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sItkeästI kylykansaa – 

Sauna
nnen kuin olimme kansakunta, sau-
naa tuskin kukaan huomasikaan – ei-
vät edes suomalaiset itse. Se vain oli, 
joka niemessä, notkossa ja saarelmas-
sa, pihan perillä tai etummaisessa ran- 
nassa, korvessa tai kaupungissa. Uu-

disraivaaja rakensi sen ennen ensi torppaa.
Kun kansakunta heräsi, se identifioi kieltään ja iden-

titeettiään – ja etsi näille vertauskuvat. 
Aivan kansakunnan syntyyn ja maan itsenäisty-

miseen ei saunalle rohkene osuutta antaa. Kansalli-
nen herääminen 1800-luvulta lähtien oli suomalaisen 
kaupunkisivistyneistön valistustehtävä ja välttämättä 
siten virittynyttä. Ei ollut ylevää poimia vuosisataista 
”saunarähjää” nousevan kulttuurin ensimmäiseksi joh-
totähdeksi. Toki sauna oli suomalaisuutta, sen juure-
vinta osaa, mutta se oli niin maalaista, liian maalaista. 
Kalevalaan kyly kelpasi, mutta se olikin runoutta.

Eurooppa ja Pohjola olivat jo täynnä mitä hienoim-
pia kylpylaitoksia. Niissä pestiin ja seurusteltiin, mutta 
porvarillisesti. Jos saunomisesta Euroopassa tuolloin 
puhui, se tarkoitti luultavasti juuri näitä milloin itäi-
sellä, milloin läntisellä kulttuurivivahteella maustettuja 
luomuksia. Turkkilaiset, roomalaiset ja venäläiset kyl-
vyt tarjosivat kävijöilleen variaatioita haaleista ja kuu-
mista, kosteista ja kuivista puhdistautumisista. Yksi 
myöhempi suomalainen määritelmä saunasta oli, että 
siinä voitiin ainoana vaihdella olosuhteita kostean ja 
kuivan kylvyn välillä.

Kosmopoliittisesti sävyttyneessä kylpylämaailmas-
sa ei sivistymättömän noviisi-Suomen alkukantai-
nen, savunmusta sauna ymmärrettävästi vielä tiennyt 

e

 Sauna hoitaa sielua ja ruumista. Saunomiseen kuuluu yleensä  
myös uiminen järvessä tai meressä siellä, missä se on mahdollista. 
Talvisin on suomalainen saunoja tavannut varsinkin ennen vanhaan 
vilvoitella lumessakin kieriskellen.

 Supisuomalainen maisema: sauna luonnonvesien äärellä.  
Kivilampi, Espoo.  
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Alvar Aalto 
– arkkItehtI, joka vIsIoI hyvInvoIntIvaltIo suomea maaIlmalle

un Viipurin kirjaston ja monta 
muuta kansallista merkkikohdetta 
luonut arkkitehti Alvar Aalto sai 
suunniteltavaksi vuoden 1937 Pa-
riisin maailmannäyttelyn Suomen 
paviljongin, hänelle avautui ensim-

mäistä kertaa todellinen näytön paikka kansainvälisellä 
areenalla. Juuri Pariisista alkoi arkkitehti Aallon maail-
mankuulu menestys. 

Aalto pohjasi paviljongin arkkitehtonisen idean 
metsään teollisena tulonlähteenä Suomelle ja käytti 
serpentiinimäistä, aaltomaista muotoa kokonaisval-
taisesti suunnittelunsa peruselementtinä. Nimensä 
mukaisen muodon, aallon, hän lainasi suomalaisesta 
järvimaisemasta. Järvien ja metsänreunojen mutkit-
televista muodoista tuli tavaramerkki, Aallon kurvi, 
jonka lähes jokainen suomalainen tuntee ja tunnistaa 
edelleen.

