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Esipuhe
Edellinen Samuli Paulaharjun Säätiön
vuosikirja ilmestyi vuonna 2013 ja sen
jälkeen on tapahtunut paljon. Samuli
Paulaharjun kuolemasta oli vuonna
2014 kulunut 70 vuotta ja hänen syntymästään seuraavana vuonna 140 vuotta.
Muistaminen keskitettiin pääasiassa
syntymävuoteen, mutta yhtä ja toista
tapahtui jo 2014.
Loppuvuodesta 2013 valmistunut Kyröönjoki – Meirän joki -suurteos osoittautui menestykseksi sekä sisällöltään
että levikiltään. Kirjaa myytiin ennakkoon yli 600 kpl ja tuhannen kappaleen
raja ylittyi alkuvuodesta 2014. Kirjaa
on yleisesti kiitetty kiinnostavaksi ja
monipuoliseksi.
Säätiön tunnustuspalkinto luovutettiin
kunniakirjan kera valokuvaaja Petri
Kapaselle 4.4.2014 Kurikan kulttuuripäivien avajaisissa. Kapanen on kuvannut laajasti Kyrönjokialuetta ja Kurikkaa sekä julkaissut useita kuvateoksia.
Tunnustuspalkinto on uusi tapa muistaa
merkittävistä kotiseutua ja kulttuuria
koskevista ansioista. Pienempiä palkintoja ja kunniakirjoja on jaettu aikaisemminkin.
Säätiö osallistui pienellä osuudella Oulussa 5.4.2014 järjestettyyn Paulaharjun luonto -seminaariin, ja hallituksen
puheenjohtaja esitti siellä säätiön terveiset.
Säätiön hallitus osallistui heinäkuun 11.
päivänä 2014 Unarin Nuorisoseuranta-

lolla pidetyn 8. Unarin Akatemian Paulaharjun poluilla -seminaarin järjestelyihin ja kuuli mielenkiintoisia esitelmiä Paulaharjun työstä ja elämästä,
Paulaharjusta kaunokirjailijana sekä
isänä, isoisänä ja isoisoisänä. Säätiön
puheenjohtaja esitti tervehdyksensä
kertomalla Paulaharjun suhteista vuoriin ja tuntureihin. Paulaharjun poluilla -seminaarin pääjärjestäjä oli UnariSeura ry ja muina järjestäjinä Unarin
Nuorisoseura ry, Lapin Liitto, Sodankylän kunta sekä Suomen Kotiseutuliitto. Seminaaripäivän jälkeen oli retki
Uimaniemen kylään ja sieltä patikoiden
vanhalle myllylle ja laavulle, jossa seminaarin järjestelyjen voimahahmo
Jaakko Ylitalo kuvasi värikkäästi alueen historiaa. Paulaharju tallensi Unarin tarinat Uimaniemessä 1920-luvulla.
Kurikan kaupunginhallitus päätti
16.9.2014 säätiön esityksestä, että vuosi 2015 on kaupungissa Samuli Paulaharju -teemavuosi. Mm. kouluissa pyritään pitämään Paulaharjua esillä. Kurikan kaupunki päätti myös säätiön esityksestä nimetä Karhuvuoren vaelluspolun Kampinkylässä, Samuli Paulaharjun synnyinsijoilla, Kampinkylän
kyläseuran suostumuksella Paulaharjun luontopoluksi.
Säätiön seitsemäs seminaari pidettiin
Hotel Kurikassa 14.4.2015 eli Paulaharjun 140. syntymäpäivänä. Aiheena
oli Paulaharjun huumori, mutta se antoi myös mainion kuvan Paulaharjusta
satiirikkona. Seminaarin esitykset ovat
5
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tässä vuosikirjassa. Esitelmän pitäjinä
olivat Juha Hurme (Paulaharjun huumori), Marjut Paulaharju (Paulaharjun satiiri) ja Terhi Vuojala-Magga
(Paulaharjulaasten vahva kieli). EijaIrmeli Lahden ja Mikko Vaismaan
kepeä juonto ja Salla Sepän ja Tuomiston hanurinsoittajaveljesten hauskat
musiikkiohjelmat takasivat tunnelman.
Seminaari sai erittäin hyvän vastaanoton. Kurikkalaisena erikoisuutena seminaarissa tarjottiin kropsua ja klimppisoppaa. Seminaarissa jaettiin säätiön
toinen tunnustuspalkinto Osmo RintaTassille, joka päätoimittajana kantoi
suurimman vastuun Kyröönjoki – Meirän joki -kirjasta.
Samuli Paulaharju kävi kansakoulun ja
jatkoluokat Kirkonkylän kansakoulussa
(myöhemmin Kankaan kansakoulu)
vuosina 1887–88 ja 1891–92, jatkoluokan 1894–95. Säätiö halusi muistaa tätä
koulutietä ja Kurikan ensimmäistä kansakoulua, jossa nyt toimii hoitokoti
Wanha Värttinä. Rakennuksen seinään
kiinnitettiin 8.8.2015 muistolaatta, jossa lukee:
”Tätä Kurikan ensimmäistä vuonna
1882 aloittanutta kansakoulua kävi kirjailija, professori Samuli Paulaharju
vuosina 1887–1888 ja 1891–1892.
Laatan on kiinnittänyt Samuli Paulaharjun syntymän 140. juhlavuonna
2015 Samuli Paulaharjun Säätiö.”

Elokuussa 2015 esitettiin välähdyksiä
Samuli Paulaharjun elämästä ja ajatuksista kuvaava näytelmä Reppuherra,
jonka kirjoitti tähän tarkoitukseen Kirsti Manninen ja ohjasi Eija-Irmeli Lahti. Neljässä näytöksessä 8.8.–16.8.2015
näytelmän näki yli 800 katsojaa, mitä
voidaan pitää erittäin hyvänä saavutuksena. Myös arvostelut olivat pääosin
kiittäviä, vaikka kokonaisen elämäntyön puristaminen 45 minuuttiin asetti
näytelmän seuraamiselle haasteita. Uskomme näytelmän kirkastaneen kuvaa
Samuli Paulaharjusta varsin hyvin.
Jälleen näinä parina toimintavuotena
säätiön toiminta on perustunut vapaaehtoistyöhön, jota on syytä kiittää erittäin
arvokkaana ja pyyteettömänä osallistumisena paikallisen ja valtakunnallisen
kulttuurin edistämiseen. Suurimman
paineen on kestänyt ihailtavasti säätiön
sihteeri Pirkko Paaermaa, mutta koko
hallitus on ollut aktiivinen, ja hyvin tärkeä osa on ollut sekä Kurikan elinkeinoelämän että eteläpohjalaisen lehdistön hyvin tuntevalla Arja Hissalla.
Näytelmän suhteen Eija-Irmeli Lahden
ohjaus oli aivan avainasemassa, ja Harrastelijateatteri Synkyn ja Jurvan teatterin näyttelijät saivat ihmeitä aikaan.
Kaikille näille vilpittömät suurkiitokset.
Jouko Tuomisto
Samuli Paulaharjun Säätiön hallituksen
puheenjohtaja
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Samuli Paulaharju 14.4.1875 – 6.2.1944
Kurikan Kampinkylässä 14.4.1875 syntynyt Samuli Paulaharju tunnetaan kirjailijana ja kansanperinteen kerääjänä.
Hän syntyi Jaakko Paulaharjun ja Kaisa
Sofia Reinikan kahdeksantena lapsena.
Valmistuttuaan opettajaksi Jyväskylän
seminaarista vuonna 1901 hän hakeutui
Viipurin läänin Uudenkirkon Kirstinälään lähelle runonlaulajien seutuja.
Sieltä alkoi hänen yli nelikymmenvuotinen keruu- ja tutkimustyönsä, jonka
tuloksena kertyi suunnaton, maailman
laajimmaksi yhden miehen keräämäksi
mainittu kansanperinnearkisto.

panoja on noin 65 000, kansantieteellisiä kertomuksia 4 000 sivua ja piirroksia on tuhansia, valokuvia yli 8 000.
Kirjoja hän kirjoitti 21, lehtiartikkeleita
yli 500.

Taitavana kynänkäyttäjänä, etevänä
piirtäjänä ja valokuvaajana hän kokosi
valtavan elämäntyön: Sanamuistiin-

Paulaharju sai professorin arvonimen
lokakuussa 1943. Hän kuoli Oulussa
6.2.1944.

Paulaharju kulki keruumatkoillaan Karjalasta Kainuun kautta Suomen Lappiin, Kuolan Lappiin, Ruijaan ja Länsipohjaan ja lopuksi Etelä- ja KeskiPohjanmaalle. Hän kulki 42 vaellusvuotensa aikana noin 80 000 kilometriä, kävi ainakin 800 paikkakunnalla ja
kokosi ennätysmäärän kansantietoutta.
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Samuli Paulaharju 140 vuotta -seminaari
Aika
Teema

14.4.2015 klo 18 Hotel Kurikka (ent. Pitkä-Jussi)
PAULAHARJUN HUUMORI

klo 17 alkaen
Haitarimusiikkia

Klimppisoppaa ja lisukkeita
Lauri, Tuomas ja Santeri Tuomisto Jurvasta

Alkusanat
Paulaharjun huumori
Paulaharjun satiiri

Jouko Tuomisto professori, säätiön hallituksen pj.
Juha Hurme kirjailija-ohjaaja Tampereelta
Marjut Paulaharju FM tietokirjailijaVantaalta

Kansanlauluja Härmän aukeilta
Salla Seppä muusikko Kauhavalta
Paulaharjulaasten vahva kieli
Terhi Vuojala-Magga FM kulttuuriantropologi
Tunnustuspalkinnon jako
Loppupuheenvuoro

Reijo Kiskola toimitusjohtaja, säätiön valtuuskunnan pj.

Juontajat

Eija-Irmeli Lahti ja Mikko Vaismaa
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Jouko Tuomisto

Paulaharjun salaperäinen huumori
Vanha Paulaharju on palannut Kurikkaan ja Kampinkylään 75 vuotta sitten
ja kulkee kohti Karhuvuorta.
Västäräkki, vähälintu, piipertää pitkin
aidanselkää, pysähtyy pyrstöään keikutellen ja päätään kallistellen. Sen pienet silmät vilkahtavat:
”Tairat olla vähä niinkun tämän mettäperän väkiä – vai? Olet niin mettäkylääsen näköönen – vai?”
Harakka, pitkähäntä, tanssaa tasapökkää pitkin metsätien pyörtänötä, jo lennähtää aidanseipääseen katsomaan outoa kulkijaa. Katsoo tarkkaan oikealla
silmällä, katsoo vielä vasemmalla, jo
rävähtää suu auki korvia myöten ja lintu säkättää:
”Ka-ka-ka… jopas olet vanhentunut,
äijä riepu… kä-kä-kä!”
Jo vain! Mutta sinä, ikuinen kaikennauraja, olet sama harakka kuin ennenkin. Ei ole peräpuntarisikaan venynyt
eikä vanunut. Naurat hyvälle ja naurat
pahalle – naurettavalta näyttänee tämä
maailma, kun sitä katselee seipähännenästä.
Jätän Juha Hurmeelle arvioitavaksi, tekeekö Paulaharju pilaa itsestään, vai
vanhenemisesta, vai huumorista, kaiken
nauramisesta. Vähän kuitenkin tuntuu
siltä, että naurun ja itkun kyyneleet
ovat suunnilleen yhtä kaukana – tai lähellä.

Tänään, Samuli Paulaharjun syntymän
140-vuotispäivänä, meillä on ehkä hiukan tavallisesta poikkeava lähestymiskulma – kun ajatellaan vaikkapa aikaisempia seminaareja tai yleistä kuvaa
Paulaharjusta. Paulaharju näyttäytyy
useimmille romanttisena, koukeroista
kieltä käyttävänä kansan kuvaajana heidän arjessaan. Kuitenkin hänen teoksissaan kulkee salaperäinen huumori, joskus vähän rivien välissä, joskus rivilläkin.
Meillä on ilo saada kuulla tänään niitä,
jotka asioista jotakin tietävät. Juha Hurme on ollut erityisen kiinnostunut Paulaharjun kaunokirjallisesta kirjasta Tunturien yöpuolta, jonka kummitusjutut
käyvät jännäreistä tänäkin päivänä.
Marjut Paulaharjulla on perinpohjainen
historia- ja perhetuntemus Samulin tulemisista ja menemisistä. Terhi Vuojala-Magga katsoo Samulia erityisesti Lapin asujan näkökulmasta – mutta myös
suvun. Odotamme paljon tältä illalta.
Haluan samalla tässä kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet tämän seminaarin
mahdolliseksi, Samuli Paulaharjun Säätiön ahkeraa hallitusta, etenkin sihteeri
Pirkko Paaermaata ja talousasiantuntijaa Arja Hissaa, ja sitten seminaaria tukeneita yhteisöjä ja yrityksiä, joiden nimet näette ohjelmalehtisestä.
Tervetuloa

Säätiön hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro
10
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Juha Hurme

Rinnallakulkijan viisas nauru
Olen jäljittänyt tutkimuksissani kotimaisen (ja miksei ulkomaisenkin) kaunokirjallisuuden viisasta naurua. Tehtävä on mitä vakavin. Uskon, että viisas nauru on ainoa
asia, mikä voi pelastaa ihmiskunnan.
Pentti Yli-Karjanmaa

– Näiden kauhukertomusten ihana viisaus on siinä, etteivät ne ole yhtään
kauhistuttavia, toteaa Juha Hurme Tunturien yöpuolta -tarinoista.
11
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Mitä tällä termillä tarkoitan?
Viisas nauru on hyväntahtoista iloa elämästä ja sen moninaisuudesta. Se on
erilaisuuden hyväksyntää. Viisaan naurun elementtejä ovat itseironia sekä ennakkoluulojen ja katteettomien lupausten murskaaminen. Tyhmyys, typeryys
ja ahdasmielisyys ovat sen tulilinjalla.
Eriarvoisuudelle ja väkivallalle viisas
nauru julistaa täystuomion.
Kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi on
tämän asenteen mestarillinen viljelijä ja
oppimestari.

imperfektiin ankkuroituneessa) epiikassa varsin harvinaista. Poikkeuksellinen
valinta tuntuu pudottavan fiktiivisen
kertojan kaikkitietävyyden astetta ja tasapäistää hänet hirmuisten kohtaloiden
lähietäisyydeltä-ällistelijäksi.
Diskurssi siirtyy ratkaisevan askelen
naivistisen sadun suuntaan: mytologia
muuttuu runoudeksi, perinteestä jalostuu taidetta.
Humoristisen myötätuntoisesti
julmasta elämästä

Paulaharju saapastelee tragedioittensa
päähenkilöiden rinnalla kertoen humoSamuli Paulaharjun tuotannossa on
roppakaupalla tätä laatua.
ristisen myötätuntoisesti kovista kohtaloista ja julmasta elämästä.
Vuonna 1934, tutkijan”Hyrisyttävän Kaikenkarvaisen tyhmyyuransa ehtoopuolella, kuuden, typeryyden, ahneuden
hauskaa
ja
sikymppinen Paulaharju
ja ahdasmielisyyden systepullautti julki ainoan kau- samanaikaisesti
maattinen pilkka pippuroi
nokirjallisen teoksensa,
juonenkäänteitä.
viiltävän
novellikokoelman Tunturien yöpuolta. Se on kautta
Yliluonnollisen ja luonkoskettavaa”
aikojen nuorekkainta ja
nollisen välinen raja häiradikaaleinta kotimaista sanataidetta.
lähtelee kertomuksissa kutkuttavan ja
tarkoituksellisen hämäränä. Kuvauksen
Jo teoksen pohjoisen puheenparresta
kohteet uskovat maahiaisiin, meritrolhöylätty ja saumattu tiivis, veikeästi koleihin ja noitavoimiin, mutta lukija saa
hotettu taidekieli sanastoineen tuottaa
valita, onko uskomuksissa perää vai
valppaalle lukijalle harvinaista kielikuljetaanko psykoottisen pelon, taikamielihyvää.
uskon ja harhojen alueella.
Tunturien yöpuolen viisitoista novellia
ovat lähtökohtaisesti kaikki perinteenkerääjä Paulaharjun tallentamia pohjoisen kummitusjuttuja, jotka taiteilija
Paulaharju virittää säkenöivän moderniksi pienproosaksi.
Kaikki Tunturien yöpuolen tarinat kerrotaan preesensissä, mikä on (yleensä

Näiden kauhukertomusten ihana viisaus
on siinä, etteivät ne ole yhtään kauhistuttavia. Paulaharju kertoo pelkäävistä
ja taikatemppuihin uskovista, hän tutkii
kauhistumisen rakenteita ja mekanismeja sen sijaan että pelottelisi. Kertoja
kietoo säikyt päähenkilönsä makeilemattomaan hyväntahtoisuuteen.
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Kummitusjutusta tulee totuusarvoltaan
eriasteisten uskomusten maailmaan
paiskatun ihmisyksilön elämänvaelluksen ajaton vertauskuva. Talmulahden
pappi saa kantaakseen koko valkoisen
miehen taakan ja syyllisyydentunnon
ammuttuaan Saarojen suvun ikiaikaiselta kotakentältä, nykyiseltä kirkkomaalta, heiniä hamuavan poron. Halpamaisesti huijattu suuri metsästäjä ja
noita Suongil menettää itsetuntonsa luhistumisen myötä kokonaan saalisonnensa. Lapsen tasolle jäänyt, yhteisön
kiusaama Lussin Pieti kehittää herännäissaarnan mässäilevästä kuvakielestä
aivan oman, yksityisen ja herkän uskontonsa, jonka pyhin riitti on yksinäinen samoilu tunturin huipulla yöttömässä yössä.
Tämä kaikki on hyrisyttävän hauskaa ja
samanaikaisesti viiltävän koskettavaa.
Yhdistelmä on erikoinen ja voimakas.
Nerokas valosuunnittelu

sysipimeästä, revontulten topologiasta,
Jäämeren huurujen koreografioista sekä
aurinkoisen yön läpikuultavuudesta.
Viisi kappaletta viidestätoista kummajaistarinasta purjehtii Jäämeren vuonoilla ja Ruijan rannoilla. Niissä tuntuu
olevan aivan erityisesti aivot puhdistavaa viimaa.
Kirkko on Paulaharjun saagoissa uuden
ajan merkki, muualta tuodun, organisoidun ja rahoitetun modernin taikauskon tyyssija.
Ihmisrievut tekevät näissä viiltävänhauskoissa proosanäytelmissä ylpeysja ahneuspäissään jonkin röyhkeän erheen, jolla yrittävät rimpuilla vapaaksi
vääjäämättömästä. Järjestelmä palaa
pian entiseen tilaansa niin että paukahtaa ja novelli on päättynyt.
Yliluonnollinen on näissä vinkeissä
kertomuksissa luonnon valtavan latauksen symboli.

