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EI MITÄÄN UUTTA
AURINGON ALLA

TUNNUSMERKEISTÄ

Oskar Relander.Kirj.

Jo ammoisista ajoista ihmiset ovat käyttä-
neet merkkejä jos minkälaisiin tarkoituksiin.
Sellainen kokonainen sarja merkkejä on kirjoi-
tus, jossa merkkien kautta esitetään ääniä, pu-
hetta, kieltä. Vanhin kirjoitus oli kuvakirjoi-
tusta, joka ei ollut sidottu mihinkään määrät-
tyyn kieleen. Esimerkiksi kolme ratsastajaa
esitetään kolmella ratsastajaa esittävällä ku-
valla. Seuraava on sanakirjoitus, joka Kiinassa
vieläkin on voimassa. Siinä kullakin sanalla
on oma merkkinsä, tai ainakin enimmillä. (^
on aurinko, vuosi, iäisyys. Seuraava oli tavu-
kirjoitus, jossa eri tavuilla oli oma merkkinsä.
Semmoinen oli nuolenpääkirjoitus. Sitä seu-
raava nykyaikainen tavallinen kirjoitus.

Toinen sarja merkkejä on numerot, joitten
avulla saamme suurimmatkin luvut yksinker-
taisesti esitetyksi.

Mutta näitten lisäksi on monenlaisia muita
merkkejä:niinkuin esimerkiksipuumerkit. Kun
meidän kansamme ei vieläollut kirjoitustaitois-
ta, oli useimmilla oma puumerkkinsä, joka
lainkin edessä oli nimikirjoituksen arvoinen.
Sanoohan siitä Nummisuutarin Topiaskin: »Se
on vaan puumerkki, esimerkiksi tuommoinen
vuohensorkka, mutta sen merkitys on suuri.»
Lappalaiset leikkaavat puumerkkinsä porojensa
korviin.

On vielä muita tunnusmerkkiä. Monesti
merkki edustaa aatetta. Välistä se on sellai-
nen, jonka todellisen merkityksen vain joku
harva tietää, niinkuin kaikenlaisten salaisten
seurojenmerkit. Noin 30 vuottasitten huomat-
tiin laajalti koko Indiassa omituinen merkki.
Puihin olisiveltyhiukanhunajaa jasiihen pantu
kaksi hiuskarvaa ristiin. Nämä merkit ilmaan-
tuivat yöllä. Englantilaiset eivät onnistuneet
pääsemään selville,kuka näitä teki ja mitä ne
merkitsivät. Arveltiin niitten olevan kapinaan
yllyttäviä merkkejä. Ja ne aiheuttivat paljon
levottomuutta englantilaisten keskuudessa.Ka-
pinaa ei jostain syystä kumminkaan tullut ja
merkkien tarkoitus jäi ainaisesti salaisuudeksi.

Monet merkit ovat ikivanhoja. Mainitsen
niistä ensin ristin. 3+3; 3x3; +C°. Ensim-
mäisessä tapauksessa se onplus-merkki, toisessa
se merkitsee »kertaa» ja kolmannessa ilmaisee
että on puhetta lämpöasteista.

Ristin varsinainen merkitys on kumminkin
toinen. Koska Jeesus ristiinnaulittiin tuli risti
edustamaan kristinuskoa. Mutta tämän ristin
alkujuuri on kaksinainen. Vanhaan aikaan oli
risti kidutus- ja telotusvälikappale. Sen nimi
oli latinaksi crux, josta sanasta moniin eu-
rooppalaisiin kieliin on saatu vastine: kreutz,
croix,kors, cross j.n.e. Vanhin muoto siitä oli
T*, siis T-kirjaimen muotoinen. Tämä oli

» Hakaristi, Suomen lentolaitoksen merkki on
ikivanha. Se oli Dshingiskaanin sormuksessa ja
hänen lipussaan ja on kauan sitten kulkeutunut
Suomeen.»

Cccv««.
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alkuperäinen crux. T-kirjainta onkin joskus
kutsuttu pyhäksikirjaimeksi. Tästä muodostui
risti siten että sen yläpuolelle asetettiin pieni
lauta, jossaoli ristiinnaulitun nimi: 'j' Täten
crux sai nykyisen muotonsa, tuli siksi mitä me
nyt ristiksi kutsumme. Risti on nyt ollut
kohta kaksituhatta vuotta kaiken kristillisyy-
den tunnusmerkki. Se asetetaan kirkkojen
huippuuni rakennusten katoille, seinille. Sama
merkitys on ristillä kirjoissa, kuvissa ja esi-
neissä. Tämä risti kumminkin alkujaan mer-
kitsee Jeesuksen alennuksen tilaa ristiinnaulit-
semisen esikuvana. äin merkitsee aurinkoa,

jumaluutta, se naulittiin seinälle. Se pantiin
Jeesuksen kuvissa pään taa. Tästä jäi ensin
kehä pois ja sitten puolapuut vähenivät nel-
jäksi. Siten siitä tuli =jp ,risti. Tämä ristion
Kristuksen jumaluuden, kirkkauden tunnus-
kuva.

Myös kirkkojen pohjapiirros tehtiin ristin
muotoiseksi. cj~b , jossa kaikki haarat ovat
yhtä pitkiä sanotaan kreikkalaiseksi ristiksi.

Jota vastoin , jossa yksi haara on muita
pitempi, sanotaan latinalaiseksi ristiksi. Venä-
läisten kirkkojen ja hautojen risti taas on

Siinä vino poikkipuu alkujaan tarkoittaa
muka ristiinnaulitun jalkojen tueksi pantua
jalkapuuta. Vinoksi se on tullut kauvan sitten,
vaan kömpelyydestä. Vielä on monia ristin-
muotoja. "J" sanotaan Pietarin ristiksi,koska
tarinan mukaan apostoli Pietari ristiinnaulit-
tiin pää alaspäin. X nimitetään Andreaksen
ristiksi, koska apostoli Andreas sellaiseen ris-
tiinnaulittiin. Cr3 sanotaan Yrjönristiksi ja
$hsanotaan maltalaiseksi ristiksi.

Ristin merkityksestä johtui monenlaisia seik-
koja. Tekemällä ristinmerkkiä siunataan sekä
itseään että muita. Länsimaisissa kirkoissa
tehdään ristinmerkki vasemmalta oikealle, itä-

maisessa oikealta vasemmalle. Monofysiitit
tekivät ristinmerkin yhdellä sormella, alku-
aikojenkristityt kahdella sormella, kreikkalais-
katolisi t kolmella sormella jaroomalaiskatoliset
koko kädellä.

Vielä mainittakoon kristittyjen merkkejä.
Kristinuskon ensi aikoina,niinkuin on tunnettu,
kristittyjä vainottiin ja heidän oli pakko pitää
m.m. kokouspaikkansa salassa. Kokouspa.ik-
kojensa salaisena merkkirä he käyttivät kalan
kuvaa. Tämä on syntynyt siten että kala on
kreikaksi IXBY2, Se muodostuu kreikankie-
listen sanojen alkukirjaimista, jotka merkitse-
vät: Jeesus, Kristus, Jumalan, poika, Vapah-
taja. —/\ merkitsee kolminaisuutta. \y =

Jumalan valvova silmä. — }(\ = juutalaisten
pyhä merkki, »embleemi». Juutalaisten temp-
pelien katon huipussa on pallo merkitsemässä
koko maailmaa, kaikkinaisuutta. Samoinkuin
ympyrä merkitsee aurinkoa, jumaluutta, ijäi-
syyttä,merkitsee sileä sormusikuista rakkautta.

Aurinko onkaiken kasvullisuuden,valon an-
taja, hyvänantaja, hyvien voimien, henkien
edustaja. Vastakohtana sille on kuu pahan,
pelottavan, pelättävän edustaja. Mutta näin
on vain pohjoisissa maissa, kuumissa maissa
on päinvastoin. Siellä aurinko paahtaa, polt-
taa ja tuhoaa. Kuu paistaa yöllä,silloin koko
luomakunta herää riuduttavan päivän jälkeen
eloon, niin ihmiset kuin eläimet. Myös into-
himot kuohuvat, lauletaan, soitetaan, tanssi-
taan, syödään. Monet kansat palvelevat kuuta.
Puolikuu on turkkilaisten tunnusmerkki.
Se on heidän kenttämcrkkinsä, se on heidän
lipussaan ja heidän minareettiensa huipuissa.

Erittäin mielenkiintoinen merkki on haka-
risti f~H- Monet luulevat sitä suomalaiseksi
koristekuvioksi. Nyt se on otettu suomalaisen
lentolaitoksen merkiksi. Ei se myöskään ole
ruotsalainen,vaikka sitä ky.Ha tavataanruotsa-
laisissa rakennuksissa nimellä hakekors. Se on
ikivanha. Se tavataan katakombeissa,muinai-
silla indialaisilla, foinikialaisten kivisissä ruu-

{^/AXt4€ll^
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misarkuissa se on kiveen hakattuna, samoin
assyyrialaisten kiviarkuissa. Sen yleismaail-
mallinen nimi on svastika. Kaikkein mielen-
kiintoisin on mielestäni sen käytäntöAasiassa.
Se on kuuluisan Dshingiskaanin merkki. Se oli
hänen sormuksessaan. Se oli tunnusmerkkinä
hänen lipussaan. Vielä nytkin sitä Mongoliassa
paljon käytetään. Ossendofski kutsuu Mongo-
liaa Svastikan maaksi. Jo kauvan sitten se on
kulkeutunut Suomeen. Se tavataan koriste-
aiheena ompeluksissa, lakkien eli harakkain ja
sepalusten koristelluissa.

Kun Venäjän viimeinen keisarinna eli vii-
meisiäpäiviään Tobolskissaennenkuolemaansa,
piirsi hän timanttisormuksellaan svastikan ik-
kunaruutuun.

Hakarististä on Vienan Karjalassakehitetty
uusi merkki fä) mursun sydän.

Varsinmielenkiintoinen merkki onviisikanta,

pentagramma .Babyloniassasitä käytettiin
Ishtar jumalan merkkinä, viisipäiväisen viikon
vertauskuvana. Pythagoraan koulukunta piti
sitähenkisen jaruumiillisenhyvinvoinninmerk-
kinä. Sillä on yleensä arveltu olevan suojeleva
voima. Keskiajalla katolisessakirkossa seomis-
tettiin Neitsyt Marialle. Stella matutina. Suo-
messa se tavataan Marian kirkossa.

Kun Goethen Faust näytelmässä MefistofHes
yrittää tulla Faustin huoneeseen eihänvoi tulla
ovesta, sillä kynnykseen on leikattu penta-
gramma, vaan hänen täytyy tulla kynnyksen
alitse. Suomessa ja Aunuksessa on viisikantaa
käytetty suojelevana taikamerkkinä. Sen näki
ennen usein ikkunalautoihin,moniin astioihin,
vieläpä kanteleisiinkin uurrettuna.

Ikävä kylJä on viisikanta nyt saanut aivan
uuden merkityksen. Se on otettubolshevismin
merkiksi <af muotoisena ja käytetään sitä
m.m. sotilaan lakissa kokardina.

Kaikista merkeistä salaperäisin, merkillisin
ja pyhin on seitsenkanta, joka samoinkuin
viisikanta on tehtävä kynää paperista kohot-

tamatta. s^»4 Se ilmaisee1seitsenpäiväistäviik-
ix

koa,aurinkoa, kuuta ja kicrtotähtiä. SiinäonI
=aurinko, 2=kuu, 3=mars, 4=merkurius,
5 = Jupiter, 6 = venus,7 = Saturnus. Tästä
kuvasta saadaan myös selitys viikon päivien
nimityksiin. Sunnuntai on auringon päivä,
sundai, söndag,sonntag; maanantai — m&ndag

kuunpäivä; tiistai — marsinpäivä — mardi;
keskiviikko — merkuriuksen päivä — mercredi;
torstai — Jupiterin päivä — jeudi; perjantai— Venuksen päivä — vendrcdi;lauvantai — sa-
turnuksen päivä - - saturdag.

