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KUUSANKOSKEN KALEVALAISET 
NAISET RY.

50 vuotta iloista voimavirtaa

 Kaikki perustajajäsenet

Yhdistyksen perustaminen 1962

Yhdistyksen perustamissopimus allekirjoitettiin 20.12.1962.
Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenyhdistyksen perustaminen Kuusankoskelle oli Toini Iivanaisen, Annikki 

Salmen ja Terttu Linkokiven idea, ja Liiton toiminnanjohtaja Elsa-Maria Nikku edisti hanketta.
Kuusankosken Kalevalaiset Naiset merkittiin yhdistysrekisteriin 18.4.1963.

”Näki sammon syntyväksi, kirjokannen kasvavaksi.”



“Äsken pirta piukkoavi, kangaspuut 
kamahtelevi, kuuluvi kylähän kalske, 
pirran pirske loitommalle.” 

Annikki Salmi oli tekstiilityön monitaituri. Hän 
opetti ja ohjasi kuusankoskelaisia monissa työtuvissa 
ja kerhoissa. Kuusankosken Kalevalaisten Naisten en-
simmäisenä puheenjohtajana hän vakiinnutti oman 
ammattinsa välityksellä kädentaidot yhdistyksen kult-
tuurikäsitykseen.

Lokakuun jäsenillassa 1963 puheenjohtaja selosti 
johtamansa Kymiyhtiön naisten kutomon toimin-
taa ja sen merkitystä sekä kauniiden ja hyödyllisten 
kudonnaisten että mielen virkistyksen tuottajana. 
Kutomoon myös tututstuttiin.

Huhtikuun jäsenillassa 1964 vieraili talousopettaja 
Irja Seppänen-Pora aiheenaan “Lautasliinan vuosisa-
taiset perinteet”. Kuinka ollakaan aiheeseen palattiin 
2000-luvulla, kun yhdistykselle mietittiin omaa myyn-
tituotetta ja päädyttiin lautasliinoihin.

Tammikuussa 1965 käsityönopettaja Helvi Peuh-
kuri kertoi karjalaisista kirjonnoista ja esitteli lehtori 
Aino Ollilan alkuperäisiä karjalaisia kirjontatöitä 
käsittävän kokoelman.

Huhtikuussa 1966 vierailtiin yhtiöläisnaisten 
kerhoillassa, jossa esitelmöi tekstiilitaiteilija Rauha 
Aarnio ja tutustuttiin puheenjohtajamme ohjaaman 
täkänäkurssin tuotoksiin ja muihin kudontatöihin.

Yhdistyksen ensimmäisestä vuodesta alkaen vakiin-
tuivat vielä nykyisinkin voimassa olevat toimintatavat:

* Jäsenilta eli sisarilta järjestetään kerran kuukaudessa, 
nykyään kuukauden viimeisenä tiistaina, vakiopaikassa.
Toimelassa kokoonnuttiin 1980-luvulle asti ja nykyään 
Kuusankosken seurakuntatalon kahviossa.

*Järjestetään yleisötilaisuuksia, joissa esitellään Kale-
valaa, muuta kansanperinnettä ja kulttuuria. Kekri- eli 

köyrijuhlat olivat 1960-1970- luvuilla jokasyksyisiä tilai-
suuksia, joita järjestettiin Kotiseututalolla yksin tai muiden 
naisyhdistysten kanssa. Ohjelmassa oli sadonkorjuun 
päättymisen juhlistamisen lisäksi muita aiheita esimerkiksi 
juhlakattausten esittelyä.

* Tehdään retkiä kotiseudulle ja vähän kauemmaskin 
teatteriin ja muihin kiinnostaviin kohteisiin.

* Järjestetään arpajaisia yhdistyksen talouden pönkittä-
miseksi.

*Toteutetaan Kalevalaisten Naisten Liiton kulloistakin 
vuoden teemaa jäseniltojen aiheissa ja osallistutaan Liiton 
kokouksiin, seminaareihin, kulttuuripäiville ja matkoihin.