Le bois et en marche -paviljonki muodostui tärkeäksi 
ikkunaksi paitsi Aallolle myös koko Suomelle. Tuohon 
aikaan Aalto oli jo verkottunut arkkitehti, joka osasi 
hyödyntää suhteitaan kansainvälisiin kollegoihin esi-
merkiksi niissä tilanteissa, joissa kilpailevat maanmie-
het eivät vielä täysin ymmärtäneet hänen nerouttaan. 
Jos Bauhaus-arkkitehti Le Corbusier tai ranskalainen 
taidemaalari Fernand Léger kehuivat Aallon osaamista 
kulttuuripiireissä, siihen oli vaikea kenenkään esittää 
vastalauseita. 

k

 Vuonna 1935 perustetun Artekin ideana oli ”harjoittaa huone-
kalujen kauppaa sekä näyttelyiden avulla ja muulla tavoin edistää 
nykyaikaista asuntokulttuuria”. Ensimmäinen myymälä sijaitsi  
Fabianinkadulla. 

 Edelleen tuotannossa oleva Aalto-maljakko, jota on kutsuttu 
myös Savoy-maljakoksi, syntyi vuonna 1936. 

 Villa Aalto, jossa sijaitsi Aino ja Alvar Aallon toimisto, valmistui 
Munkkiniemeen Helsinkiin vuonna 1936. Tilavampi Aallon ateljee  
(kuvassa) valmistui kotitalon lähelle Tiilimäkeen vuonna 1955.  
Siellä hän työskenteli toisen vaimonsa Elissa Aallon kanssa. 
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Olympiavuosi 1952

uomalainen olympiaunelma täyttyi 
Helsingin kesäkisoissa 1952. Helsinki 
tarjosi olympialaisille kylmän sodan 
myrskyissä turvasataman. Samalla Suo- 
mi sai hyvityksen toisen maailman-
sodan syövereihin kadonneista 1940 

kisoista.
Helsingin olympialaisissa Suomi pääsi yrittämään 

jotakin ainutkertaista, maailman suurimman urheilu-
tapahtuman järjestämistä. Olympialaiset olivat Suomen 
kokoon nähden suurhanke. Maan väkiluku oli juuri 
ylittänyt neljä miljoonaa, ja Helsingissä asui 370 000 
ihmistä. Suomeen laskeutui kisojen alla kotikutoinen 
olympiarauha. Sisäpolitiikkaa ja urheiluelämää repineet 
riidat saivat väistyä, sillä kukaan ei halunnut horjuttaa 
laajaa kannatusta nauttinutta olympiaisännyyttä. Teh-
tävää helpotti vuoden 1940 kisoihin rakennettu stadion, 
joka soveltui laajennettuna kisojen pääareenaksi. Suu-
rin uudishanke oli uusi olympiakylä.

Pienen kansan valtava yhteisponnistus onnistui. 
Helsingissä nähtiin siihenastisista mittavimmat ja ur-
heilullisesti kovatasoisimmat olympialaiset. Kisoihin 
osallistui urheilijoina ennätysmäisesti 4 407 miestä ja 
518 naista 69 maasta. Yleisurheilussa tehtiin seitsemän 
maailmanennätystä. Aikalaisissa urheilijapaljous ja 
kovat tulokset herättivät ylpeyttä. Helsingin Sanomat 
ennusti osan ennätyksistä olevan ”niin loistavia, että 
ne inhimillisten fyysisten suoritusten ylärajaa hipoen 
varmasti jäävät pitkiksi ajoiksi lyömättömiksi”. Valo-
voimaisin tähti oli tšekkoslovakialainen Emil Zátopek, 

joka voitti 5 000 metriä, 10 000 metriä ja maratonin. 
Samaan ei ole yltänyt kukaan muu kestävyysjuoksija. 

Helsinki osoitti olympialaisten olevan muuttumassa 
maailmanlaajuiseksi tapahtumaksi. Kisoihin osallistui-
vat 1952 ensimmäisen kerran Alankomaiden Antillit, 
Bahama, Ghana (Kultarannikko), Guatemala, Hong 
Kong, Indonesia, Israel, Kiinan Kansantasavalta, Ni-
geria, Thaimaa ja Trinidad & Tobago. Saksa ja Japani 
palasivat olympialaisiin. 