Tunnusmerkkien määrä on loppumaton. Al-
kemistit käyttivät m.m. seuraavia merkkejä:

/\= tuli, S^Z
-

ilma, V= vesi, =

maa.
Mailla,kaupungeilla, maakunnilla,sukukun-

nilla, yksityisillä ihmisilläkin on merkkinsä,
vaakunansa. Monesti niissä on ajatusta, usein
ei mitään.

Jo muinaisilla a.ssyyrialaisilla oli oma merk-
kinsä kyyhkynen. Persialaisilla oli kultainen
kotka siivet hajallaan. Atheenalaisilla Pallas
Athenelle pyhitetty pöllö. Siitä onpöllötullut
filosofian, viisauden edustajaksi. Meidän yli-
opistomme juhlasalissa on pöllöä käytetty
edustamassa viisautta. Ja Helsingin tieteel-
listen seurain talo on pöllönkuvasta saanut ni-
mekseen pöllölä.— Roomalaisilla kotka janaa-
rassusi. Ranskalaisilla kukko, gallus, edustaa
kelttiläisyyttä, kelttiläistä luonteenpiirrettä
ranskalaisissa. Lilja — \_o — Bourbonien lilja
— kuninkuutta. Englannin vaakunassa on
kaksi hevosta,Hengist ja Horza. Venäjällä oli
ennenkaksipäinen kotka. Tyrooli on punaisen
kotkan maa. Kiina on lohikäärmeen maa. Ja-
pani nousevan auringon maa. Jalopeuraa ovat
hyvin monet maat käyttäneet vaakunoissaan,
niin Suomikin.

Suomen maakunnilla on omat merkkinsä:
Uudellamaalla vene, Hämeellä ilves, Pohjan-
maalla viisi kärppää, Savolla jousi, Ahvenan-
maalla hirvi,koska se oli ennen kuninkaan met-
sästysmaa. Mielenkiintoisin on Karjalan vaa-
kuna. Siinä on kaksi koukistettua käsivartta.

C^l/CUmc^
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Toisessa on itämainen, toisessa länsimainen
miekka. Itä jalänsi ovat vuosisatoja taistelleet
Karjalasta. Kaupunkien vaakunoista on
Käkisalmen paraimpia. Siinä on kurki, jolla
toisessa, kohotetussa jalassa on kivi. Tarinan
mukaan asettavatkurjet vartijan toisten maa-
tessa. Sillä on kivi kohotetussa jalassa, joka
putoaamaahan, joskurki torkahtaa jaherättää
sen taas. Käkisalmikin on aikoinaan ollut Suo-
men rajavartija.

Aatelissuvuilla on vaakunansa, mutta mo-
nesti ne ovat vähän kuvaavia.

Sekä mailla että suvuilla jahenkilöilläkin on

monesti tunnuslauseensa. Englannin vaaku-
nassa on:Houngsoit qui maly penser.— Ruot-
sin kuningas Oskar IIotti tunnuslauseekseen
Brödrafolkens väl. Tätä lausetta muistaen
hän mieluummin luopui Norjankruunusta,kuin
salli sodan syttyvän veljeskansojenvälillä. Tie-
tääkseni vanhin suomenkielinen tunnuslause
suomalaisella aatelissuvulla oli von Konovv-
suvun: »Aina tyytyväinen.» Yrjö-Koskinenotti
tunnuslauseekseen: »Pysy Suomessa pyhänä»,
J. V. Snellman: »Vapaa, vakaa, vilpitön» ja
C. H. Molander: »Rehellisyys maan perii».

Helena Schjerfbeck. Meren rannalla.

\^^/aX4*€U.
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HELENA SCHJERFBECK
H. Ahtela

Ihmissieluun on laskettu ääretön kauneuden
kaipuu, ja kuta vähemmän tyydytystä ulko-
puolinen liikehtivä elämä on ihmiselle antanut,
sitä enemmän kauneutta on kaipaava sielu
loihtinut esiin omiin luomiinsa. Me tiedämme
sen — yhä enemmän on ihmiskunta alkanut
älytä sielullisten arvojen merkityksen, se on
nostanut jalustaltaan kuuluisuudet, jotka ei-
vät muulla kuin määrällä ja ulkonaisella tai-
dolla ole ihmiskuntaa rikastuttaneet, janostat-
tanut oikealle asemallensa nuo taistelijat, nuo
rikkaat sielut, jotkaoman henkensä pursuvista
hetteistä ovat ijäisiä arvoja ammennelleet.
Soitto on suruista tehty, senhän tiesivät joesi-
vanhempamme muinoin, tiesivät, että soiton
kauneusmaailma oli syntynyt sen kautta, että
suru ja murhe olivat pakoittaneet sielun hake-
maan tyydytystä mielikuvituksen sulonäyistä.

Mutta eikö näin ollen ole raskasta ajatella,
että se, mikä meille suurimman nautinnon,
syvimmän hengen herätyksen antaa, että se
on ollut vuosien tuskan tulos. On kyllä, sa-
dasti ja tuhannesti on henkeämme salvannut
tukahduttava tuskan tunne siitä, kuinka onne-
ton noitten elämä on ollut, kuinka paljon he
ovat saaneet kärsiä ja kestää, ennenkuin hei-
dän henkensä kaipuu on voinut kiteytyä tai
laajeta niihin kuviin, joita edessämme ihai-
lemme. Onhan tosin onni, että heillä on ollut
taiteensa, on ollut nuo luomisen ilon päivät
pimeitten viikkojensa taipaleella, ja meissä voi

herätä kiitollisuuskin suurta luontoa kohtaan
siitä, että se soi heille noitten suurten päivien
sarastuksen. Sillä niitten kirkkaus on voinut
olla niin suuri,että se luo valoa pitemmällekin
heidän polullensa, ja ellei tätä valoa olisi ollut,
olisi heidän polkunsakin ollut ylt'yleensä sako-
van yön peitossa. Kärsimyshän on pohjini-
malta taistelua, kamppailua, jota kaikkien
meidän toisienkin on käytävä, pyrkimystä
ainoaan toteen, sitähän on elämä, mikäli sillä
ihmiselle on mitään arvoa.

Mutta silloinkin mikä eroonkaan ollut eri

Helena Schjerfbeck. Äiti ja lapsi.
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ihmisten kamppailussa. Miten monet ovatkaan
kuitenkin kaikitenkin,pysyttäneetpohjimmalla
sisässään osan sitä itsekkyyttä, joka nykyajan
ihmiselle on niin ominaista ja jota kova tais-
telu olemisesta ja elinehdoista on ylläpitänyt.
Kuinka paljon kamppailua ja oman syyllisyy-
den ja huonouden tuntoaonkaan saanut tuntea
se, joka pienen minuutensa täysin unohtaen
on saavuttanut äärettömän,avosylisen myötä-
tunnon koko maailmaa kohtaan, tuon, joka ei
enää aseta rajaa hyviin ja pahan välille, vaan
jokanäkee, sanattomasti riemuiten näkee, poh-
jalla säilyneen hyvyyden kehnoimmankin ihmi-
sen sydämessä. Se joka on päässyt niin pit-
källe, että »voisi elää vaikka solassa, kunhan
näkee ihmisen kulkevan ohi».

Lämmin, avoin sydän kaikelle sille, joka
elää, kasvaa ja sykkii, se juuri on tehnyt niin
suureksi Helena Schjerfbeckin taiteen. Hänen
silmiinsä ovat saaneet katsahtaa ihmissielujen
soppiin syvemmälle kuin useimpien muiden, ne
ovat nähneet siellä hyvyyttä jakauneutta niin
suurta ja ihmeellistä,ettei ulkopuolisessa maail-

massa sellaista ole. Nämä ihmissielun luotimi-
set ovat käyneet hänelle paraimmiksi ja iha-
nimmiksi seikkailuiksi,mitäelo tarjota voi. Sen-
vuoksi ei hänen mielikuvitukselleen -- hiiren
työssään— ole jäänyt tilaa liikkuakseen,se on
käynyt pian tuiki tarpeettomaksi, jalopulta se
onkin heitetty arvottomanasyrjään. Kuta pi-
temmälle Helena Schjerfbeck on elänyt, sitä
enemmän hän on syrjäyttänyt kuvistaan sivu-
seikat — pelkissäkasvoissa, pelkässäprofiilissa,
syvältä tähyävine silmineen,pelkässä istuvassa
asennossa

—
niissä onollut aihetta yllin kyllin,

sisältöä yllin kyllin tehdäkseen teoksen oikeu-
tetuksi elämään ja antaakseen sille ijäisen ar-
von. Tämän takia ovatkin hänen kuvansa niin
todet.

Hän ei pane niihin mitään omaansa, hän
odottaa sitä hetkeä, vuosikausia, kunnes hen-
kilön kasvonpiirteet tai ilmeet antavat sen,
minkä hän tietää piilevän henkilön sisässä,
sisimmän itsensä, ja silloin hän ilmaisee sen
viivalla, väritäplällä. Hän kirjoittaa puoli-
toista vuotta sen jälkeen kun hän on aloitta-
nut kuvan eräästä henkilöstä,tämän hiljan ta-
vattuansa: Miten selvä kuvanne nyt onkaan
minulle,värissä,muovailussa, vain jokinviivan-
veto vielä — siinä on kaikki tarvittava.

Minkälainen onkaan sitten Helena Schjerf-
beckin elämä ollut? Voiko ajatella oikeampaa
tai kuvaavampaa vastausta siihen kuin se,
jonka taiteilija itse on antanut monista muoto-
kuvistaan. Mustasta, kammottavan tyhjästä
taustasta taiteilija kurkoittaa päätään niitä
ihania näkyjä kohti, jotka kuvastuvat hänen
jännittyneeseen ilmeeseensä.