Annikki Salmi 1962-1968

tekstiilitaiteilija

Annikki Salmi joukkoineen esittelee itsenäisyyspäivän juhlakattausta 
köyrijuhlassa 1965 Seuratalolla.



Göta Koiranen tunsi laajasti kotimaista kirjallisuutta 
ja oli erityisen kiinnostunut Kalevalasta. Hän oli tuot-
telias kirjoittaja ja puhuja. Yhdistyksemme arkistossa 
on oma kokoelma Göta Koirasen puheita ja kirjoituk-
sia. Hänen kiinnostuksensa näkyi sisariltojen ohjel-
massa ja yleisötilaisuuksissa sekä retkissä.

Huhtikuun sisarillassa 1970 oli aiheena Aleksis 
Kivi ja Seitsemän veljeksen 100-vuotisjuhlavuosi.

Kalevalan päivänä 1973 pidettiin kaupunginkirjas-
tossa ylesötilaisuus jossa pohdittiin ”Onko Kalevalalla 
annettavaa jotain nykyajan ihmiselle?” Samana vuon-
na toimintasuunnitelmaan kirjattiin: ”Johtokunta oli 

Göta Koiranen 1969-1977

kirjakauppias

”Kaikkien jäseniltojen ohjelmaa ovat 
rikastuttaneet puheenjohtajan työmme 
tarkoitukseen ja ajankohtaisiin aiheisiin 
liittyvät tervehdyssanat.” 

yksimieleinen siitä, että Kalevalan ja Kantelettaren 
lukeminen tulisi olla tärkeänä osana jäseniltojen 
ohjelmassa.”

Marraskuussa 1973 juhlittiin Götan johdolla yhdis-
tyksemme 10-vuotistaivalta.

Seuraavana vuonna 1974 tutustuttiin Kouvolan 
Maakuntakirjastoon ja Unto Seppäsen huoneeseen, 
jossa kuunneltiin nauhoitettuja muistoja kirjailijasta 
Irja Seppänen-Poran kertomana.

1975 Liiton vuoden teema oli ”Naisten vuosi”. Signe 
Joensuu kertoi lapsista ja naisista Kantelettaren valos-
sa. Seuraavana vuonna Signe ohjasi tanhuharjoituksia 
ja Göta Koiranen alusti Eino Leino-illassa. Vuonna 
1977 jäsenillan aiheena oli viehättävä ”Kurkistus isoäi-
din ja -isän kirjakaappiin”.

Elias Lönnrot- tauluja lahjoitettiin kirjastolle ja työväenopistolle 1975.

Marraskuussa 1973 juhlittiin Götan johdolla yhdistyksemme 10-vuotis-
taivalta.



”Siitä Pohjolan emäntä syötti, juotti vierahia.”

Mirjam Lehtonen 1978

kotiäiti

Mirjam Lehtonen johti Kuusankosken Kalevalaisia 
Naisia vain vuoden pitkän ulkomaanmatkan takia. 
Yhdistyksemme jäsenilloissa ja yleisötilaisuuksissakin 
nautitaan aina maukkaat kahvit, jotka vuorossa olevat 
emännät kulloinkin ovat leipomuksineen järjestäneet. 
Ruokakulttuurikin kuuluu kalevalaisten naisten ohjel-
maan.

Huhtikuussa 1978 tavarataloemäntä Terttu Miller 
esitteli pakasteita ja niiden käyttöä salaateiksi jäsenil-
taan kokoontuneille sisarille.

Toukokuussa Eino Leinon tuotannosta kertoi 
Leena Wessman.

Vuonna 1978 yhdistyksessä oli jäseniä 36.

Mirjam oli aktiivinen kalevalainen nainen. Tässä kukitettuna entisenä puheenjohtajana Liisa Alarodun ja Signe Joensuun kanssa 
yhdistyksen 40-vuotisjuhlassa.



