
Matkalla 
itsetunte-
mukseen

On monia tapoja luonnehtia ihmistä: su-
kupuoli, ikä, ammatti, rotu, kulttuuri, 
ym. Nykyään siihen voisi lisätä vieläpä 

vaikka astrologian ja numerologian. Aika 
moni saa jonkinlaisen käsityksen ihmisestä, 
kun sanotaan, että hän on vaakatyyppinen tai 
oinastyyppiä, vaikka arvio onkin karkea. Yhtä 
hyvin kuin muiden luonnehdintaan voi näitä 
menetelmiä käyttää itsetuntemuksensa paran-
tamiseen tutkimalla tähtikarttaansa tai laske-
malla numerologisia arvojaan. Alkeisopetusta 
numerologiaan saa Annina Kyrklundin artik-
kelista ”Numerologia kuvastaa kasvuproses-
seja” s. 20. ”Elämän kehityskaari” eli tietyn 
kaavan mukainen kasvu on myös Pirkko Ka-
nervan aiheena s. 4. Se perustuu kiinalaisen 
lääketieteen näkemykseen eri elementtien 
7-vuotiskausista. Eeva Hurme puolestaan 
kertoo itsen löytämisestä homeopaatin näkö-
kulmasta s. 6. Uusi löytö on, että alkuaineista 
tehdyillä homeopaattisilla lääkkeillä on voitu 
edistää ihmisen henkistä kasvua.

Mielenkiintoista aiheen kannalta on 
myös, paljonko meihin tässä elämässä vai-
kuttavat aikaisemmin eletyt elämät? Onko 
niiden tiedostamisesta apua itsetuntemuk-
seen? Päivi Alasen kurssin aiheena Konsan 
Kartanossa 4.3. on ”Entiset elämät ja nii-
den vaikutus nykyhetkeen” (Katso keskiau-
keama). Seija Aalto ja Seppo Ilkka käsit-
televät aihetta Turun henkisen keskuksen 
luennolla 20.3. otsikolla ”Menneiden elä-
mien kohtaaminen” (Katso s. 5). 

Itsetuntemusta voi lähestyä myös poh-
timalla rooliaan miehenä tai naisena. Nais-
elämän kiemuroihin paneutuu Siri Karta 
Kaur pohtiessaan naiseutta maskuliinisessa 
maailmassa s. 3. Siri Karta jatkaa aihees-
ta 23.3. Konsan Kartanon musiikkitapahtu-
massa ”Naiseuden sointi”, johon toivotan 
sekä miehet että naiset tervetulleiksi naut-
timaan naisenergioista (Katso takasivu). 
Molempia laatuja - sekä miestä että naista - 
meistä kaikista pitäisi löytyä, että kokonai-
suus olisi tasapainossa.

Niin kiemurainen ja sokkeloinen se 
oma itse kuitenkin on ja vaikea hahmottaa, 
kun on liian lähellä, että kaikki keinot sen 
tutkimiseen kannattaa kokeilla.
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Siri Karta Kaur

Olemme eläneet pitkään patriarkaa-
lisessa yhteiskunnassa ja sillä on 
ollut suuri vaikutus sekä naisten 

itsearvostukseen että naisten keskinäisiin 
suhteisiin. Tänä aikakautena naiseuden ja 
feminiinisen energian ilmenemismuotojen 
yleinen arvostus on puuttunut. Samalla, 
kun naiset eivät ole arvostaneet itseään, he 
eivät ole arvostaneet myöskään toinen tois-
taan. Samalla naiset ovat alkaneet kilpailla 
keskenään miesten huomiosta ja suosiosta 
ja näin ikään kuin kääntyneet toinen tois-
taan vastaan. Näin naisista on tullut toinen 
toisensa kadehtijoita. Naiset ovat unohta-
neet sisaruuden ja sen antaman voiman.

Todellisuudessa juuri keskinäinen jaka-
minen on naiselle kaikkein voimaannutta-
vin asia. Mies ei voi koskaan ymmärtää ja 
tukea naista siten kuin nainen. Ydinperhe-
malli ja yhteisöllisyyden puuttuminen ovat 
ajaneet perheet erilleen ja näin myös nai-
set ovat eristäytyneet toinen toisistaan. Kos-
ka naiset eivät aina osaa hakea tukea muilta 
naisilta, he hakevat sitä puolisoiltaan. Mies 
taas ei hahmota naisen tarpeita yhtä taidok-
kaasti kuin toinen nainen. Tällöin mies ko-
kee riittämättömyyttä ja nainen kokee, ettei 
hänen tarpeisiinsa vastata. Näin monet per-
heiden ongelmat ovat jääneet kotien seini-
en sisäpuolelle, lopulta kärjistyneet ja joh-

taneet suurempiin ongelmiin. Avioerojen ja 
avoerojen määrä on nykyisin valtava. Kun 
naisten välinen avoin ja rehellinen jaka-
minen on puuttunut, naiset ovat kokeneet 
jääneensä yksin ongelmiensa kanssa luul-
len, että vain heillä on ongelmia ja kaikil-
la muilla on kaikki hyvin. Mutta jos kaik-
ki naiset kertoisivat avoimesti ja rehellisesti 
omista ongelmistaan toinen toisilleen, he 
huomaisivat, että kaikilla muillakin naisil-