Viikatemiehen kutsuun koukistunut sormi,
se onkin aina häämöittänyt Helena Schjerf-
beckin takana,aikaisemmasta lapsuudestaasti.
Mutta vaikeammiksi kävivät päivät senjälkeen
kun hänen, Ateneumin piirustuskoulun opetta-
jana oltuaan, liikarasituksesta heikentyneenä
oli lähdettävä koettamaan etsiä uusia voimia
muista ilmanaloista,elellen sekä Norjan tuntu-
reilla että Fiesolen aurinkoisilla kukkuloilla.
Senverran hän sai siellä niitä kootuksi, että
hän, senjälkeen asetuttuaan syrjäiseen, kuiva-Helena Schjerfbeck. Pukukuva.
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ilmaiseen suomalaiseen saloseutuun, on jaksa-
nut maalata taulun silloin, toisen tällöin,usein
hyvinkin pitkien väliaikojen perästä. Mutta
aina askarrellen niin, että hän 2j:na vuoro-
kauden tuntina olisi saanut kootuksi senverran
voimia, että jaksaisi työskennellä 24:nnen.
Tämä pakoitettu itsensä hillitseminen, pakoi-
tettu työstäerillään pysyttäytyminen, se luon-
nollisesti olisi ollut tuskallinen vähemmänkin
rikkaalle, vähemmänkin iha-
nia näkyjä omaavalle sielulle
kuin Helena Schjerfbeckille,
ja ken voikaan kuvailla mie-
lessään taiteilijan epätoivoa,
kuukausien vierähtäessä il-
man että mitään on saatu
aikaan. Miten monasti on-
kaan siinä päivä päivän, viik-
ko viikon jälkeen vienyt, nä-
kyjen syntyessä ja hälvetessä
hänen aivoistaan, voimatta
enää koskaan uudelleen saada
muotoa, miten monasti ovat
kesken työtä voimat pettä-
neet ja inspiratsioonin läm-
min vuo valunut hiekkaan.
Kuinka usein onkaan pimeä
piillyt mustana ja sankkana
hänen huoneessaan,ihmetellen

pienen öljylampun ahtaassa valoke-
hässä istuvaa yksinäistä naista, joka
pysyy pystyssä missä toinen sortuisi.
Ja miten monasti onkaan kaipauk-
sen täytynyt nousta saavuttamatto-
maan, mahdottomaan unelmaan saada
kerrankin lähteä muitten matkaan, uu-
sia taivaita ja uusia töitä kohti, saada
kerrankaan elää, nauttia ja nähdä.
Mutta ei -- omien kuvittelujcnsa maa-
ilma on jäänyt ainoaksi, johon He-
lena Schjerfbeckilla on ollut pääsyoi-
keus, - - vain jonain leyhkävänä kevät-
päivänä, kun lämmin paiste hivellen
pyyhkäisee hänen ohimoiltaan valah-
taneen hapsen, havaitsee hän, miten
ihmeen vihreät ovat lehdet -

Ja kaikkeen tähän on kuulunut vielä tuo ta-
vallinen taiteilijakohtalo - -miten paljon
ajatuksia, miten paljon aikaa onkaan häneltä
liukkaan kulunut,ponnistellessaan, ettei puute
pääsisi aivan pirtin perälle asti.

Omien kuvittelujen maailma on saanut
hänelle korvata sen, mitä kova kohtalo on hä-
neltä evännyt, kirjat, kuvat, jopa näyttely-
luettelot ovat saaneet hänen elämälleen antaa

Helena Schjerfbeck. Toipuva potilas.

Helena Schjerfbeck. Tyttö madonnankuvan edessä.
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sisältöä, - tällä haavaa emme ajatteli' hänen
työtään ja työaikaansa. Vuosikaudet on hän
saanut hengelleen tyydykettä tutkiessaan joka
päivä kappaleen Dantea, ja jotkut kärsivät ja
ihanteittensa edestä taistelevat henget, kuten
jokin Krapotkin, ovat antaneet hänen nähdä
miten äärimmäisissäkin oloissa ihminen voi
sortumatta seistä. Hän on elänyt Halzac'in
kanssa siellä, missä elämä kiehuu ja päilyilee,
riemuiten, sillä tässä maailmassa tapahtuu jota-
kin. Muistiinhan tässä mieleen Jonas Lien
äiti, joka vanhaksi tultuaan piti kirjalaatikkoa
vuoteensa jalkapäässä - vain ranskalaisia ro-
maaneja, koska hän tarvitsi gallialaisen selkey-
den vastapainoksi omalle mielikuvitukselleen.
Ja jos l)ostoje\vskij luotii syvälle ihmissieluun,
niin se myöson hänelle tuttua ja rakasta, oli
se kuinka realistista tahansa, hänen itsensä
ollessa samanlainen luotija. Vieläpä luonnon-

mystiikka ja luoimonrealismikin Hamsunin,
Kiven tapainen häntä riemastuttaa. Mutta
joshänen eteensä levitetään kappale verhoa-
matonta, ulkopuolista elämää, silloin säi-
kähtää hän, luulonsa mukaan siksi,että siinä
kuvataan liian läheisesti ja valtavasti sitä
(elämää), josta hän ijäti ja ijäksi on ollut
eroitettuna. Mutta eiköhän meidänluulomme
ole oikeampi, meidän, jotkauskallammeroh-
keammin asiaan painua: He ovat maalail-
leet, kirjoitelleet loistavalla tekniikalla ja
tyylillä, heillä on ollut rakkauttakin aihei-
siinsa ja aineeseensa, mutta ei sitä koko-
naan itsensäunohtavaa rakkautta,sitä täyttä
avointa syliä, jota Helena Schjerfbeck vaa-
tii oikean taideteoksen tekijältä. Heidän
työnsä ovat päältäpäin tehdyt hetken hur-
massa ja inspiratsioonissa, mutta eivät ole
syntyneet siitä valosta, joka toistamisen
lisäksi myös lämmittää.Helena Schjerfbeck. Kokoelma Gösta Stenman. Naisen profiili.

Helena Schjerfbeck, Vuoteen ääressä.
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Pitääkö vanha sananlasku paikkansa?
Salme Setälä.

Oma lupa, odki lupa, sanoo vanha suomalai-
nen sananlasku, mutta varmaankin moni 5

—
7

kerroksisen vuokrakasarmin asukas, jolla on
kaikki yhteistä naapuriensa kanssa, mikä mah-
tuu ruuanhajun ja gramofooninrääkkävksen
ja pienten punatakkisten vetämiin rajoihin,
mahtanee huokailla, että tuon vanhan sanan-
laskun laita on, kuten kaiken vanhan ja hy-
vän, missä ei ole muuta vikaa, kuin ettei se
pidä nykyaikana paikkaansa.

Suurimmissa kaupungeissa meillä, etenkin
pääkaupungissa, kuten hyvin tiedämme, ovat
ihmiset miltei pakotetut asettumaan vieri vie-
reen naapurien ylä- ja alapuolelle huoneistoi-
hin, joissa huolimatta siitä, että »tupa» olisi-
kin oma, ei ainakaan voi puhua »omasta lu-
vasta»: naapurien melu, soitto, puhelinhuudot,
jopa askeleetkin, koirain haukunta, seinäkel-
lon lyönnit, lasten itku, vesijohdon suhina
ovat jokapäiväisenä elämän välttämättömänä
säestäjänä, jostaei voi päästä eroon. Sitä vas-
toin englantilainen tai hollantilainen ei ikänä
suostuisi sellaiseen ikävään riippuvaan ase-

maan naapureistaan. »Kotini on linnani», sa-
noo englantilainen, ja hän huolehtii myössiitä,
ettei hänen lausepartensa muutu vanhanaikai-
seksi, olkoot ajat muuten miten muuttuvaiset.

Tosin suurissa kaupungeissa Englannissakin
on keskikaupungilla jonkunverran vuokrata-
loja, joissa ihmiset asuvat »flat'eissa», huoneis-
toissa, päällekkäin asetetuissa kerroksissa ku-
ten meilläkin, mutta oikea englantilainen pu-
huu kuin säälien sellaisista raukoista, jotka
asuvat niin epämukavasti, sillä heille on suo-
rastaan luonteenvastaista asettua asumaan
»vaakasuoraan». He ymmärtävät antaa arvoa
kodin rauhalle ja täydelliselle häiritsemättö-
myydelle, englantilainen koti on todella linna,
se on pyhättö, jonne sivullisella ei ole tulemista
eikä häiritsemistä. Siksi asuukin hän »pysty-
suoraan». Hänellä on oma kapea talonsa, joka
tavallisesti on 3-kerroksinen: alakerrassa arki-,
seurustelu- ja ruokahuoneet keittiöineen, toi-
sessa kerroksessa makuu- ja kylpyhuoneet
sekä lopuksi ullakkokerroksessa palvelijain
makuuhuoneet. Näin on kullakin perheellä

Hampstcad puutarhasesikaupunki,Lontoo. Valok. kirjoittaja
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oma rauhansa, vaikkapa rakennukset eivät
aina ole täysin erilliset omilla palstoillaan,
vaan rivitaloja, vieri vieressä, niin että ulom-
maiset poikkiseinät ovat naapurien kanssa
yhteiset: kenenkään ei missään tapauksessa
tarvitse hermostua yläkerran koulutytön sor-
miharjoituksista kesken parasta työaikaansa
eikä pelätä kattolampun tipahtavan päähänsä
kello neljältä aamulla, kun yläkertalaiset »jat-
kavat», ei tarvitse todeta, että jossakin päällä
asuvat polyteekkarit palaavat aina kahdelta
yöllä kotiin ja kylpevät niin että vesi kuohuu
yhtenä kohisevana Imatrana vesijohtoputkia
myöten kesken yönhiljaisuutta.

Ei, jokainen perhe saa järjestää olonsa ja
elämänsä yksinomaan perheen tapoja ja mu-
kavuuksia silmällä pitäen: saa työrauhan kun
tahtoo, saa soittaa ja tanssia kun tahtoo, pel-
käämättä kenenkään häiritsevän tai ketään
itse häiritsevänsä. Ja kaiken lisäksi on kulla-
kin pikku »linnalla» oma pieni puutarhansa:
ehkä etupuutarha vihreine nurmineen ja kuk-
kivinc köynnösruusuineensekä lisäksi puilla
ja pensailla somistettu pihapuutarha, jonka
kauneus on jokaisen tosi ylpeys. Näin ei tar-
vitse asua niukka-aurinkoisessa kivierämaassa
asfalttipihojen ympärillä, missä on vaikea
löytää viheriää läikkää lasten leikkipaikaksi,
kuten Töölöössäja yleensä Helsingissä, vaan
kullakin on oma pieni vihreä maatilkkunsa.

Saksassa ja Ruotsissa, joista meille yleensä
niin hyvä kuin pahakin on tuotettu, ei tällai-
nen yhdenperheen asuntojärjestelmä suurem-
missa kaupungeissa ole ollut vallitsevana,vaan
on näissäkin asuttu vuokrakasarmeissa. Mutta
viime vuosikymmeninä on omakoti-harrastus
voittanut alaa näissäkin maissa. Vuokratalojen
huonot puolet käsittäen ovat kaupungit koet-
taneet järjestääomakotialueita,esikaupunkeja,
puutarhaesikaupunkeja, joihin on hankittu
tilaisuus suhteellisen halvalla rakentaa omia
koteja omille tai vuokratuille palstoille. Ja
järjestämällä mahdollisimman nopea jamukava
liikenneyhteys keskikaupungille - junat, rai-
tiotielinjat, autobussit — on nämä omakoti-
alueet liitetty kaupungin suoranaiseen yhtey-
teen.

Omakoti-harrastuksesta Ruotsissa mainit-
takoon, että jotta yleisö yhä suuremmassa
määrin käsittäisi näiden edut, on Tukholman
omakotialueille järjestetty parikin kertaa kau-
niita näyttelyjä: kokonaisia huvilakaupungin-
osia on rakennettu valmiiksi, vieläpä pikku-
huvilat kalustettukin huonekaluineen, pöytä-
liinoineen, ikkunaverhoilleen ja pikku esinei-
neen, jotta katselija saisi oikein havainnollisen
kuvan tällaisesta omasta asumuksesta ja sen
asiaankuuluvasta järjestelystä. Meilläkin var-
masti sentapainen näyttely voisi olla terveel-
linen: se siirtäisi ihmisten ajatukset pakosta-

Hampstead puutarha-esikaupunki

Palanen sitä helsinkiä, jonneikävöidäänvapaalta ja aurinkoiselta maaseudultaa.
Töölönkivierämaata.

tjtutut^



127

OMIA, IHASTUTTAVIA PIKKUKAUPUNKEJAMME

km omakoti asiaan ja kantaisi vannaankin
hyvän hedelmän.

