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Hämeenlinnan Seudun Kalevalaisten Naisten vuosikokous 
 

Vuosikokous pidettiin 14.2.2023 4H-yhdistyksen työpaja Tikissä, osoite 

Aulangontie 1 B. Sisäänkäynti on samasta ovesta kuin Eräs-teatteriin. 1970-luvulla 

olin työharjoittelussa näissä rakennuksissa, silloin Valtion pukutehtaalla. Aina 

uuteen paikkaan meno jännittää, miten löydän perille. Tikin oven avattua tulin 

suoraan polkupyöräverstaaseen. ”Käytävä” ohjasi askeleitani mielenkiintoisten 

hyllyjen ja tasojen täyttämään tilaan, jossa oli kaksi pitkää pöytää. 

Keittiönurkkauksessa oli työpöytätasolle katettu teetarjoilua varten kuppeja, 

lautasia ja herkullista tarjottavaa. Olin saapunut perille. Myös kaikkiaan 15 

osallistujaa oli onnistunut löytämään hieman erilaisen kokoontumispaikkamme. 

Puheenjohtajamme Pirjo-Liisa toivotti luennoitsija Aino Krohnin sekä osallistujat 

tervetulleiksi ja kehotti meitä hakemaan herkkuja teepöydästä. Oli mukava 

kokoontua, tavata entisiä hallituksen sekä yhdistyksen jäseniä ja jutella maukkaita 

tarjottavia mutustellessa. 

 

Runoilija Aino Krohnin vuosikokousesitelmästä noukittuja  

 

Kuvassa runoilija Aino Krohn 

 
Kuvat: Taina Kangas 

 

Illan vieraana oli runoilija ja viestintäyrittäjä 

Aino Krohn.  

 

Ennen hänen puheenvuoroaan Pirjo-Liisa 

Niinimäki luki runon Krohnin 

esikoisrunoteoksesta  

"Mustarastas on minunkin nimeni" (2022) 

runon Minä olen imettäjä emoluution ihme. 

 

 

 
 

Kuva: Maritta Päivinen 

19.2.2023 



Hämeenlinnan Seudun Kalevalaiset Naiset  Vuosikokous 14.2.2023    

 

2 

 

 

 

Minä olen imettäjä emoluution ihme 

itseni ylittäjä  pelastajaterapeutti  solunsalpaaja 

sädehoito  puuro ja puhdas paita korva ja olkapää 

burana ja päiväuni, surunsieppaaja, sininen hetki 

syli ja synnyttäjä. 

Tulkaa minun tyköni kaikki 

te, joilla  on huono päivä  masennusta-tai-maniaa 

uupumusta  tuntemattomia ongelmia  epätoivon hetkiä. 

Tulkaa te, jotka tarvitsette 

pari  minuuttia  pari euroa pari sanaa pari suukkoa pari 

siltaa yli pahimpien kuilujen. 

Tulkaa! 

Tuuditan teidät turvallisuuteen ilman mennyttä-ja-tulevaa 

ilmastonmuutosta  sotia  uskontoja  isien virheitä  äitien 

väsymystä.  Olen maa ja   mullan   tuoksu 

meri  sen maininkien keinunta. 

Tulkaa! Kannattelen teitä, pyyhin kyyneleitä 

pidän yölampussa valon, hätistän pois pelon. 

Minun peittoni alle mahtuu 

vaikka miten paljon kylmiä varpaita. 

 

Nykyisin Hämeenlinnassa asuva Aino Krohn kuuluu Krohnien laajaan kulttuurisukuun. 

Isoisä Ensio Kurki-Suonio oli Hämeenlinnassa toimineen Höyhensaaren 

synnytyssairaalan perustaja ja lääkäri.  

 

Aino Krohn kertoi meille mielenkiintoisella ja hauskalla tavalla lapsuudestaan. 

Koti oli syvästi uskonnollinen ja lapsia rangaistiin helposti. Aino oli esikoinen, 

joten pienenä hän joutui hoitamaan pienempiä sisaruksia. Kerran 3-vuotias Aino 

”hoitaja” oli katsomassa ulkona 1-vuotiaan perään.  He kulkivat yhdessä 

kuralammikon lähelle. Kävelemään opetteleva lapsi kaatui ja likasi vaatteensa. Siitä 

hyvästä isosisko sai piiskaa. 

 

Pientä Ainoa kiinnostivat jo 3-vuotiaana kirjaimet. Aktiivisesti kysellen hän oppi 

kirjaimet ja oivalsi varhain, että sanat muodostuvat kirjaimista. Lukeminen ja 

kirjoittaminen avasivat hänelle oman yksityisen maailmaan.  

