi vaivaa, 
onnistunut teos palkitsee näyttävyydellään.

6) Tilat ja työvälineet

Tärkein tarvitsemani työväline ovat kangaspuut. Minulla olisi kotona 
omatkin puut, mutta niissä on tällä hetkellä reilut 20 metriä mattolointa. Kudon 
siis työni hiihtolomaviikolla Hartolalaisessa käsityökeskuksessa, Taitajien 
Tuvalla. Tämä on siinäkin mielessä hyvä ratkaisu, että maksan vain niistä 
langoista ja loimesta jotka olen käyttänyt. Myös kaikki muut tarvitsemani 
välineet, kuten sukkulat ja kävyt voin lainata sieltä.

Ompelukonetta tarvitsen vain töiden päätyjen ompeluun 
kolmipistosiksakilla ja voin kuulemma lainata tähän tätini konetta, koska 
minulla ei ole tällä hetkellä omaa.

En ole koskaan kehystänyt kuultokudoksia itse, mutta haluaisin oppia 
senkin. Siksi aionkin kysyä jostakin kehystysliikkeestä voisivatko he maksua 
vastaan lainata välineitään ja opastaa minua sen tekemisessä. Näin oppisin 
samalla diplomia suorittaessa myös uuden taidon.

7) Aikataulu

Käsityön lukiodiplomin ajankäyttösuunnitelma
Suunnitteluprosessi              kuukausi      viikko       

Ideointi  
1) Alkuideoiden kehittely      syyskuu                      
2) Teeman valinta      lokakuu                 
3) Teeman tutkiminen ja tiedon hankinta     marraskuu              
4) Tuotteen valinta     marraskuu              

Suunnittelu
5) Idean visualisoiminen      joulukuu                
6) Valmistustekniikan ja työvälineiden valinta      joulukuu                
7) Rakenteellinen suunnittelu     tammikuu               
8) Kokeilujen teko     tammikuu               

7



9) Materiaalien suunnittelu/valinta      helmikuu               

Valmistusprosessi
10) Valmistuksen aloittaminen      helmikuu         9    
11) Prosessin arviointi      helmi   ->          9  ->
12) Valmistuksen lopetus      huhtikuu                
13) Tuotteen arviointi      huhtikuu                 
14) Portfolion viimeistely      toukokuu                

opiskelijan nimi:   Emma Mannila                
sähköpostiosoite:   emma.mannila@pp.inet.fi

lukion nimi:   Joutsan lukio            
päiväys:   10.2.2015           

opiskelijan allekirjoitus:
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Suunnitteluprosessi
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Teeman tulkinta

Kuten jo toimintasuunnitelmassa
totesin, Kalevalan teeman pohdinta oli
melko haastava ja aikaavievä kokemus.
Ehdin itse Kalevalan lukemisen lisäksi
tulostaa lukuisia juonireferaatteja ja
tehdä niihin valtavan paljon merkintöjä,
ennen kuin pääsin mieleiseeni
lopputulokseen.

Huomioni kiinnittyi erityisesti siihen, että kulta ei missään vaiheessa suonut 
aitoa onnea, vaan aiheutti lähinnä kateutta ja mielipahaa. Väinämöisen kaunis soitto
sen sijaan sai koko luomakunnan kyynelehtimään yhdessä. Oma tulkintani mukaan 
Kalevala siis sisältää tutun opetuksen siitä, ettei raha tuo onnea, mutta kulttuuriin 
sisältyvät hyveet, kuten musiikki, voivat tehdä kaikki onnelliseksi.

Muita keskeisiä teemoja olivat mielestäni suomalaisuus ja ihmisen pysyvä 
suhde luontoon, sillä luonto on keskeisessä roolissa niin kirjan tapahtumissa kuin 
monien suomalaisten elämässäkin. Päätelmäni perustuu lähinnä siihen, että 
kerronnassa oli paljon luonnon kuvausta.

Huomasin myös, että merkittävä osa teoksen tapahtumista on joko kosto- tai 
kosiomatkoja. Valitsinkin neljän kuultokudokseni aiheiksi ja samalla nimiksi Kullan,
Kanteleen, Koston ja Kosinnan. Kaikkien alkavamiseen K:lla sain idean siitä, että 
Kalevala, Kosto ja Kosinta alkoivat K:lla ja sama alkukirjain sopi yhdeksi taulujen 
yhdistäväksi tekijäksi. Niimpä väänsin myös alkuperäiset nimet, Sammon ja Soiton, 
alkamaan K:lla.
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Hahmotelmia

Kannel-teokseen oli helppo vali-
ta kohtaus, Väinämöinen soittamassa
kivellä. Seuraavaksi yritin etsiä kuvaa
Kultaan ja päätin tehdä siihen soitta-
van Väinämöisen ”vastakohdan” eli
Louhen sampoineen.