Maaseutukaupungeissa kuitenkin, etenkin
pienimmissä, on meillä yleensä omakotijärjes-
telmä vallalla: asutaan yksikerroksisissa puu-
taloissa, joilla usein on vihannat pihamaat
idyllisine ikivanhoine varjostavine puineen,
syreenipensasaitoineen ja kukkapenkkeineen- siellä on kullakin perheellä oma rauhansa
ja lapsilla terveelliset, ihanat leikkipaikat, joita
ahtaiden katujen varsilla, korkeidenkivitalojen
varjossa asfalttipihalla leikkivä kalpea, valon
ja ilman puutteessa nääntyvä lapsi, täydellä
syyllä saattaakadehtia.

Mutta annapas olla,kun tällaiseen idylliseen
tuuheiden pihapuiden kaunistamaan pikku-
kaupunkiin rakennetaan uusi »komea talo»,
niin eikös se vaan olekin oikea rehellinen Hel-
singin mallinen vuokrakasarmi, joka pimittää
auringon ja pakottaa viattomat ihmiset asu-
maan päällekkäin toistensa kiusana. Se on
tietysti »hienoa»! Mitä maaseutu matkisi, ellei
pääkaupunkia, olkoon että pikkukaupunkien
herttainen viihtyisyys, rauha jarunollinen kau-
neus ovatkin vaarassa! Yhtenä syynämoniker-
roksisien talojen ilmaantumiseen on tietenkin
kaupungin kasvu jatonttihintainnousu — mut-
ta eikö Suomessa muka todellakaan ole lääniä!

Hamina. Vihreyttä ja ilmaa.

Turku. Pihamaa Piispankadulla.

Rauma. Kaunis katukuva.

Loviisa. Idyllistä rauhaa.
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Eipä siltä, ettei Helsingin lähistölle olisi
alettu järjestää alueita, joille ci saa rakentaa
korkeita vuokrakasarmeja, vaan yhden tai
kahden perheen asuntoja. Kulosaari on jo
miltei täyteen rakennettu, ja on siellä miltei
yksinomaan yhdenperheen rakennuspalstoja,
joilla kaikilla on tilaa puille ja puutarhalle
eikä niissä ole muuta vikaa kuin asuntojen
kalleus. Samalla tavalla onMunkkiniemeen ja
Lauttasaarelle suunniteltu yhdenperheen asun-
totontteja ja on suunnitelmaa jo viime vuosina
alettu toteuttaakin. Alueiden rakennustoimin-
taa ei kuitenkaan voi kehua liian vilkkaaksi:
syynä lienevät yhä nousevat tonttien hinnat

Munkkiniemessä vastaakeskinkertaisen ton-
tin hinta suunnilleen parin kolmen huoneen
huoneiston hintaa keskikaupungilla ja ovat ne
kumminkin koko joukonhalvemmat kuinKulo-
saarella. Lisäksi vaikuttaa rahankireys jaitse
rakennuskustannusten kalleus. Osaltaan on
huomattu,ettei ihmisten yleensä mieli tee aset-
tua sinne,koska onhuono yhteyskeskikaupun-
gille: pääsee liian harvoin jahitaasti. Emme tie-
tenkään voi vaatia Lontoon sähköjunia, jotka
joka toinen minuutti syöksähtävätasemalle ja
nielaisevat aamuisin tuhansia ja taas tuhansia
työhönkiiruhtavia esikaupunkilaisia ja jälleen
liikeajan päätyttyä palauttavat heidät nopeasti
oniille herttaisen rauhallisille asuinsijoilleen.
Oma autokaan ei meillä paljoa auta, ellei ole
erikoista autonkuljettajaa, joka kyydittää
kunkin perheenjäseneneri aikaan kaupunkiin:
lapset aamulla kouluun, ehkäpä kahteen eri
aikaan, sitten perheen pään virkaan, mahdol-
lisesti myösperheen äidin taas omaan aikaansa.
Mutta oma autonkuljettaja on tavallisesti
liian kallis ylellisyystavara — ja niin lie ehkä
auto itsekin. Raitiovaunuissa lapset talvi-
pakkasella vilustuvat ja aikaa hukkautuu ai-
kuisilta suunnattomasti vaunujen lähtöaikoja
tavoitellessa ja sitten taas hitaasti niissä kau-
punkiin pyrkiessä.

Sen puoleni,i voi toistaiseksi ymmärtää kivi
kasarmien ylivallan, jos kohta tätä tosiasiaa
suuresti valittaen.

Käpylässä on myöskinyhdenperheen asunto-

tontteja n.s. Kumpula-alueella, joka on jo täy-
teen rakennettu. Siellä on saanut noin 125
tuhannella markalla kolmen huoneen ja keit-
tiönasunnon viidenkymmenen vuoden vuokra-
oikeudella. Samoin on Taivaskallion seudulle
varattu tontteja, joille voi rakentaa 5 huoneen
asuntoja, joiden hinta viidenkymmenen vuo-
den vuokraoikeuksineen noussee 250 tuhan-
teen markkaan. Suhteellisen halvasta hinnasta
huolimatta — joka on mahdollista kunnallisen
avustuksen ansiosta — ei kuitenkaan ihmisillä
tunnuolevan suurempaakiihkoa muuttaasinne:
jokainen tahtoo asua »postin vieressä», se on
nyt kerta kaikkiaan suomalainen tapa, johon
on totuttu. Kulkukin on Käpylään vielä siksi
hidas ja raitiovaunut harvassa, että sekin osal-
taan vaikuttaa ihmisten haluttomuuteen muut-
taa sinne. Mutta vastapainona hankaluuk-
sille on oma tupa, oma lupa, todellinen viih-
tyisä rauha ja kasvavalle polvelle puhdasta

Appelviken, Tukholma
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ilmaa ja aurinkoa,niin että heistä kerran voi
toivoa kehittyvän voimakkaita, hyödyllisiä
kansalaisia, minkä luulisi jossain määrin myös
painavan vaaassa.
V"Meillä suomalaisilla on omakoti-halu luulta-
vasti vielä aivan kuoressaan, monen päähän
ei pälkähdäkään, että kaupunkilainen saat-
taisi asua muualla kuin vuokrakasarmissa. Tar-
vitaan varmaankin pitempiaikaista sivistys-
työtä, ennenkuin meihin juurtuu omakoti-
tarve. Mutta aikaa voittaen lienee kuitenkin

uskottavaa, että suurkaupunkiemme keskus
muuttuu levottomaksi cityksi, ja perheet etsi-
vät viheriää,aurinkoista rauhaa ja lepoa nuu-
tuneille hermoilleen kaupunkien liepeiltä, jonne
keskikaupungin melu ja ilmattomuus eivät
ulotu. Tällä hetkellä tuntuu yleinen kaupun-
gin syrjään siirtyminen kaukaiselta, jaerittäin
kuvaavaa meikäläisille oloille on,että sensijaan
että liike-elämä koettaisi keskittyä juuri keski-
kaupungille, kuten kaikkialla muualla, sirot-
televat pankit jonninjoutavia haarakonttorei-
taan pääkaupungin kulmille, ikäänkuin istut-
taen cityä laitakaupungille — eihän pankki ole
mikäänmaitopuoti, jonkapitää olla joka talossa.

Tällä hetkellä on omakoti-tontti pakostakin
haave useimmille niillekin, jotka sitä kaipaa-
vat: liian kallis laihalle kukkarolle, liian kau-
kana — meillä on kiire! Ja vuokrakasarmissa
suurimman osan vuotta viettävä perhe koet-
taa korvata kesän akana parina kuukautena
kivierämaan haitat muuttamalla useinkin ah-
taisiin ja epämukaviin kesäkoteihin, joissa kai-
kista nykyajan epämukavuuksista huolimatta
on se suuri etu, että ympärillä on ilmaa ja au-
rinkoa ja samalla: oma tupa, oma lupa edes
jonkun aikaa vuodesta.

Mutta nykyisistä vaikeuksista huolimatta
olisi luonnollisinta,terveellisintä ja kotielämän
viihtyisyyden, hermojen säästämisen ja työn
keskittämisen kannalta kovin suotavaa, että
meilläkin omakoti-harrastus saisi jostakin päin
aikamoisen sysäyksen ja saattaisi suomalaiset,
jotka muilla aloilla kyllä harrastavat vapautta,
hiukan harrastamaan myös kotinsa vapau-
tumista sangen arveluttavasta ja epäterveestä
kehityksen varjopuolesta: kivikasarmien erä-
maista.

Katukuva
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Nykypäivientaiteelinen
muotokuvaus

Valokuvauksen nuoressa ja nopeassa kehi-
tyksessä on huomattavissa eri makusuuntia.
Niin paljon kun ne eroavatkin toisistaan, on
kaikkien tarkoituksena valokuvauksellisin kei-
noin taiteellisen kuvan saavuttaminen. Yleensä
on jo, uudemman optiikan avulla, irtauduttu
neulantarkasta kuvaamistavasta. Nykyisin
työskennelläänmuotokuvauksessa pehmeäpiir-
teisellä objektiivilla, joka sivuuttaa häiritsevät
yksityiskohdat,antaen tilaa kokonaisvaikutuk-
selle. Valon, varjon ja viivan avulla »rakenne-
taan» kuva. Ne ovatkin pääasiallisimmat ulko-
naiset keinot kuvan rakenteessa, lukuunottaen
tietysti tekniikan hallitsemisen.

Toinen vaikeampi tehtävä muotokuvaajalle
on henkilön persoonallisuuden julkituominen
kuvassa. Pienessä tuokiossa on arvioitava joku
luonteen piirre tai ilme, asenne, jotta kuva saisi
kuvattavalle henkilölle ominaisen sävyn. En-
nenkuin kuvaamiseen ryhdytäänonhenkilö tai-
tavasti saatava vapautumaan pingoittuneisuu-
desta, jonka tieto tapahtuvasta valokuvaami-
sesta saa aikaan. Siksi vapaasti valokuvauk-
sellisin keinoin voidaan käsitellä aiheita, että
jokaiselle muotokuvaajalle muodostuu oma
tyylinsä. Se ei kuitenkaan estä heitä niinkuin
nähdään esim. tämän aukeaman kuvajäljen-
nöksistä,pitämästä johtolankanaan tässä san-
gensuppeassa muodossa esitettyjä yleisiä sään-
töjä.

Atelier Paris, Mikonk. 19.

Atelier Universal, Aleksanterink. 21.
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taiteellinen
kuvaus

Kun nyt enemmän kuin koskaan ennen pyri-

tään aikaansaamaan mahdollisimman luonnol-
lisia kuvia, vaaditaankin, ettei valokuvaus saa
olla luonnon kopioimista tai maalaustaiteen jäl-
jittelyä. Valokuvauksen tulee olla täysin itse-
näinen taiteenhaara. Sen on käytettävä niitä
mahdollisuuksia, joita vain sillä oneikä millään
muulla taiteenhaaralla.

Valokuva, jonka sommittelutapaa eivät ole
käyttäneet muut, eivät ainakaan samalla ta-
voin, on valokuvaustaiteellinen ihanne, sanoo
äskettäin eräs asiantuntija »Valokuvaus» nimi-
sessä lehdessä. Ja eräs ulkomaalainen uusikirja
lisää: Valokuvaus on valolla ja varjolla maalaa-
mista. Sävyarvo on valokuvauksen keino.

Meillä on Helsingissä valokuvaaja-taiteili-
joita, jotka toteuttavat näitä uudenaikaisia
vaatimuksia yhtä etevästi kuin konsanaan hei-
dän ammattitoverinsa maailman keskuksissa.
Ne valokuvaamot, joilla kullakin on kuvansa
tässä aukeamassa kuuluvat niihin. Ajanmukai-
set valokuvausateljeet Paris, Helander, Apollo
ja Universal ovat täydelleen aikansa tasalla,
ja tämän saman voi sanoa vielä joistakuista
muista. Voimme olla iloisia siitä, että tälläkin
alalla täytämme kansainvälisiä mittasuhteita,
kuin myös siitä, että voimme tulla ikuiste-
tuiksi suuremmaksi iloksi lapsillemme ja
muille muistoamme harrastaville kuin mikä
olimahdollista entisille polville.