Kalevala, Kanteletar, 
kansallispuvut ja tanssit 
olivat Singnen aikana 
yhdistyksessä monella 
tapaa esillä. Puheenjoh-
tajakautensa päätteksi 
maaliskuussa Signelle 
lahjoitettiin viisikielinen 
kannel.

1980 Kuusankosken 
kalevalaisten naisten jä-
senmäärä oli 33 ja vuon-
na 1990 40.

Signe Joensuu 1979-1990

opettaja

”Kuules vielä, kuin sanelen, 
kerran toisen kertoelen!” 

Signen johdolla tutustuttiin heti koulumaailman 
uudistuksiin, kun maaliskuussa 1979 uuden puheen-
johtajan johdolla sisarillassa aiheena oli ”Koulu enne 
ja varsinkin nyt”. Peruskouluhan oli paikkakunnalla 
toiminut vuodesta 1975.

Kalevalaa käytiin läpi lähes järjestelmällisesti syksyl-
lä 1980 ja luentaa jatkettiin 1982.

Kalevalaista laulua harjoiteltiin Tarja Muukkonen-
Nuutisen johdolla 25.10. 1983 ja samana iltan esitti-
vät Helkatytöt laululeikkejä.

Signe Joensuu onnistuikin käynnistämään Hel-
katyön vähäksi aikaa Kuusankoskella. Alkujuuri oli 
Tähteen koulun kerhotyössä, ja viralliset Helkanuoret 
toimivat vuosina 1984-86. Toimintaan osallistui 20 
tyttöä.

Marraskuussa 1984 alkoi Eila Vahterin esitelmä-
sarja kansanrunoudesta ja jatkui seuraavan vuoden 
puolelle.

1985 Kuusankosken kaupunki luovutti Signe Joen-
suulle Kalevalan juhlavuoden mitallin.

1988 yhdistys juhli 25-vuotistaivaltaan.
Signe Joensuulle myönnettiin Kalevalaisten Nais-

ten Liiton Osmansolmu huhtikuussa 1991.

Perustajajäsenet Toini Iivanainen, Annikki Salmi ja Liisa Aro 
25-vuotisjulissa.



”Terve tänne tultuanne, suuri 
valtavierahamme, juhlahetkemme iloksi, 
päivän kuulun kunniaksi!”

”Päivät soisin soitettavan, illat tehtävän 
iloa näillä mailla mantereilla, Suomen 
suurilla tiloilla.”

Liisa Alarotu 1991-2001

pianonsoiton opettaja

Liisa Alarotu on iloinen ja seurallinen. Hänellä on 
toimintaideoita, joista hän saa jäsenet innostumaan ja 
toteuttamaan niitä. Vastuun jakajana Liisa onnistuu, 
niin ettei ketään rasiteta liikaa.

Liisan lauluharrastuksen kautta Kuusankosken Kale-
valaiset Naiset sai yhteistyökumppaniksi moneen tilai-
suuteen Tanhuseura Kasareikan ja Lauluyhtye Karelan. 

Ensimmäisenä puheenjohtajavuotenaan Liisa emän-
nöi Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokouspäiviä 
Kuusankoskella huhtikuussa 1992 apunaan jäsenistö 
ja Signe Joensuu vuosikokoustoimikunnan puheen-
johtajana. Vuonna 1992 Kuusankosken Kalvelaisten 
Naisten jäsenmäärä oli 44.

Liisa Alarodun puheenjohtajakaudella järjestettiin 
yleisötilaisuuksia. Melkoinen voimainponnistus oli 
kalevalakorujen ja muinaispukujen esittely ”Voi kun 
mie mokoman saisin” 1.9.1996. 
Entistä näkyvämmin yhdistyksemme oli esillä ”Taita-

vat Louhen tyttäret” näyt-
telyn aikana 5.-16.11. 1997. 
Näyttely juhlisti toimintam-
me 35 vuotta.
Näyttelyssä oli esillä jäse-
niemme taidetta ja käsitöi-
tä, ohjelmatuokioissa esitet-
tiin lauluja, runoja, Kaleva-
laa, Kanteletarta ja muuta 
kirjallisuutta. Yhdistyksen 
reippat neljäkymmentä 
jäsentä Liisa oli järjestänyt 
töihin tasapuolisesti. 

