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PÄIVÄN NIMI

Kristikunnan suosikki muuntuu moneksi

Liisa, Elisa, Eliisa, Liisa,
Elisabet, Elise
Ruotsalainen kalenteri
Elisabet, Lisa, Lisen, Lisbet,
Elise, Bettina
Saamelaisten kalenteri
Liissá, Liisá, Eliissá
Ortodoksinen kalenteri
Päiviö

Liisa ja Elisa ovat Elisabetin
lyhentymiä. Elisabet tulee
heprealaisnimestä Elisheba, joka
tarkoittaa ’Jumala on valani’ tai
’Jumala antaa avun’. Nimestä
on lukuisia muunnelmia, kuten
englannin Betty, saksan Elsa ja
Ilse, ranskan Elise ja Lisette, italian Bettina sekä espanjan Isabel.

Näyttelijä Liisa Mustonen oli
aviossa ollessaan Kuoppamäki.

Elisabet eri kirjoitusasuissaan
onkin kristikunnan tavallisimpia
naisten nimiä. Suomessa Elisabet
oli 1900–1920-luvuilla kymmenenneksi suosituin naisennimi.
Tähän mennessä Elisabet-nimen
on saanut 54 428, ja h-kirjaimeen
päättyvän Elisabethin 23 544
suomalaista.

HUOMENNA

PÄIVÄN SANA

Lapsen oikeuksien päivä
Jari, Jalmari
Ruotsalainen kalenteri
Hjalmar, Pontus
Saamelaisten kalenteri
Jálbmár
Ortodoksinen kalenteri
Riiko, Riku, Reijo, Kauko

Rakkaat ystävät! Kun te tätä
kaikkea odotatte, pyrkikää
siihen, että Herra aikanaan
voisi havaita teidät puhtaiksi
ja moitteettomiksi ja teillä
olisi rauha.
2. Piet. 3: 14

Tutkija murtaa ritarimyyttejä
Hannele Klemettilän mielestä
nykyihmisellä on keskiajan
sodista verinen mielikuva

&puheenaihe
Maailman käymäläpäivänä on
aika pohtia ulkohuussin ostoa
vaikka joululahjaksi. Käymäläseura Huussin kautta voi osallistua vessaprojekteihin Sambiassa, Swazimaassa ja Venäjän
Karjalassa. Heikko sanitaatio
levittää tauteja ja saastuttaa vesiä. ”Sambiassa on paljon kuoppakäymälöitä. Rankkasateella
jätökset nousevat vesistöihin”,
Huussin toimistosihteeri Minna Tämä ulkokäymälä on tien nro
900 varrella lähellä Kuhmoa.
Paavola kertoo. (STT)

Kuolleita
Rakas äitimme, mummomme ja
isomummomme
ARTO KIURU

Aini Katariina
LYTTINEN
o.s. Raappana
s. 27.1.1918 Utajärvi
k. 18.10.2010 Oulu
Kiittäen ja kaivaten