Suomelle erityisen tärkeää oli, että olympianäyt-
tämölle marssi ensi kerran Neuvostoliitto. Erik von 
Frenckellin johtama järjestelykomitea varmisti suurval-
lan osanoton järjestämällä sosialistimaiden joukkueille 
oman olympiakylän. Kansainvälinen Olympiakomitea 
(kok) hyväksyi ainutkertaisen ratkaisun – se halusi eh-
dottomasti Neuvostoliiton mukaan olympialiikkeeseen.

Helsinki oli 1952 yksi harvoista paikoista, joihin 
Neuvostoliitto suostui joukkueensa lähettämään. Toi-
nen maailmanmahdeista, Yhdysvallat, tuli innolla mit-
taamaan urheiluvoimaansa tulokkaan kanssa. Suomi 
pääsi ensimmäisen kerran rakentamaan siltaa idän ja 
lännen välille. Isäntämaa halusi samalla vakuuttaa, että 
se oli osa vapaata maailmaa. Erik von Frenckell luon-
nehti kisoja kok:n kokouksen avajaisistunnossa pienen 
kansan voimannäytteeksi: 

”Suomen kansa järjestää olympiakisat 1952. Se tahtoo 
osoittaa koko maailmalle, että täällä asuu kansa, joka ajat-
telee, tuntee ja elää vapaasti, kansa joka teoin tahtoo tuoda 
ilmi, että – sikäli kuin uutteruus ja sisu on kysymyksessä – se 
tulee pysymään itsenäisenä kansana.”

s

 Vuonna 1952 käytettiin samaa olympiajulistetta kuin mikä oli  
suunniteltu sodan takia peruuntuneisiin vuoden 1940 kisoihin.  
Itäraja oli kuitenkin piirrettävä julisteeseen uudelleen.

Paavo Nurmi oli ensimmäinen olympiasoihdun stadionille tuonut 
maailmanluokan urheilijatähti. Monet Kansainvälisen Olympia- 
komitean jäsenet närkästyivät 1932 ammattilaistuomion saaneen 
Nurmen esiintymisestä.
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Pietariin ja takaisin 
 – Fabergén suomalaIset kultasePät

iin paradoksaaliselta kuin se kuu-
lostaakin, huomattavan monet Pie- 
tarin maineikkaista kulta- ja ho-
peasepistä ovat kotoisin Suomen 
syrjäisistä maalaiskylistä. 

Suomesta tuli Venäjän keisari-
kunnan suuriruhtinaskunta vuonna 1809, ja samalla 
uusille alamaisille avautuivat ovet Pietariin. Nopeaan 
tahtiin kasvavassa suurkaupungissa oli rajattomasti työ-
mahdollisuuksia. Moni suomalainen nuorukainen ha-
keutui kultasepänoppiin. Suurin osa näistä 10–12-vuo-
tiaista oli vähävaraisten torppareiden, työläisten tai 
käsityöläisten lapsia. 

Tullessaan Pietariin maalaispojat eivät puhuneet 
venäjää ja he olivat usein lukutaidottomia. Heidän piti 
rekisteröityä paikalliseen seurakuntaan, joko Pyhän 
Maarian tai Pyhän Katariinan luterilaiseen seurakun-
taan. Seurakunnan kirkkoherrat pitivät huolen siitä, 
että nuoret kävivät sekä jumalanpalveluksessa että pyhä- 
koulussa kerran viikossa. Tämä oli hyvä tapa suojella 
näitä lapsia ja luotsata heidät opin tielle.

Alkajaisiksi piti saada oppipojan paikka luotettavasta  
kultaseppämestarin pajasta. Noin kuuden vuoden pi-
tuisen opettelujakson jälkeen poika sai kisällinpaperit. 
Kaksi tai kolme lisävuotta tiivistä harjoittelua, mieluiten 
eri mestarien avustajana, palkitsi kisällin mestarin ar- 
volla, jolloin sai oikeuden perustaa oman työpajan. Pie-
tarissa oli suuri kysyntä taitavista kulta- ja hopeasepistä,  
jotka olivat valmiita työskentelemään alihankkijoina 
kaupungin suurille jalokivisepänliikkeille. 