Novellien valosuunnittelu on nerokas.
Kirjailija hyödyntää huolellisesti omakohtaisen kokemuksensa kaamoksen

Kirjoittaja on kirjailija ja ohjaaja, joka nimesi juhlavuoden seminaarin Paulaharjun
huumoriksi ja piti siellä tämän puheenvuoron
13
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Kuvat: Pentti Yli-Karjanmaa

Aivan aluksi musisoivat jurvalaiset Tuomiston veljekset, Lauri ja
Tuomas.

Runolaulaja Salla Seppä esitti jouhikon
säestyksellä lauluja Härmän aukeilta.

Eija-Irmeli Lahti ja Mikko Vaismaa virittivät hauskoilla juonnoillaan hyvän
tunnelman.
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Seminaarissa esiintyivät vas. Jouko Tuomisto, Mikko Vaismaa, Juha Hurme,
Salla Seppä, Marjut Paulaharju, Terhi Vuojala-Magga, Osmo Rinta-Tassi, Eija-Irmeli Lahti ja Reijo Kiskola.

Seminaarin yleisö viihtyi ja nostettiin välillä jumppaamaan.
15
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Marjut Paulaharju

Samuli Paulaharjun satiiri
Samuli Paulaharjulla (1875–1944) oli oiva tapa kätkeä sanomansa satiiriseen kuvaan ja usein sen
oheistekstiin. Hän oli huumorintajuinen, seurasi tarkasti aikaansa ja aina hänellä oli
jotain nasevaa sanottavaa. Huumori ei lientynyt vanhemmiten, vaan säilyi ärhäkkäänä ja satiirisena, ehkä kärkevämpänäkin. Paulaharju ei ottanut osaa päivänpolitiikkaan, mutta ilmaisi sitäkin kiivaammin mielipiteensä.
Pohjalaisen kahvipakinat
Paulaharjun ensimmäiset pakinat julkaistiin Pohjalaisessa. Näissä kertomuksissa
esiintyy satiiria kirjoittava nuorukainen. Kahvi-pakina 1894 herätti huomiota maakunnassa, ja sitä näyteltiin Kauhajoen kyläiltamissa. Pakinassa eukko laittaa ohrajauhoja kahviin. Parin vuoden kuluttua Paulaharju julkaisi samasta aihepiiristä Kantolan Hermannin oiva keksintö -pakinan, jossa Hermanni laittaa mälliä eukkonsa
naapurin emännälle tarjoamaan kahviin. Kahvipakinoiden kimmokkeena todennäköisesti oli vaimon Kreeta-Liisan kertomus:
Äiti muisti isänsä Korven paapan kertoneen, että tämän isoisä Kreinin Taavee
oli nuuka kahvista ja piti sen takia kahviböönat lukkojen takana. No, mumma
hoksasi, että jos hän oli kipeä, niin paappa antoi kahvia. Mutta kyllä kai niitä
”sairastapauksia” tuli liikaa, koska Taavee hoksasi konstit, ja kun mumma kahvintuskassaan pani sänkyyn pitkälleen, niin Taavee, joka ei osannut k-oota sanoa, lausui: ” ’Uole os’as ’uolet, ’yllä ’ahveet ’aapis pysyy.” (Lyyli Warsta –
Ahti Paulaharju, Kokkola 24.9.1970)
Kurikkalainen koulutoveri Anttoni Hakola Kurikasta muistelee menneitä Paulaharjulle:
Muistelen aina kun jostakin vaasalaisesta lehdestä luin ensi pakinoitasi. Siinä
puhuttiin jostakin saidasta ukosta joka ”saukkasi” eukkonsa kahvinjuontia ja
kun eukko ei siitä muulla luopunut, ”pani peijakas tupakkamällinsä akkansa
kahvipannuun”, kuten sanontasi kuului. – Samasta pakinasta puhuttiin seutukunnalla enempi kuin ehkä luuletkaan. – On ollut suuri onni sinulle saada tempautua irti ahtaasta kurikkalaisesta ilmapiiristä, jota se oli ainakin silloin vielä,
kuin sieltä erosit. (Anttoni Hakola – Samuli Paulaharju, Helsinki 22.7. -40)
Paulaharju seurasi sanomalehtiä ja päivän tapahtumia. Hänen pilapiirroksensa ja
tekstinsä liittyivät lehdissä olleisiin uutisiin, joihin hän otti kantaa ja siten esitti mielipiteensä. Hänen satiirilajejaan olivat politiikka, kulttuuri sekä ihmiset ja heidän
käytöksensä. Hänen pilajuttunsa käsittivät kuvan ja usein siihen liittyvän runon tai
16
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tekstin, vitsin tai piikikkään tilannekatsauksen. Koska Paulaharju vihasi ”kuin ruttoa
kommunisteja sekä maalaisliittolaisia, joita jälkimmäisiä hän nimitti ’patkuleiksi’”,
niin hänen satiirillaan oli valmiit kohteet.
Paulaharju alkoi lähettää juttuja, runoja ja piirtää pilakuvia vuosina 1908–1913 kahteen pilalehteen, Velikultaan ja Mullikkaan.

Lehden otsikkokuva on Paulaharjun laatima. Otsikkoteksti on Velikullan oma
tunnuslause.
Velikultaa julkaistiin Helsingissä, ja se ilmestyi kaksi kertaa kuukaudessa. Lehti oli
tuttu Paulaharjulle jo Pohjalaisen kautta, sillä Velikulta mainosti itseään kyseisessä
lehdessä. Pohjalainen lakkautettiin 1901 perustuslaillisen kantansa vuoksi. Suomenmielinen ja -kielinen Velikulta oli perustuslaillisten nuorsuomalaisten pilanäyttämö.
Lehden sisältö koostui pilajutuista, pakinoista ja pilapiirroksista, joissa käsiteltiin lähinnä ajankohtaisia tapahtumia humoristisessa ja satiirisessa sävyssä.
Suomettarelaiset eli vanhasuomalaiset olivat usein Velikullan satiirin kohteena, koska olivat venäläismielisiä eivätkä välttämättä noudattaneet perustuslakia. Varsinkin
Paulaharju arvosteli lehdessä vanhasuomalaisia takin kääntämisestä aina sen mukaan, mikä kulloinkin oli edullista.
Pilalehtien päätoimittajat kääntyivät ajoittain Paulaharjun puoleen ja esittelivät tulevan jutun aiheen ja pyysivät häneltä siihen liittyviä kuvia ja piirroksia. Velikullan
päätoimittajan H. Kokko¹ kirjoitti Paulaharjulle 24.12.1910: ”Velikulta aikoo ensi
kuussa julkaista ’sanomalehtinumeron’. Rohkenemme toivoa Teiltä saavamme karikatyyrejä Oulun ’neekereistä’ [Tervo, Stenvik, Skogstedt ja Sovijärvi] ja muista jos
teillä mahdollista on tilaisuutta siihen.”²
17
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Paulaharju ei tarttunut sillä kertaa aiheeseen, ehkä sen arkaluontoisuuden takia, koska hän kirjoitteli artikkeleita muun muassa oululaisiin sanomalehtiin.
Mullikka oli tamperelainen pilalehti, joka ilmestyi vain parin vuoden ajan, vuosina
1911–1912. Lehteä julkaisi Paulaharjun entinen koulutoveri Albert Hämäläinen
Tampereelta. Hämäläinen kirjoitti Paulaharjulle 15.1.1912: ”Me julkaisemme jotenkin kohta erikoisen kuhnimisnumeron. Koetapa sommitella runo kuhnijoista ja kuvita se samaan tapaan kuin joululehdenkin oli. Tietysti asiaan kuuluvia yksityisiäkin
kuvia ja vitsiä lähetät samalla.”

Paulaharju laati irvailevan, humoristisen ja kuvitetun runomuotoisen kirjoituksen aikansa muodikkaasta ilmiöstä, kuhnimisesta. ”Juttu” käsittää kolmisen
sivua.
Kulttuuri Paulaharjun satiirin kohteena
Paulaharju kommentoi irvistellen Oulussa vierailleita teatteriryhmiä. Oululaiset kävivät ahkerasti teatterissa, sillä rouvat lähtivät näyttäytymään yllään hienot, koreat
vaatteet. Oulun tilanne oli tuttu Paulaharjulle; hän tunsi ainakin nimeltä taiteilijat,
18
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muusikot, näyttelijät, kirjailijat, siis kaupungin kulttuurieliitin. Niinpä hän uskalsi
sivaltaa Oulun koulujen 300-vuotisjuhlinnasta vuonna 1909: ”On totisesti meidän
kalliin kaupunkimme kouluista ollut tuona pitkänä aikana aika suuri ulosvienti ja
Oulun lähetyksillä on ollutkin elämän markkinoilla kovin suuri kysyntä kautta kaikkien aikojen. On täällä leivottu – liekö leipominen sitten kohdistunut selkään vai selän päähän, sekä pippejä että pappeja ynnä suuria valtiomiehiä, kanssa kuuluja kirjanpränttääjiä, vieläpä mainioita maalarimestareita ja ymmärtäväisiä runonrustaajia
sekä sukkelia nuottimaakareita ja paljon
muita.”
Syksyllä 1911 Ida Aalberg teki mittavan maaseutukiertueen, jonka
aikana vierailtiin myös
Oulussa, ja siitä Paulaharju sai hyvän kohteen
irvailla Velikullassa. Kiertueen mukana kulki Aalbergin toinen puoliso, pietarilainen
paroni Alexander Uexküll-Gyllenband eli Ykskulli kirjoittajan sanoin.
Samana syksynä Aalbergin ja Kansallisteatterin johtokunnan välit olivat lähes tulehtuneet. Jos Aalberg olisi muistanut Paulaharjun mainitseman oululaisen johtokunnan
jäsenen, tuskin hän olisi vieraillut Oulussa. Piirtäjän tulkinnan mukaan kissa pään
päällä merkitsee vanhaa sanontaa ”kissalla on yhdeksän (seitsemän) henkeä”, Ida
tippuu siis vaikeuksien jälkeenkin jaloilleen. Kuten kävikin. Paulaharju viittaa piirroksessaan ja tekstissään Aalbergin vaikeaan syksyyn.
Paulaharjun satiirin kohteeksi joutui myös hyvä ystävä Ilmari Kianto. Helmikuun
vaalien (1910) lähestyessä oli hyvä syy muistuttaa punaisen viivan vetämisestä.
Niinhän Kiantokin tehnee.
Punainen
viiva
viittaa
Suomen
eduskuntavaaleissa
vuosina
1907–
1935 käytettyyn
m erk i n t ät apaan .
Vaalilippuun oli
painettu valmiiksi
kaikkien ehdokaslistojen nimet ja
äänestäjä merkitsi
kynällä punaisen
viivan sen listan
19
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nimen kohdalle, jolle halusi antaa äänensä. Käsite ”punainen viiva” tuli tutuksi Ilmari Kiannon vuonna 1909 julkaisemasta samannimisestä romaanista Punainen viiva.
Hyvinä ystävyyden päivinä Paulaharju joutui ihan kyllästymiseen asti hoitamaan
Kiannon asioita, toimimaan sekä kirjailijan ja tämän kustantajan että kirjailijan ja
tämän naisten kirjeiden välittäjänä Turjanlinnan ja Hailuodon välillä. Moneen kertaan hän joutui tarjoamaan Ouluun kirjallista iltaa järjestävälle, ikuisesti rahattomalle ystävälleen yöpymispaikkaa. Kerran Kianto yritti myydä salaa sanomalehden
kautta ”porvari”-ystävänsä turkin saadakseen rahaa.
Samuli satiirisena surrealistina
Paulaharju valitti kustantajalleen Eino Railolle, etteivät hänen kirjansa kelpaa kansalle.³ Tällä kertaa kyseessä oli Ruijan suomalaisia. Sitten hän löysi uuden hauskan
idean: ”Jos rupeaisi Tulenkantajaksi ja rustaisi erinomaisia runoja. Olen jo melkein
innostunut luettuani Erkki Valan erinomaisen runon ’Napoleon. Erään ystävän muistolle omistettu’ Niin että jo rupesin kokeilemaan ja sain mielestäni ihmeenkauniin ja
sointuvan sekä syväsisältöisen viisun, niin etten malta olla sitä tähänkään pränttäämättä”, hän kirjoittaa ja jatkaa:
Syksyllä seilasin Pispärkkiin4
istuttamaan turnipsia Nobilen5 pallokentälle.
Mutta Pispärkki ei ole maahenkinen.
Vuoreijan porvarin portahilla
oli luontokappale.
Hänellä oli sorkat ja sarvet
ynnä ittellainen haisu.
En tuntenut häntä,
vaikka hän märehti.
Mutta vanha Knihtilän Eeva
juoksi pitkin katua ja huusi:
PUKKI!
Miksei Pukki ollut Pispärkissä,
että turnipsi olisi kasvanut?
Hulluna hirtin Knihtilän Eevan kissan
Nobilen ilmapallon mastoon,
joka kohosi taivaisiin
kuin pitkä huuto.
Ja Ison-Kössön Maijastiina
hihkui suurella äänellä:
”Suomi suureksi, Viena vapaaksi!”
Mutta Karihtaniemen Amanta karjui:
”Eläköön Keripukki ja Vattakatarri!”
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Erkki Vala: Napoleon.
Mika Waltari tarjosi päätoimittaja Erkki Valalle Tulenkantajat-lehden
näytenumeroon runoaan, jonka Vala hylkäsi ja sanoi sitä keikailuksi.
Vala väitti että sellaisen runon kykenee kuka tahansa tekemään viidessä
minuutissa. Waltari käski päätoimittajan yrittää. Vala aloitti siltä istumalta: ”Tänä iltana lähden Pariisiin istuttamaan porkkanoita Napoleonin haudalle …” Waltari kehui runoa erinomaiseksi mutta arveli ettei
Vala uskaltaisi julkaista sitä lehdessä. Vala julkaisi ja voitti vedon. Runoa siteerattiin sittemmin todistuksena kuinka tulenkantajat heittäytyivät
vaikka hulluiksi saadakseen reklaamia. Lehden levikki nelinkertaistui.
Waltari totesi Valan olevan aito surrealisti. Panu Rajala, Unio mystica.
WSOY 2008. 117–118.
Erkki Vala: NAPOLEON. (Erään ystävän muistolle omistettu)
Tänä iltana minä lähden Pariisiin
istuttamaan porkkanoita
Napoleonin haudalle.
Sillä olen äkkiä havainnut
että Napoleon oli pieni:
miksi hän lähti St Helenaan!
Minä en lähde St Helenaan!
Minä menen Seineen,
minä kävelen sen vihreätä pohjaa
taivaaseen.
Niin jätän tämän maan
ja sen brutaalit naiset,
jotka luulevat,
että mies on / PUKKI.

Politiikka Paulaharjun satiirin kohteena
Paulaharjun poliittinen satiiri kytkeytyy ajankohtaan, jolloin Eurooppa kuohui. Venäjän sortotoimet lisääntyivät ja Suomessa alkoi ilmaantua merkkejä kansallisesta
heräämisestä. Vallankumouksen merkit näkyivät Venäjällä, jossa keisarin ote vallasta heikkeni.
Suomalaisissa lehdissä ilmestyviä pilapiirroksia ja -tekstejä hallitsi vuosisadan vaihtuessa muutamat suuret teemat: Venäjän sortotoimet, työväestön poliittinen aktivoituminen, sananvapauden saavuttaminen ja sen kaventuminen sekä naisten äänioikeus. Keskustelua vaikeutti koko ajan sensuuri, joka poistettiin 1905 suurlakon jälkeen, mutta otettiin pian käyttöön uudelleen.
21
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Venäläinen sanomalehti Ruskoje Snamja koetti ”vanhalla koetulla keinolla”, uhkaamalla verilöylyjä, pelotella suomalaisia, jotka loukkasivat ja ärsyttivät venäläisiä sotamiehiä. Lehti vaati käytettävän Suomesta nimitystä ”Pohjanlahden lääni”, joka täytyisi muuttaa venäläiseksi. Samainen lehti kehotti eräässä kirjoituksessa lähettämään
kaikki suomalaiset – Siperiaan.

Tottahan Paulaharju tarttui herkulliseen aiheeseen; kuvassa hän osoittaa kuinka venäläiset lähettiläät väittivät osaavansa keskustella vastaan hangoittelevien suomalaisten kanssa. Raipan iskuilla yritettiin taivuttaa niskuroivia suomalaisia.
Seuraava Paulaharjun pilapiirros liittyy Helsingin Sanomissa (1909 / no 249) olleeseen pieneen uutiseen, joka kirvoitti Paulaharjun hauskaan tilannekuvaukseen. Kyseisessä uutisessa kerrotaan Novaja Wremja -lehdessä olleen A. Stolpinin laatima
ilmoitus siitä, että Helsingin kaduilla oli loukattu venäläisiä pappeja. Useat todistajat
myönsivät lehden toimittajalle näin tapahtuneen.
Todistajat olivat myös kertoneet, että tapahtumasta tietoinen helsinkiläinen juutalaisräätäli oli keskustellut kaikessa ystävyydessä venäläisen merimiehen kanssa ja huokaissut: ”Paha on olla täällä meidän juutalaisten ja venäläisten.”

22
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Tietysti koulumaailmaan liittyvä uutinen sai opettajana toimivan Paulaharjun laatimaan paljonpuhuvan Uudenaikaisinta koulukuria Suomessa -pilapiirroksen ja siihen
liittyvän tekstin, jossa irvistellään maan senhetkisestä poliittista tilannetta, kun ei ollut ymmärretty että suomalaisen virkakoneiston yläpuolella olivat Venäjän valtaa pitävät.
Kirkkoherra Alexander Sadownikowin tapaus kuohutti laajasti 1910-luvun alussa.
Sadownikow toimi Suomen kreikkalaiskatolisten kansakoulujen tarkastajana. Tällai23
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sia kouluja oli pari-, kolmekymmentä Salmin, Suojärven, Suistamon, Impilahden,
Ruskealan ja Sortavalan pitäjissä. Kirkkoherraa syytettiin poliittisesta toiminnasta
nuorsuomalaisessa puolueessa, jonka pyrkimyksenä oli irrottautua Venäjästä, sekä
vihamielisestä asenteesta venäläisyyttä ja oikeauskoisuutta kohtaan. Tarkastaja Sadownikowia vaadittiin avustamaan arkkimandriitta Kyprianoa Itä-Karjalan koulujen
venäläistämisessä, mutta hän ei suostunut tähän. Niinpä häneltä riistettiin sekä pappisvirka ja tarkastajan virka ja hänet komennettiin Venäjälle.