Ensin ajattelin kanteleen ja kosinnan olevan
positiivisia ja kullan ja koston negatiivisia aiheita,
mutta sittemmin tajusin tämän jaon olevan liian
tavannomainen. Halusin lähestyä Kalevalaa hie-
man erikoisemmasta näkökulmasta ja pitkän
pohdinnan jälkeen päädyin kääntämään kosinnan
negatiiviseksi ja koston positiiviseksi, mikä voi
ensin vaikuttaa hieman järjettömältä ajatukselta. 

Yksi mieleenpainuvimmista kohtauksista oli
Lemminkäisen onneton, Tuonelan jokeen päättynyt
kosiomatka Pohjolaan, ja päätin valita sen kuvaa-
maan kosintaa. Lemminkäisen kuolema teki siis
tästä kuvasta negatiivisen.

Koska minulla oli teoksissani jo kolme keskeistä henkilöä, katsoin aiheellisek-
si ottaa myös Kostoon yleisesti tunnetun hahmon ja valitsin seppä Ilmarisen. Nyt oli 
enää löydettävä kohtaus, jossa hän esiintyy ja jossa kosto on positiivisessa roolissa. 
Kirjassa oli havaittavissa piirteitä koston kierteestä, jota aloin pohtia tarkemmin. Täl-
lainen kierrehän voi lopulta päättyä vain anteeksiantoon, joka on positiivinen asia. 
Viimeisten runojen kohdalta muistinkin tapahtuman, jossa Louhi on vanginnut au-
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ringon ja kuun kivimäkeen ja Kalevalan kansa on nousemassa sotaan. Louhi kuulee 
heidän aikeistaan ja vapauttaa taivaan kappaleet. Kyse oli kylläkin luovuttamisesta 
ennen tappiota, mutta ainakin omasta mielestäni Louhin toiminnasta kuulsi läpi 
häivähdys anteeksiantoa. 

Aloitin suunnittelun piirtelemällä paljon pieniä hahmotelmia ja listaamalla 
tarvitsemiani värejä. Pyrin siihen, että suurinta osaa väreistä esiintyisi kaikissa 
tauluissa, mutta jokaisessa olisi myös ainakin yksi sellainen väri, jota muissa ei ole.

Käsityökeskukseen

Varasin käsityökeskuksesta 60cm
leveän kuultokudosloimen hiihtoloma-
viikoksi ja sinne vein samalla heidän
pyytämänsä listan tarvitsemistani lan-
goista, jotta he saattoivat katsoa mitkä
langat löytyivät hyllystä ja mitkä oli
tilattava.

Keskustelimme myös aikataulusta,
ja he tarjoutuivat ystävällisesti jäämään
hiihtolomaviikolla poikkeuksellisesti ku-
tomaan vielä normaalin aukioloajan 
(klo 9-15) ylikin, jotta saisin tehtyä
omaa työtäni mahdollisimman pitkälle. 
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Kaavat ja värivalinnat

Piirsin lopulliset kuvat ensin isolle ruu-
tupaperille ja sitten mustalla tussilla kerta-
käyttölakanalle. Lakana on läpikuultava, mikä 
tekee läpi piirtämisestä helppoa, ja lisäksi se 
pysyy työskentelyn aikana paremmin ehjänä 
kuin paperi, sillä malli laitetaan nuppineu-
loilla kiinni työn alapuolelle ja se painuu ka-
saan aina luhaa vedettäessä.

Olohuoneemme päävärit ovat punai-
nen, tummanruskea ja luonnonvalkoinen.
Päätin siis käyttää töiden yhdistävänä tekijänä
ainakin ruskean eri sävyjä ja harmaata. Jokai-
seen tulisi johonkin kohtaan kultaa ja/tai
hopeaa, ja kaikissa olisi jokin punainen yksi-
tyiskohta, mikä vähentäisi teosten ja punaisen
kulmasohvamme välistä ristiriitaa.

Minun oli myös otettava huomioon, se
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että valon on kuullettava taulujen läpi suunnilleen saman verran, eli töihin on 
jätettävä suunnilleen samanverran ”tyhjää” (pelkkä pellavalanka). 
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