Työmahdollisuudet houkuttelivat vastavalmistu-
neita suomalaisia mestareita, ja suurin osa jäi töihin 
Pietariin. Niinpä 1860-luvun loppupuolella joka neljäs 
Pietarin kulta- ja hopeaseppä oli suomalainen. Uuden 
vuosisadan alussa, jolloin kaupungin asukasluku oli 
noussut yli miljoonaan, joka viides alan käsityöläinen 
oli suomalainen.

Karl Fabergé (1846–1920), jolla itsellään oli hugen-
ottitausta, oli tuohon aikaan Pietarin huomattavin 
jalokiviseppä. Hän ymmärsi, että yrityksen tärkein 
avain menestykseen oli oikeiden yhteistyökumppanien  
löytäminen. Siinä hän oli todella etevä. Niistä 25 työ-
huoneesta, joiden kanssa Fabergé oli yhteistyössä, viit-
tätoista johti suomalainen mestari, joilla puolestaan oli 
paljon maanmiehiä palkkalistoillaan. 

Henrik Wigströmistä, suntion pojasta, tuli vuonna 
1903 Fabergén johtava mestari. Wigströmin verstaalla, 
missä Fabergén huomattavimmat työt valmistettiin, 
työskenteli noin kuusikymmentä kultaseppää. 

August Holmström, muurarin poika, oli saanut toi-
men johtavana jalokiviseppänä Fabergélla jo vuonna 
1857. Hänen poikansa Albert peri isänsä toimen. Hänen 
aikanaan työhuoneesta tuli vallan Holmströmien perhe-
yritys. Alina Holmström, Albertin sisar, ja Alma Pihl, 
mestarin sisarentytär, työskentelivät verstaan koru- 
suunnittelijoina. Heidän ainutlaatuinen lahjakkuutensa 
on vasta hiljattain huomattu. 

Tampereella syntyneen Viktor Aarnen taito valmis-
taa teknisesti vaativia kultasepäntöitä teki hänestä erään 
Fabergén tärkeimmistä mestareista. August Hollmin-

n

Keisarillinen pääsiäismuna Talvi oli Nikolai II:n lahja äidilleen, leski-
keisarinna Maria Feodorovnalle pääsiäisenä 1913. Se valmistettiin 
Fabergén jalokiviseppämestarin Albert Holmströmin työhuoneessa 
Pietarissa, ja sen suunnittelija oli 24-vuotias Alma Pihl. Suunnittelija sai 
idean jäiseen pintaan katseltuaan mietteissään pakkasen ikkunaan 
muodostamia jääkukkia.



147146 TÄMÄ MAA | OMAN TIENSÄ KULKIJAT

illainen näytös Helsingin Ka-
lastajatorpalla nähtiinkään tou- 
kokuussa 1951: Iso joukko ih-
misiä oli saapunut seuraamaan 
Marimekoksi nimetyn helsin-
kiläisen vaateliikkeen ensim-

mäistä, loppuunmyytyä pukunäytöstä. Sen näyttämönä 
toiminut Kalastajatorppa kuului pääkaupungin hie-
noimpiin ravintoloihin. Ajan tunnetuimmat kaunot-
taret esittelivät toinen toistaan värikkäämpiä ja kuvio-
maailmaltaan poikkeuksellisista kankaista ommeltuja 
mekkoja, jotka olivat kuin valopilkku yössä harmaiden 
sotavuosien jälkeen. Näytöksestä hullaantunut yleisö 
ahtautui pukuhuoneeseen ja repi vaatteita mannekiinien  
käsistä. Kokoelma myytiin loppuun hetkessä. Myös 
lehtien muotitoimittajat ihastelivat uutta ilmiötä, taide-
teollista vaatetta.

Pieneen kokoonsa nähden Marimekko ampui lähtö-
laukauksensa uljaasti ja rohkeasti. Tämä symboloi yri-
tyksen perustajan ja pitkäaikaisimman toimitusjohtajan 
Armi Ratian (1912–1979) epäsovinnaista ja uskaliasta 
johtamistapaa. Marimekon identiteetti henkilöityi voi-
makkaasti juuri Ratiaan, joka linjasi alusta asti, että 
talossa piti ajatella omaperäisesti. Hän ei halunnut – 
epäonnistumisenkaan uhalla – ”tehdä mitään tavan-
omaista eikä menneisyydessä mellastavaa”. Ratia kuvaili  
naisten olleen henkisessä ja ruumiillisessa korsetissa. 
Marimekot vapauttaisivat heidät siitä. Ratia oli utelias 
ja oivaltava edelläkävijä, jolla oli erikoislaatuinen kyky 
lukea ajan merkkejä ja vaistota tulevaa.