Atelier Relander, Bulevardi 2.

Atelier Apollo, L Heikink. 22.
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Kotiemme taiteellisuus kasvamassa

Kirj

Suomen Käsityön Ystävien ryijytaiteesta

E. S.

Oletteko huomanneet, hyvät ystävät, minkä-
lainen kangaspuitta) jyske käy yli Suomen nie-
men? Kutominen on tullut muotiin voiko enään
olla siunatumpaa muotia. Naiset istuvat taasen
kangaspuittensa ääressä ja heittävät sukkulaansa
niin että posket punottavat ja tukanraja kiharoi-
tuu. Mitä he kutovat? Ryijyjä ennen kaikkea.
Frof. Sireliuksen ryijykirjan kautta olemme saa-
neetsilmät auki huomaamaan,ettäryijytaiteemme
on hienoa perintöä ja että sen jälleen pitäisi tulla
jokaisenkodin omaksi. Ryijy on kodin kaunistus.
Miksemme voisi ryijynkutomista oppia yhtä hyvin
kuin sitä osattiin ennen vanhaan esi-äitiemme ai-
kana.

Hauska on,ettäSuomen naiset ovat sen oivalta-
neet. Tampereella piispan ja insinöörien rouvat
tavatessaan keskustelevat malleista ja langoista,
Kokemäellä apteekkarien ja tilanomistajien emän-
nät mistä lankoja saavat halvimmalla, Oulut ja
Kuopiot, Viipurit ja Turut on vallannut sama
innostus. Koko maa-
seutukutoo ja puhe-
limet soivat: Joko
sait mallisi? -- Nais-
maisterit emäntinä ja
tyttärinä, opettajina
tai virkanaisina ovat
jättäneet ainaiset lu-
kunsa ja päänvai-
vansa ja polkevat
sielunsa ja ruu-
miinsa terveydeksi
kangaspuittensa poi-
kimia.

Entäpä kun jokin
perheenjäsen maa-
seudulta pistäytyy

Helsingissä, olkoon sitten piispa tai pappi,
talonisäntä, ylioppilasneiti tai kutojatar itse, niin
eikövaanolekin asiaa Suomen Käsityön Ystäville
malleja vaihtamaan tai muuta ylen tärkeätä asiaa
toimittamaan. Sillä siellä on se varsinainen ryijy-
keskus. Sieltä vuokrataan mallit, sieltä ostetaan
langat ja saadaan neuvot. Kordelinkin jo ymmärsi
aikoinaan asian tärkeyden lahjoittaessaan 35,000
m:kaa yksinkertaisten ryijymallien laatimista var-
ten, joita saa ostaa. Ja kun toht. Ailio ministerinä
ollessaan hankki Suomen KäsityönYstäville valtio-
avun, tapahtui se sentakia, että siellä työskennel-
lään ryijytaiteen tunnetuksi tekemiseksi kansan
syvissiikin riveissä. Se on siinä suhteessa aivan toi-
sella kannalla kuin vastaava laitos. Svenska Hand-
arbetets Vänner Tukholmassa, joka työsken-
telee vain varakkaiden piirien kesken.

Paljon hylättävää on aikojen kuluessa las-
keutunut yhteiskunnan huipuilta alas kan-
san laajoihin kerroksiin. Tällä kertaa on

puhe jostakin oikein
hyvästä. Pari kol-
me vuotta sitten
eli keskuudessamme
norjalainen minis-
terinrouva Hachke,
joka oli innostunut
kutojatar ja jolla
alinomaa oli asiaa
Suomen Käsityön
Ystäviin. Hän tar-
tutti ryijyinnon ko-
ko diplomaattikun-
taan ja siitä se
levisi moniin suoma-
laisiinkoteihin, jotka
eivät ennen olleetHelena Schjerfbeck. Herraskartano. Turun taidemuseo.
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asiaa miksikään huomanneet. Nyt hän asuu Was-
hingtonissa ja tekee siellä propagandaasuomalaisen
ryijyn puolesta yhdessä ent. Puolan ministerin-
rouva Filipovviczin ja lähetystösihteerin rouvan
Bielskyn kanssa, jotka ovat vieneet kumpikin suo-
malaisenryijynmukanaan U.S.A:npääkaupunkiin,

Kun Helsingissä oleva Englannin lähettiläspari
Sir Ernest ja Lady Rennie saavat englantilaisia
vieraita tai Ranskan ministerin rouva de Coppet
ranskalaisia,viedään nämä katsomaankangaspuit-
ten helskyntää ja uusien ryijyjen väriloistoa Suo-
men Käsityön Ystävien yläkerrokseen, jossa niitä
näyttelee kaikille kävijöille monivuotinen johtaja-
tar, AiniNevander. Ilomielinhän kertoelee, miten
Tukholman ja Varsovan lähetystöjenkaikki käsi-
työtuotteet, huonekaluihin ja uutimiin asti, on
heiltä tilattu, samoin Moskovan, paljon myösNor-
jaan,Viroon y.m. Se onerinomaista Suomi-propa-
gandaa,sillä näkeehän silloin maailma, ettämeillä
on taideteollisuus korkealla asteella ja että meillä
on isänmaallistamieltä.

Mutta tärkeintä meille on, että itse opimme pa-
nemaan omallemme arvoa ja yhteisvoimin koe-
tamme saada tästä rakkaasta ryijytaiteestamme
sekä kotiemme kaunistusta että kansallista tulo-
lähdettä. Miksemme kilpailisi muittenkanssa, kun
esi-äitimme ovat antaneet meille näin kauniin pe-
rinnön kehitettäväksi.

Tulipa äskettäin eräs itämaalaisten mattojen
kauppias Berliinissä olevaan Suomen lähetystöön
ja pyysi jättää osan mattovarastostaan sinne tal-
teen. Heidän on tapana matkustaa lähetystöstä
lähetystöön,koska tavaraon turvassa ja tulee osto-
kykyisten tietoon. Näyteltiin tälle tashkentilaiselle

suomalainen ryijy ja kysyttiin, voisiko hän sanoa,
mistä se on kotoisin. Ukko tarkasti japudisti pää-
tään: Ei ole numeroa tässä —

■ en osaa sanoa. Kun
sai sen tietää, huudahti hän: Mutta miksi sitten
ostatte meidän mädänneitä mattojamme, kun ker-
ran osaatte noin hyvin kutoa itse!

Siis on hyvä helskytellä mutta samalla, hyvät
kutojattaret, punnita, onko syytä ikuisesti Sire-
liuksen kirjan mukaan toisintaa vanhoja malleja,
jotkasiten menettävätosan arvostaan.Sitä paitsi tä-
ten kutomanne ryijyt oikeastaan eivät ole uudet
eikä vanhat. Kehitystä täytyy olla eikäpaikallaan
seisomista.Senpä takia onSuomenKäsityönYstävät
luonut uusia,hauskoja malleja, joissapintajako on
ennallaan muttaaiheet uudet. Impi Sotavalta,Toini
Nyström, Greta Strandberg y.m. ovat sellaisia
laatineet aivan ihastuttavia. Niinpä on kudottu
ja seinälle ripustettu n.s. »juhannusyön ryijy»,
vaalein värein, jossa on elämänpuu ja hääpari
uusin muodoin,»metsämiesryijy», kokonaan uuden-
aikainen pintakäsittelynsäkin puolesta samoinkuin
»voimistelijat» ja »linnanvahti». Viimeksi mainittu
on ostettu joko Geneveen tai Pariisiin.

Siis miettikää tarkkaan ennenkuin antaudutte
suureen ryijytyöhönne,tahdotteko pelkästään jäl-
jentää vanhaa vai olla mukana uutta luomassa.
Jälkimäisellä on suurempi taiteellinen arvo. Näitä
uusia malleja saa S. K. Ystäviltä millimetrin mu-
kaan laskettujen paperimallien muodossa, joiden
syrjään on lankojen värit kiinnitetty.

Onnea ja menestystä jokaiselle, joka ryhtyy ryi-
jyn kudontaan oman kotinsa kaunistukseksi tai
muitten kutomattnmien iloksi ja koko Suomen
kunniaksi.

I Elti§ I
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Erässankarikuolemaaesittävä maalaus
Gö sta Stenman.

Adolf von Beckerin merkitys taiteilijana ja
herättäjänä ei vieläkään ole tarpeeksi tunnettu
ja tunnustettu. Oli aika, jolloin Beckeriä pi-
dettiin kuivana akateemikkona, iskusana yhtä
hyvä -- ja yhtä huono kuin moni muu. Se
oli silloin,kun suomalaisen erämaan huokauk-
set puristautuivat esiin nuorista rinnoista ja
Becker historiallisine ja kansallisuutta tehos-
tamattomine aiheineen heitettiin syrjään.

Etevimpien oppilaittensa joukossaoli Becke-
rillä ainakin yksi, jota ei tämä kansallisten
aiheiden maalaamisinto vienyt mukanaan. Hän
oli Helene Schjerfbeck. Maalauksellisten ar-
vojen ratkaisu aiheesta riippumatta tuli tälle
erinomaiselle maalarille ainoaksi päämääräksi.

Atelierissään oli Beckerillä tapana antaa
oppilaittensa ratkaistavaksi myöskin histo-

riallisia sommitteluprobleemeja. Helene Schjerf-
beckille annettiin Wilhelm von Sclnverin-aihe.
Helene Schjerfbeck oppilasaikanaan v. 1876 tai
1877 teki piirustuksen, joka on Gösta Sten-
mannin hallussa. Se on varovaisestisommiteltu
harjoitelma, vailla suurempaa elävyyttä. Vaa-
dittiin useitten vuosien väkevää kehitystä en-
nenkuin hänen ohjelmatyönsä Wilhelm von
Schwerin lopullisesti tuli valmiiksi. (Se oli
sitten näytteillä Helene Schjerfbeckin ensim-
mäisessä ja ainoassa erikoisnäyttelyssä v.
1917). Vralkeana kuin huurteinen myöhäis-
syksyn aamu makaa urho paareillaan, tum-
mien olentojen ympäröimänä. Hän on kuol-
lut, katoamattomuus hohtaa hänen kasvoil-
laan, ja elävät ympärillä edustavat katoavai-
suutta. Taulussa on järkyttävä Schjerfbeck-

Helena Schjerfbeck. Wilhelm von Schwerin. Kokoelma Gösta Stenman.
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tunnelma. Ehkä maalaus on liian suuren-
kokoinen: olennainen siinä, Schucrinin valkea
kauneus ympäröivääkuolemansynkkyyttä vas-
ten, olisi voitu keskittää paljon pienemmälle
pinnalle. Mutta suuri kangas oli luonteen-
omaista siihen aikaan,myöskin Helene Schjerf-
beckille, ja se on vieläkin huomattavana teki-
jänä hänen tuotannossaan.

Albert Edelfelt teki Schvverin-taulunsa yh-
deksän vuotta senjälkeen kuin Helene Schjerf-
beck oli Löyttymäen maatilalla viimeistellyt
teoksensa. On mielenkiintoista verrata näi-
den kahden taiteilijan samanaiheista luo-
musta toisiinsa. Schjerfbeck käsittelee aihet-
taan nuorella herkkyydellä, hän tekee sen
omakseen; sama alistuvaisuus, sama hieno
myötätunto tuskaa.
kohtaan tulee ilmi
tässä, kuten hänen
myöhemmissä »ai-
heettomissa» maa-
lauksissaan, joissa
hän huipentaa tä-
män tunnelman sär-
kymiseen saakka:

eräässä naisprofiilissä, lapsenkasvoissa, puussa
nietosta vasten. Edelfelt käy lujasti käsiksi
koristeelliseen tehtäväänsä ja ratkaisee sen ke-
vyesti lajissaan: Tuima miehuus seisoo
tummana joukkona - - nuoren sankarin ym-
pärillä; mustan ja valkoisen taitava yhdis-
telmä.