Paulaharju naljailee tekstissään myös Y. K. Yrjö-Koskista (Y.-K.), suomalaista poliitikkoa, kouluhallituksen ylitirehtööriä ja suomalaisen puolueen kansanedustajaa.
Sortovuosina Yrjö-Koskinen puolusti myöntyvyyslinjaa. U. S. tarkoittaa sanomalehti Uutta Suometarta, jonka johtokuntaa johti Yrjö-Koskinen.
Paulaharju ei hyväksynyt Yrjö-Koskisen asennetta Sadownikowin tapauksessa, koska Yrjö-Koskinen oli ojentamassa kirkkoherraa ja pyrki Venäjän tahdon mukaiseen
sopuisaan ratkaisuun.

24
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Satiiri osoittaa ihmisiin

Kuvaan on koottu Paulaharjun piirroksissa esiintyneitä henkilöhahmoja.
Pilalehtiin piirtäjien tuli olla hyviä, taitavia piirtäjiä. Paulaharju osasi piirtää hyvin rakennuksia,
esineitä, luontoa, luonnoksia; hän hahmotteli esimerkiksi rakennuksen valokuvatarkasti. Osasiko
hän piirtää ihmisiä?
Aikoinaan kun saamelaiset olivat lukeneet Samikiel abis, lapinkielisen aapisen (Tuomo Itkonen
1934, Paulaharju kuvitti teoksen), he valittivat
kuvittajan piirtäneen saamelaiset rumiksi ihmisiksi. Vuosia sitten tutkin Paulaharjun sota-aikaa
Koillisella rintamalla, ja löysin papereiden joukosta hahmotelmia sotaveljistä; nämä hahmotelmat on piirretty suurella pieteetillä.
Keruumatkoilla piirtämiään henkilökuvia Paulaharju ei alkanut huolitella, hänelle oli tärkeintä
25
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tulkita kohteen muoto ja ominaispiirteet. Kokonaishahmo kertoo henkilön luonteen
ja olemuksen. Hänen tulkintatavassaan on huomattavissa selvästi irvailua: herraskaisten naisten ja miesten ryhdissä ja vaatetuksessa on liioittelua ja rustailua, maaseudun ihmisissä saattaa näkyä yksinkertaisuutta mutta myös lempeää hyväntahtoisuutta, ja heidän parissaan hän viihtyi ja kuvaa yleensä heitä.
Satiirikko vaimoineen
Vuonna 1930-luvulla kansanmusiikin tutkijalle A. O. Väisäselle lähettämässään kortissa Paulaharju on piirtänyt itsensä ja Jennyn kuuntelemassa Väisäsen radio-
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ohjelmaa “Puoli tuntia kansanmusiikkia”. Henkilökuvat noudattavat kuvaajansa kansanomaista piirrostyyliä, liioittelematta, kaunistelematta, ehkä korostaen kansanomaisuutta.
Vanha Suur-Suomen rakentaja
Paulaharju oli suomenmielinen, isänmaallinen, ja hän ilmoittautui aikoinaan vapaaehtoisena Sallan rykmenttiin Suur-Suomea rakentamaan. Venäjä pysyi aina hänen
sekä visuaalisen että kirjallisen satiirinsa kohteena, voisi jopa sanoa: kuolemaansa
asti.

27
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1940-luvulla hänen sodassa ollut poikansa sai isältään kirjeitä, joissa vanha SuurSuomen rakentaja kirosi ryssiä ja piirsi korttiin mustan haaskakorpin.
Oulu 10. 1. 40.
”Kiitos kirjeestäsi, tänään tuli. On aina hauskaa kuulla Sinusta ja että
olet ja olette siellä reippaalla mielellä. Niin Suomen sotilaan pitääkin olla. Varsinkin kun on kaikkein suurin asia, minkä puolesta koskaan on
taisteltu. Voi sanoa kohta ainoalaatuista historiassa. Persialaisia, hunneja, aasialaisia, kadotuksesta irti laskettuja riiviöitä jotka ovat tänne yrittämässä. Kaksi kaikkein ruminta päämiestä johtomiehinä joita ennen suuretkin kumartelivat. Mutta eivät kumarra enää. Suomen Sotamies veti
naamarin pois, jotta näkyisi mikä on takana. Hyvin voikaa. Lähetimme
paketin äsken, Olet kai saanut. Äiti ja isä.”
Samuli Paulaharju oli huumorintajuinen, välillä kovakin ”irvileuka”, joka mielellään
pilaili kirjeissään. Omimmillaan hän oli piirroksissa, joissa hän kuvasi kansanihmisiä ja heidän puheenparttaan, jota hän oli jo nuorena tarkalla korvalla kuunnellut ja
muistiinmerkinnyt. Kun raittiusliike eli voimakkaana 1910-luvulla, niin eikös kansatieteilijä laskettele pilke silmäkulmassa kansanviisauksia viinan käytöstä: ”Sillä sana
sanoo: ’teköö työtä tyhymeekki, mutta juores miestä tarvitahan’. Jos sitä vain koviv
vähä olis, niim moni voi sanua, jotta ’ei täs pirop parane, joos ei vierahat vähene’. Ja
viimein: ’taloo on hyvä mutt ol liika pitkät ryyppyvvälit!’”
Pilalehtikausi jäi lyhyeksi käsittäen vuodet 1909–1913, jolloin vaimon sairaus esti
miestä lähtemästä kotoa pitkille keruumatkoille. Vaimon kuolema vakavoitti miehen
ison perheen ja ansiotyön hoitamiseen sekä käyttämään kaiken mahdollisen liikenevän ajan kansanperinteen keräämiseen.
Kirjoittaja on FM, tietokirjailija

__________
1

Velikullan päätoimittaja Heikki Kokko oli Oulussa syntynyt kansakoulunopettaja, runoilija ja sanomalehtimies, myöhemmin toimittajana Helsingin Sanomissa.
2
Neekeri eli ’lehtineekeri’ oli vanha pilkkasana sanomalehtimiehelle, sillä aikoinaan toimittajat sotkeutuivat painomusteeseen.
3
Samuli Paulaharju – Eino Railo Oulu 1.1.1929
4
Pispärkki = Huippuvuoret (Spitsbergen)
5
Kyseessä lienee Umberto Nobile, italialainen lentokoneinsinööri, joka lensi suunnittelemallaan Norge-ilmalaivalla Pohjoisnavan yli vuonna 1926.
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Terhi Vuojala-Magga

Paulaharjulaasten vahva kieli
Paulaharjulaisten maassamuutto ja maastamuutto 1900–1930-luvuilla – suku,
kieli ja kulttuurien kohtaaminen pohjana Samuli Paulaharjun tuotannossa
Samuli Paulaharjun kirjallista tuotantoa voi kuvata ajattomaksi. Jos esimerkiksi tarkastelee mitä tahansa nykyistä tutkimusta Lapista, niin aina lähdeluettelosta löytyy
muutama Paulaharjun teos. Hänen kirjojaan luetaan yhä myös Saamen maassa.
Jokunen vuosi sitten kuuntelin Saamen
radiota, ja siellä käsiteltiin Paulaharjun
tuotantoa – ohjelmassa kuului myös
pätkä hänen itsensä lukemaa kuvausta
Lapista. Minulle syntyi maaginen tunne; istuin keskellä kaamoksen pimeyttä
Kutturan erämaakylässä loimuavan tulen loisteessa, samalla kuulin ensimmäistä kertaa isoäitini isän äänen ja sen
kuinka kauniisti hän loihti sanoillaan
kuvan pohjoisesta luonnosta. Sanat soljuivat rauhallisesti eteenpäin, ja silmieni eteen syntyi kuva tuntureista ja maan
kauneudesta.
Vielä viime vuosisadan alkupuolella
kansatieteilijöillä oli helppo kulkea
pienten kansojen parissa – kansanperinteen tallentaminen oli kollektiivinen oikeus. Tarinoita pidettiin kansallisesti
tärkeinä, ja ne kytkivät Suomen sukuiset kansat menneisyydestä nykypäivään. Kansanperinteen keräys oli jo Samuli Paulaharjun ajassa jäsentynyt tieteelliseksi työskentelyksi. Hänen aikalaisensa – osa akateemisista ihmisistä –
moitti Samulia epätieteellisyydestä ja
järjestelmällisyyden puutteesta, mutta
eihän Samuli edes ollut koulutukseltaan
tutkija tai kansatieteilijä. Päinvastoin,
hän käytti tarinaa luovasti, taikoi tunnetta tarinoihin, jotka eivät missään nimessä sopineet akateemisten pirtaan.

Mikä oli se voimavara ja pohja, josta
hän ammensi luovuutensa ja taitonsa
niin kirjoittaa kuin elävöittää piirroksillaan kansojen tarinoita? Väitänkin, että
Paulaharjun kieli ja se ilmaisun rikkaus
pulppuaa hänen oman alueensa kansanperinteestä, kurikkalaisuudesta, joka oli
Samulin syntymälahja. Paulaharjun aikaan Suomen kansa eli vielä vanhakantaisen kollektiivisesti – maaseutujen
perheet olivat suuria ja kanssakäyminen
oli tiivistä, mies- ja naistyövoimaa tarvittiin arjessa selviytymisessä. Elämää
varjosti puute, ja suuret mullistukset
kuten muuttoliike, sodat ja poliittiset
jännitteet. Ne värittivät kansan arkea ja
toivat uhkakuvia elettyyn hetkeen ja tulevaisuuteen.
Tässä artikkelissani pohdin hänen kertomaperinteensä taustoja ja ilmaisun
rikkautta, ja käytän hyväksi niitä Paulaharjun perheen kirjeitä, joita on säilynyt
Samuli Paulaharjun toiseksi vanhimman tyttären, Aili Suorsan (o.s. Paulaharju) jäämistössä. Aili oli isoäitini.
Kirjeissä oleva vanhakantainen kieli ei
ole vain herkkää, vaan se on myös karkeaa. Nämä paulaharjulaisten kirjeet
kertovat suvun kollektiivisesta historiasta, sen jäsenten tiiviistä kanssakäymisestä ja ajasta, jossa omaa ei hylätty.
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Kielen kauneus, karkeus ja mutkattomuus ovat minulle yhä tuttua, se on tavallaan kantakieltämme, ja sitä saattaa
vielä kuulla Lapin metsäkylissä.
Tämän päivän perspektiivistä kirjeiden
sisällöt ovat järkyttäviä – viime vuosisadan alkupuoli on ollut todella kovaa
aikaa. Maailman murros ja sen aiheuttamat ristiriidat näkyivät selvästi Samuli Paulaharjun sisarussarjan kirjeissä ja
varmaan myös Samulin vastauksissa.
Jokaisella perheenjäsenellä oli omanlainen ajattelun ja ilmaisun vapaus, ja tätä
oli eittämättä kurikkalaisten ihmisten
tapakulttuuri parhaimmillaan, sillä
myös naiset näyttivät ilmaisevan itseään omista lähtökohdistaan. Selvää
on, että sen ajan kansalta vaadittiin
luonnetta.
Muutama sana ja kaiken rakkauden
tunnustus Maria Jaakontytölle
Vuonna 1916 Maria Jaakontytär, Samulin isosisko, menehtyi salamaniskuun. Hänen aviomiehensä Iisak Luoma kirjoittaa Samulille: ”Ankara ukonilma kuoletti mun rakastettuni ja lastemme hellän äidin”. Lause itsessään
on yksinkertainen toteamus, mutta sen
muutama vahva kuvaileva sana kertoo
kaiken pyyteettömästä rakkaudesta, tuskasta ja menetyksestä.
Nämä yksittäiset sanat porautuvat niitä
lukevan ihmisen syvimpiin tunteisiin.
Sukuhistoriikista tulee esille se, että
Maria Jaakontyttären ennenaikainen
menehtyminen oli jo toistoa, sillä jo aikaisemmin perheessä oli ollut kastettuna saman niminen tyttölapsi, joka kuoli
jo vain kolmen vuoden ikäisenä.

Eemil
Viime vuosisadan alkupuolella Lapuan
liike oli voimissaan Etelä-Pohjanmaalla. Ei siis ole mikään ihme, että IKL ja
valkoisten kannatus oli vahvaa myös
Paulaharjujen perhekunnissa. Poikkeuksen teki Eemil Paulaharju, Samulin
Jussi-veljen vanhin poika, joka muutti
1900-luvun alkupuolella Amerikkoihin.
Hän seurasi sieltä tiiviisti kotimaansa
poliittisia tapahtumia. Jäämistössä on
tallella Eemilin muutama kirje, niissä
on kriittistä ja värikästä sanankäyttöä.
Hän kyseenalaistaa niitä keskusteluja,
joita hän ilmiselvästi oli käynyt Samuli-setänsä kanssa Suomen vierailulla.
Eemil kirjoittaa vuonna 1930: ”Kun ne
siellä /Suomessa/ niin rähjää ne köyhät
talonpojat, semmoiset miehet kun Kosola kiihottaa tyhmää kansaa kaikee
väkivaltaasuuksin. Semmoinen mies
tässä maassa pantaasiiin linnaan.” Eemil jatkaa myöhemmin kirjeessään:
“Jos on eriä mieli piteitä, niitä ei voi
sillä tavalla opettaa oikealle tielle kun
Lapuan liike tekee – vaan se kasvattaa
eri purasuutta ja vihaa kansalaisten
keskuuressa, niin raaalla tavalla kun
aseettomia pieksetään aivan vain sen
tähe kun ovaavat eri katsontakannan
valtion politiikkaa ja ne rääkätyt ovat
enimmäkseen ryysyköyhälistöä.”
Kirjeen loppupuolella hän pyytää ant e e k s i k o v a a k i e l e n k ä yt t ö ä ä n :
”Anteeksi setä, en ole polsuvi enkä
kommunisti, mutta minä jo rakastan
rauhaa, sillä soralla ei mitään voiteta,
sillä suamen kansa on hyvin sotaasta
kansaa.” Loppuhyvästien jälkeen Eemil vielä lohkaisee pienen piikin sedälleen Suomeen seuraavasti: ”On vähän
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huonoa kun nämä kirjen kuoret on punassija, olen kuullut, jotta ne pelkää
väriä, se valtio politiikkaa.”

neet saapumasta Suomeen. Kirjeitä on
kirjoitettu 1900-luvun alusta aina vuoteen 1927 saakka.

Samuli-setä ilmiselvästi toppuutteli veljensä poikaa, sillä seuraavassa kirjeessä
Eemeli toteaa: ”Te sanotte, jotta ne lapualaiset ei niin tyhmiä ole, jotta niitä
voitaasiin tyhmyyksiin kiihottaa. Mutta
mitä minä tierän eteläpohjanmaan talonpojat on hyvin alhaasella kehitys asteella. Vielä se tapa kuinka ne esiintyy
tansi ja iltamatilaasuisa. Yleinen tapa
on sielä vielä olla humalassa ja puukoo
käressä huutaan minä tapan sun. Ja
useen niin tehdään tätä – on sivistys
kaukana – niillä on hyvin pienet aivot
kun apinalla.” Ja tällä erää hän lopettaa
kirjeensä: ”Täällä maailmalla ei rikastu mutta viisastuu.”

Myös Iisko ja Amalia käyttivät kirjoitustaitoaan erinomaisesti. Vuonna 1911
sisko purkaa katkerana Samuli-veljelleen Harjun tilan jakoa. Tilojen jakoriidat olivat varsin tavallisia perheen sisäisiä konflikteja viime vuosisadan alkupuolella, viljeltävää maatahan ei riittänyt kaikille. Normaalisti tilaa jatkoi
yksi tai muutama suvun miespuolinen
henkilö, siskot taas lähtivät piikomaan
ja toiveena oli luonnollisestikin päästä
vakavaraiseen avioliittoon.