Kuusankosken naiset valmiina palvelukseen Kalevalaisten Naisten Liiton 
vuosikokouspäivillä Sommelossa 25.-26.4.1992
Vasemmalla puheenjohtaja Liisa Alarotu ja oikealla Liiton puheenjohtaja 
Raili Malmberg.



Kalevalan hyvät ja pahat, 
kauniit ja rumat naiset

Kalevalan 150-vuotisjuhlaa 26.1.1999 vietettiin ylei-
sötilaisuutena, jossa esitelmöi Kalevalaisten Naisten 
Liton toiminnanjohtaja Ulla Piela ravistellen kaleva-
laisia naismyyttejä.
Millenium 2000 antoi vuoden teeman ”Aikaa on”. 
Meidän yhdistyksemme toteutti teemaa käytännössä 

siirtymällä ajassa Keskiai-
kaisiin pitoihin Hollolan 
kunnantuvalle. Syksyllä 
8.10.2000 Liisa johdatti 
joukkonsa järjestämään 
”Päivä naiselle - anna aikaa 
itsellesi” tapahtuman.

Sisarilloissa nautittiin 
omien ja vieraiden esityksis-
tä ja alustuksista ja keskus-
teltiin vilkkaasti naisten 

eriraisista työurista, kotiseutumuistoista, suomen 
kielen vaihtelusta, koruista ja kelloista ja muurahais-
ten munituksesta.

Yhteistyö Karelan ja Kasareikan kanssa käynnisti 
myös kalevalaiset kirkkopyhät Kuusankoskella.

Liisa Alarotu sai Kale-
valaisten Naisten Liiton 
ansiomerkin Osmansolmun 
keväällä 2000.

Vuonna 2001 Kalevalais-
ten Naisten Liiton teema oli 
”Lähtisitkö leikkiin?” Yhdis-
tyksemme esitteli vanhoja 
perinneleikkejä ja osallistui 
erilaisten teeman mukaisten 
tilaisuuksien järjestelyihin.

Kuusankosken Kalevalaisten Naisten ristisaatto 28.2.1999.



”Niit´ennen isoni lauloi kirvesvartta 
vuollessansa; niitä äitini opetti 
vääntäessänsä värttinätä.”

Annaliisa Salpakivi 2002-2004

opettaja

Annaliisa Salpakivi johti Kuusankosken Kalevalaisia 
Naisia tarkasti ja tunteella. Vuonna 2002 marraskuus-
sa vietettiin yhdistyksemme 40-vuotisjuhlat tällä ker-
taa ”perhepiirissä”.

Elokuussa 2003 retkeiltiin ”kale-
valaisissa” -maisemissa Repoveden 
kansallispuistossa. 

Syyskuun sisarillassa meille itki ja 
meitä itketti Ääneen Itkijät ry:n pu-
heenjohtaja Pirkko Fihlman. Tämä 
yleisötilaisuus oli yhdistyksemme ja 
työväenopiston järjestämä. 

Vuosi 2004 oli J.L.Runebergin 
juhlavuosi. Marraskuun sisarillassa 
muistelimme kansallisrunoilijamme 

vaiheita opettaja Anneli Luukkonen-Tonterin avustuk-
sella naisen, siis Fredrikan näkökulmasta.

Tammikuussa 2005 julkistettiin Marja Reposen 
suunnittelma yhdistyksemme uusi esite ja kortti. Kuu-
sankosken kirjaston rakennustyömaalta löytyi ikivan-

halta näyttävä kivi. Sen 
kuvio innosti meitä, 
ja esitteen ja kortin 
suunnittelu käynnistyi. 
”Tavoitteena on, että 
salaperäinen venonen 
kuljettaa korteissa kuu-
sankoskelaisten terveisiä 
maailmalle ja herättää 
esitteissä kiinnostuksen 
kansankulttuuriin ja 
suomalaiseen perintee-
seen.”