Arto Kiuru
TURKU Varis raakkuu Turun
linnan sisäpihalla. Askeleet kaikuvat keskiajan suomalaisarkkitehtuurin voittamattomaksi
vertauskuvaksi nousseen linnan
harmaakivisillä käytävillä.
Vielä neljäsataa vuotta sitten
saattoi linnan muurien suojaan
eksynyt vieras kokea sotasopiin
sonnustautuneiden aatelisten
haarniskoiden tai peitsien kolinan tai kuulla koreasti puettujen
sotahevosten kenkien kopseen
mukulakivillä.
”Suomessa on kautta historian ollut ehkä kymmenen miestä,
joilla on ollut ritarin arvo”, tietää
turkulainen myöhäiskeskiajan
kulttuurihistoriaan erikoistunut
tutkija ja tietokirjailija Hannele
Klemettilä.
Klemettilä on toimittanut ja
koonnut suomalaisten arkeologien ja historian tutkijoiden artikkeleita Suomalainen sotilas
-kirjatrilogian marraskuussa ilmestyneeseen päätösosaan Muinaisurhosta nihtiin.
”Lähdettiinpä taisteluretkelle
missä päin maailmaa tahansa,
Suomessa, Pohjolassa tai vaikkapa Odysseuksen tai muiden
tarujen aikaisessa antiikissa, on
ajatuksia miehuudesta aina arvostettu.”
Ikivanhat Euroopasta ja Suomesta löydetyt, suusta suuhun
perintötietona kulkeneet tarinat, kuva-aineistot sekä luolamaalaukset paljastavat, että jo
kivikaudella
ihmisyhteisöissä
oli pieniä hierarkkisia ryhmittymiä, joista myöhempinä vuosisatoina kehittyivät armeijat.
”Miesten mukana sotaan
seurasivat keskiajalla myös naiset, joista osa oli porttoja, osa
kumppaneita, jotka pyykkäsivät, pitivät miehistään huolta
ja ruokkivat ja hoitivat näitä silloin kun ei taisteltu”, Klemettilä
tietää.
Jo kivi- ja rautakausien aseistus
sopi yhtä hyvin niin metsästämiseen kuin puolustautumiseen
vihollista vastaan.
Vaikka suuria joukkoja sotilaita liikuteltiin Euroopassa
jo antiikin aikoina, nosti vasta
800-luvulla Kaarle Suuren aikoihin syntynyt ritarilaitos esiin
sotilaan yksilönä. Ensimmäiset
ritarit olivat ratsusotilaita, ja ensimmäiset vakiintuneet armeijat
syntyivät Ranskan ja Burgundin
alueella satavuotisen sodan aikana 1300- ja 1400-luvuilla.
”Satavuotinen sota oli jatkuvasti tauolla. Esimerkiksi talvisin
ei mielellään sodittu. Sodankäynnin tyyli oli, kivilinnojen kanssa,
myös loputonta odottelua. Usein
odotettiin pitkiä aikoja, että vesi
tai ruoka loppuu tai rutto puhkeaa”, Klemettilä kertoo.
Nykyisen Suomen alueelta
miehiä alettiin pakkovärvätä armeijaan 1500-luvulla.
”Suurin osa värvätyistä oli
tavallista porukkaa, joka olisi
mieluummin pysynyt kotikylässä peltoa kuokkimassa, kalastamassa tai vaimonsa ja lastensa
luona. Usein nämä miehet sitten
jättivätkin sotilaan tehtävät sadonkorjuuajan alkaessa ja palasivat kotiin”, hän jatkaa.
Suurin harppaus sodankäynnin
historiassa otettiin juuri keskiajalla.
”Vuosisatoja kului ilman, että mitään ihmeellistä tapahtui.
Viimein keskiajalla tulivat ritarit
ja aseistetut ratsumiehet sekä kivilinnat, jotka muuttivat sodankäyntiä. Keskiajan loppua kohden, kun tuliaseet tulivat, nämä

Anneli
Kaisu ja Hannu
Reijo ja Irene
Jari ja Katriina
Joakim ja Juulia
Henna ja Markus
Kalevi-veli perheineen
Asta
sukulaiset ja ystävät

Hannele Klemettilä
Syntynyt Helsingissä 1966.
Tietokirjailija ja Suomen Akatemian
tutkijatohtori, joka on erikoistunut
myöhäiskeskiajan kulttuurihistoriaan.
Toimittamansa Suomalainen sotilas
-kirjatrilogian päätösosa Muinaisurhosta nihtiin ilmestyi marraskuussa.
Työskennellyt syksystä 2010 alkaen
tutkijana Lontoon yliopistossa.
Asunut ja työskennellyt useita vuosia
ulkomailla.
Kirjoittanut monografioita, artikkeleita, kolumneja ja tehnyt Yleisradiolle
kaksi radioesitelmäsarjaa.
Valmistelee 2011 julkaistavaa tietokirjaa Luonnonmarjojen kulttuurihistoriaa yhdessä Suomen Akatemian tutkijatohtori Laura Jaakolan, Oulun yliopisto, kanssa. Työn alla myös tietokirja Keskiajan eläimet sekä Animal and
Death in Late Medieval Culture -tutkimus.