Eemil oli armoton kynänkäyttäjä – keskustelut ja kirjeenvaihto ovat eittämättä
olleet rajujakin, sillä toisessa kirjeessään hän toteaa, että myös isän kanssa
on ollut kitkaa. Rakkaus ja huoli kotimaan tulevaisuudesta on ollut suuri.
Hänen kirjeissään vuorottelee anteeksipyynnön herkkyys ja terävä sanan säilä,
sillä se viimeinen sana piti kuitenkin
sanoa. Hirtehiset heitot kirjekuoren punaisesta väristä tai siitä, että kaukaa näkee paremmin tuovat esille Eemilin
vahvan luonteikkuuden.
Amalia-sisko
Paulaharjun perheestä muutettiin myös
Venäjälle. Samulin sisko Amalia miehensä Iiskon kanssa muutti silloisen
Venäjän vallan aikaa Kronstadtiin. Kun
Eemilin kirjeet olivat kirjoitettu 1930luvulla, niin rakkaan siskon kirjeet olivat siinä vaiheessa jo tiettävästi lakan-

Amalia kirjoittaa vuonna 1911: ”Niin
ei enöö pääse Suomeen ja minkäpä sinne enää menisikään taitaisivat miehet
kenties ajaa takaisin, kun nyt saivat
kaikki torpat kirjat ja karjat.” Hän tarkoittaa tässä velipoikiaan Kurikassa. Ja
Amalia jatkaa: ”Sanoi isä mennyt talvena. Olivat koko talven että eivät tuoneet kotoa muuta kuin leivän. Isältä
saivat perunta, ja maido, ja kafin ja
vieläpä hutunkin ja vetelän vellin.”
Muutamassa kohdassa Amalia vertaa
maallista mammonaa taivaalliseen
osuuteen, esimerkiksi seuraavalla tavalla: ”Mutta minä olen niin huono kirjuri, pitäisi sanoa, että kylläpä sen huomasi, että ollaan yhten isän Lapsia,
kaikki kuulutaan taivaan perintä osuuteen. Niinhän me kuuluttiin Harjunkin
perintä osuuteen, vaikka et sinä sitä
huomannut.” Tässä Amalia pyrki vaikuttamaan Samulin mielipiteeseen Harjun torpan suhteen. Vaikuttaa siltä, että
Samulin mielestä kaikki kuitenkin oli
mennyt hyvin.
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Kun Venäjällä tapahtui vallankumous
ja syntyi uusi Neuvostoliitto, niin sisko
ei enää koskaan saapunut Suomeen.
Vaikka Neuvostoliiton ilmapiiri alkoi
muuttua kireäksi, niin silti Iisko Rahnasto jaksoi vielä uskoa tulevaisuuteen,
osasihan hän sujuvasti venäjän kielen.
Toisin kävi Amalialle, hänen kirjeitään
leimaa surumielisyys. Amalialla suomalaiset ystävät olivat kaikonneet naapuristosta, ja hän alkaa potea todellista
koti-ikävää. Seuraavana on ote Amalian
kirjeestä vuodelta 1924: ”Kyllä täällä
nykyään saa ollakkin sairas. Esimerkiksi suures yksinäisyydestä kun aina olet
yksin kotona. Ainut illat ja päivät – ei
ketään minulla käy, sillä enhän osaa
pitää Wenäläistenkään kassakäynnistä
kun puhun niin huonoa Wenättä. Se
kenties loukkaisi Iiskaa minun huono
puhuminen ja eikä täällä ole enää ketään Suomalaisia meidän tuttavia, jossa saisi käydä.” Kirjeen loppupuolella
Amalia purkaa koskettavasti kotiikävää: ”/…/jos pääsen sinne tulemaan,
se toivo on yöt ja päivät mieles. Ja sinä
et usko minkälainen sydän suru minulla
on Elinasta ja Arvosta, kun heistä tulee
ihan venäläiset. Kun ei täällä ole enää
ensinnäkään Suomalaista koulua. On
pijan kymmenen vuotta kun se hävis.
Nyt käyvät venäläises koulus ja minkä
he vähän osaavat suomea, niin minä
olen sen heille opettanut. Mutta en tahdo minäkään aina joutua kun on niin
paljon työtä ja minä olen hermostunut -- koska täällä ollaan.”
Rahnastojen viimeisissä kirjeissään Samulille Amalia on jo aavistamassa tulevaa, sillä hän kyselee valokuvia Samuli-veljeltä vuonna 1927: ”Nyt pyydän
teitä, lähettäkää tekin kuvanne, että
saisin nähdä teidät. Ja vielä pyydän,

jos sinulla on meidän kotimme kuva,
niin ole niin hyvä ja lähetä minulle. Tahoisinpa vielä nähdä oman syntymänkotini, jossa niin monta huoletonta ja
hauskaa elämää sain lapsuuressanin
viettää.” Vähän myöhemmin kontakti
Rahnastoihin katkesi ja Amalian mies
Iiska poikansa kanssa teloitettiin Stalinin vainoissa, ja osa perheen jäsenistä
kuoli nälkään Leningradin piirityksen
aikana. Ei ole vaikeaa kuvitella kuinka
Paulaharjut suhtautuivat neuvostopolitiikkaan – ja tämän pohjalta on ymmärrettävää, etteivät Emilin kirjeet Amerikoista varmaan vakuuttaneet setiä ja tätejä.
Veli-Jussi ja Pikku-Lyyli
Isoäitini kirjelaatikossa oli monta kirjettä veli Jussilta ja Pikku-Lyyliltä.
Juho eli Jussi, (s. 1867 ja k. 1939) oli
vanhin poika Paulaharjun perheessä ja
Pikku-Lyyli oli hänen tyttärensä. Tämä
kirjeenvaihto on ollut jotakuinkin tiivistä veli Jussin ja Samulin välillä kuin
myös pikku-Lyylin ja Aili-tyttären välillä. Muun muassa Pikku-Lyyli eli isoäidin serkku oli paljon tekemisissä isoäitini perheen kanssa. Kanssakäyminen
tiivistyi niinä vuosina, jolloin Samuli
oli yksinhuoltaja, Pikku-Lyyli asui vuoden 1915–1916 Paulaharjuilla auttaen
Aili-isoäitiämme huushollin hoidossa.
Veli Jussin suhde pikkuveljeensä oli
lämmin – hän useimmiten aloittaa kirjeensä sanomalla: ”terve terve veli tai
velikulta”. Suomen kieli taittuu osittain
pohjalaiseen murteeseen ja kirjeitä leimaa tietty mutkattomuus ja läheisyys.
Muun muassa Pikku-Lyyli kirjoitti
vuonna 1919 sedälleen isänsä kirjeen
yhteyteen: ”Terve terve, en jouda
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enempää kun isällä on niin perhanan
kiire”.

suomalaisiakin. Mutta se on vaikeaa.
Kun minä Matsonille siitä sanoin, että
on tehty sellainen päätös. Siihen Matson tuumi, että se on vaikeaa, kun on
niin pieni palkkaa, on niin vaikeaa
opettaa kahta kieltä, Mutta jos tulee
suuri palkka, niin kyllä minä koittaa.
On paljon työtä, on niin vaikkea.”

Kirjeenvaihdossa käydään läpi ajankohtaisia asioita, Jussi kertoo kuulumisiaan lapsistaan ja työstään maanviljelijänä Maalahdessa. Jussi kuten Jaakko-velikin muuttivat Kurikan Kampin
kylästä Maalahteen ja he siirtyivät kärryjen valmistuksesta maanviljelykMyöhemmin selvisi, etteivät suomalaiseen – olihan kärryjen teko siirtymässä
set saaneet toivomaansa koulua, lapset
historiaan. Turhaan taisi Amalia mupääsivät ainoastaan kiertokouluun. Täsrehtia Harjun torppaa. Pula-aikoina veli
tä Jussi kertoo seuraavasti vuonna
näytti toimittavan ylimääräistä ruokaa
1919: ”Kansa-kouluasia on riidassa.
Paulaharjun kaupunkikotiin. Lyyli kirKomitea on hylänny meidän anomukjoittaa tammikuussa 1918: ”Onko siellä
sen, sillä, että, finskijen kakarat on nii
kyllä ruokaa? Täällä Maalahden on
hajalla ettei ne uletu yhteen koullun
vielä kyllä ruokaa, että ei
kulkea.”
tarvitse pettua syödä niin ”Eteläpohjalainen
kuin Ilmajoella jo syöAlun ennakkoluulot niin
kertomaperinne ja hurrien kuin fiskijen kohdään.”
ilmaisun rikkaus dalla tulevat mutkattomasMuutto Malaxiin ei ollut
ti esille myös pikkuovat
nähtävissä
mitenkään helppoa sillä
Lyylin kirjeissä vuonna
veljekset muuttivat ruot- kaikkien suvun
1918: ”Täällä kun nuori
sinperälle, jossa ei ollut
väki aivan juoppoja. Tytöt
montaa suomenkielistä. jäsenien kirjeissä” sekö pojat, juominen on
Lyyli kertoilee seuraavasheissän pyhä tapa. Se ei
ti: ”Kyllä täältä vielä ostais moni suoole ihminen eikä mikään joka ei ole
malainen talon mutta hurrit eivät enää
päissään – nimittäin näiden hurrien
myy suomalaisille taloja. Lupaavat
mielestä. Olkoon sitten mikä maan naajaa nämä vähän mitä täällä on
pa tahansa, niin tenttu pullo vain pitää
pois.” (1918)
olla huulilla kun on vain rippikoulun
käynyt. Niin silloin se jo käy miehestä
Jussi-veli puuhasikin innokkaasti suovaikka ei olisi säärikyynäröitä kuin niin
menkielistä koulua Maalahteen. On
paljo että kävelöön pääsee.”
muistettava, että suomenkieliset koulut
eivät olleet vielä vakiintuneet. Jussi kuMyllerrys, sodat, sorto, pula-ajat,
vailee kouluasiaa: ”Apteekkari Gamber
muutot olivat arkipäivää
lahjoitti Maalahden Suomalaisten kansakoulun hyväksi 500 sm (suomen
Kun tarkastellaan edellisiä katkelmia
markkaa). /../Maalahden kunta teki selnäistä muutamista perheenjäsenten kirlaisen päätöksen meidän kansakoulu
jeistä, on selvää, että myllerrys, sodat,
asiassa, että Matsonin pitää opettaa
sorto, pula-ajat, maassamuutto ja maas-
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tamuutto, olivat myös arkipäivää Samulin perheenjäsenten elämässä. Hänen
omat sisaruksensa ja heidän lapsensa
joutuivat elämään vierailla kielialueilla
ja kokemaan kansojen välisiä ennakkoluuloja ja sortoa puolin ja toisin. Nämä
kirjeet kuvaavat myös meidän suomalaisten 1900-luvun alun historiaa ja eritoten eteläpohjalaisten vaiheita. Ihmisillä ei ollut mitään selkeää ratkaisua
tulevaisuudelle, jokainen yksilö joutui
omien pakkoratkaisujensa eteen, kun
maa ei kaikkia elättänyt.
Paulaharjun suvun jäsenillä on ollut
vahva sanakäyttö. Ei ole epäystäkään,
että eteläpohjalainen kertomaperinne ja
ilmaisun rikkaus on nähtävissä kaikkien
kirjeissä – tämä sama tunnelma välittyy
myös Samulin kirjoissa. Kun näitä kirjeitä tarkastelee 2000-luvun perspektiivistä voi huomata, että pitkistä etäisyyksistä huolimatta sisarusten ja serkkujen välillä oli tiivis kanssakäyminen.
Apua myös toimitettiin sitä tarvitsevalle sukulaiselle. On myös ilmeistä, että
sisarusten kohtalo ja elämänkokemukset olivat hyvinkin yhteneviä.
Samulista tuli kulkija, joka taivalsi
myös tuntemattomia alueita. Vaikuttivatko sisarusten kokemukset siihen, että Paulaharjun teksteissä on nähtävissä
tietty arvostus ja myötätunto pieniä
kansoja ja kieliä kohtaan? Oman sisarussarjansa kokemusten kautta Samuli
tiesi sen, kuinka vaikeaa oli pienen ihmisen tai pienien kansojen vaalia ominta omaansa suurien kansojen keskellä.

kuoleman jälkeen: ”Isä oli taiteilija,
runoilija ja älykäs havaitsemaan tieteellisesti arvokasta.” Kuinka oikeassa
Jenny oli. On kaksi tapaa tehdä kansatiedettä; voi tarkastella dogmaattisesti
tieteen keinoin ja taltiointitavoin kansan tietoa etäältä ja kauniisti tai voi
myös sukeltaa luovaan kirjoitustapaan
ja mennä lähelle ihmistä pelkäämättä
pintakosketusta. Jälkimmäinen tapa ei
ole tutkijalle se helpoin tie, ongelmana
on usein tietty mentaalinen etäisyys
kansaan ja heidän elämäntapaansa kohtaan. Mutta tämä ei ollut Samuli ongelma, vaan luova palo ja sanan kirkkaus
pani hänet kirjoittamaan. Sanat soljuivat ja lauloivat hänen tekstissään. Ne
olivat syntymälahja omasta suvusta ja
Kurikan kansaperinteestä. Ja harjoitus
teki mestarin.
Lappi eli ennen ja nyt. Näin Samuli kuvaa mieheni isoisää tuoreesti ja hauskasti, vaikka aikaa on kulunut vajaa sata vuotta: ”Hyvin moni lapin mies joutui ’metsän elukan’ hävittämisestä kaakinpuuhun ja linnaan. Mutta oli semmoisiakin tunturipeikkoja, jotka mestaroivat poron entiset merkit omikseen.
Siinä kyllä tarvittiinkin taitoa. /…/
Vanhan Kutturan sanotaan Patatuntureissa monet kerrat häärineen poronkorvien kimpussa. Siinä sitten Kutturan
tokka nopeasti nousikin tuhatlukuiseksi.
Pariin, kolmeen otteeseen Kuttura kyllä
joutui korvanparannustöistään asumaan Lannanmaan kivitalossa.”(Paulaharju 1927: 145–146) Tekstissä on ilmavaa ja kevyttä huumoria, vaikka asia
itsessään on raskas.

Samulin luova suomenkieli
Jenny Paulaharju kirjoittaa isoäidilleni seuraavasti vuonna 1949 Samulin

Sitä samaa se on nykyisessäkin Lapin
ihmisten puheessa. Kutturassa asui
1960-luvulla Hummeri-Eemeli, kul-
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kusmies, joka auttoi emäntiä raskaissa
töissä kun miehet olivat porometsässä.
Eräänä päivänä Eemeli joutui lähtemään ja ilmoitti osoitteekseen Linnan.
Lapset ihmettelivät sitä, kuinka kuuluisa Eemeli oli, kerran hän muutti asumaan presidentin linnaan. Vasta jälkeenpäin lapsille selvisi, että linna tarkoittaa myös vankilaa.
Vaikeat lumiolosuhteet ja yhä kasvava
petoeläinkanta ovat pakottaneet Kutturan poronhoitajat kokoamaan kantavat
vaaminsa kevättalvella vasotusaitoihin.
Porojen aitaan ruokinta on taitolaji, sillä mitä suurempi karja on aidassa, sitä

enemmän tulee ryhmän sisäistä nokkimista. Poroille on kehitetty nappulat eli
teollinen rehu, joka on hyvänä lisänä
jäkälän, heinän ja lehtikerppujen rinnalla. Kaikista ahneimmat ja röyhkeimmät
porot saattavat syödä nappuloita enemmän kuin olisi suotavaa, joten niille tulee kuratauti. Tämmöisiä poroja kutsutaan rehuperseiksi, joiden perä on kura-

paskassa. Ulkopuolisen korvassa tämä
kalskahtaa karskilta. Karskia lienee
myös se, jos lapsille sanotaan: ”Menkää nyt penikat sinne katsomaan porojen syömistä, jotta rehuperseet eivät
ahmi itseään ähkyyn”. Mutta tämä on
yhä sitä rehevää suomen kieltä täällä
konservatiivisella Saamen maalla. Lapissa on vielä riukutyttöjä ja lannan
miehiä, on etelän vetelät, hetelmät ja
varikset. Lapissa asuva ihminen ei kuule kielen karkeutta perussanojen kohdalla, sen sijaan nämä sanat ovat aitoja.
Karskiudesta huolimatta ääntä ei koroteta eikä kirvata saa, se on jumalatonta.
Lappi laulaa sanojaan säästämättä.

Sana soi
12.8.1936 Samppa-vaari kirjoitti äitini
muistikirjaan seuraavan sikermän:
”Laulavat lapinkin lapset, heinäkengät
heittelevät nokisilla nuotioilla, hiilisiltä
hiertimiltä. Miksei laula meiän lapset
honkaisilta huonehilta lavitsoilta lautaisilta… ”
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Kepeys, ja kalevalalainen sointi löytyy
tästä sikermästä. Myös tässä kohdassa
kepeydestä huolimatta sikermän sisältö
vakavoittaa; mitä Lapin lapset lauloivat, jota ei lannan lapset laula? Oliko
Samuli jo nähnyt liikaa muuttoa, sortoa
ja poliittisia jännitteitä? Oliko lintukoto
enää niiden kansojen parissa, jotka saivat vielä elää luonnon keskellä kaikesta
kurjuudesta ja karuudesta huolimatta?
Oliko kansanperinteen tallentaminen
hänelle tapa hakea rauhaa maailman
myllerryksien keskellä ja unohtaa omat
surut ja menetykset?

Äitini, joka nyt on 87-vuotias, muistaa
kirkkaasti vaarinsa viimeiset sanat lapsenlapselleen. Sirkka-tyttö oli ollut
vaarin luona jo useita päiviä. Vaarin
kanssa oli puhuttu harvakseltaan, sillä
enimmäkseen Sirkka oli höpöttänyt
Paula-tädin ja Jenny-isoäidin kanssa.
Kun Sirkka hyvästeli vaarinsa, Samuli
olikin yllättyneenä kysynyt: ”Nytkö sinä jo lähdet pois?” Äitini oli ollut ihmeissään, olihan hän jo ollut useita päiviä Paulaharjuilla. Liekö Sirkan sirkutus tuonut vanhukselle iloa, sillä laulavat Lapin lapset olivat jo lopullisesti
jääneet tunturien taakse.

Niin oli Lappi ja Lapin kuvaus Samulin
sydämessä ja mielessä, hänelle Lappi
lauloi kirkkaana ja Samuli pani sanan
soimaan. Yhä edelleen, siinä on se samainen taikavoima, joka tekee hänen
kirjoistaan luettavia ja tuoreita.
Kirjoittaja on FM ja antropologi, Samuli Paulaharjun tyttären Ailin tyttärentytär,
asuu Inarin Kutturassa

Lähteet:
Samuli Paulaharju, 1927: Taka-Lappia. Helsinki: WSOY.
Sirkka Vuojalan kirjekokoelma.
Kiitos Arktisen Keskuksen RESCuE-projektille mahdollisuudesta kirjoittaa puhtaaksi esitelmäni.
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Paulaharju-tunnustuspalkinto Osmo Rinta-Tassille
Pentti Yli-Karjanmaa

Historioitsija Osmo Rinta-Tassille ojennettiin säätiön
toinen tunnustuspalkinto erityisesti Kyröönjoki-kirjan
kokoamisesta ja toimittamisesta.
Samuli Paulaharjun säätiö jakoi 140vuotisjuhlaseminaarissaan 14.4.2015
säätiön historian toisen tunnustuspalkinnon. Se ojennettiin koko maakunnan, mutta erityisesti Kurikan historiaa
ja kulttuuria tallentaneelle dosentti, historioitsija FT Osmo Rinta-Tassille.

puheenjohtaja Jouko Tuomisto kunniakirjaa ja palkintoa ojentaessaan.

– Erityisesti hänen Kurikan historiateoksensa ja suurteoksensa Kyröönjoki – Meirän joki ovat tunnustuspalkinnon arvoisia, korosti säätiön hallituksen

Säätiön historian ensimmäinen tunnustuspalkinto jaettiin 2014 kurikkalaiselle
valokuvaajalle Petri Kapaselle.