 

Aino sai lahjaksi lukittavan päiväkirjan. Hän piti päiväkirjaa lukitussa 

pöytälaatikossa. Päiväkirjassa Aino kirjoitti lainanneensa sekä käyttäneensä ystävän 

ripsiväriä ja meikkejä. Se oli syntiä. Kouluun soitettiin ja pyydettiin Ainoa 

saapumaan välittömästi kotiin. Rangaistuksena Ainon päiväkirja tuhottiin. 
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Ulkomailla 

 

Lukiossa matematiikka ei maistunut. Tervetulleeksi vaihtoehdoksi 

tuli mahdollisuus matkustaa Yhdysvaltoihin enon perheen kanssa. 

Ainon tehtävänä oli hoitaa enon 1- ja 3-vuotiaita tyttäriä. Siellä 

tarjoutui myös tilaisuus käydä amerikkalaista koulua. Hoitovuorot 

lasten Liisa-äidin kanssa järjestyivät. Aino osallistui aamupäivisin 

paikallisen High Schoolin opetukseen ja Liisan opinnot yliopistossa 

ajoittuivat iltapäivätunteihin. Aino opiskeli englannin kielioppia, 

amerikkalaista kirjallisuutta ja Yhdysvaltojen historiaa. Kurssiin 

kuului iso ja vaativa vanhahtavalla englannin kielellä Herman 

Mevillen kirjoittama kirja Moby Dick -  The Whale, josta päivittäin 

piti lukea useita lukuja seuraavan päivän keskustelun pohjaksi. Hän 

suoritti opinnot erinomaisin arvosanoin.  

 

Myöhemmin Aino asui ulkomailla oman perheensä kanssa. 

Puolison työ vei aluksi Kaliforniaan ja sittemmin Roomaan.  

 

Runoilijan polulla 

 

Krohn kertoi, kuinka lapsuudenkodissa oli tapana liittää lahjan oheen itse kirjoitettu 

runo. Pienenä tyttönä Krohn oli koristellut kummitädilleen häälahjaksi kanavakankaisen 

pyyhkeen punaisilla kuvioilla ja kirjoittanut siihen tikkukirjaimilla: 

Kun Helmi ja Ilkka tiskaa,  

he eivät toisiaan lautasilla viskaa.  

Ei heiltä kuulu tuskan nyyhkeet,  

koska heillä on hyvät pyyhkeet,  

 

Aino on runoillut koko ajan lähinnä pakottavasta tarpeesta itselleen pöytälaatikkoon. 

Runorikkaasta lapsuudestaan huolimatta ei omien värssyjen julkituominen ilman 

nimimerkin turvaa ei ollut itsestään selvää. Meidän perheessä oli vähän se ajatus, että hienot 

runot on jo tässä suvussa kirjoitettu. Vasta Hämeenlinnassa luovan kirjoittamisen kurssilla 

ohjaaja ihmetteli: Miksi sinä istut runojesi päällä? Ohjaajan rohkaisemana Ainoa uskalsi 

julkaista runojaan. 

 

Kotona Ainoa ei rohkaistu millään tavalla. Krohn on nimenä tuttu ja kaikki Suomen 

Krohnit ovat sukua toisilleen ja suvussa on monia tunnustuksen saaneita runoilijoita. 

 

Lapsesta asti runoja kirjoittanut Krohnin luontoaiheinen runo voitti YLE:n ja Suomen 

Luonnon Päivän säätiön luontorunokilpailun 2020.  

Tasavallan presidentin puoliso, runoilija rouva Jenni Haukio valitsi vuoden 2020 

finalistien joukosta voittajaksi Aino Krohnin runon Näillä silmillä.  

Krohn osallistui kilpailuun nimimerkillä Veera Viita. 
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Näillä silmillä ei enää 

näe hyvin lähelle. 

On otettava etäisyyttä 

ihmisiin, asioihin, ajatuksiinsa, 

katsottava kauempaa 

metsän reunaa, kaislikkoa, 

vuodenaikaa, joka vaihtuu, 

muuttuu ja katoaa, 

etiäistä, joka toistuu ja pelottaa. 

On nähtävä uudelleen unet, joita ei voi 

unohtaa, on hyväksyttävä haalistuminen, 

hitaus, herpaantuminen 

ja verhot, 

miten kaikki laskeutuu. 

Anna meille, anna meille 

vielä edes yksi maisema; se, missä usva 

kiirii pitkin järven selkää 

ja laiturin kaiteella varhainen lokki 

odottaa kalastajan paluuta. 

 

– Veera Viita 

 

Vuosikokouksessa Aino Krohn esitteli esikoisrunokirjaansa 

Mustarastas on minunkin nimeni.   