Helene Schjerfbeck on maalannut vielä yh-
den öljyväriharjoitelman Schvverinistä v. 1885.
Sinikeltainen asetakki on heitettynä tyhjien
paarien ylitse, vierellä on penkki. Sivellys on
voimakas ja täynnä kuoleman läheisyydessä
tunnettua tuskaa. Valovivahduksissa javäreissä
on sitä hienostusta ja yksinkertaisuutta, joka
vuodesta 1903 on tullut Helene Schjerfbeckin
taiteelle niin leimaa-antavaksi, muodostuen

myöhemmin koko-
naan schjerfbecki-
läiseksi tyyliksi. Sy-
vällinen maalaus
tuo esille Sclnverin
aiheen koko traa-
gillisuuden— ilman
kuollutta ja ilman
surevaa ryhmää.

Albert Edelfelt. Wilhelm von Schwerin.
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Vanhoista huonekalutyyleistä
Rokokoo

Margaretha Littoinen.

Rokokoo on alkujaan ranskalainen tyyli, kuten
nimikin osoittaa. Noin vuoden 1725 vaiheilla
se puhkesi täyteen kukoistukseen Ranskassa.
Meusonier on sen miehen nimi, joka otti ratkai-
sevan askeleen. Hän oli voimakas taiteilijakyky,
kaikkinainen epäilys oli hänelle vierasta. Hän
pyrki sommittelemaan huoneensisustan kaikki
irtonaiset ja kiinteät osat eheäksi kokonaisuu-
deksi, kuten jokainen huomaa niistä rokokoo-huo-
ncista, joita on ollut tilaisuudessa näkemään.
Niinpä esim. seinään upotettuun peiliin kuuluu
välttämättömästi peilipöytä ja seinän koristukset
muodostavat taustan sen eteen asetetun noja
tuolin ympärille.

Parhaat ranskalaiset näytteet huippuunsa ke-
hitetyistä rokokoo-sisustuksista ovatVersaillcs'issa,
niissä Ludvig XV haikailematta tyydytti omaansa
ja uuden ajan makua. Senpä takia tätä tyyli-
lajia ei Hanskassa sanota rokokooksi, vaanpal-
joa yleisemmin Ludvig XV:n tyyliksi.

Rokokoon käsitteeseen —
sanooGustaf Muntlie

suomeksi ilmestyneessä kirjassaan: Vanhoja huo-
nekaluja - liittyy jotakin keveää, siroa ja mieli
kuvituksellista, jotakin leikkivää ja epäsuhtaista,
mikä uhmaa kaikkia lakeja ja laskelmia. Ludvig
XIV:n kuoleman jälkeensaivatmahtipontiset hovi-
menot väistyä vapaampien seurusteluinuotojcn
tieltä. Racinen ja Molieren harkittu, sirostcleva
ja perusteellinen keskustelutapa oli vaihtunut
siilien ilvehtivään, henkevään ja skeptilliseen
sävyyn, jota Voltairen nimi edustaa. Samalla
muuttui myös koko se ympäristö, jossa ihmiset
liikkuivat. Se oli hempeää ja ilakoivaa, siinä oli
jotakinnaisellista,kutenkoko aikakauden sivistys-
elämässä, jolloin myös miesten puvut ja esiinty-
minenoli suuresti naisellistunut.

Taidetyylinä rokokoo kuvastaa elämää ja lii-
kettä. Nyt ei enää ole puhetta rajusta, pingoite-
tusta liikunnasta, joka pani barokin raskaat muo-
dotpaisumaan. Rokokoossa kaikki hermostuneesti
ja tunncherkästi, mutta samalla sirosti ja luonte-
vasti liikkuu ja väräjää. Jämä keveä, ohut sirous
on rokokoon silmiinpistävimpiä piirteitä.

Gustaf Munthe edelleen kirjassaan selvittelee,

miten siitä luonnollisesti johtui, että suosittiin
matalia, keveitä huonekaluja, jotka helposti voi-
tiin sovittaa kokonaisuuteen. Barokille ominai-
nen suuri kaappi sai miltei kokonaan väistyä uu-
denajan lipaston tieltä, jossa tavallisesti oli kaksi
tai kolme pitkää laatikkoa päällekkäin. Lipaston
ja kirjoituspöydän välimuoto oli niinikään paljon
suosittu sckretääri.

Konsolipöydät kiinnitettiin usein seinään ja ne
muodostivat yhtä oleellisen osan sisustuksesta
kuin avonaiset tulisijat (cheminee). Nämä kuten
muutkin pöydät oli%-at usein hyvin koristeellisia.
Solnat ja tuolit sitä vastoin olivat paljon liilli—
tymmät, niissä kun oli otettava huomioon mu-
kavuuden vaatimuksia. Ne olivat täytettyjä, ja
ne puuosat, jotka olivat näkyvissä, oli tavallisesti
koristeltu pienillä kukilla, simpukoilla ja muilla
ornamenteilla. Ne olivat todella mukavia, ne so-
pivat ja mukautuivat ruumiin muotoihin.

Suurten, johtavien käsityöläisten nimet koh-

Lipasto. (Ludvig XVI).Galerier Hörhammer
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taamme kuitenkin toisessa huonekaluryhmässä,
joka käsittää kirjoituslipastoja, lipastoja ja muita
säilyttämistä varten tarkoitettujahuonekaluja,sekä
kirjoituspöytiä.Tällaisten huonekalujenmestareilla
oli tavallisesti paljon suuremmat taiteelliset vaa-
timukset. Usein he olivat sekä taiteilijoita että
samalla henkilöitä, jotka olivat eteviä ammatti-
miehiä halliten ammattinsa kaikkia keinoja. On
sääli,ettei tällaisia mestareita enää ole, että tek-
niikka on pyyhkäissyt ne pois maanpinnalta.

Mutta rokokoon sisustukseen eivät kuuluneet
ainoastaan lipastot, sohvat, tuolit ja muut huone-
kalut. Kaappikellot olivat sen ohella hyvin suo-
situt — niistä on meillä täällä Suomessa jäänyt
eniten jälkeä. Niitä oli sekä sellaisia, jotka sei-
soivat konsoleilla tai pöydillä,että sellaisia, jotka
riippuivat seinällä. Niiden pyöristettyihin muo-
toihin on meidänkin silmämme usein lapsuudesta
saakka tottunut. Upeita olivat usein pronssiset
kynttilänkannattimct, tavallisesti kahta kynttilää
varten, jotka sijoitettiin seinään upotetun peilin
kahden puolen. Olemmehan me sellaisia nähneet
monessa vanhassa kodissa meilläkin. I'ikkuesi-
neitä harrastettiin rokokoon aikana enemmän
kuin muuten milloinkaan. Näistä kaikista siroista
hajuvesipulloista, nuuskarasioista, sineteistä y.m.
huomaa ajan aitouden vaatimusta kauttaaltaan.
Rokokoon hopeatyöt — miten ne ovatkaan kau-
niita, miten koristeellisensulavia. Niitä näkee Hel-
singin antiikkikaupoissaentisten venäläistenkotien
muistoina.

Kirjoitetusta sanasta, vieläpä kuvistakin on vai-

kcata saada selvää kuvaa mistään tyylilajista.
Meillä on Helsingissä siellä täälläantiikkikaupoissa
nähtävänä vanhoja rokokoo-esineitä. Mutta meillä
onmyösyhtenäinennäyttely ranskalaistarokokoota
kuten sen seuraajaa, Ludvig XVI:n tyyliä,
josta puhutaan jossain seuraavassa Aamun nume-
rossa. Galerie Hörhammerissa Fabianinkadullaon
kokonainen huoneusto ranskalaisia huonekaluja,
Pariisissa tehty tarkkaan ranskalaistenmuseotava-

Ranskal. rokokoo-nojatuoli.
Galerie Hörhammer.

Rokokoo-fötöljin.1700-luvulta
Louvre. Pariisi.

Lipas. (Ludvig XV). Galerie Hörhammer.

Tuoli Norjasta 1700-1uvulta.
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räin tyylin mukaisesti. Ne ovat uudet,
mutta muodoltaan historiallisesti tarkat.
Kuka tahtoo oppia tuntemaan ranska-
laista rokokoota tai uusklassillista tyyliä
voisitä siellä nähdä. Ja kuka voi itsellensä
jotakin sieltä hankkia,voi olla varmalöy-
tävänsä sieltä kaunista.

Enemmän kuin luullaankaan on meillä
vanhoissa herraskartanoissamme jätteitä
rokokoo-ajalta, kuten muiltakintyylikau-
silta. Tavallisimmat kellojen japikkuesi-
neitten rinnalla irrallaan sinne tänne jää-
neistä vanhoista rokokoo-huonekaluista
ovat lipastot, joita on täällä ennen tehty
ja muualta tuotettu. Paljon niitä omat
puuseppämme vieläkin tekevät entisten
mallien mukaan päällystäen ne mahon-
fiilla. Niissä on kotoinen leima varsinkin
kaikille niille, jotka ovat niitä vanhassa
kodissaan tai iso-isän iso-äidin kodissa
tottuneet näkemään. Ne ovat kauniit,
eivätkä vaadi tyylitarkkaa ympäristöä.

Sehän se onkin meidän ajallemme ominaista,
että eri tyylit mainiosti viihtyvät vieretysten
kodeissamme. Ei tahdota enää aivan tyylipuh-
dasta ympäristöä,koska se onpersoonatonta. Ku-
kin valitseemikä häntä mielyttää, ja nimenomaan

halutaan eri tyylisiä yksityisiä esineitä, varsin-
kin jos on puhe vanhoista, rinnan samaan huo-
neeseen. Silloin voikin sekä mukavuus että kau-
neus, viihtyisyys ja kodikkuus päästä yhtaikaa
oikeuksiinsa.

Rokokoo-lipastoAhvenanmaalta. Galerie Hörhammer.

(

Ranskalaisia Huonekaluja
BjgjLij vanhan tyylisiä
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TERVEYSHOIDOLLISTA ARVOSTELUA
V. Leontjeff.

Herrojen puvut.

Tunnettu tervcystictcilijä, professori Friedber-
ger Berlinistä on esittänyt »Deutsclie mediz. Wo-
chenschriftissä» ankaran arvostelun nykyaikaisista
miesten puvuista — luonnollisestikaan ei esteetti-
seltä vaan terveydelliseltä kannaltakatsottuna.