Osmo Rinta-Tassi on syntyjään Mietaankylästä, tehnyt työuransa museoalalla Jyväskylässä ja Turussa sekä
viettää nyt eläkepäiviään Jyväskylässä.
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Reijo Kiskola

Kunnioitusta ja ylpeyttä Paulaharjusta
Päätössanat
Pentti Yli-Karjanmaa

Valtuuskunnan puheenjohtaja Reijo Kiskola tunnusti tuntevansa ylpeyttä sukujuuristaan ja Paulaharjusta.
Minulla on suuri kunnia lausua päätössanat tässä erittäin korkeatasoisessa,
Samuli Paulaharjun arvokasta työtä ja
elämää kunnioittavassa seminaarissa.
Teen tämän erityisen mielelläni minulle
niin rakkaassa synnyinpitäjässäni Kurikassa.

Olen varsin noviisi tässä Paulaharjun
säätiön valtuuskunnan puheenjohtajan
tehtävässä, onneksi meillä on säätiön
hallituksessa ja valtuuskunnassa paljon
kokeneita ja ansioituneita henkilöitä
mukana. Siksi mietinkin, mitä tässä lyhyessä puheenvuorossani voisin kertoa
Paulaharjusta tai säätiön työstä.
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Ryhdyin pohdiskelemaan, mikä on suhteeni ja siteeni Samuli Paulaharjuun ja
hänen työhönsä sekä myös mitkä ovat
siteeni tänne Paulaharjun synnyinsijoille.
Äitini Eeva, o.s. Hyövälti, juuret Hyövällin kylässä Ilmajoella ja äitinsä puolelta Varpulan sukua. Isä Osmo taasen
Kiskolasta kotoosin ja äitinsä, mummuni Lauha, o.s. Ala-Jyrä.
Olen siis molempien vanhempien puolelta ”hällströmilääsiä” ja samoin molempien puolelta Jaakko Ilkan jälkeläisiä. Niin tosin taitaa olla suurin osa
meistä, mutta tällä on mukava pröystäällä, varsinkin maakunnan ulkopuolella.
Paulaharju ja Kiskolan
suku

Rintakyliä ja larvamaita
Varsin nuorena muistan isä Osmon ottaneen tämän teoksen kirjahyllystä ja
hakeneen kohdan, joka luettiin huolella
ja kunnioituksella.
Siteeraus sivulta 48:
”Astella köppäilee taas erämies pitkin
jokirantaa, kontti selässä keikkuu. Ukko
on painellut Hämehestä asti, Pirkkalasta pitäisi lähteneen. Sattuu konttiselkä
Jyllinkosken niskalle, kurkistelee korkealta törmältä kuohuvaan virtaan, katselee reheviä rantoja, istuu mättäälle,
heittää konttinsa maahan, lausahtaa:

”Kisko-Paappa
kertoi tarinoita
ja Paulaharju
kirjasi ylös”

Samuli Paulaharju oli myös
Kiskolan suvun jäseniä.
Kiskolasta Kotoosin -kirja
kertoo 1600-luvulla eläneiden Jaakko Erkinpoika Kiskon ja Maria
Juhontytär Koukkarin jälkeläisten historiaa. Tämän mukaan Samuli Paulaharju oli näiden esivanhempien jälkeläinen VIII polvessa ja allekirjoittanut
XI polvessa. Kiskolasta kotoosin -kirjassa on varsin laaja katsaus Samuli
Paulaharjun työstä. Kirjoituksen on laatinut v. 2002 Marjut Paulaharju.
Tietojen mukaan Samuli Paulaharjulla
oli myös läheinen suhde isoisäni isään
eli Matti Rinta-Kiskoon. Kisko-Paappa kertoi tarinoita ja Paulaharju kirjasi
ylös. Kunnioitus toistensa kovin erilaiseen elämäntyöhön oli molemmin puolinen.

’Tuosta ma rupian kiskomahan.’
Kohta ukko rupeaakin kiskomaan metsää ja maata, tekee talon kuohuvan kosken
törmälle, ja repii sen ympärille peltoa.
Kiskolan talolle on paiskittu

pohjat.”
Myös omat lapseni ovat tämän teoksen
saaneet, ja tuo sama kohta on käyty läpi. He ovat sitä käyttäneet myös koulussa omasta suvusta kertoessaan.
Paulaharju ja Ala-Jyrän suku
Sama teos, siteeraus Alkusanat sivu 6:
”Mutta ystävinä ja vanhoina tuttuina
kylänkävijät otettiin vastaan. Ala-Jyrän
ylähätuvassa oli meillä aina valmiina
hyvä asunto, kylän mummat ja paapat
olivat valmiina muistelemaan tietojansa. Kisko-paappa kertoili monet kerrat,
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Sivu Ala-Jyrän talon vieraskirjasta.
Perälän 85-vuotiaan Hermannin kanssa käytiin Kristiinan matkat aitan portahilla istuen, ja vanha pieni 91-vuotias
Hirsimäen Maija haasteli kesällä 1940
viimeiset tietonsa vuoteella leväten –

molemmin puolin ymmärrettiin,
vaikk’ei mitään sanottu, että nyt on tämän maailman asiat puhuttu, mitä on
puhuttu…”
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Paulaharju vaimoineen oli tuttu vieras
Ala-Jyrän talossa varsinkin kesäaikoina
vieraillessaan synnyinpitäjässään.
Isäni serkulla, Paula Suvisalmella o.s.
Ala-Jyrä, on hallussaan näiltä ajoilta
muutamia kirjeitä, jotka Paulaharju oli
jättänyt talon isännälle ja emännälle
kiitokseksi kortteerista ja trahteerista.
Tietoni mukaan näitä kirjeitä ei ole aikaisemmin julkistettu tällä tavalla.
Luen nyt näistä otteita.
”Hyvä oli olla ’ruorilaasten’ Ala-Jyrän
ylähällä, ei ollut mumma eik’ ollut
paappa mielellä ikävällä.
Koti oli meillä kuin korkea linna, ja
vieressä viel’ oli kirkko. Juho oli isäntä, emäntänä Anni, oli pieni Paula ja
Pirkko.

Halusin nämä tarinat teille kertoa suurella kunnioituksella Paulaharjun työtä
kohtaan ja toisaalta ylpeydellä näistä
sidoksista Paulaharjuun ja hänen sukuunsa.
Kiitokset
Tämän seminaarin aikaansaaminen on
vaatinut valtavasti työtä, kiitokset siitä
kaikille järjestelyissä mukana olleille.
Kiitokset myös ohjelman suorittajille ja
esiintyjille sekä Paulaharjun suvulle tämän seminaarin eteen tehdystä työstä.
Haluan myös antaa tunnustuksen Kurikan kaupungille monista asioista, joita
kaupunki on mahdollistanut vuosien
varrella.
Ja ennen kaikkea kiitokset kaikille täällä tänään mukana olleille!

Taloss’ oli kansaa kuin kaupungis –
kirjapainokin paukkas. Kaksoiskakut
aina kaksittain pellolla kilpaa laukkas.”

Loppupuheenvuoron pitäjä on Samuli Paulaharjun Säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja
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Jouko Tuomisto

Muistolaatta Samuli Paulaharjun käymän koulun
seinään 8.8.2015
Kurikan ensimmäinen kansakoulu perustettiin Kankaankylään vuonna 1882. Se oli
erittäin merkittävä opinahjo, jota käyneistä oppilaista tuli merkittävä tekijä koko
Kurikan edistykselle, myös teolliselle kehitykselle. Suurena tekijänä tässä oli opettaja Kaarlo Saari, joka oli innokkaasti kehittämässä paikkakuntaa, ei ainoastaan sivistyksen saralla, vaan myös ideoimassa sen yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä.
Samuli Paulaharju oli opinhaluinen
pikkupoika, joka aloitti 5-vuotiaana
kiertokoulun, mutta kyllästyi siihen,
kun osasi jo lukea, ja muut vain tankkasivat tavaamista. Hän ajatteli lukea kotona, mutta ei sitten ahkeroinutkaan,
kun uskontunnustus tuntui kuivalta.
Koivunrisulla hänet kuitenkin palautettiin järjestykseen.
Kaikkea muuta Samuli kuitenkin luki.
Tähän oli vahva perhetausta, sillä isä
Jaakko Harju oli lukumies, jolla oli
oikein kirjakaappi ja maaliin tuhrautuneet moneen kertaan luetut kirjat. Jo
isoisä, Siltalan Juha oli lukumies, joka
luki päiväruoan aikana perheelleen
Raamattua. Myös äidin isä, Reinikan
Hesee oli lukumies, ja äiti Kaisa oli lukuhullu, jolle pojat saivat joka viikko
hakea kirjastosta kirjoja. Ja oppivat siinä hakemaan niitä itselleenkin.
Vuonna 1887, 11-vuotiaana Samuli sanoo lähteneensä kansakouluun ”päähänpistosta”, mutta itse asiassa hänen
vanhemmat veljensä olivat jo siihen
esimerkkinä, Juho taisi olla jo ensimmäisen vuoden oppilaita. Samuli sai
asua viikot äitinsä kotitalossa Reinikassa. Perfektionistin vikaa hänessä taisi

olla jo silloin, koska hän jäi kahden lukukauden jälkeen koulusta pois saatuaan puutyöpalkinnon. Hän arveli, että
menettäisi kunniansa, jos ei onnistuisikaan seuraavana vuonna yhtä hyvin.
Vähän kasvettuaan hän katui pois jäämistään ”mitättömän asian takia” ja
aloitti koulun uudestaan 1891–1892
käyden sen sitten loppuun. Nyt hän kulki jo kotoa, 7–8 km matkan jalkaisin.
Hän suoritti vielä jatkoluokan 1894–95,
nyt yhdessä ihastuksensa Kreetta-Liisa
Isokorven kanssa.
Sekä Samuli Paulaharju että Kurikan
ensimmäinen kansakoulu ovat hyvinkin
ansainneet sen, että rakennuksen seinään kiinnitettävällä muistolaatalla
muistutetaan meitä kaikkia siitä keskeisestä merkityksestä, mikä tällä paikalla
on Samulin kehitykseen ja vielä erikseen koko Kurikan kehitykseen. Kiitämme rakennuksessa nyt toimivaa hoitokoti Wanhaa Värttinää myötämielisyydestä, että tämän laatan voimme rakennuksen seinään kiinnittää.
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Leena Tuomisto

Jouko Tuomisto kertoi Samuli Paulaharjusta koululaisena.

Pentti Yli-Karjanmaa

Kurikan kulttuuripäällikkö Maija-Leena Rostén paljasti nykyisen hoitokoti Wanhan Värttinän seinään kiinnitetyn muistolaatan.
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Kuvat: Pentti Yli-Karjanmaa

Muistolaatta kertoo Samuli Paulaharjun käyneen tätä Kurikan ensimmäistä kansakoulua vuosina 1887–88 ja 1891–
92.

Kutsuvieraista tätä vanhaa Kankaan koulua olivat käyneet vas. Reijo Kiskola, Tuula Linjala os. Kiskola ja Lauri Rinta-Kanto.
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Eija-Irmeli Lahti

Reppuherran matkassa
Samuli Paulaharjun juhlavuoden antiin kuului myös näyttämöllinen versio hänen
elämästään ja matkoistaan. Kirsti Mannisen ansiokkaasti tiivistämä tarina esitettiin
elokuun alussa Kurikan Museomäellä. Itselleni tuo pienoisnäytelmä toi lisää konkretiaa ja tietoutta siitä sitoutumisesta ja asiaansa vihkiytymisestä, mikä Samuli Paulaharjulla oli kansanperinteen kerääjänä. Hän ei totisesti säästänyt voimiaan eikä läheisiään!
Työryhmään kuuluneille nuoremmillekanssa yhtä oleva mies oli hakusessa.
kin projektimme merkitsi uusia asioita.
Viime talvena, kun projektia aloiteltiin,
Kaikille kurikkalaisillekaan ei Paulanäytti jo siltä, että matka jää tekemättä,
harju ja hänen elämäntyönsä ole päikun ei löydy vanhaa Samulia. Onneksi
vänselvää. Hänen nimensä tiedetään ja
säätiön hallituksen puheenjohtaja otti
joitain hataria yksityiskohtia, mutta hähaasteen vastaan. Jouko Tuomisto oli
nen elämäntyönsä laajuus
ilmetty vanha Samuli ja Toselvästi hämmästytti. Rep- ”Reppuherrami Nokso hänen nuorempi
puherra-esitykselle oli siis
hahmonsa. Koko muu ryhoikeutetusti sosiaalinen tila- esitykselle oli
mä tuki ja kasvatti oivallius.
oikeutetusti sesti Reppuherran tarinaa
omissa kohtauksissaan.
sosiaalinen
Työryhmän muodostivat
eri-ikäiset teatterinharrastaOli iloista huomata, että
tilaus”
jat Kurikasta, sekä emäpitäyleisö löysi esityksen! Toijästä että Jurvasta. Yhteistyön myötä
von, että kurikkalaiset saivat nyt pontta
tuli uusia tuttavuuksia, jotka toivottatehdä Samuli Paulaharjusta tunnettu
vasti jatkavat yhdessä eteenpäin. Ryh”oman paikkakunnan poika”. Hänessä
män yhteishenki oli erinomainen ja siiriittää ammennettavaa!
nä toteutui jotain ”paulaharjulaista”,
kun kolme sukupolvea kohtasivat ja perinteet ja tavat siirtyivät luontevasti
harjoitusten myötä.
Vanha Samuli löytyi
Reppuherrassa oli tärkeää löytää olemukseltaan uskottava Samuli. Pitkänhuiskea, sitkeänoloinen ja luonnon

Kirjoittaja on Reppuherran ohjaaja ja säätiön hallituksen jäsen
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Pentti Yli-Karjanmaa

Säätiön hallituksen jäsen Eija-Irmeli Lahti ohjasi Reppuherran ja näyttelijänä ensikertalainen Jouko Tuomisto oli ohjattavana.
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Leena Tuomisto

Eija-Irmeli Lahti ja Kirsti Manninen ennen ensi-iltaa pidetyssä Kurikan kaupungin kutsuvierasjuhlassa kotiseututalolla.
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Kirsti Manninen

Reppuherran jäljillä
Samuli Paulaharju lumosi minut, kun
löysin kahdeksanvuotiaana mummolan
kirjahyllystä hänen pohjalaisteoksensa
Härmän aukeilta ja Rintakyliä ja larvamaita. Siitä pitäen olenkin lukenut ne
melkein joka kesä, sillä menneisyyden
eloonherättäjänä, tietojen ja tunnelmien
välittäjänä Samuli Paulaharju on mielestäni edelleen esikuvallinen sanankäyttäjä.

katsomasta aikamiespojasta omalle tutkijanuralle tai miten nuivasti akateemiset piirit suhtautuivat pelkän seminaarin
käyneeseen kansakoulunopettajaan ja
itseoppineeseen kansatieteen tutkijaan.
Tarinan sankareita ovat vaimot

Reppuherran tarinan ehdottomia sankarittaria ovat Samuli Paulaharjun vaimot. Kressa eli Kreeta-Liisa uskoi
alusta saakka miehensä kykyihin ja jäi
Niinpä innostuin heti, kun Anelma
urheasti huolehtimaan yksin
Laurila kysyi syksyllä
2002, voisinko kirjoittaa
kasvavasta lapsijoukosta,
Paulaharju-näytelmän Kukun aviomies lähti pitkille
”Lukekaa
tekin
rikka-Seuran kesäteatteriin.
tutkimusmatkoilleen. KreeKun esitykseen oli luvassa lapsille Samuli ta-Liisan varhainen kuolema
mainio joukko veteraanikoko perheen eläPaulaharjun mullisti
näyttelijöitä, eri-ikäisiä
män. Arjesta selviäminen
koululaisia ja kirkkokuorovaati Paulaharjun lapsilta
tarinoita”
kin, halusin tuoda näyttäpoikkeuksellista itsenäisyytmölle Paulaharjun lisäksi
tä ja yhteishenkeä. Samuli
koko hänen sukunsa ja monet hänen taitse löysi opettajatoveristaan Jenny Sirinoittensa unohtumattomat henkilöt.
meliuksesta uuden rohkaisijan ja tukijan, joka oli valmis luopumaan säätyVuonna 2003 kantaesitetystä Mettäpeläiselämän mukavuuksista voidakseen
rän poika -näytelmästä muokkasin Pauseurata rakastamaansa miestä erämaihin
laharjun juhlavuoden kunniaksi tiiviimja Jäämeren rannoille.
män ja henkilökohtaisemman tarinan
Reppuherrasta, joka tahtoo vaeltaa eräAivan uusi näkökulma Paulaharjun elämaihin puhumaan menneistä asioista
mään ja varsinkin kurikkalaiseen Rintaaitojen kansanihmisten kanssa. Kun
kyliä ja larvamaita -teokseen avautui
pohdimme uutta käsikirjoitusta ohjaaja
minulle, kun löysin Aulis J. Alasen artikkelin ”Samuli Paulaharju tien näyttäEija-Irmeli Lahden kanssa, halusimme kertoa tämän päivän ihmisille Paujänä”. Se oli julkaistu vuonna 1945 Etelaharjun saavutusten lisäksi myös hälä-Pohjanmaan Maakuntaliiton Kytönen elämänsä kipupisteistä. Harva nysavut I -vuosikirjassa. Erityisesti minua
kyihminen osaa kuvitella, miten vaikosketti tässä artikkelissa kohta, jossa
keaa oli ponnistella kyläläisten ylenAulis J. Alanen antaa ystävän ja aika49
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Leena Tuomisto