Annaliisa joukkoineen juhlakuvassa 26.3.2002

Kuusankosken Kalevalaiset Naiset airoissa Repovedella 30.8.2003. 
Miehetkin saavat osallistua toimintaamme.



Maija-Liisa Paakisen puheen-
johtajakausi alkoi Kalevalais-
ten Naisten Liiton teemalla 
”Sanasta voimaa”. Sisarillois-
sa sana oli vapaa ja voimal-
linen omasta takaa ja myös 
vierailijoiden toimesta. Eero 
Niinikoski kertoi suhteestaan 
kieleen ja Iso suomen kieli-
oppi tuli ainakin pinnallisesti 
tutuksi.

Kesällä 2005 matkasimme 
Savonlinnaan Liiton kulttuu-
ripäiville.

Maija-Liisa Paakkinen 2005-2007

opettaja

”Linnut liitteli sanoja, puien latvat 
lausehia. Ne mie kerälle käärin, 
sovittelin sommelolle.”

Iso suomen kielioppi painaa 
pari kiloa, Agricolan ABC-
kiria muutama gramman.

Marraskuussa rakensimme yhdistyksemme esittelypöy-
dän Kuusankosken kulttuurimessuille.

Vuoden 2006 Liiton teema oli ”Muistatko?” 
Muistelimme ja perehdyimme muistin psykologiaan ja 
fysiologiaan.

Joulukuun alussa retkeilimme Pyhtäälle Kotkan 
seudun Kalevalaisten Naisten kanssa. Keskiaikainen 

Kuusankosken edus-
tusjoukkue matkalla 
Olavinlinnaan.

kivikirkko siirsi ajatuksemme muistimme tuolle puo-
len. Patruunantalon pakkausmuseo palautti monet 
lapsuuteen, kun esillä oli monelle tuttuja pakkauksia 

menenneiltä vuosikymme-
niltä.
Vuonna 2007 tuotimme 
itsellemme ”Silmän iloa” hel-
mat heiluen kukkahatuissa 
Kettumäen kotiseututalolla 
toukokuussa.

Syysretki Helsinkiin ja 
Tuusulaan tuotti silmälle 
iloa Kalevala Korun myy-
mälässä ja Tuusulan järven 

Iloiset kukkahatturouvat Mir-
jam Lehtonen ja Esteri Kalso 
Kettumäellä 29.5.2007

kulttuurikohteissa, Halosenniemessä, Ainolassa ja 
Lottamuseossa.

Joulukuussa juhlimme yhdistyksemme 45 toimin-
tavuotta Voikkaan klubilla.

Silmän iloa Kalevala Korun 
myymälässä.

Aleksis Kiven mökin syksyistä 
rauhaa.



Liisan toinen kausi puheenjohtajana alkoi näyttävästi 
morsiuspuku- ja kastemekkonäyttelyllä Kettumäen ko-
tiseututalossa. Näyttely koottiin Kalevalaisten Naisten 
toimikunnan johdolla ja Kuusankoski-Seuran tuella. 
Kesäkuun aikana näyttelyyn kävi tutustumassa viiti-
sensataa vierasta.

”Lähe nyt kanssa laulamahan, 
saa kera sanelemahan, yhtehen 
yhyttyämme kahta´alta käytyämme!”

Elli Nikunen morsiuspukunsa vie-
ressä- väliin mahtuu 63 vuotta.

Liiton teemaa ”Enemmän yhdessä” toteutettiin kale-
valaisella joukkovoimalla syksyllä 11.10. Kuusankoski-
talolla järjestetyssä kansallispukujen ja muinaispuku-
jen näyttelyssä. Silmän iloa saatiin niin yhdistyneen 
Kouvolan alueen kansallispuvuista kuin Kalevala 
koruista ja Pirjo Kokljuschkinin nykymuodista.