Ihanteena pitäii prof. Friedbergcr nykyaikaista
naisen pukua, joka täyttää kaikki terveydelliset
vaatimukset — se on hyvin kevyt, päästää lävit-
seen ilmaa ja valoa — täyttää siis sen mitäruumis
vaatii. Mutta mies pukeutuu äärimmäisen lämpi-
mästi ei vain talvella mutta myöskin kesällä ja ai-
vanriippumatta siitä onkohän ulkona kadulla tai

suljetussa lämpimässä huoneustossa, missä hän
viettää suurimman osan vuorokautta. Tuloksena
on ruumiin »ylilämmitys», josta on seurauksena
suuri herkkyys vilustumiselle,hicstymiselle, veren-
kiertovaikeuksille ja näin muodoin kielteinen vai-
kutus sisäelimille. Kuten tunnettua ei ihminen
hengitä ainoastaankeuhkoilla vaan myöskin iho-
huokosilla — mutta juuri tämä »ihohengitys» su-
pistuu miehillä minimiksi, joka on mitä suurim-
massamäärässä vahingollinen ilmiö.Kokeet valon-
aralla paperilla ovat osoittaneet, että auringon-
säteet tunkeutuvat helposti naisen vaatteiden lä-
vitse, jota vastoin ne eivät juuri ollenkaan pääse
vaikuttamaan miehen vaatteiden lävitse miehen

lJ<l""
/1

Cc

\)if% SKotinne
J [f II kovistamiseen

Y lirfi Taide- ja ZKristalli-
i\ "■fl laseilla

\g|/ turvautukaa aina

|
JiM^^AM*». KARHULAN-__ _

-^-.-.b « lasituotteisiinr KARHULA
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ruumiiseen. On vaikeata ajatella mitään epähygie-
niscmpää kuin nykyaikainen miehenpuku, lopetti
prof. Friedberger esitelmänsä terveydenhoitoseu-
rassa jakehoittimiehiäkäyttämään tarpeeksi vaa-
leita ja ilmaaläpäiscviäpukuja.

Naisten muodit.

Kuinka monta kertaa naisia onkaan varoitettu
epäkohdista, joita heidän merkillisellä yksimieli-
syydellä tottelemansa muodit tuovat mukanaan.
On lueteltu verenkiertohäiriöt ja luustonnniunnok-
set seurauksina korkeista koroista, lyhyitten ha-
meitten ja ohuittensukkien tuomat vaarat, ihottu-
mat, jotka johtuvathiustenleikkaamisestalyhyiksi.
Tiima pahojen tapojenlistaei vieläole täynnä. Par-
haillaan on kysymys eräästä rohtumataudista kor-
vien takana, jota onhavaittu useilla aikalaisillam-
mc. Se on sama vamma, jota jo kauvan aikoja
sittenonhuomattueräiden Ranskan kyliennaisilla,
joilla on ollut tapana pitää tukkalaitteita, jotka
peittävät korvat ja painavat korvannipukoita ali-
tuisesti samaanpaikkaan ihoa vasten. Ennen mui-
noin näyttivät naiset mielellään korvansa ja hoiti-
vat niitä huolellisesti ja sääntöperäisesti. öisin

jätettiin samat korvat vielä enemmän avoimiksi
ja alttiiksi ilman vaikutukselle aamuun saakka.
Muttameidän päivinämme ovat monennaisen kor-
vat hiusten peitossa aina ja liikkumattomina siinä
asennossa,minkä taitava kampaaja niille on anta-
nut. Tähän tulevat lisäksi vielä muodinmukaiset
huopahatut. Tiukasti kiinni-istuvana painaa sellai-
nenhattukorvia, jotkase täysinpeittää japuristaa
niitä pääkalloa vastaan kuten talonpoikaisnaisilla
päähuivit tekevät. Tästä yhtämittaisesta kuumuu-
desta seuraatali- ja korvarauhastenrunsaampi eri-
tys ja ilmanvaihdon puute, jokaosittaisesti voisi
korjata tätäepäsuotuista liikamäärää. Jos tähän
pikkuuuniin tarttuu tautiopillinen välittäjä (taval-
lisimmin ketjubakteeri) ja jospuhtaustoimenpiteet
eivät ole niin tiukantarkatkuinkeinotekoiset edel-
lytykset vaatisivat, on vahinko valmiina. Silloin
täytyy turvautua lääkitykseen ja tämä vaatii kus-
tannuksia y.m.

Mutta naisten korvat eivät näy olevan luotu
kuulemaan varoituksia kiusallisen muodin seu-
rauksista. Tässä yhteydessä lienee kylliksi, kun
muistuttaa, että väitöskirja korkeiden korkojen
haitallisuudesta on päivätty v. 1781.

\^{/Cl44i&L

Me ajamme Naisfen etuja! -"
Liikkeemme on yksinomaan omistettu palve *.-.. J '1 Wm
lemaan pukeutumisasioita, fuhansistaerinäyi f:t*v» Ahlbteistä on valittu mahdollinen paras, aistikas, %k m 1
käytännöllinen ja kohtuullinen hintansakinpuo= KHbA mlesta. Koko kevätkauden saamme uutuuksia '^B^^^B ■silkkh, villa y.m. kankaista. Meillä on hyvä H^^^B 9
valikoima aina silkki», villa» ja puuvillatrikoo r

alusvaatteita sekä sukkia. > H i

Värivalikoimamme on ainutlaatuinen Suomessa |:
"

A^^ j
Katsokaa näyteakkunoitamme1

A. Niemeläinen Oy.
Helsinki |it j

Bulevardin ja Yrjönkadun kulma * Puhelimet 27 532 ja 25786
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SUOMEN MAAKUNTALAULUT.
Käväisin jakesäisinkokoonnutaan juhliin tai ko- Useimpiin pyydettiin asianomaista säveltä-

kouksiin tavallistauseammin ja tarvitaan yhdyssi- jää sovittamaan uudestaan säveltämänsä laulut,

teeksi ja juhlamielennostamiseksi laulua. »Suomen Uusiakin onsävelletty — suurimman osanuusia so-

maakuntalauluh voidaanlaulaasoitonmukaan yksi- vituksiaon tehnyt Ilmari Hannikainen,

iiänisesti. Ne eivät ole säestyksiä, vaan niitä voi Suomalaiset kodit jakoulut,yhdistykset jajärjes-
soittaa sinänsäkin, jolloin sävel kokonaan tulee töt! Tilatkaakirjakaupasta ennenkesän tuloa itsel-
kuuluviin. Siihen tapaan sovitettuja lauluja meillä lcnne SuomenMaakuntalaulut! Sillointeilläaina on

ei löydy ennestään kuin harvoja. arvokastaohjelmaa kokouksissanne jailtamissanne.
Kokoelman on toimittanut johtajatar Jenny Hinta on vain 30 Smk.

Elfving, jota nuorison kesken toimiessaan ja sen
—

a.
kanssa yksi-äänisesti laulaes- «HHHBBBH^^BBiHHMBBIMHMHBHBMMHMHHMMf

puoleenkehoittaenhäntä julkaise- /r \ r"^^^JbMHaßHnHM^^JE^^^*^^| sf/
maan tuollaisen kokoelman isän- h^j^[ | I mL%!
maallisia lauluja, mutta tulok- t^ Aiotteko tänä keväänä

"
sctta. V. 1918 hän ehdotti säv. pistäytyä »ulos" ?
Toivo Kuulalle yhteistyötä, ja
tämä innostui asiaan. Ehdotuk- Juutinrauma sulaa, kevätaurinko kiihoittaa veriä—

m.iik.i .11k.1 on kasissa! Muistakaa neuvomme:
sen tekijälläoli jonoinsatakunta j ken hyvin suunnittelee, hän hyvin matkustaa!
laulua koottu, kun Kuulan kuo- *T ... M ... . |I valitkaa tai pyytäkää nähtäväksi jotain 1
lema katkaisi työn.V.1926 joht. /T suuresta ja kiintoisasta varastostamme: \
Elfving ryhtyi keskusteluun säv. ( matkailukirjoja kielioppaita W......... \ matkaoppaita matkakertomuksia 1IlmanHannikaisen kanssa ja se \ matkakartastoja matkalukemista \veiyhteistyöhön.Mutta tälläpit- j kaikista maista kaikilla kielillä! )
kallaväliajalla oli maamme itse- '„ Pai Baedekeriä on todella syytä perehtyä myös moneennäistynyt ja olot muuttuneet, jft> asiaan, »was nicht im Baedeker steht» ! cg,
joten pidettiin tiirkeänä aikaan- J^^^^
saada tavallisten isänmaallisten |^^^5\ / _C
laulujen asemasta erikoiskokoel- >3^Udmatainen /^VtVjA?AUpWA
ma Maakuntalauluja, joissa in- HetsUkt AUksatlt/riuk^V-
nostus nousee korkeimmilleen. !■■■■■■■■■■■■■■■^■■^■^■■■■■■■■■IHHI^K
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41 OSAKEKAUPPA
tm Perustettu 1901— j«! Helsinki "Mikonkatu 3

1 8 ■ 7 9 Hyvinvarustettu
Hedelmä» ja Herkkukauppa

Suomen Käsityön I
Ystävät oy. j
Helsinki " Fabianinkatu 27.

-— «^'"^^^-^ MUOTISALONKI
»>.... .»»». 7», % J ?PRIMAI

////KutoniAtöitÄ Kansallispukuja S B /
Koruompelutöitä " Kudonta- L4I rj,'

malleja " Lankoja. 1f /7^\. V

Vvl^^ >< j/^^ Oletteko käyneet Salon Strindbergin uudessa näyttely-

J V^^ fBaWbV huoneustossa Hakasalmen kadulla? Sen taideteollisuus-
] v T^Ä*\/'' v WmlllL osasto pyrkii saamaan .uv.m erikoisen leiman sen kautta,
/ v^^HUtsPt-- **^ ' "'' se ''" i"''1' ilimisille kaunista tavaraa, joka sopii kon-
f'^>^fSÄ?I-^§MC jKP^f- "isSAifo -Sk

firmatio-, joulu, kummi-, häälahjaksi. El tarvitse siis

\_^^^ P / A'Hl/^^''""in enään vaivata päätäsi kysymällä: mitä ihmettä keksin

\^ | jÄXVi^/ Jj^^S^E ">' s'"e serkulleni syntymäpäivälahjaksi? Mene vain

J^ll^^^^^'PlJB Salon Strindbergiin, niin pulma selviää itsestään.
, , Arvokkaimpina tavaroitten joukossa on mainittava

Tiedät käsitöittesi onnistuvan ., „., . _ ,
Uuliini. m n taidelasit. Miksi ostat kallista Orreforsia kun

kun käytät niihin »Yhdistyneitten» villalan. saat yhta kaunista kotimaista paljon halvemmalla? Sa-
koja. Ne eivät kierry ja niiden tasaisuus,
pehmeys ja iloiset värit ovat miellyttävät. lon Strindbergillä on täydellinen varasto. Riihimäen
Huivit, lakit, kahvipannunmyssyt ovat läm. taidelasi on nykyään kehittynyt korkealle asteelle, mutta

pöisiä ja kauniita, kun ne ovat kudotut„, . se kantaakin etevien taiteilijain käsialaa. Jokainen esine»Yhdistyneitten» J
yppiv _ 1nupi _ MAINOS 011 ta'te'''Ja'n piirustama. Henry Ericson, Eva Gylden,

villalangoista Elmer Granlund y.m. antavat Riihimäen lasille sen ehdot-
-1 tomasti taiteellisen leiman. Kun ostat kotiisi sellaisen

YHDISTYNEET VILLATEHTAATO.Y. maljakon tai pöytälasikaluston tai lahjoitat taidelasia
Helsinki — Hyvinkää ... .... . , ..' ystävillesi, niin olet osoittanut panevasi arvoa yhtaikaa___

__^^_^_______ ___^_^_____^_^^^_ taiteellisuudelle ja kotimaiselle tuotteelle.



AAMUN
ASIAMIESPALKINNOT Minkätähden maksatte

v:lta 1928 suuria summia

Ensimäistä palkintoa 2,000 Smkkaa ei ole kat- VOltte OStaa

sottu voitavan jakaa,koskakukaanei ole täyttänyt haixtaiia
kehoituksessa mainituita ehtoja.