Reppuherran käsikirjoittaja kirjailija Kirsti Manninen
piti ensi-illan jälkeen puheenvuoron ja kiitteli toteutusta.
laisen todistuksen Samuli Paulaharjun,
akateemisten piirien ja kurikkalaisten
suhteista:
”Tämän kansankulttuurimme suuren
rakentajan oli vähällä eläessään käydä
kuin Kiven, toisen köyhän majan pojan,
jonka rakentajat hylkäsivät, mutta josta

tuli kirjallisuutemme kulmakivi. Kauan
kesti ennen kuin Paulaharju sai edes
osittain hänelle kuuluvaa julkista tunnustusta. Vihdoin toki tieteen porttia
raoitettiin sen verran, että Kurikan pojan elämäntyö kruunattiin professorin
arvonimellä – pari kuukautta ennen hänen kuolemaansa. Mutta Paulaharjun
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luonteelle ominaista oli, että hän ei
professorin nimeä koskaan käyttänyt ja
piti paljon suuremmassa arvossa vilpittömien ystäviensä huomionosoituksia.”
--Paulaharjun sydäntä lämmittivät syntymäpitäjän, ”rintakylien ja larvamaiden”
asukkaiden huomionosoitukset sen sijaan niin, että hän niiden kohteeksi jouduttuaan, omien sanojensa mukaan eli
elämänsä onnellisimpia hetkiä ja viimeiset päivänsä hän selaili kurikkalaisten tuhatnimistä adressia, pohtien entisten hyvien naapuriensa syntyjä syviä.
Reppuherran ensi-ilta
Reppuherran ensi-ilta Kurikan Museonmäen mainiossa kesäteatterissa oli jälleen vahva elämys. Loistavan ohjaajan
ja taitavien näyttelijöiden ja taustavoimien avulla Reppuherran tarina heräsi
taas henkiin katsojien silmien edessä.
Jouko Tuomiston asiantunteva käsiohjelmateksti tuki esitystä erinomaisesti ja
hänen roolisuorituksensa vanhana Reppuherrana oli aito ja väkevä. Komiasti
kajahtelivat myös laulut, joihin yleisö
yhtyi niin kuin olin toivonutkin. Iso osa
kansanlauluista oli nimittäin juuri niitä,
jotka Paulaharju oli itse merkinnyt
muistiin vanhoilta kurikkalaisilta.
Tärkeää oli tässäkin esityksessä, että
mukana oli lapsia. Heidän kauttaan
Paulaharjun perintö siirtyy elävänä

myös tuleville sukupolville. Iso lapsijoukko oli mukana myös kesällä 2003
Museonmäen Mettäperän poika -esityksessä. Yksi heistä oli pieni peruskoululainen Jenni Laurila, joka on nyt
12 vuotta myöhemmin käsikirjoittanut
ja ohjannut Kurikan Museonmäellä esitetyn koko perheen musiikkinäytelmän
Runopolkuja. Se pohjautuu Samuli
Paulaharjun postuumina ilmestyneeseen runokirjaseen Metsän satua ja totta (1945).
Niinpä vetoankin kaikkiin teihin – vanhempiin, isovanhempiin, kummeihin ja
kaimoihin – lukekaa tekin lapsille Samuli Paulaharjun tarinoita, selittäkää
oudot sanat ja asiat ja viekää pikkuväki
katsomaan tarinoiden syntysijoja ja niitä menneen elämän aarteita, jotka ovat
vielä tallella museoissa. Jatkuvuus syntyy vain sukupolvien vuorovaikutuksesta.
Minäkin löysin juureni jo pikkutyttönä
pohjalaistuvassa, jonka ikkunasta näkyy Isonkyrön vanha kirkko. Tärkein
iltahuvitukseni olivat mumman kertomat tarinat. Kamaria, jonka kirjahyllyn
kunniapaikalla ovat paapan kootut Paulaharjut, vartioi yhä ikivanha kaappikello. Sen oveen on kruusoskirjaimin
maalattu vanhan kansan ikiaikainen
opetus: Muista, muista, etäs olet kuolevainen.

Kirjoittaja on FT ja kirjailija, Reppuherran käsikirjoittaja
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Leena Tuomisto

Reppuherrassa vanhaa Paulaharjua näytteli Jouko Tuomisto. Paulaharju kulki keruureissuillaan jalan ja polkupyörällä.

Pentti Yli-Karjanmaa

Paulaharjun ensimmäistä vaimoa
Kreetta-Liisaa eli Krissaa näytteli
Katja Rinta-Nikkola ja nuorta Paulaharjua Tomi Nokso. Nuoripari tekee tässä vasta tuttavuutta.
52
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Pentti Yli-Karjanmaa

Samuli Paulaharjun ensimmäinen julkaistu kirja on ilmestynyt ja siitä iloitsevat Krissa ja Samuli sekä tyttäret.
Leena Tuomisto

Krissa kuolee nuorena ja jättää jälkeensä surevan Samulin ja viisi lastaan.
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Pentti Yli-Karjanmaa

Samuli kirjoittaa yksinäisinä vuosinaan opettajatoverilleen Jenny
Simeliukselle, jota Reppuherrassa esitti Anu-Maria Salo.
Leena Tuomisto

Samulista ja Jennystä
tulee aviopari ja myös
hyvä työpari pitkille keruureissuille.
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Leena Tuomisto

Samuli lähestyy elämänsä ehtoopuolta ja
miettii tuliko oltua tarpeeksi hyvä isä
lapsilleen.

Pentti Yli-Karjanmaa

Reppuherran ensi-ilta on onnellisesti ohi ja katsojia koko Museonmäen
kesäteatteri täynnä.
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Kalevi Kivistö

Samuli Paulaharjun kunniana itseoppineisuus
Puheenvuoro Reppuherra-esityksen jälkeen 9.8.2015
Pentti Yli-Karjanmaa

– Keruu- ja tallennustyössään Paulaharju oli nimenomaan itseoppinut.
Senpä takia hän ei aikanaan saanut akateemisissa piireissä ansaitsemaansa
arvostusta, tähdensi Kalevi Kivistö.
Aluksi haluan esittää lämpimän kiitoksen kaikille juuri koetun teatterielämyksen tuottajille ja Kurikan suurmiehen,
professori Samuli Paulaharjun elämäntyön mieliin palauttajille. Rintakyliä ja larvamaita -teos on antanut monelle sukupolvelle käsityksen kurikkalaisesta kansanelämästä. Tämä näytelmä virittää toivottavasti kiinnostuksen
myös nuorempien sukupolvien keskuudessa.
* * *

”Itseoppinut on ainoa oppinut, muut
ovat opetettuja.” Tämä Erno Paasilinnan aforismi sopii hyvin kuvaamaan
Samuli Paulaharjun elämäntyötä. Toki
Samuli Paulaharju oli myös perinteisessä mielessä oppinut, hän oli saanut koulutuksen opettajaksi ja teki leipätyönsä
pedagogina. Sitäkään hän ei tahtonut
tehdä helpoimman jälkeen, vaan keskittyi perehdyttämään kuulovammaisia
käsityön taitoihin.
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Paasilinnan aforismi kuvaa kuitenkin
Mutta samalla on hyvä muistaa:
osuvasti Paulaharjun elämäntyön tunosaamisen tasoaan voi nostaa myös
netuinta osaa, nimittäin hänen työtään
omakohtaisten kokemusten ja niistä opkansanelämän tallentajana ja tutkijana,
pimisen kautta. Saatoin itsekin havaita
kansatieteilijänä. Tähän työhön häntä
tämän hyvin havainnollisesti valtakunajoi jo nuorena virinnyt palava halu penan politiikassa toimiessani. Työtoverehtyä kansanelämään sen eri puolilta.
reina oli ihmisiä hyvin erilaisilta tausKeruumenetelmänsä hän kehitti itse ja
toilta. Yliopistossa opiskelleena ja
saattoi monipuolisena ja uutterana tieopettaneena saatoin monta kertaa artojen tallentajana käyttää kuvauksisvostaen seurata itseoppineiden työtovesaan myös kuvataiteellista lahjakkuutreiden taitoa eritellä terveellä järjellä
taan. Keruu- ja tallennustyössään hän
ongelmia, joihin ei parhaastakaan ’kiroli nimenomaan itseoppinut. Senpä
javiisaudesta’ aina vastausta löytynyt.
vuoksi hän ei aikanaan saanut akateeKansatieteilijänä Samuli Paulaharjun
misissa piireissä ansaitsemaansa arvoselämäntyö tekee kunniaa nimenomaan
tusta, vaikka hän keräsi Suomalaisen
omakohtaisten kokemusten kautta oppiKirjallisuuden Seuran
neelle, itseoppineelle.
arkistoon sen mittavim”Kulttuurin saamaa
man kansatieteellisen
* * *
kokoelman, joka laajuu- tukea – oli se sitten
Tämän näytelmän valdessaan hakee vertaistaloudellista,
mistaminen ja esittämitaan myös kansainvälisesti. Hänelle juuri en- poliittista tai lakeihin nen pääosin harrastajien
voimin on osoitus myös
nen kuolemaa myönnetperustuvaa – ei
paikallisen kulttuurin
ty professorin arvonimi
oli vihdoin julkinen tun- pitäisi nykyisestään elinvoimasta.
nustus hänen elämänainakaan pienentää” Alueiden ja kuntien välit yö l l e e n .
Senkään
nen, yllättävän suuri
myöntämisestä ei draeriarvoisuus kulttuuripalvelujen tarjonmatiikkaa puuttunut, mutta lopputulos
nassa ja käytössä oli hätkähdyttävin hateki ansaitusti kunniaa suurelle kansanvainto selvityksessä, jonka teimme pari
elämän tutkijalle.
vuotta sitten yhdessä prof. Anita KanOn tunnettu ja tunnustettu tosiasia, että
kaan kanssa opetus- ja kulttuuriministeriölle kuntien kulttuuritoimen tuki- ja
Suomen kehityksen avain on tiedon ja
kehittämispolitiikasta. Erot kulttuuriosaamisen tason nostaminen. Sitä työpalvelujen käytössä ovat Suomessa EUtähän myös Samuli Paulaharju teki
maiden suurimmat, kun verrataan palopettajan toimessaan. Työtä ovat jatkavelujen käyttöä harvaan ja tiheään asuneet hänen kollegansa sukupolvien ajan
tuilla alueilla. Eriarvoisuuden kuva täynostaen suomalaisen koululaitoksen
dentyy vielä havainnosta, jonka mumalliksi koko maailmalle. Kaikki kunkaan erot kulttuuripalvelujen käytössä
nia siis opetetuillekin oppineille.
ovat meillä poikkeuksellisen suuret
myös sosiaaliryhmien välillä. Sen si57
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jaan erot omakohtaisessa kulttuurin
harrastamisessa ovat pienemmät, mikä
osoittaa, että kulttuurin ”nälkä” jakautuu tasaisemmin.
Havainnot olivat yllättäviä, koska meillä on 1970-luvulta lähtien pyritty kehittämään alueellisia kulttuuripalveluja:
alueteattereita, liikkuvia teatteriryhmiä,
alueorkestereita, eri taiteenalojen aluekeskuksia ja mm. kouluissa kiertäviä
esiintyjäryhmiä. 1980-luvun alussa säädettiin laki kuntien kulttuuritoiminnasta, jolla pyrittiin luomaan kulttuurin tukemisen perusrakenne kaikkiin kuntiin.
Kulttuurille ohjattiin myös oma korvamerkitty valtionosuutensa.
Suuri muutos tapahtui 1990-luvulla,
kun kunnallishallintoa muokattiin ns.
vapaakuntaperiaatteen mukaiseksi.
Kunnat saivat aikaisempaa suuremmat
vapaudet päättää organisaatiostaan ja
valtionosuuksien käytöstä, kun korvamerkityistä valtionosuuksista luovuttiin. Kun samaan aikaan koettiin syvä
lama, oli seurauksena kulttuurialan
työntekijöiden ja lautakuntien häviäminen varsinkin maaseutukunnista. Lautakuntia on yhdistetty suurempien ja laaja-alaisimpien lautakuntien osiksi.
Kulttuurivirkamiesten tehtäviä on yhdistetty monialaisempien virkamiesten
tehtäviin. Myös innolla aloitetut aluekokeilut alkoivat hiipua. Kulttuuri onkin jäänyt myös kunnallisten päättäjien
arvoissa marginaaliseen asemaan. Kulttuurin saamaa tukea – oli se sitten taloudellista, poliittista tai lakeihin perustuvaa – ei pitäisi nykyisestään ainakaan
pienentää.

Suosituksissamme nousi keskeiseen
asemaan yhteistyö. Yhteistyö eri hallintokuntien välillä on ensimmäisten mahdollisuuksien joukossa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen kanssa voitaisiin tukea kulttuurin hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Koulu on ratkaisevassa
asemassa herätettäessä kiinnostusta
kulttuuria kohtaan. Luovat alat ovat taloudessamme yhä keskeisemmässä asemassa.
Erityisen tärkeää on yhteistyö kolmannen sektorin eli vapaan kansalaistoiminnan kanssa. Sen mahdollisuuksista
tämäkin teatteriesitys on ollut hieno
esimerkki. Tällä yhteistyöllä voidaan
myös rakentaa siltaa kulttuurin omakohtaisen harrastustoiminnan ja kulttuuripalvelujen tarjonnan välillä. Näin
tasoitettaisiin sitä eriarvoisuutta, joka
kulttuuripalvelujen tarjonnassa on meillä poikkeuksellisen suurta.
*

*

*

Niinpä tässä tilaisuudessa on syytä kiittää Samuli Paulaharjun Säätiön puolesta kaikkia yhteistyötahoja, joiden osallistuminen näytelmän tuottamiseen on
mahdollistanut esityksen. Erityinen kiitos käsikirjoittajalle Kirsti Manniselle
ja ohjaajalle Eija-Irmeli Lahdelle siitä, että olette vankalla ammattitaidollanne varmistaneet hankkeen onnistumisen. Kiitos näyttelijöille, jotka ovat
tehneet esityksestä elämyksen. Ja lämmin kiitos kuuluu myös yleisölle, jolle
näytelmä on tehty. Mukana olonne
osoittaa, että kylvö on langennut hyvään maaperään.

Kirjoittaja on ministeri ja Samuli Paulaharjun Säätiön valtuuskunnan jäsen
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Jouko Tuomisto

Paulaharju – opettaja
Puheenvuoro viimeisen Reppuherra-esityksen jälkeen 16.8.2015
Samuli Paulaharjun ura opettajana on
ehkä vähän unohtunut. Hän toimi Oulun kuuromykkäkoulun piirustuksen ja
veiston opettajana 30 vuotta. Kuuromykkä-lehti kirjoittaa:

muli Paulaharjun teemavuodeksi ja Samuli Paulaharjun retkeilypolun nimeämistä hänelle läheisen Karhuvuoren
maastoon. Tämä pyrkii rohkaisemaan
kouluja hyödyntämään kotiseutu- ja
kirjallisuusopetuksessaan Paulaharjuun
liittyviä ideoita. Tämä pyrkii muistuttamaan liikunnan hauskuudesta.

”Lukuisat ne oppilasjoukot, jotka Samuli-herran johdolla ovat oppineet sahaa ja höylää käyttämään. Että jälki on
ollut hyvä, siitä ovat todistuksena ne
Paulaharju kuvaa itsensä teatteriohjelesineet, huonekaluja myöman kannessa olevassa piirten, jotka ovat Oulun työpa- ”Siinäpä tosiroksessaan rimppakinttuijasta lähteneet. Opettaja
seksi mieheksi, joka harpmies
kaikkien
Paulaharju vaatii oppilailpoo pitkin pitkospuita. Hän
taan hyvää työtä. Ja hän kurikkalaisten taisikin kulkea suurimman
saa poikansa innostumaan,
tutkimusmatkojensa
ja varsinkin osan
sillä hän ymmärtää kuuro80 000 kilometristä kävellen
mykkiä ja kuuromykät ymtai polkupyörällä. Nykyään
nuorison
märtävät häntä. Ja on sivulollaan huolestuneita nuoriesikuvaksi”
tapäin hauska nähdä sitä
son liikunnan puutteesta ja
yhteisymmärrystä ja ystäheidän jämähtämisestään
vällistä suhdetta, mikä vallitsee opettasohvan pohjalle näyttöruudun eteen.
ja Paulaharjun ja hänen oppilaittensa
Paulaharjusta näkee, kuinka suurvälillä.”
mieheksi voi tulla viemällä hyötyliikunta tosi pitkälle. Suurimmat merkkiPaulaharju oli vaativa ja tunnollinen
henkilöt eivät istu isoimmissa autoissa.
opettaja, mutta tiukkuudestaan huolimatta hyvin pidetty ja saattoi lähteä
Niinpä tämän suuren kurikkalaisen
kelkkamäkeenkin oppilaittensa riemukmuistossa yhdistyvät kotiseuturakkaus,
si. Monien oppilaidensa kanssa Paulakulttuuri, entisten sukupolvien ja heiharju oli kirjeenvaihdossa kuolemaansa
dän työnsä kunnioittaminen, ja vielä
saakka. Ehkä hän olisi nykymaailmassa
ruumiinkulttuurikin. Siinäpä onkin tosiFacebook-kaveri.
mies kaikkien kurikkalaisten ja varsinkin nuorison esikuvaksi.
Samuli Paulaharjun syntymän 140vuotismuistoksi hänen nimikkosäätiönsä ehdotti vuoden 2015 nimeämistä Sa59
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Viimeisillä voimilla kirja Kurikasta
Kurikkalaisille Rintakyliä ja larvamaita
on Samuli Paulaharjun 21 kirjasta erityisen tärkeä. Samuli kirjoitti sen viimeisillä voimillaan, sydänsairaana miehenä vuosina 1939–1943. Hän ei itse
jaksanut kiertää valokuvaamassa. Siksi
nuori sukulaispoika Eeli Oja-Kurikka
kuvasi hänen tarkkojen ohjeidensa mukaan. Paulaharju oli itse kuitenkin kerännyt materiaalia kirjaan jo kouluvuosistaan 1890-luvulta alkaen.

lapsuuden merkkipaikalle, josta hän oli
ensi kerran nähnyt laveaa maailmaa.
Lääkäri lopulta jyrkästi kielsi häneltä
sekä ruumiilliset että henkiset rasitukset
eli stressaantumisen, kuten nykyään sanottaisiin. Vastaus oli Samulille tyypillinen: ”Mitä se semmoinen elämä on,
että voi vain syödä ja levätä, en minä
tahdo sellaista elämää elää.” Lääkäri
näytti asian ymmärtävän ja nyökkäsi
vain.
Matka Karhuvuorelle