Marimekko 
tahtonaInen loI kansallIsaarteen

m

 Marimekon myyntikäyrät kääntyivät nousuun 1960-luvulla,  
kun kansainväliset muotilehdet tekivät juttuja suomalaismerkistä.  
Life-lehti esitteli Marimekon mallistoa lokakuussa 1965. 

 Marimekon perustaja Armi Ratia vihasi tylsyyttä ja järjesti usein 
juhlia ja yllätyksiä ystävilleen. Tämä kuva on legendaarisesta  
Bökarsista. Tunnettu keramiikkataiteilija Birger Kaipiainen kuului  
Armi Ratian lähipiiriin.  



175174 TÄMÄ MAA | LUOVAT RATKAISIJAT

Talvisota ja  
Hotel Kämp

nsimmäinen päivä joulukuuta 1939 
korpikirjailija Ilmari Kianto parahtaa 
päiväkirjassaan, jonka hän nimesi Si-
viilimiehen päiväkirjaksi (2009):
 

Oi Herra Jumala – meillä on täysi sota! Tuntuu usko-
mattomalta. Lentopommituksia on tapahtunut laajem-
massa mitassa kuin mitä päivällä tiedettiin – ainakin 
10 ryssän konetta on pudotettu alas – tarkistamattomien 
tietojen mukaan 13 kappaletta. Sepäs jo jotain! Pieni 
Suomi on heti alussa näyttänyt karhunkyntensä leijonaa 
– ei vaan maailman Antikristusta vastaan. 

Kirjailijan lausahdukseen kiteytyy olennainen marras-
kuussa 1939 alkaneesta ja maaliskuussa 1940 päätty-
neestä suomalais-neuvostoliittolaisesta sodasta. Se tuli 
sittemmin kantamaan nimeä talvisota. Neuvostoliitto 
aloitti sodan Suomea vastaan ns. Mainilan laukauksilla 
30.11. Talvisota sai osakseen runsaasti kansainvälistä 
huomiota. Syntyi mielikuva sodasta, jossa oikeus oli 
urhean, pienen Suomen puolella. 

Kirjeenvaihtajia ei lähetetty Suomeen heti sodan 
syttymisen jälkeen, sillä maan odotettiin murtuvan 
helposti Puolan ja Tšekkoslovakian tapaan. Kun toi-
mittajat lopulta saapuivat, purkautui aito kiinnostus 
tapahtumia kohtaan. Useimmat kansainväliset kirjeen-
vaihtajat yöpyivät Hotel Kämpissä, Helsingin ykkös-
hotellissa, jonne valtioneuvosto oli avannut lehdistön 
tiedotuspisteen. Kämp nousi uuteen kukoistukseen, ja 
hotellin Press Room kuhisi elämää. 

e

 Martha Gellhorn, amerikkalainen journalisti ja kirjailija Ernest  
Hemingwayn kihlattu, kiiruhti Suomeen syksyllä 1939 raportoimaan 
talvisodan tapahtumista. Kuvassa Gellhorn suomalaissotilaiden 
kanssa. 

 Neuvostoliiton aloittama sota Suomea vastaan kokosi Helsinkiin 
mittavan joukon kansainvälisiä reporttereita. Monet heistä asuivat 
hotelli Kämpissä, jossa sijaitsi ulkoministeriön lehdistökeskus. Kämp 
toimii uudelleen rakennettuna edelleen samalla paikalla Pohjois-
esplanadin varrella. Postikortti 1930-luvulta.
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Suomen Lappi
– taIkaa yllä, alla ja kaIkkIalla

uomen Lappi on taianomainen paikka 
– valtava alue koskematonta luontoa 
Euroopan huipulla, sen pohjoisim-
massa kolkassa. Tämä noin 200 000 
poron kotiseutu on väestömäärältään 
napapiirin pohjoispuolen suurimpia 

alueita, ja sen lukuisat tunturit luovat henkeäsalpaa-
via näkymiä vuoden ympäri. Vastakohtien maa kylpee 
kesät keskiyön auringossa ja sydäntalvet pimeydessä, 
jossa häikäisevät revontulet hetkittäin valaisevat tähti-
taivasta.