”

Nyt olen vapaa ja mukana tuulen
voin kulkea rajoilla ajattomuuden.
Olen kimallus tähden, olen pilven lento
olen kasteisen aamun pisara hento.
En ole poissa, vaan luoksenne saavun
mukana jokaisen nousevan aamun.
Ja jokaisen tummuvan illan myötä
toivotan teille hyvää yötä.

Siunaus on toimitettu äidin toivomuksesta lähisukulaisten ja
ystävien läsnä ollessa. Lämmin kiitos osanotosta. Kiitos Annelille
äidin hyvästä hoidosta.

Piia Vähäsalosta
Vuoden nuori
johtaja

Lähdettiinpä
taisteluretkelle
missä päin
maailmaa tahansa, on ajatuksia
miehuudesta
aina arvostettu.”

Palkittuja
Liisa Lehto-Peippo Kaleva
Pelastusjohtaja Piia Vähäsalo,
38, Kalajoelta on Suomen nuorkauppakamarit -yhdistyksen järjestämän Vuoden nuori johtaja
2010 -kilpailun voittaja. Kilpailussa oli viisi finalistia. Voittaja
julkistettiin torstaina.
Perusteena ovat Vähäsalon
johtajataidot vaativalla julkissektorin alalla Jokilaaksojen
pelastuslaitoksen pelastusjohtajana. Tuomaristo kiinnitti valinnassaan huomiota erityisesti
esimerkilliseen johtamiseen sekä työpaikan hyvään ja kannustavaan ilmapiiriin.
Tuomaristo totesi, että Vähäsalo on pystynyt luomaan onnistuneesti uusia toimintamalleja
uuteen alueelliseen pelastuslaitosjärjestelmään. Hän on tehnyt
samalla uraauurtavaa työtä ensimmäisenä naisena pelastusjohtajan tehtävässä.

Hannele Klemettilä
tutkija

kaikki menettivät merkityksensä”, Klemettilä summaa.
Aseilla oli keskiajalla kuitenkin oma hierarkiansa.
”Leikkaava ase, kuten miekka,
sotakirves tai peitsi, oli aseista
jaloin, murskaava ja puhkova,
kuten vaikkapa kaukaa ammuttu jousen nuoli, oli kavalin”, tutkija jatkaa.
Ritariromantiikka, jonka pääosissa olivat rusoposkiset ja neitseelliset linnanneidot ja toisaalta korskeat ritarit, alkoi kiehtoa
ihmisten mieliä heti keskiajan
jälkeen.
”Veren ja ruusun tuoksuinen
keskiaika luotiin 1800-luvulla”,
Klemettilä tiivistää.
”Tavallisella sotilaalla ei ollut
haarniskaa tuvan nurkassa seisomassa”, hän jatkaa.
Fantasia- ja historiakirjallisuus sekä genren elokuvat, kuten Spartacus, Gladiaattori tai
Jan Guilloun Arn-kirjasarjan
pohjalta ohjatut elokuvat, tyydyttävät ihmisten romantiikan
nälkää.
”Haarniskat kuuluivat lähinnä
aatelisille ratsuritareille. Usein
köyhistä oloista tulleilla jalkamiehillä oli sodassa joko nahkainen tai renkaista punottu paita,
kypärä sekä pitkävartisia salkoaseita”, tutkija tietää.