Vuoden 2009 teema Raja konkretisoitui kulttuuri-
retkellä Haminaan ja Virolahdelle yhdessä Kalevalais-
ten Naisten Liiton ja Etelä-Kymenlaakson Kalevalais-
ten Naisten kanssa.

Vuosi 2010 oli Kalevalan (175) ja Kalevalaisten 

”Rajan kiroissa” värjöttelimme 
kesäkuun alun viileässä illassa 
Harjun oppimiskeskuksen pihassa 
seuraten näytelmää Suomalaisuu-
den nousu Virolahdella.

Naisten Liiton (75) juhlavuosi - 
Rapusoljen vuosi.

Kuusankosken Kalevalaiset 
Naiset ryhtyi valtakunnan mitassa-
kin mittavaan voimainponnistuk-
seen järjestämällä 1.9.-30.9.2010 
Kettumäelle Kalevala-näyttelyn ja 
toteuttamalla neljänä syyskuun 
sunnuntaina ohjelmallisen tapah-
tuman jäsenistön voimin.

Kalevalaisten Naisten 
Liiton juhlavuoden koru 
- Rapusolki.

Vuonna 2011 järjestettiin Kalevala-juhla 26.helmikuu-
ta Kymiyhtiön ammattikoululla. Juhlapuhujina olivat 
valtioneuvos Riitta Uosukainen ja Kalevala Korun 
toimitusjohtaja Laura Lares, läänintaiteilija Minna 
Raskinen esiintyi ja Eero Niinikoski esitteli ammatti-
koulua.

Seuraavana päivänä, sunnuntaina 27.2. Kuusankos-
ken Kalevalaiset Naiset yhdessä Tanhuseura Kasarei-
kan ja Pelimanniyhtye Karelan kanssa olivat mukana 
kansanmusiikkimessussa Kuusankosken kirkossa.

Viroon retkeiltiin 5.-8. kesäkuuta Kersti Nybergin 
johdolla. Suuntasimme Tarttoon, Sipulitielle ja Setu-
maalle. 

LIISA ALAROTU 2008-2011



”Saattaen vaihdettava” sopii Kuusankosken Kaleva-
laisten Naisten puheenjohtajaksi pääsemiseen. Pu-
heenjohtajat ovat usein seuranneet toimintaa varapu-
heenjohtajana tai muuna hallituksen jäsenenä. Niin 
Juttakin oli Liisan opissa varapuheenjohtana kolme 
vuotta. Ensimmäisen puheenjohtajavuoden tärkeinpä-
nä tehtävänä hänellä on yhdistyksen 50-vuotisjuhlien 
toteuttaminen yhdessä juhlatoimikunnan kanssa.

Jutta Hartikainen 2012-

terveystieteen maisteri

”Olkame tytöt yhessä, rinnatusten 
rinkilöissä, laulakame laatuisasti, 
vetäkäme vienoisesti!”



”Lyökämme käsi kätehen,

sormet sormien lomahan.”



Yhteystiedot

Kalevalaisten Naisten Liitto
Kalevalaisten Naisten Liitto on perinteestä ja kult-

tuurista kiinnostuneiden ihmisten verkosto. Olemme 
tarinan kertojia ja kuuntelijoita, harrastajia ja ammat-

tilaisia, elämysten kokijoita ja näkijöitä. Kulttuurin 
voima kokoaa meidät yhteen. Yhdessä etsimme uusia 

näkökulmia perinteisiin.

http://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/

Kuusankosken Kalevalaiset Naiset
Kalevalaisten Naisten Liiton jäsenyhdistys

Juoksin, juoksin joen vartta, katsoin ylös, katsoin alas;
 Ylähällä päivä paistoi, alahalla veno souti.

 
Kenenpä se veno souti – taattoseni veno souti.

http://www.kuusankoskenkalevalaiset.fi/