Lapista löytyvät Euroopan pohjoisimmat lomakoh-
teet, jotka tarjoavat ainutlaatuisia luontoelämyksiä. 
Siellä on myös erään maailman tunnetuimman hah-
mon koti, nimittäin Joulupukin. Hänen asumuksensa  
kätkeytyy mystisen Korvatunturin uumeniin, kun taas 
hänen työpaikkansa sekä postitoimistonsa ovat Rova-
niemellä. Sieltä hän ilahduttaa ympäri vuoden miljoo-
nia ihmisiä eri puolilla maailmaa hyvän tahdon eleillään 
– kirjeillä, henkilökohtaisilla tapaamisilla ja lahjoilla.

Tämä lumoava maailmankolkka on läpikotaisin 
täynnä taikaa. Seuraavassa kolme näkökulmaa tähän 
hyvin erityiseen suomalaiseen sormenjälkeen.

k ello on yksitoista hyytävän kylmänä helmikuun 
yönä. Saariselän lomakohteen kapeilla kaduilla ja-

panilainen turistijoukko kohisee. He huutavat ja tähys-
televät tyrmistyneinä taivaalle. He eivät ole vaarassa, 
vaan kerrassaan lumoutuneita yläpuolella säkenöivistä 
smaragdin ja safiirin sävyistä. Pikimustalla pohjoisen 

taivaalla hehkuvat erityisen kirkkaat ja värikkäät re-
vontulet. Jotkut japanilaiset uskovat revontulien tuo-
van mukanaan onnea, terveyttä ja vaurautta. Monissa 
Aasian kulttuureissa elää uskomus, että lapset, jotka 
saavat alkunsa revontulten alla, ovat elämässään on-
nekkaita. Tämä selittää japanilaisten vastanaineiden 
säännöllisen virran Lapissa ja sen, miksi paikalliset 
hotelliyrittäjät ovat rakennuttaneet lasisia, iglua muis-
tuttavia hotellihuoneita, joiden tarjoama katkeamaton 
näkymä taivaalle varmistaa, etteivät revontulet vain jää 
huomaamatta tai hyödyntämättä.

Myös monet pohjoiset kulttuurit ovat pitäneet re-
vontulia hyvänä enteenä. Ilmiö revontulien takana 
tunnetaan, mutta niiden ilmaantumista ei silti pystytä 
kovin tarkasti ennustamaan. Pohjimmiltaan kyse on 
aurinkomyrskyistä, jotka synnyttävät elektromagneet-
tista toimintaa pääasiassa napapiirien taivaankannella. 
Tuloksena ovat nämä toistuvat spektaakkelit, jollainen 
olisi syytä nähdä ainakin kerran elämässä.

e räs Suomen suosituimmista oluista on Lapin Kul- 
ta, jonka nokkela, monimerkityksinen nimi he-

rättänee suomalaisissa useita mielikuvia. Ensinnäkin 
se muistuttaa suositun huurteisen juoman väristä ja 
mausta. Toisaalta se synnyttää tunnereaktion, sillä on-
han ”kulta” suomen kielen tavanomaisin hellittelynimi.  
Tämän lisäksi se viittaa Lapin mittaviin mineraali-
varantoihin, eritoten juuri kuuluisiin kultalähteisiin.

Lapissa on ollut kaivosteollisuutta yli 300 vuotta. 
Itsenäistymisen jälkeen Suomi on kehittänyt merkit-

s

 Talvipakkasilla Lapin luonto ja rakennukset saavat  
kimaltavan valkoisen lumipeitteen.

 Ajelu koiravaljakolla on vauhdikasta ja monien  
rakastamaa talvipuuhaa. 


