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Harmaasudet ry

Harmaasudet ry on Pääkaupunkiseudulla toimiva eloroolipeli- ja  
historianelävöittämisyhdistys. Meille historia ei ole vain puisevia kirjapinoja, 
vaan elävää ja rikasta aikaa.

Suomen virallinen historia alkaa ristiretkistä ja ensimmäisistä kirjallisista 
dokumenteista. Esihistoriasta kertovat vain arkeologiset löydöt. Monelle 
1000-luvun vaihteen Suomi onkin luolamiesten valtakuntaa. Haluammekin 
omalta osaltamme oikaista näitä käsityksiä ja kertoa viikinkiajan värikkäästä 
kulttuurista.

Harmaasudet ry:n toiminta käsittää useita historianelävöittämisen osa- 
alueita. Kädentaitoihin tutustuminen on tärkeää jo varusteiden valmis-
tamisenkin vuoksi. Taisteluharjoituksissa opitaan käsittelemään aika-kauden 
aseita vanhaan tapaan ja menneeseen aikaan eläydytään myös eloroolipelien 
keinoin. Historiatapahtumissa esiintyessä pyritään hyödyntämään kaikkia 
näitä opittuja taitoja.

Harmaasusiksi tunnustautuu väkeä monelta alalta – joukossamme on 
niin yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoita, lukiolaisia kuin työelämänsä 
aloittaneitakin. Harmaasusien jäsenyys ei vaadi erityistä historiantuntemusta, 
kykyjä tai ominaisuuksia. Meitä yhdistää kiinnostus menneisyyteen ja innostus 
sen eläväksi tekemiseen.

Harmaasusien Airut

Harmaasusien Airut on eloroolipeli- ja historianelävöittämisyhdistys 
Harmaasudet ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden 
tarkoitus on levittää tietoa historiallisista aikakausista ja tapahtumista sekä 
eloroolipeleistä kansantajuisesti päitsi jäsenille, myös muille kiinnostuneille.

Airuen artikkelit kirjoitetaan vapaaehtoisvoimin, eivätkä yhdistys tai lehden 
toimitus ota vastuuta mahdollisista virheistä. Airut ei ole tieteellinen julkaisu. 
Esitetyt näkemykset pohjautuvat kuitenkin joko omakohtaiseen kokemukseen 
tai tutkittuun tietoon.

Airut 1 • 2007
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Pääkirjoitus

Vaikeinta on aloittaminen.

Työhön tartuttuaan kuitenkin huomaa, että tulosta alkaa syntyä, kun 

sitä ryhtyy tekemään. Parhaiten tämä tietysti toimii niskaanhengittävän 

deadlinen kanssa - ja mielellään vielä jonkun, joka siitä on kiinnostunut. 

Kun tämä on sama henkilö kuin kirjoittaja itse, tulee aika ajoin tietynlaisia 

motivaatio-ongelmia, jotka eivät kuitenkaan ole (yrityksistä huolimatta) 

estäneet myöskään käsillä olevan julkaisun syntymistä.

Tähän numeroon onkin saatu uuden puheenjohtajan puheenvuoro, juttua 

Suomen viikinkiaikaisista hautalöydöistä sekä  tuttuun tapaan joitakin 

mielenkiintoisia tiedonmurusiakin. Mukana on myös muinaissuomalaisen 

sarjakuvadraaman vaikuttava loppunäytös, vaikka loppu onkin 

ymmärrettävä ennen kaikkea uuden aluksi.

Onhan tapahtunut kaikenlaista: on valittu uusi hallitus ja tehty paljon 

uusvanhoja suunnitelmia, kuten huhtikuinen toimintaviikonloppu 

jäsenistölle. Lisäksi kesän tapahtumissa käydään tänä vuonna taas Puolaa 

ja Viroa myöten, kotoista itsehallintoaluettamme unohtamatta. Nyt 

onkin hyvä hetki ilmaista kiinnostuksensa, sillä rekrytointi on jo alkanut. 

Tarkemmat tiedot kevään ja kesän riennoista löytyvät Hatkasta.

Loppulauseen kirjoittaminen onkin sitten toiseksi vaikeinta, hyvää sellaista 

odotellessa!

Olli Hakkarainen

päätoimittaja

Euran Luistarin kalmisto

ja viikinkiaikainen 
yhteiskunta

Satakunnan Eurassa sijaitseva Luistarin kalmisto on 
arkeologisesti erittäin merkittävä tutkimuskohde. 
Luistarista on löydetty yli 1300 ruumishautaa, 
joista vain osa on viikinkiaikaisia. Näyttää siltä, että 
vanhan kalmiston käyttöä hautapaikkana on jatkettu 
kristinuskon saapumisen jälkeenkin, 