Toinen palkinto1,000 Smkkaa on jaettukahtia Maan
kahden aivan tasaväkisen kesken, joten on jaettu suurimmasta sänkyvaateliikkeestä
kolme 500mkn palkintoa:

Smk. 500:
— ,Op. Aino Heino, Jyväskylä.

» » Rouva Rosa Heino, Tampere. rrt -wy 1"1
» » Rouva Aino Heimonen, Turku. lllVUtl lillllllukC

Arpomisenkautta tulivatseuraavathenkilötsaa-
maan joko ndiokoneen tai polkupyörän: Turku Aurak'5 'Puh- 883> 831

Kovasin, Hilja,Sairasvoimistelija, Viipuri,polku- H:ki L.Heikink. 6 " Puh. 26351
pyörä.
Suhonen, Sanni, Op., Kuopio, radiokone. Pyi

Kyläkoski, Veine, Rouva, Pori, radiokone.
Heinämaa, Siviä, Op., Heinola, polkupyörä.

Erinomainen
nostatusvoima jCdDS6t

Hyvä säilymiskyky* pysyvät terveinä, jos heille
lasainen laatu annetaan säännöllisesti

ovat ne ominaisuudet, jotka ovat Cj\Ä^ "» -fs^ 1ensi luokkaisen hiivan tunnusmerkit Z/ YK,ClHVO.

Meidän hiivallamme
on nämä ominaisuudet "

Käyttäkää senvuoksi
ainoastaan

Rajamäen
Tehtaitten Maanviljelijäin

Hiivaa Maitokeskus O/Y
Salomonink. 3. Puh. 25841

VALTION ALKOHOLILIIKE
Helsinki



llolHiiiki 192». K. F. I'uronilelien Kirjapaino 0.-Y.

SUOMEN RYIJY TAIDE AT^J^
Kansan kulttuuria kohottava liike /0m '^*$s '

T*Vi
Aina näytteillä kym 4^Ka Tilauksia vastaanot» (2gpl&'"W "-S**»^!^' *'>"ii]
meniä ryijyjä.Antiik. CIN *"" arv- asiakkaiden «TIJ/^OTI &.
kimallitprof.Sireliuk. >IR toivomusten mukai. M, STkff%

sen kokcelmista. *^X^^ sesti.
"****s^ Hyvä ja varma kotimainen

KAUPPA PALATSISSA, palovakuutusyhtiö
Kaisaniemenkatu 5, ensimmäinen kerros, puhelin 34 692

(Noin 200 m asemalta) Antaa myöskin
SUOMEN RYIJY TAIDE aufo'- murto, ja lasivakuutuksia

OmiMiaja Maija Korpi Helsinki, Imatran talo,Kasarmink.25. Puh. 28615

//~'ceG93SP*S Puuvilla*, Pellava^, Villa*- ja Silkkikankaitay*lil> AHDR/VHIM y,m. y.m.
i.Hober JU^yi Pu^ SUURI VALIKOIMA

A flTrrilllAnlrU KIVENNÄISVEDET ja VIRVOITUSJUOMATAlliFrKKllllIrM ° vat ln'clclllscsti /"' asiantuntemuksella vai
UII I 11MUIII 11 mistetut ja siis ensiluokkaisia.■11 ILLHIIIIHILII Tilattavissa puhelimitse 35 139

Jvnstalleja. oy CONSTRUCTor ab

Suuressa maineessa ovat böömiläiset y.m. ulkomaiset ** *- 1NK1

kristallitavarat. Mutta suuriarvoisempia meille ovat koti-
maiset kristallituotteet. Karhulan tehdas on jo laajalti i i

tunnettu, sen tuotteita on useimmissa suomalaisissa ko- j j|
deissa. Viime aikoina on taiteellinen johto ollut erittäin I I
pätevissä käsissä, joten sen tuotteet ovat entisestään hie-
nostuneet. Toukokuussa pannaan toimeen Stockmannin
liikepalatsissa suuri Karhulan kristallitavarain näyttely,
jolloin tietysti koko Helsinki sinne rientää katsomaan. .^

-
f " ».

mitä huippusaavutuksia tämä tuttu Karhula-tchtaamme f\tlKCIIIIUSIIY<IKO1lS11&
on asettanut näytteille. Saamme varmaan kokea silläkin
alalla, että ripeästi edistytään ja kilvan kehitetään tai-
teellista makua. Suomalainen koti

—
olet onnellisessa Suunnittelee ja rakentaa

asemassa nykyään, kunsinulle tarjotaan niin paljon koti- urakalla Liike- Tehdas*
maista tuotetta kaunistukseksi. . " . . ,.;a Asuinrakennuksia, Cna-

kasiineja, Siltoja ja Vesi*
<^<y^^£g voimalaitoksia y.m.



Vj,.hja^d»Ad.j.A.hrf.d.AAA«h*>l..brf.«h.b*rf.*A«ferf.«l»«fe>:* fr
"6 *
|fflrvoisa yleisö!I t^tosspi"^^
|] Kun tarvitsette parturia,niin muistakaaettä £ >^ "^rip*^^ -̂j&Stf,■
"6j Kaisaniemenk.5,Kauppapalatsi,toinen keri 9" "* .2^*** -<~^^■"Ĵ^lhfv' 'tf
.g ros vasemm.on liikenimeltään»PARTURI* j. ■'ä*».«sy
|LUKI!PALATSI», jossa I.luokk.työstähuo= \ '^J®limattamaksaaparranajonneainoastaanSmk 9* L^/*

3: —ja tukanleikkuuSmk 6: — sekämuu ka« «ft rj "■■
"n

|sittely samassasuhteessahalvempi.Toivom. | Jto** UtlSlllC lirille
me, että tulette olemaan käyntiinne tyyty»
väisiä. Kotitilaukset suoritamme nopeasti 3. UlfCOllUSSGtklTl.|kun soitatte liikkeeseemme puhel. 29 566 t

Kävelemälläpääsette muutamankilo»
|| 7'ervefu/o.i

' metrin. Autolla pääsette hieman
"s ii-; i-i »."" E kauemmas, mutta vesireittejämmekokeilemaan liikettämme :.. rhäscttc uusi

,,
c paikoiilc,uusi

'
in clhs| |[ myksiin. Siellä on puhdasta ilmaa

"g
"^^

j. hengitettäväksi, uusia näköaloja kat=
"6 9- Sekavaksi ja uusia elämyksiä koko
| r perheellenne.

Kunnioittaen Menkää saaristoon Kalastelkaa
nunTimiTTTvr n> T > TCT f; siellä, jossa eivät kaikki käy. Liik.|PARTURILIIKE PALATSI | kukai vesistöillä, jonne vain luotet.

3. tavat ulkolaitamoottorit voivat Tci=
"8 & dat viedä.

'!""rp-j* -j,-y* -j- *j>-y- -y^ -y- -|--j--y--y- -y--y<*y- -y--y--y- -y--y--y- -y--y- -y--y- -y- -y* »y* ;-^— — —
I Johnson ulkolaitamoottorion an:

tanut siivet soutuveneelle. Se on
tehnyt saaristomatkat kaikille mah*

|sJjVJi^J^^XTffi^^J dollisiksi Ottakaa se mukaanne
■W^rr|TT,Tt3i«rJp^ji|(n sisäjärville ja kiinnittäkää se pikku

veneeseen Pikku poikanenkin voi
Z^^^^^^^^^^S^*^ slt -

1 hoitaa

■v mF^M perämoottoriluettelomme saatavissa

Vaatteenne.
Miitt viiluvaat teenne maksavat ny/ —j» ralnka m- X^*i A^\\-=sö\voilla ne olisivnl kiiiiisyiitnliiU ? -

rl1riTaT*"^ 'fr^SiilnktTtnlNcsli kaniuittnvan onUftvltmipetttalAtöntl
I'l.ir-in'siciiH, "kuin ja lyflpUUiten kanhuat. Kolper- -~^~if ikw4äi*E^'/hoiettnlldentonkatJamuiialkin lulioiiiuvnl,kun vaate- »^sCt^'kappale suihkut c-lluin II.11-ncsliillft. fcci=itäwA J >7Naftaliini y.ni.s.niiu et voivat Mini uisinunassa lapauk- //sesva fsloiikiiiprrliiislaItileinäsi avaatekappaleelle.Mm In HE*MB^Sr '^'^

.^'s?Ifos 1111 t"n laskellu siihen Jo aikais 1, kehitly\Hl ;

niistit pian ahnaat toukat, Jotka juuriInhon leki-vat.
'XJ^STMH .'

'
Kuiskul lnkaa I'LlT'iii Joka paikkaan. I'LIT1111 ylilU » I^1 S

*
tehokasia kaikkia pikku syöpäläisiä vastaan, mutia ei /
VahlnKoita nriinplaknan kalikalla, Heinapapereitn eikä f^turkiksia. '

Koiperhosten aika onnyt kasissA 1

sau-taknii itseliiliiiu- kolntyo- f^P" v^ Päämyyjä:
11 mieli vaat ekanpaleMell ja liuoin1

-
||jj£± kalukankaldenluottamatharmit. SUOMEN VOIMAVAUNU OY

■t*» . r rr~.... ÖP Helsinki Mikonk. 13L^ Käyttäkää FLlT'iä TW
/A\ jo ensi viikkosiivouksessa. /f\\
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AURINKOA, LEPOA, RAUHAA!
Paitsi tarpeellista lepoa, tarjoo Teille merimatka

tilaisuuden viettää KESÄLOMANNE vieraissa maissa.
Käyttäkää siis hyväksenne meidän suosittuja huvimatkojamme,

oman valintanne mukaan, Tukholmaan. Köpenhaminaan,
Lyybekkiin, Hampuriin, Stettiniin ja lierlmiin.

Erikoissmatkalippuja alkaen Smk 1,100: - 2,200: - siihen mukaan*
luettuna ruoka, hotelli, junamatkat y.m. 7—14 päivän aikana.

Pyytäkää selostusvihkoamme N:o 129
ennenkuin päätätte kesäsuunnitelmanne!

Suomen Höyrylaiva Oy.
Helsinki, Matkustajaosasto

I Retkeilyt
/r

"^^ - är%Jl alkavat!

fM Wk) \ \ (^ÄST KODAK KAMERA

I I) \ ttSKI välttämätön jokaisellamatkalla

\ M [ il| / flfffiff Jokaiselle yksilölle sopi»
\fl V W>7 \ fTSJÄ via KODAKEJA ostatte

f^^^Ljy I l^ttnL erittäin edullisesti meiltä

1 /I johon voi aina luottaa

Timo, kolmivuotias, väittää osaavansa lukea. I *&b£\ \ *""i '■"33^-'
Äskettäin luin pyysi sisartaan lukemaan hänelle I '^rijiA. j^^^^si
erään siic/un »Mutta*, huudahti sisko muka ih 1 "Tt l^^~S_
meissään, -»osaMhan sinä itsekin sen lukea'». — M tJIJVm» * rWMmn ~Z~
»Niin», vastasi Timo hiukan hämillään, emutta. 1
näetkös, minä en osaa lukea niin ääneen, että 1 "> ri.« ....... ,
voisin itse kuulla sen*. M Kehitämme, jäljennämme, suurennamme!

Minkänuorenaoppii,sen vanhana taitaa. Paasi- I
Mirinkuv*ktrj»t ovat tehneetmonta lastamarga- 1 D p* ¥ ¥J J^ J\
riinin tuttaviksi jo ennenkuin lapsi itse on osan- I
nut lukea. Kenties juuri tästäsyystäniin monet \ KODAK I^ARASTO
lapset tahtovat syödäI'.\asivaaranl'astakirnuttua. 1 p Esn|lnllJin|{ 27
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