Krohn kirjoittaa ihmisen luonnosta, luopumisesta, surusta – 

hetkistä, joiden tietää olevan viimeisiä, ja juuri siksi niin 

merkityksellisiä. Runot kertovat kuolemasta ja erosta.  

 

Kun tietää surun tulevan, kohtaa mustarastaan laulun. Surun tunne 

läikehtii sisällä ensimmäisestä runosta lähtien. Rakas isä oli lähdössä 

sinne, mistä ei enää ole paluuta.  

Kun on rakastanut, luopuminen on tuskallista.  

 

Runokirjan kannessa on tyylitelty musta lintu. Teoksen 

nimikkoruno vie tamperelaiseen hoivakotiin keväällä  

2021 ja hämeenlinnalaisen Aino Krohnin 101-vuotiaan isän 

vuoteen viereen. 

Siskoni soitti hänelle kännykästään nauhoittamaansa keväistä linnunlaulua. 

Hämmästyttävää, mutta isä nosti päätään ja reagoi lintujen ääneen, Krohn kertoo. 
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Isä aloitti lauseen sanomalla “Mustarastas on minunkin”… 

Sitten hänen ajatuksensa taas karkasi. Lopulta hän huokaisi ja päätti lauseen sanoen: 

“nimeni”. 

 

Siinä on runo, Krohn totesi. 

Isä kuoli parin viikon kuluttua. Nyt puolitoista vuotta myöhemmin isän huokaus koristaa 

tyttären esikoisrunokirjan kantta. 

 

Aino Krohnista on kolmen viime vuoden aikana kirjoitettu paljon eri yhteyksissä. Tosin 

toiset Krohnin suvun julkisten henkilöiden tarinat ja tekemiset saattavat tupsahtaa 

google-haun tuloksena ensimmäiseksi. Suomeen ja Hämeenlinnaan palattuaan Aino 

suoritti ylioppilastutkinnon 30-vuotiaana. Nyt hän on asunut Hämeenlinnassa jo 27 

vuotta, kirjoittaa runoja ja osallistuu mitä moninaisimpiin toimintoihin. Hän myös 

kasvattaa lagotto romagnolo -rotuisia, italialaisia tryffelikoiria, joiden kanssa syksyisin 

harrastaa tryffelien metsästystä. Aino on julkaissut koira-aiheisia runoja ja kirjoittanut 

jopa tilaustyönä rotujärjestön 20-vuotisjuhlakirjan. 

 

Aino Krohnin vuosikokousesitelmä oli hieno, vapauttava. Naurunpyrskähdykset 

säestivät vähänväliä hauskaa rikasta ja lämminhenkistä sanaesitystä. Kommentoitavaa ja 

keskusteltavaa olisi ollut vaikka kuinka paljon. Aika oli rajallinen.  

Näin jälkeenpäin on erittäin haasteellista yrittää kirjoittaa Ainon lyhyestä luennosta (noin 

20 min) mitään systemaattisesti järkevää niin laajasta ja kokemusrikkaasta elämästä. 

Luennosta kirjoittamani muistiinpanoni olivat olemattomat. Täydensin niitä 

puhelinkeskustelujen ja google-hakujen avulla. Haluan jakaa Ainon esitelmästä saamia 

tuntemuksia ja kokemuksia kaikille kiinnostuneille. 

 

 

Vuosikokous odotti kärsimättömänä alkamistaan. 

 

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä hyväksyttiin ehdotus 

sääntömuutoksesta, jossa yhdistyksen säännöt yhdenmukaistetaan Kalevalaisten Naisten 

Liiton yhdistysten mallisääntöjen kanssa. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Matias 

Heporauta ja Outi Vinkki. Riitta-Liisa Joutsenlahti jatkaa hallitustyöskentelyä toiselle 3-

vuotiskaudella. Jäsenmaksu säilyy samana kuin viime vuonna eli 25 €).  

 

Runoilija Aino Krohn on tarkistanut ja hyväksynyt kirjoitukseni. 

 

Lähteet: Joista olen käyttänyt täydentäessäni Aino Krohnin esitelmätarinaani  

Maija Kauppinen: Oi niitä aikoja - kun naiset murtavat lasikattoja. 
https://www.hameensanomat.fi/teemat/5404039 
https://www.hameensanomat.fi/paikalliset/5317409 
Lukenut runokirja Mustarastas on minunkin nimeni surua käsittelevät runot 
Keskustellut luennosta Marjatan, Tainan, Matiaksen ja Pirjo-Liisan kanssa 
 

Katinalassa 15.2.2023  

Maritta Päivinen 

https://www.hameensanomat.fi/teemat/5404039
https://www.hameensanomat.fi/paikalliset/5317409