 tähän viittaavat myöhäisimmät hauta-antimettomat haudat. 
Saman kalmiston vuosikymmeniä ja -satoja jatkunut käyttö 
ja lukuisat sinne tehdyt hautaukset ovat varma merkki 
pysyvästä ja pitkäaikaisesta asutuksesta kalmiston lähistöllä. 
Kalmiston tutkimukset tehtiin vuosien 1984 ja 1992 välillä 
arkeologi Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilanderin johdolla.
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Euran alueella siirryttiin jo 500-luvun lopulla 
ruumishautaukseen, mikä oli merkittävää sillä 
vainajat haudattiin täysissä pukineissaan ja 
tarpeelliseksi katsotun esineistön kera. Euran 
lähistöltä on samoilta ajoilta löydetty myös 
ruumishautauksia, mutta muualla Suomessa 
vainajat vielä haudattiin polttamalla. 
Luistarin löydöt siis tuovat paljon lisätietoa 
ajasta, jonka tutkiminen polttohautausten 
perusteella ei näin laajasti onnistuisi. 
Esineistön perusteella ei kuitenkaan voida 
vetää täydellisiä johtopäätöksiä, sillä ei ole 
tiedossa mistä syystä hauta-antimia vainajien 
mukaan annettiin. Hyvä oletus on antimien 
liittäminen kuolemantakaiseen elämään, 
jolloin vainajan kanssa haudatut esineet 
ovat olleet tälle tärkeitä myös maanpäällisen 
elon aikana.

Vaikka kalmiston löytöjen perusteella 
ei voidakaan saada kuin suppea kuva siitä, 
minkälaista elämää sinne haudatut ovat 
yhteisössään viettäneet, tarjoaa Luistarin 
kalmisto kuitenkin jonkinlaisen kuvan 
yhteisöstään. Niin kauan kuin haudatut eivät 
palaa takaisin Tuonelasta antamaan suullisia 
haastatteluja - jotka nekin todennaköisesti 
henkilöstä riippuen antaisivat keskenään 
hyvin erilaisen kuvan samasta yhteisöstä - 
jäävät arkeologiset löydökset ja jossain määrin 

kansatieteellinen materiaali ainoiksi keinoiksi 
hahmottaa minkälaista mahdollisesti oli 
elämä viikinkiajan Suomessa.

Tutkimuksesta

Lehtosalo-Hilander on jakanut Luistarin 
haudat viikinkiajalla periodeihin, vaiheet V I ja 
V II vastaavat skandinaavisessa kronologiassa 
varhaisempaa viikinkiaikaa, vaiheet V III 
ja V IV myöhempää viikinkiaikaa. Jako on 
tehty aseistuksen muuttumisen, pukujen ja 
kalmiston kasvamisen perusteella. Esineistön 
perusteella ajoittaminen on kuitenkin sikäli 
epävarmaa, että esimerkiksi jos joku eli 
pidempään kuin ikätoverinsa, hänen hauta-
antimensa saattoivat sisältää esineitä hänen 
nuoruudestaan. Tällöin hauta tulisi luetuksi 
kenties väärään vaiheeseen.

Lehtosalo-Hilander kehitti nimenomaan 
Luistaria varten hautojen varallisuuden 
laskemiseen ja vertailuun soveltuvan 
pistejärjestelmän, jonka toimivuudesta 
voidaan olla montaa mieltä. Tämän 
tutkimuksen lopputulos kuitenkin noin 
pähkinänkuoressa oli, että varallisuuserot 

naisten ja miesten hautojen välillä olivat 
melko pieniä ja hautojen varallisuus 
kasvaa viikinkiajan kuluessa samalla 
tasoittaen entisestään sukupuolten 
välistä varallisuuseroa. Vainajien 
sukupuolen määrityksessä on käytetty 
apuna hauta-antimia. Koruhaudat ovat 
naisten hautoja ja asehaudat miesten 
hautoja.

Eläimet ja 

elintarvikkeet

Monista haudoista on löytynyt 
viikatteita ja sirppejä, jotka ovat 
perinteis iä maataloustyökaluja. 
Mielenkiintoista on, että suurin osa 
haudoista, joista näitä löytöjä tehtiin, 
olivat mitä rikkaimmin varustettuja. 
Tästä Lehtosalo-Hilander on päätellyt, 
että kenties yhteisön rikkaimpiin 
kuuluvat asukit olivat maanviljelijöitä.

Tyypillisimmät kotitalouseläimet, lehmä, hevonen, lammas, vuohi ja 
sika ovat Luistarin löytöjen perusteella kuuluneet euralaisten elinpiiriin 
ja luultavimmin myös ruokapöytään. Vuohta lukuunottamatta merkit 
näistä eläimistä alkavat jo merovingiajan haudoissa. Lehtosalo-
Hilander pitää oletettavana, että jo merovingiajalta lähtien Eurassa 
on ollut melkoisen kehittynyt agraariyhteisö. Laitilassa tehdyt 
paleobotaaniset tutkimukset osoittavat siellä viikinkiajalla olleen 
käytössä ainakin vehnä, ohra, ruis ja kaura, eikä mikään seikka osoita 
etteikö näin olisi ollut myöskin Eurassa.