Mutta nyt hän aloitti materiaalin koNäin Samuli kertoo matkastaan Karhuvuorelle.
koamistyön alakuloisena ja pessimistisenä. Kurikka ei aluksi näyttänyt van”Västäräkki, vähälintu, piipertää pitkin
han miehen silmissä lainkaan siltä, mikä hänen lapsuuden muisaidanselkää, pysähtyy pyrstöään keikutellen ja päätonsa oli – eikä se varmaan
”Hän sanoi
tään kallistellen. Sen pienet
sitä ollutkaan. Hän toteaa
keräävänsä
sitä,
silmät vilkahtavat: ’Tairat
syksyllä 1939: ”Ajoin sinne
vielä tässä syksylläkin muu- mikä on muilta olla vähä niinkun tämän
mettäperän väkiä – vai?
tamaksi viikoksi. Olihan
jäänyt tien
Olet niin mettäkylääsen näsiellä asiaakin – oli – oli –
köönen – vai?’
vaikka vanhamies on siellä
varteen”
jo pannut maata ja vienyt
Harakka, pitkähäntä, tanssaa tasapökkohta parhaat tiedot matkassaan. Nuori
kää
pitkin metsätien pyörtänötä, jo lenkansa ei enää tiedä juuri mitään entinähtää aidanseipääseen katsomaan ousestä elämästä.”
toa kulkijaa. Katsoo tarkkaan oikealla
silmällä, katsoo vielä vasemmalla, jo
Vähitellen hän kuitenkin innostui ja
rävähtää
suu auki korvia myöten, ja
kirjoittaa: ”ystävinä ja vanhoina tuttuilintu säkättää: ’Ka-ka-ka… jopas olet
na kylänkävijät otettiin vastaan. Alavanhentunut, äijä-riepu … kä-kä-kä.’
Jyrän ylähätuvassa oli meillä aina valmiina hyvä asunto, kylän mummat ja
Jo vain! Mutta sinä, ikuinen kaikenpaapat olivat valmiina muistelemaan
nauraja, olet sama harakka kuin ennentietojansa.” Hän kiersi viimeisillä voikin. Ei ole pitkä peräpuntarisikaan ei
millaan Kurikan kyliä kesäisin vielä
venynyt eikä vanunut. Naurat hyvälle ja
1941–42, nyt jo tapojensa vastaisesti
naurat pahalle – naurettavalta näyttäautolla.
nee tämä maailma, kun sitä katselee
seipähännenästä.
Vaikka rintaa karvasteli, oli vielä kerran kiivettävä Isolle Karhuvuorelle,

---
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Jenny ja Samuli Paulaharju reissaamassa Lapissa vuonna 1925.
Kuljet kautta pienen metsäkylän, kiertelet karjapolkua, kautta metsän ja nevan
ja lahonneen karjasillan – jo kaahaiset
Isoon-Karhuvuoren kaikkein jyrkimmän
ja korkeimman louhikon harjalle.
Tule ja katso, kuinka korkealta täältä
katsellaan, yli pisimpien männynlarvojen. Siintävät vain metsät ja rintamaat
ja parahat pellot tuolta kaukaa, alhaal-

ta ja matalalta. Ei täältä katsellakaan
seipähännenästä, katsellaan kuin korkeimmasta kirkontornista.”
Voisi kuvitella, että Samuli näkee väheksyvät arvostelijansa harakkana, joka
katsoo matalalta seipäännenästä, mutta
hän panee paremmaksi ja nousee yli
kaiken, yli pisimpien männynlarvojen.
Toisaalta Paulaharju oli hyvin vaatima61
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Leena Tuomisto

Jouko Tuomisto kapusi Samuli Paulaharjulle rakkaalle Karhuvuorelle 2014 ja
ymmärsi sen jälkeen miksi Karhuvuori oli Samulille niin rakas. Karhuvuoren
polku on juhlavuoden kunniaksi saanut nimekseen Samuli Paulaharjun polku.
ton mies, hän ei kertaakaan sano ”minä”, vaan käyttää erilaisia kiertoilmaisuja. Näin hän tekee muissakin teoksissaan.
Paulaharju on eri syistä jäänyt maailmalla Elias Lönnrotin ja Matias Aleksanteri Castrenin ja muiden akateemisten kansanperinteen kerääjien varjoon.
Tämä häntä itseään myös kiusasi ja hän
sanoi keräävänsä sitä, mikä on muilta
jäänyt tien varteen. Hänen keruutyönsä
on kuitenkin mahtava. Muistiinpanoja
on kymmeniä tuhansia, ja vain pieni
osa hänen keräämästään materiaalista
on hänen 21 kirjassaan.
Kirjailija Kirsti Manninen sanoi Reppuherra-näytelmän ensi-illan lopuksi pitä-

mässään puheessa, että hän itse oli löytänyt Rintakyliä ja larvamaita sekä
Härmän aukeilta kirjahyllystä kahdeksanvuotiaana, lukenut ne yhtä soittoa,
ja on lukenut ne siitä lähtien joka kesä.
Niinpä hänen viestinsä oli vanhemmille: Lukekaa lapsillenne Paulaharjua.
Kurikka saa olla tosi ylpeä suuresta pojastaan. Kukapa tietää, vaikka tämän
hetken koululaisista löytyisi sisua samanlaiseksi.
Lähteet:
Marjut Harju: Samuli Paulaharju, Ruijanrannan reppuherra, SKS 1989.
Samuli Paulaharju: Rintakyliä ja larvamaita, WSOY 1943.

Kirjoittaja on professori ja Samuli Paulaharjun säätiön hallituksen puheenjohtaja
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Jouko Tuomisto

Ensimmäinen Samuli Paulaharju -tunnustuspalkinto Petri Kapaselle
Kurikan kulttuuriviikon avajaisissa 4.4.2014
Pirkko Paaermaa

Valokuvaaja Petri Kapaselle luovutettiin säätiön ensimmäinen
tunnustuspalkinto kunniakirjoineen.
63
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Ikämies Samuli Paulaharju kirjoittaa
Ison Karhuvuoren tunnelmista samalla
lapsuuttaan muistellen:
”Ja siellä harmaan Isoon-Karhun hartioilla, kivennoukalla, petäjäntyvellä,
istut taas marjapoikana kuin vuorilinnassa ja koko metsän isäntänä – allasi
tuhannet männynlarvat, ylläsi tuhannet
männynlarvat, ja sinä, pieni resupelli,
siinä välillä, vieressäsi tuohiroves puolillaan punaisia puolamia, paljaat jalkasi verinaarmuissa, housunpultut riekaleina.”

Paulaharju oli tarinankertoja, vanhojen
tapojen, tarinoiden, loitsujen ja uskomusten kuvaaja, ennen muuta pienen
ihmisen kuvaaja korven ja luonnon puristuksessa. ”Jumala sääteli ilmat ja
antoi luvat. Mitä mahtoi pieni perämetsien ukko.” Mitä nyt joskus tuo esiin
korvenraivaajan uhon ja vertaa sitä jokeen ja möyryävään koskeen: ”Kaivetaan hartiavoimin ja huutamatta suurta
ja väkevää maankamaraa, mutta kun
kova kohta sattuu eteen, pusketaan sen
kimppuun, että paikat ryskyvät.”

Kapanen on valokuvaaja, kuten isänsä”Tule ja katso, kuinka korkealta täältä
kin, vaikka kyllä hänkin kertoilee tunkatsellaan, yli pisimpien männynlarvotojaan kuvien välissä. Viehättävän maijen. Siintävät vain metsät ja
semakirjan Näin mä sen
rintamaat ja parahat pellot ”Ihmisen pitää näin kansikuvasta päätellen
tuolta kaukaa, alhaalta ja
hänessä on myös vähän säholla jostain
matalalta. Ei täältä katselkömiestä, olisiko isoisän pelakaan seipähännenästä,
rintöä. Kuva tuo mieleen lekotoisin,
katsellaan kuin korkeimdivalot, vaikka ei isoisä Kalmuuten
hän
ei
masta kirkontornista. Herle vielä mitään ledeistä tienran temppelikin on tuolla
ole mistään nyt. Takaa häämöttää kuikovin kaukana metsän takatenkin Kurikan maisema,
kotoisin”
na, tuskin risti näkyy.”
niin kuin siintää Paulaharjulle metsät ja rintamaat ja
parahat pellot tuolta kaukaa, alhaalta ja
Petri Kapanen on vaikuttunut samoista maisemista, päätyy vielä vähän kaumatalalta.
emmaksi Kurikan luoteisnurkkaan Niinistönmaahan ja Laineskankaalle, ja ilIhmisen pitää olla jostakin kotoisin,
mansuunnat vähän sekoavat:
muuten hän ei ole mistään kotoisin.
Petrin isovanhemmat joutuivat sodan
”Lohiluoma saa ensimmäiset vetensä
jälkeen Kurikkaan Karjalan LahdenNiinistön nevoista. Aivan alueen koillipohjasta, mutta hyvin tänne asettuivat
simmassa kolkassa Laineskankaalla on
ja rakensivat talonsa ja sähköliikkeensä
vanha palovartiotorni muistona ajoista,
keskelle kirkonkylää. Taisi olla hyvin
jolloin ei suoritettu kulolentoja. Tornispian sen jälkeen, kun Samuli Paulaharta aukeaa hieno maisema Kurikkaan,
ju kirjoitteli viimeisiä rivejä kirjaansa
jos vain uskaltaa kiivetä ylös katsoRintakyliä ja larvamaita melkein viemaan. Maisema on aivan autiota, ja
ressä olevan Ala-Jyrän yläkerrassa.
katsoja voisi kuvitella olevansa Lapin
laajoilla metsäalueilla.”
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Pirkko Paaermaa

Hyvin näyttää asettuneen Petrikin pohjalaiseen maisemaan, ja on katsonut kameransa takaa pitäjäläisiä, nuoriapareja,
ripille pääseviä, hautajaisia, mutta
myös peltopyytä, kehrääjää ja lehtokurppaa – ja ennen kaikkea kurikkalaisia maisemia. Näiden tallentaminen
ajattomaan muotoon on kulttuuriteko,
jota myös Samuli Paulaharjun säätiö
haluaa arvostaa.
Paulaharjun Säätiö on perustanut Samuli Paulaharjun Tunnustuspalkinnon,
ja haluaa tällä ensimmäistä kertaa jaettavalla palkinnolla muistaa Petri Kapasta, kotiseutunsa kuvaajaa.

Petri Kapanen ja Jouko Tuomisto tutkivat tilaisuuden päätteeksi Kapaselle
luovutettua Kyröönjoki – Meirän joki
-kirjaa.

Professori Jouko Tuomisto on säätiön hallituksen puheenjohtaja
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Pirkko Paaermaa

Paulaharjulla oli sielussaan erityinen paikka
Lapille
Paulaharju-seminaari Unarin-Luusuassa 11.7.2014
Lappilaiset pitävät Kurikan Kampinkylässä 14.4.1875 syntynyttä ja Oulussa suurimman osan elämäänsä elänyttä Samuli Paulaharjua armoitettuna Lapin kansanperinteen ja luonnon kuvaajana – Lapin identiteetin vankkana vahvistajana.
Niinpä heinäkuussa Sodankylän UnaSamuli teki paljon työtä, jonka toivotrin-Luusuassa järjestetty Unarin Akatetiin vievän perheen parempaan elämian 8. kesäseminaari oli omistettu Samään. Kesät äiti ja lapset viettivät Kormuli Paulaharjulle. Kurikan kaupungin
ven talossa Kurikassa. Äiti kuitenkin
1999 perustaman Samuli
kuoli 1913 vain 39-vuotiaaPaulaharjun säätiön hallitus
na ja isoäitimme Aili joutui
”Lappiin
osallistui seminaariin.
jo nuorena vastaamaan
sijoittuu Paula- huushollista ja nuoremmista
– Lapilla oli aivan erityinen
lapsista. Se oli kovaa aikaa
harjun ainoa ja koulukin hänellä kärsi,
paikka hänen sielussaan.
Lähes puolet hänen kirjois- aidosti sanatai- Vuojala kuvaa.
taan koskee Lappia Ruotsin
Tornionjärveltä Hammer- teellinen teos” Samuli-isä eli yksinhuoltajafestiin ja Sompion korpina kuusi vuotta, kunnes avimaille ja kaikkea siltä väliltä, totesi
oitui Jenny Simeliuksen kanssa. Tämä
ei Vuojalan mukaan koskaan kuitensäätiön puheenjohtaja Jouko Tuomisto
puheenvuorossaan.
kaan pystynyt täyttämään menetetyn
äidin tilaa.
Samuli Paulaharjun säätiön valtuuskunTietonsa Yrjänä Vuojala oli kerännyt
nan jäsen, professori Pekka Laaksoyhdessä sisarensa, säätiön valtuuskunnen kertoi Samuli Paulaharjun elämästä
ja työstä, joka 1910 johti Karjalan retnan jäsenen Terhi Vuojala-Maggan
kien jälkeen Lappiin ja sai hänet Lapin
kanssa äidiltään Sirkka Vuojalalta ja
tämän äidin, Samulin toiseksi vanhimlumoihin. Espoolainen arkkitehti Yrjänä Vuojala kuvasi isoisoisäänsä Samuman tyttären Ailin päiväkirjoista.
lia isänä ja vaarina.
Paulaharju kaunokirjailijana
– Vuonna 1909 perheessä oli jo viisi
lasta ja kasvatustavat kurikkalaiset. Äiti
Lappiin sijoittuu Samuli Paulaharjun
ainoa aidosti sanataiteellinen, Lapin
Kreetta-Liisa oli perheen kantava hahmo, hoiti huushollin ja lapset. Isämytologiaan pohjautuva teos Tunturien
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raumalaismurteilla ilottelevaan
Hjalmar Nortamoon, hämäläiseen
Sakari Pälsiin ja Piippolan murteesta kielensä ammentaneeseen
Pentti Haanpäähän.
Tunturien yöpuolta -teoksen kertomukset ovat myyttisiä kauhukertomuksia, joissa pohditaan elämän
suuria rajakysymyksiä.
– Ne käsittelevät kohtia elämästä,
jolloin tietämyksemme lakkaa. Niitä kerrotaan, jotta kauhu voitetaan
ja opitaan elämään pelkojen kanssa, Hurme selvittää.
Hurme ihailee myös Paulaharjun
tarkkaa luontokuvausta, jossa pohjoinen maisema, kaamoksen pimeys, kesän valon valtava määrä, pitkät etäisyydet ja ihmisen pienuus
ovat läsnä.

yöpuolta, josta kirjailija ja ohjaaja Juha
Hurme kertoi vauhdikkaasti.
– Kaikki 15 kertomusta ovat ehdottoman moderneja novelleja, jotka Eino
Leinon tapaan saivat inspiraationsa syvimmästä perinteestä. Paulaharju käyttää kieltä uudella tavalla ja kertoo tarinat elävästi, mojovasti ja hyvin. Hän oli
sanojen taiteilija, Hurme kiteyttää.
Raaka-aineena Paulaharjulla oli Lapin
suomen murre, josta hän muokkasi taidekielen, jota ei puhuta missään.
– Se ei pölyty. Sitä voi rallattaa vapaasti, Hurme intoilee ja vertaa Paulaharjua

– Tarinoiden voittaja on luonnon
kokonaisuus, sen voima ja armoton todellisuus, joka täytyy hyväksyä. Ihan
mitä vain ei voi ihminen tehdä. Luonnon kanssa voi elää, mutta sitä pitää
kun-nioittaa. Kummitukset tulevat
muistuttamaan ihmisiä luonnon rajoista, Hurme summaa.
Paulaharjun poluilla -seminaarin pääjärjestäjä oli Unari-Seura ry ja muina
järjestäjinä Unarin Nuorisoseura ry, Lapin Liitto, Sodankylän kunta sekä Suomen Kotiseutuliitto. Seminaarin avasi
Unari-Seuran puheenjohtaja Markus
Onnela ja Lapin Liiton tervehdyksen
esitti Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi.

Kirjoittaja on Samuli Paulaharjun säätiön sihteeri
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Jouko Tuomisto

Paulaharjun vuoret ja tunturit
Puheenvuoro Sodankylän Unarissa järjestetyssä Paulaharjun
poluilla -seminaarissa
”Kuljet kautta pienen metsäkylän, kiertelet karjapolkua, kautta metsän ja nevan ja lahonneen karjasillan – jo kaahaiset Isoon-Karhuvuoren kaikkein jyrkimmän ja korkeimman louhikon harjalle…
Tule ja katso, kuinka korkealta täältä
katsellaan, yli pisimpien männynlarvojen. Siintävät vain metsät ja rintamaat
ja parahat pellot tuolta kaukaa, alhaalta ja matalalta. Ei täältä katsellakaan
seipähännenästä, katsellaan kuin korkeimmasta kirkontornista.” (Rintakyliä
ja larvamaita s. 14).
Näin kuvaa Samuli Paulaharju tuntojaan Rintakyliä ja larvamaita -kirjassaan 1940-luvulla muistellessaan vanhana lapsuuttaan Karhuvuoren maisemissa.
Hän syntyi Kampinkylässä lähellä Karhuvuoria 14.4.1875 kärrymestari Jaakko Harjun poikana. Vaikka maailma
hänet vei, vaikka hän kiersi Suomea
pitkin ja poikin, vaikka hänen on laskettu kulkeneen 80 000 kilometriä 800
paikkakunnalla, hän pysyi sisimmässään aina kampinkyläisenä.
Puolet kirjoista Lapista
Lapilla oli kuitenkin myös aivan erityinen paikka hänen sielussaan. Lähes

puolet hänen kirjoistaan koskee Lappia
Ruotsin Tornionjärveltä Hammerfestiin
ja Sompion korpimaille ja kaikkea siltä
väliltä.
Paulaharju oli selvästi viehtynyt korkeisiin paikkoihin, vaikka hän teki paljon
työtä pienissä kylissä ja pienten ihmisten kanssa, istui, kyseli ja kuunteli kärsivällisesti ja asettui vanhojen kyläläisten asemaan. Hän siis katsoi asioita
ruohonjuuritasolta, jos kuka.
Mutta sitten taas Haltilla, johon hän oli
rämpinyt seuralaisineen sateessa ja kylmässä, kyhjöttänyt välillä tuulensuojassa kuin kaksi kurjaa piekananpoikaa
(Vaeltaja tunturien maassa, s.133, tarina vuodelta 1932): ”Mutta täällä ylhäällä Haltian pyhillä asunnoilla tapahtuu ihmeitä. Harmaassa murkussa
haparoineet tunturinkävijät näkevät
yhtäkkiä edessään läntisen merimaan
loistelevan kirkkaassa auringonpaisteessa. Itäinen ajaa kyllä yhä uusia
murkupilviä tunturiin, mutta ne haihtuvat ja hajoovat ilmaan heti, kun pääsevät laen yli lämpöiseen merenhenkeen.
Idässä on Haldden laella harmaa, läpinäkymätön sumuseinä, mutta lännessä paistaa iltayön aurinko, ja kymmenet, sadat toistaan korkeammat lumiset
Ruijan tunturit punertavat ja sinertävät, ja kaukana kimmeltää suuri Jyykeänvuono.
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Pentti Yli-Karjanmaa