Piia Vähäsalo kokee voiton tunnustukseksi pitkäjänteisestä kehittämistyöstä. ”Mitään en ole
tehnyt yksin, vaan työ on tehty
yhdessä työyhteisön kanssa”,
hän toteaa.
Hallintotieteiden maisteri Piia

Väitöksiä
”Keskiajan sotilaan juuret ovat ikivanhoissa ajoissa, ja samalla ne ovat universaaleja”, Hannele Klemettilä kertoo. Klemettilän mielestä
tutkijan tehtävä on ravistella ja murtaa menneisyyden myyttejä. ”On mukavaa, että myytti keskiajasta on olemassa,
koska keskiaika on kuitenkin historian kausista kaikkein jännittävin ja värikkäin.”

Suomalaisen sotilaan varusteet olosuhteiden mukaan
Rengaspanssarein suojattu
Turun hiippakunnan varsijousimies sihtasi aseellaan lierillisen rautakypäränsä
alta raskaisiin haarniskoihin ahtautuneita vihollisia.

Villaviittaan sonnustautunut
viikinkiajan sotilas kulki
Suomen vaikeissa maastoissa
sissityyppisisissä tihutöissään
pienissä partioissa.

Kuvat ovat Muinaisurhosta nihtiin -kirjasta.

Hammaslääketieteen lisensiaatti Pauliina Hietasalo väittelee
tänään Oulun yliopistossa. Sosiaalihammaslääketieteen alaan
kuuluvan väitöskirjan otsikko on
Tutkimus karieksen hallinnan
käyttäytymisellisistä ja taloudellisista näkökohdista.
Väitöstilaisuus alkaa hammaslääketieteen laitoksen luentosalissa 1, Aapistie 3 B, kello 12.
Vastaväittäjänä dosentti Anne
Nordblad sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Kasvatustieteen maisteri Anssi-Pekka Udd väittelee tänään
Oulun yliopistossa. Kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Pedagogiikan
konstruktivistinen orientaatio
opettajaksi opiskelevien kokemana.
Väitöstilaisuus alkaa Kajaanin opettajankoulutusyksikön
Martti Helan salissa, Seminaarinkatu 2, kello 12. Vastaväittäjänä dosentti Auli Toom Helsingin yliopistosta.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen
pelastusjohtajan Piia Vähäsalon
johtajataidot toivat
tunnustuksen.

Vähäsalo on opintojen vuoksi virkavapaalla pelastusjohtajan tehtävästä tämän vuoden loppuun.
Valtakunnallista pelastuslaitosten kumppanuushanketta hän
johti kahden vuoden ajan vuodesta 2007. Viime vuonna hänet
valittiin Vuoden palomieheksi.
Vuoden nuori johtaja toimi
Oulun läänin Pelastusliiton toiminnanjohtajana ja VPK:n sammutusyksikön johtajana Ylivieskassa ennen kuin siirtyi Sievin
palopäälliköksi 2002. Seuraavana vuonna hänestä tuli alueellinen pelastusjohtaja.

Filosofian maisteri, tekniikan
lisensiaatti Johanna Vartiainen
väittelee tänään Oulun yliopistossa. Tietoliikenteen alaan
kuuluvan väitöskirjan otsikko on
Keskittyneen signaalin eristäminen peräkkäisten keskiarvojen
menetelmillä.
Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla OP-salissa (L10) kello 12.
Vastaväittäjinä professori Mikko
Valkama, Tampereen yliopisto,
ja professori Lorenzo Mucchi,
University of Florence, Italia.
Lääketieteen lisensiaatti Urpo
Kinnunen väittelee tänään Oulun yliopistossa. Lääketieteen
alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Neutropenian aikaiset
veriviljelylöydökset
akuuttia
myeloista leukemiaa sairastavilla aikuispotilailla – perustaudin,
kemoterapian ja veriviljelymenetelmän vaikutus.
Väitöstilaisuus alkaa Oulun
yliopistollisen sairaalan luentosalissa 7, kello 12. Vastaväittäjänä
dosentti Veli-Jukka Anttila Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta. (Kaleva)