la ja perheillä on samanlaisia kokemuksia 
ja haasteita. Tällainen avoimuus ja rehelli-
syys auttaisi perheitä huomattavasti. On ko-
vin raskasta ylläpitää kulissia. Ja se on myös 
turhaa, koska se ei johda mihinkään onnel-
liseen ratkaisuun. Silti usein juuri naisilla on 
taipumus kulissien ylläpitoon. Usein ihmiset 
ajattelevat suojelevansa itseään peittelemäl-
lä elämänsä vaikeita asioita. Todellisuudes-
sa ongelmat eivät häviä salailulla ja puhu-
mattomuudella. Sen takia olisi tärkeää, että 
naiset muodostaisivat kotiseuduilleen nais-
ten ryhmiä, joissa tietoisena lähtökohtana 
olisi naisten yhteisen viisauden ammenta-
minen. Tämä tietoisen näkökulman valin-
ta keskusteluihin on tärkeää, jotta ryhmi-
en tapaamiset ovat aidosti voimaannuttavia, 
eivätkä ne koostu esimerkiksi juoruilusta 
tai muusta negatiivisesta puheesta. On aina 
hyvä muistaa, että avoimuus lisää avoimuut-
ta ja rehellisyys kannustaa rehellisyyteen. 
Jonkun pitää aina tehdä aloite ja muut voi-
vat siitä inspiroituneena seurata perässä.

Nyt elämme naisten voimaantumisen 
aikaa. On naisten aika kerääntyä yhteen 
jakamaan elämänsä asioita ja ottaa takai-
sin asemansa yhteiskunnassa, johtajina ja 
opettajina.

Naisten Vapautuminen

Koko kansan tuntema ja rakastama sa-
noittajamestari Reino Helismaa kirjoitti 
tämän näytelmän  1950-luvulla. Hän teki 

elämänsä aikana (1913-1965) yli 5000 lau-
lua, elokuva-käsikirjoituksia, kuunnelmia ja 
myös muutaman näytelmän, joista ”Ruoska ja 
rakkaus” sekä ”Muhoksen mimmi” ovat ehkä 
tunnetuimmat. Helismaa tarkastelee teoksis-
saan meidän suomalaista elämänmenoamme 
viisaan humoristin, syvältäkin riipaisevalla, kat-
seella; ”Niin paljon on aihetta lauluun …” . 

Miksi juuri tämä näytelmä? Jos muistaa, 
miten Helismaa esitti omat hullunhauskat lau-
lunsa, veitikkamainen virne suupielessä ja 
naama muuten peruslukemilla, niin tämä näy-
telmä on juuri sellainen: hyvä perusidea, nok-

kelaa sanailua, hyvät tyypit, mutta ennen kaik-
kea suomalaista itseironiaa. Kirjailija parodioi 
oman aikansa kulttuurivaikuttajien asenteita 
tilallisenpoika Kölvin hahmossa … ”kuka nyt 
hullun lauluja ihan vakavasti ottaisi? 

 Helismaa työskenteli paljon yhteistyös-
sä säveltäjä Toivo Kärjen kanssa ja niin on 
tässäkin näytelmässä. Vaikka laulu ”Suuta-
rin tyttären pihalla” on monille tuttu, näy-
telmää ei ole paljon esitetty. Kärjen tähän 
näytelmään säveltämät kappaleet ovat lähes 
ennen kuulemattomia. 

Ohjaaja Soili Nurmen tekemä näytelmä-
sovitus tuo tapahtumat Raunistulaan, ja vä-
hän muuallekin Turkuun, siihen aikaan, kun 
monen toimeentulo oli oman kekseliäisyy-
den varassa; alivuokralaisista saatiin lisätulo-
ja, kanat ja possut kuljeksivat laitakaupungin 
korttelien takapihoilla ja kahvi oli korviketta.

Näytelmän lähtökohtana on ollut saman-
niminen, monille tuttu rallilaulu, joka on 
kuohuttanut monen suutarin tyttären tun-
teita aikojen kuluessa. Mutta tämä tarina on 
enemmän kuin yksi laulu. Helismaan hulva-
ton teksti ja Toivo Kärjen tähän näytelmään 
säveltämät laulut ovat taattua kesäteatterihu-
via suomen suvessa: ”täysikuu - pihlajapuu ja 
- suutarin tyttären aitasta kuuluu kuiskaus hil-
jaa, juu”. Mutta, kun porras narisee ja suuta-
rimestari Kitunen nukkuu kuulomatkan pääs-
sä, siitä alkaa tämä tapahtumarikas tarina. 

Tulkaa joukolla toteamaan, mitä sitten ta-
pahtuu. Näytelmä sopii koko perheen kat-
sottavaksi.

Siri Karta Kaurin puheenvuoro 
Konsan Kartanon Musiikkitapah-
tumassa ”Naiseuden sointi”. Katso 
takakansi.

info@kuudesaisti.com 
www.kuudesaisti.com

 
Kirjoja, tuoksuja, koruja, suolatuotteita, 
sisustustuotteita, mandalavärityskirjoja.  
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www.himalaja.fi
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 Pääkirjoitus

Konsan Kartanon pihalla, Virusmä-
entie 9, Turun Raunistulassa
Ensi-ilta ke 21.5. klo 18
Muut näytökset: ti 27.5., to 29.5., su 
1.6., ti 3.6., to 5.6., su 8.6, ti 10.6., 
to 12.6., su 15.6., ti 17.6., to 14.8, 
su 17.8., ti 19.8., to 21.8., su 24.8. 
Arkisin klo 18, to 29.5. ja sunnun-
taisin klo 15 (paitsi su 1.6. klo 18)
Pääsyliput 12/10/8 €. Ennakkova-
raukset p. 044 5929324

”Suutarin tyttären pihalla”

KONSAN KESÄTEATTERI ESITTÄÄ KESÄLLÄ 2014
10-vuotisen teatteriharrastuksen juhlanäytelmänä

Reino Helismaan kirjoittaman suomalaisen 
”Rillumarei-kulttuurin” helmen
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