Jouko Tuomisto kertoi Paulaharjun viehtymyksestä Lappiin ja tuntureille.
Silti Kurikan Karhuvuori pysyi aina hänen omana kotivuorenaan.
Piekananpojat seisovat kallionkielullaan, korkea pahtaseinä selkänsä suojana, ja katselevat komeata näkyä, joka
heille Haldden laelta avautuu kuin suuri ilmestys…”
Ja jälleen Sompio-kirjassaan (1939, s.
9) Nattasilta: ”Katselet Nattastunturien
kaikkein korkeimmalta, jylhältä Pyhälaelta, Lapinmaan suurta aukeaa.
On edessäsi valtava kappale kaukaista
Lappia, kohta kymmenpeninkulmainen
pyörö tuntureita, metsiä ja aapoja.
Suuri lapinkorpi, Korpilappi, oma maailmansa, jota kesäpäivä kiertää ylt’ympäri – kattona sininen kumu, korkeampi
Nattasten suurta Pyhää…
Siinä on ylpeä, tuntureista röykytetty
erämaitten selkäranka kautta Lapinmaan – päitä ja lakeja loppumattomiin:

Peuraa, Hirvasta, Kärppää, Kuikkaa,
Kokkoa, Tiyhtelmää, Ukselmaa, Anteria ja Vesipäätä aina ylhäisiin Sokostiin, Vuomapäähän ja Talkkunaoaiveen
asti. Muutamat sellaisia suurpäitä, että
katselevat seitsemältäsadalta, jopa kohta korkeammalta.”
Lapsuuden 170-metrinen Karhuvuori
pysyi silti hänen korkeimpana paikkanaan, vaikka hänen vanhana sinne palatessaan harakka nauroi hänelle seipään
nenästä. Mutta hän pani paremmaksi:
”Ei täältä katsellakaan seipähännenästä, katsellaan kuin korkeimmasta kirkontornista.”
Paulaharju voisi olla esikuva
Samuli Paulaharjun Säätiö perustettiin
Kurikassa vuonna 1998 ja sen tarkoituksena on mm. edistää Samuli Paula-
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harjun työn tunnetuksi tekemistä. Säätiö pyrkii tässä toimimaan nimenomaan
valtakunnallisena vaikuttajana.
Koska Samuli Paulaharjun syntymästä
on kulunut 140 vuotta, säätiö on tehnyt
aloitteen mm. Samuli Paulaharjun reitin
tai retkeilypolun nimeämiseksi hänelle
läheisen Karhuvuoren maastoon. Kaupunki on tämän ehdotuksen hyväksynyt.
Paulaharju kuvaa itsensä eräässä piirroksessaan rimppakinttuiseksi mieheksi, joka harppoo pitkin pitkospuita. Hän
taisikin kulkea suurimman osan tuosta
tutkimusmatkojensa 80 000 kilometristä jalan tai polkupyörällä.

lyttävät esinehistoriaa aivan poikkeuksellisella tavalla, ja jopa Lapin noita- ja
kummitustarinat pelottavuudessaan tuovat nykyajan ihmiselle menneen maailman sisäisiä tuntoja.
Ehkäpä Lapin ja Oulun ja Kurikan yhteisillä ideoilla Paulaharjun koko kuvaa
voitaisiin viedä eteenpäin kaikkein tehokkaimmin. Meillä onkin ollut onni
saada Säätiön valtuuskuntaan Terhi
Vuojala-Magga, jonka kanssa toivomme yhteistyön tänne pohjoiseen saavan
yhä uusia muotoja.

Olemme saaneet tässä seminaarissa
monipuolisen kuvan kansalaisesta nimeltä Samuli Paulaharju. Pekka Laaksonen kertoi hänen elämäsKun nykyään ollaan huoles”Kelpo mies tään ja työstään. Juha Hurtuneita nuorison liikunnan
me kuvasi häntä kaunokirkaikkien
jailijana, mikä on ehkä jääpuutteesta ja heidän jämähtämisestään sohvan pohjalle
suomalaisten nyt vähemmälle huomiolle
hänen työssään. Saimme
näyttöruudun eteen, voi
ja nuorison
Paulaharjun mainio esikuva
myös kuulla Siiri Maggaolla tässäkin heille hyödykesikuvaksi” Miettiseltä Paulaharjun ajan
Sodankylästä, ennen kylän
si. Niinpä hänen muistoshävitystä Lapin sodan aikana. Ja lopuksaan yhdistyy kotiseuturakkaus, kulttuuri, entisten sukupolvien ja heidän
si Yrjänä Vuojalan yhdessä sisarensa
työnsä kunnioittaminen, ja vielä ruuTerhi Vuojala-Maggan kanssa tekemiinkulttuurikin. Siinäpä onkin kelpo
män henkilökohtaisen kuvauksen isästä
mies kaikkien suomalaisten ja nuorison
ja vaarista. Lisäksi voimme tutustua
Paulaharju-näyttelyyn.
esikuvaksi.
Paulaharjun muisto voi siis innostaa
hyvin monenlaisiin ajatuksiin. Hänen
luontokuvauksensa ovat säilyttäneet
monta isänmaamme kuvaa, kuvaukset
ja valokuvat kansan pienimmistä panevat meidät ajattelemaan menneiden sukupolvien arkea, monet piirrokset säi-

Anti on siis monipuolinen. Kiitokset
tästä seminaarista järjestäjille.

Puheenvuoron pitäjä on Samuli Paulaharjun säätiön hallituksen puheenjohtaja
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Kuvat: Pentti Yli-Karjanmaa

Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi
toivotti seminaariväen tervetulleeksi Lappiin ja Unariin.

Säätiön valtuuskunnan jäsen
professori Pekka Laaksonen
kertoi Paulaharjusta lappilaisen kansanperinteen kerääjänä.

Unarin-Luusua on aito Lapin kylä Lapin ja Lannan rajalla.
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Samulin tyttärentyttären poika, arkkitehti Yrjänä Vuojala kertoi isoäitinsä
Ailin päiväkirjamerkintöjen mukaan Samuli-isän ostaneen joka joulu lapsilleen lahjaksi kirjan.

Paulaharjun poluilla -seminaari veti väkeä koko tuvan täydeltä.
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Kuvat: Pentti Yli-Karjanmaa

Seminaarin jälkeisenä päivänä retkeltiin Uimaniemen kylään, vanhalle
myllylle pitkospuita myöten. Jouko Tuomisto vaelsi tyttärenlastensa Sakun ja Saran kanssa.

Uimaniemen vanha mylly, jota Paulaharju on kuvannut, on yhä pystyssä.
74

Sisus 176x250 bleedit 3 ...
sivu 74

keskiviikko, 18. marraskuuta 2015 12:57
Yhdistelmä

Pitkospuut olivat välillä hyvässä kunnossa, välillä vähän huonommassa.

Seminaarijärjestelyjen voimahahmo Jaakko Ylitalo kuvasi laavulla värikkäästi
Uimaniemen historiaa ja tarinoita, joita Paulaharju tallensi siellä 1920-luvulla.
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Jyrki Alenius

Teatteriretki Lemmenjoelle
Juha Hurmeen Paulaharju-projektin toinen osa 24.–27.8.2015
Tunnustan, etten ennen vuoden 2015 heinäkuuta ollut lukenut yhtäkään Samuli Paulaharjun teosta. Tiesin kyllä jotenkin, kuka Paulaharju oli. Tiesin, että hän oli kansatieteilijä, runouden ja perinteen keräilijä, joka oli kirjoittanut monta kirjaa. Mutta
siinä se suurin piirtein olikin.
Jyrki Alenius

Puitteet olivat upeat, vieressä Ravadasjärvi ja taustalla Joenkielisen tunturi.
Heinäkuun alussa ystäväni mainosti
tekstiviestillään minulle teatteriprojektia, joka toteutetaan Lapin erämaissa.
Tämän vuoden esitykset olisivat elokuun loppupuolella Lemmenjoen kansallispuistossa Ravadasjärven liepeillä.
Esityksestä vastaisi Juha Hurme teatteriryhmineen. Hurmeen tekemää teat-

teria en ollut aikaisemmin nähnyt enkä
kuullut. Hurmeen tunsin lähinnä hänen
kirjojensa ja haastattelujensa perusteella. Olin äskettäin lukenut Apu-lehdestä
hänen haastattelunsa, jossa hän kertoi
viettävänsä sata päivää vuodesta maastossa. Tiesin myös, että Hurme harrasti
kestävyysurheilua, kestämistä, mitä
moninaisimmissa muodoissa.
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Jyrki Alenius

– Jos esityksellämme on joitain
teatterillisiakin arvoja, niin vielä
parempi, ironisoi ohjaaja Juha
Hurme ennen esityksen alkua.

Olen itsekin juossut koko ikäni ja vaelluksiakin tehnyt useita – jos aikaa olisi,
tekisin enemmänkin. Viime vuonna
vaelsin Kevon reitin (63 km) Norjaan
suuntautuneen kalastusmatkan sivutuotteena. Kun matkatoverini jäi paluumatkalla Tenolle kalastelemaan, päätin itse
lähteä vaeltamaan. Aikataulu oli tiukka,
ja jouduin vetämään reitin läpi 36 tunnissa viiden tunnin yöunilla.
Kun kuulin Paulaharju-projektista, asia
oli pässinlihaa. Erämaateatteri tuntui
heti mitä kiehtovimmalta ajatukselta.
Lemmenjoelle oli päästävä, vaikka aikatauluni vuoksi joutuisinkin menemään lentokoneella, enkä junakyydillä.
Teatteriin pää tyhjänä
Lainasin aluksi kirjastosta Paulaharjun
Tunturien yöpuolta -teoksen ja aloin
lukea. Kertomusten kieli toi nopeasti
mieleen Volter Kilven (1874–1939)

Alastalon salissa kielen – kuin itse keksityn, outoine sanoineen ja rytmeineen.
Kumpi vaikutti kumpaan, vai vaikuttiko ollenkaan – se jääköön tutkijoiden
ratkaistavaksi.
Päästyäni puoleen väliin kirjaa viskasin
sen syrjään. Jospa menisin teatteriin
niin pää tyhjänä Paulaharjusta kuin tässä vaiheessa olisi mahdollista, ja lukisin
kirjan vasta kotiin palattuani.
Samalla sain ajatuksen tarjota juttua aiheesta johonkin lehteen. Helsingin Sanomat laittaisi kuulemma oman toimittajansa aiheen kimppuun, joten oli kokeiltava muualle. Onneksi Retki-lehti
kiinnostui projektista, ja juttuni ilmestyy jossakin lehden ensi kevään numerossa!
Lähes tuhannen kilometrin lennon, vajaan sadan kilometrin autokyytien ja 15
kilometrin vaelluksen jälkeen olin vih77
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Jyrki Alenius

Teatteriesityksen Lemmenjoen
erämaassa, Ravadasjärven rinteellä näki noin 40 paikalle 25
km vaeltanutta.

doin, 24. päivänä elokuuta, seuraamassa teatteriesitystä Lemmenjoen erämaassa, Ravadasjärven rannalla kohoavalla rinteellä. Yleisöä oli paikalla ehkä
nelisenkymmentä henkilöä, osa oli tullut vaeltaen, osa Lemmenjokea pitkin
venekyydillä.
Ennen näytelmän alkua ohjaaja Hurme
kertoi, että tärkeintä projektissa oli esitellä Paulaharjun novellien maailmaa.
Hän myös totesi, että jos ”esityksellämme on joitakin teatterillisiakin arvoja,
niin vielä parempi”.
Paulaharjun kieli takoi rytmejään
En ole teatterikriitikko, mutta harvoin
olen nähnyt mitään niin innostunutta,
intohimoista ja vahvaa esitystä kuin
hurmelainen erämaateatteri oli. Näyttelivät lauloivat, huusivat, paukuttivat,

tanssivat, olivatpa hetken ajan kuin ihmeellinen musiikkilaitekin, tai ihmisposetiivi!
Esityksen jälkeen erämaassa oli entistä
mukavampi vaeltaa. Paulaharjun kieli
takoi päässäni rytmejään ja miltei laulaen nousin Joenkielisen puolikilometriselle tunturille!
Kun esitys on ensi vuonna Kevolla, toivottavasti olen siellä minäkin. Matka
Helsingistä Kevolle on yli tuhat kilometriä ja ensi kerralla koetan päästä
paikalle muun kuin suuren lentokoneen
turvin. Pyörällä Helsingistä Kevon reitin alkuun ja siitä loppumatka vaeltaen?
Tuhat kilometriä pyöräneuvoin vienee
viikon päivät, ehkä ylikin, ei paha. Sen
matkan Paulaharju tarpoi jalan erämaaretkillään usein kuukaudessa!

Kirjoittaja on filosofian maisteri, vapaa toimittaja, postinjakaja ja personal trainer
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Samuli Paulaharjun Säätiön valtuuskunnan ja
hallituksen jäsenet 2013–2015
Valtuuskunta

Hallitus

2013:

2013:

Kalevi Kivistö, ministeri, Espoo, puheenjohtaja
Antti Iso-Koivisto, oikeustiet.kand., Kerava
Heikki Hautala, maanviljelijä, Kurikka
Pekka Laaksonen, professori, Helsinki
Jorma Laulaja, piispa, Kurikka
Arvo Pakka, rakennusmestari, Kurikka
Osmo Rinta-Tassi, dosentti, Jyväskylä
Marjo Timonen, tieto- ja viestintäjohtaja, Helsinki, varapuheenjohtaja
Jouko Tuomisto, professori, Kuopio,
hallituksen puheenjohtaja
Terhi Vuojala-Magga, FM, tutkija, Inari, Paulaharjun suku

Jouko Tuomisto, professori, Kuopio,
puheenjohtaja
Hannu Alanen, kehityspäällikkö, Kurikka
Arja Hissa, toimitusjohtaja, Kurikka
Eija-Irmeli Lahti, ohjaaja-näyttelijä,
Seinäjoki
Merja Latvala, luokanopettaja, Kurikka
Juha Mikkilä, merkonomi, maatalousyrittäjä, Kurikka, varapuheenjohtaja
Heikki Rinta-Rahko, toimitusjohtaja,
Kurikka

2014:

2014:

Kalevi Kivistö, puheenjohtaja
Heikki Hautala
Antti Iso-Koivisto
Pekka Laaksonen
Jorma Laulaja
Arvo Pakka
Kimmo Paulaharju, Jyväskylä, suvun
edustaja
Osmo Rinta-Tassi
Marjo Timonen, varapuheenjohtaja
Jouko Tuomisto, hallituksen puheenjohtaja
Terhi Vuojala-Magga

Jouko Tuomisto, puheenjohtaja
Hannu Alanen
Arja Hissa
Eija-Irmeli Lahti
Merja Latvala
Juha Mikkilä, varapuheenjohtaja
Heikki Rinta-Rahko
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Valtuuskunta

Hallitus

2015:

2015:

Reijo Kiskola, toimitusjohtaja, Pori, puheenjohtaja
Heikki Hautala
Antti Iso-Koivisto
Kalevi Kivistö
Pekka Laaksonen
Arvo Pakka
Kimmo Paulaharju
Riitta Pihlajamäki, päällikkö, journalistiset standardit ja etiikka, Helsinki
Marjo Timonen, varapuheenjohtaja
Jouko Tuomisto, hallituksen puheenjohtaja
Petri Varsta, professori, Helsinki, suvun edustaja
Terhi Vuojala-Magga

Jouko Tuomisto, puheenjohtaja
Hannu Alanen
Arja Hissa
Eija-Irmeli Lahti
Merja Latvala
Juha Mikkilä, varapuheenjohtaja
Heikki Rinta-Rahko
Lauri Rinta-Kanto, yrittäjä, Espoo,
asiantuntija
Säätiön sihteeri:
Pirkko Paaermaa, VTM, Kurikka/
Helsinki
Pentti Yli-Karjanmaa

Säätiön hallitus joulukuussa 2014. Seisomassa vas. Lauri Rinta-Kanto, Juha Mikkilä, Heikki Rinta-Rahko, Eija-Irmeli Lahti ja Hannu Alanen. Istumassa vas. Pirkko Paaermaa, Jouko Tuomisto ja Arja Hissa. Kuvasta puuttuu Merja Latvala.
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Säätiön julkaisuja

Samuli Paulaharjun Säätiön vuosikirja
2013. Muutamia vuoden 2013 vuosikirjoja vielä saatavana Kotikori.fi netti-kaupasta.

Samuli Paulaharjun Säätiön vuosikirja
2009. Loppuunmyyty.

Samuli Paulaharjun Säätiön vuosikirja
2011. Loppuunmyyty.

Samuli Paulaharjun Rintakyliä ja larvamaita -äänikirja, 2008. Lukijana FT
Osmo Rinta-Tassi.
Yhteishanke
SKS:n kautta. Hinta 30 e, vielä muutamia kappaleita.
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Samuli Paulaharjun elämästä ja elämäntyöstä kertova multimedia-DVDtallenne, 2008. Lukijana Pekka Vuorinen. Toteutus IM Nybacka. Ei myynnissä.

Samuli Paulaharjun Säätiön vuosikirja
2006. Loppuunmyyty.

Samuli Paulaharjun Säätiön vuosikirja
2003. Loppuunmyyty.
Kaikki vuosikirjat löytyvät pdftiedostoina säätiön kotisivulta www.
paulaharju.fi/julkaisut .
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Muita julkaisuja

Samuli Paulaharju: Kytösavujen mailla. Kuvauksia Etelä-Pohjanmaalta,
2005. WSOY. Toim. Marjut Paulaharju.

Marjut Harju: Samuli Paulaharju, Ruijanrannan Reppuherra, 1989. Suomalaisen kirjallisuuden seura.
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Säätiö kiittää Paulaharjun Huumori-seminaarin ja
Reppuherra-näytelmän järjestelyissä tukeneita
Arla
Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura
Etelä-Pohjanmaan Liitto
Fennia vakuutusyhtiö
Harrastajateatteri Synkky
I-Print
Jurvan teatteri
Kurikan kaupunki
Kurikan kaupungin kulttuuritoimi
Kurikan Kaukolämpö Oy
Kurikan Vesihuolto Oy
Kurikka-Seura ry
Lähi Tapiola Etelä-Pohjanmaa
Mainostalo Maiseri
Oma Säästöpankki
Pohjanmaan Oy
POP Pankki Kurikka
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