Kalastuksen uskotaan myös luonnollisesti kuuluneen euralaisten 
elinkeinoihin, vaikka merkkinä siitä löydöksissä onkin vain yksi 
kalapeitsi, eikä ollenkaan esimerkiksi kalanruotoja. Metsästyksenkin 
on täytynyt olla varsin tärkeää ruoansaanninkin kannalta, mutta silti 
nuolet ovat hautalöytöinä perin epätavallisia. Tästä voidaan päätellä, 
että metsästys ei liittynyt uskomuksiin kuolemanjälkeisestä elämästä, 
tai oli siinä hyvin pienessä roolissa.

Ulkoiset suhteet

Kaupankäyntiin viittaavaa materiaalia löytyy Luistarista melkoisesti. 
111 kolikkoa, osittainen vaaka sekä painot kertovat siitä selvästi. 
Leikattuja arabialaisia hopearahoja on käytetty myös maksuvälineenä, 

eikä pelkästään koristeina. Teoksessaan 
Luistari - Viking Age Society Lehtosalo-
Hilander esittää teorian, että Kauttua 
on ollut jonkinsorttinen kauppapaikka. 
Kyseessä on hyvin Kauttuaan soveltuva 
teoria, jonka mukaan turkiksia olisi kerätty 
ja kaupattu pienemmillä kauppapaikoilla, 

lopulta kerääntyen Birkaan, jossa 
sitten olisi jatkettu tukkukaupalla. 

Kaut tua l le  o l i s i  s i jo i t tunut 
turkiskaupan ns. siirtymävaihe, 

jolloin tiettyyn aikaan vuodesta 
sinne kerättäisiin lähiseuduilta 
turkikset ja kokoonnuttaisiin 
sinne niitä kauppaamaan.

Hänen mukaansa se 
selittäisi miksi monet Luistarin 
löydöt ilmentävät äärimmäistä 
varakkuutta, miksi löydöissä 
on kaupankäyntiin liittyviä 
esineitä ja miksi asei l la 

tuntui olevan suuri merkitys. 
Naisen puku yleisiltä linjoiltaan 

noudattaa suomalaista muotia, 

mutta miehen pukineissa näkyy Baltian muodin vaikutus, mm. he 
käyttivät viittansa kiinnitykseen suurikokoisia hevosenkenkäsolkia, 
vyöttivät itsensä nahkaisilla hapsu- ja metallikoristeisilla vöillä ja 
heiltä löytyi myös pronssista valettuja tulusrautojakin. He käyttivät 
miekkojen lisäksi väkipuukkoja, jotka Birkassa liitettiin korkeaan 
sosiaaliseen statukseen. Luistarista on löydetty myös miesten 
haudasta palanen silkkitunikaa, mitä ei ainakaan voida pitää 
kotitekoisena.

Kun Euran miehet matkustivat turkislastinsa kanssa läpi 
Kalannin ja Laitilan, tai purjehtivat veneillään suurempiin 
kauppapaikkoihin, tarvittiin miekkoja suojelemaan omaisuutta 
ja kertomaan vastaantulijoille, että kyseessä ovat vaaralliset 
miehet. Vaatetuksen ja varustuksen yhteneväisyys balttialaiseen ei 
myöskään Lehtosalo-Hilanderin mukaan ole muuten selitettävissä 
kuin sillä, että euralaiset kauppamiehet ovat tosiaan liikkuneet 
siinä yhteisössä jossa kyseisenlaista muotia seurattiin. Vaikka 
Birkan yhteys Kalanti-Laitilaan ja niiden kautta myös Euraan 
on kiistaton, vaikuttaa siltä että euralaisten yhteydet olisivat 
osittain suuntautuneet myös enemmän etelään, Gotlantiin ja 
Latvian rannikolle, ja että nämä yhteydet olisivat kenties peräisin 
merovingiajalta. Lehtosalo-Hilander pitää myös varmana, että 
kyseisen alueen miehet matkustivat myös itään, Laatokalle asti 
ainakin, tätä teoriaa tukevat samantyyppiset esinelöydöt.

Luistarista löytyy myös yksi naisen hauta, jossa naiselle on 
annettu mukaan tuonpuoleiseen vaaka ja painot. Se osoittaa, 
että myös nainen saattoi tuona aikana käydä kauppaa. Lehtosalo-
Hilander maalaa kuvaa kenties kauppamiehen leskeksi jääneestä 
vaimosta, joka on joutunut hoitamaan edesmenneen miehensä 
liiketointa. Tämä hauta antaa pohjaa oletukselle siitä, että naisen 
asema oli melko korkea viikinkiajan loppupuolella Eurassa ja 
kenties muuallakin Suomessa.

Naisten työt

Luistarin löydöistä hyvin pieni osa on yhdistettävissä naisten töihin. 
Alapainoisella värttinällä kehrättiin lankaa jo rautakaudella, tästä 
todistavat Luistaristakin löydetyt värttinänpyörät. Keritsimetkin 
voitaneen yhdistää tekstiilityöhön. On perusteltua olettaa, että 
suurin osa vaatetuksesta on kotitekoista ja koska nämä vähäiset 
käsityöhön viittaavat löydöt on tehty naisten haudoista, voidaan 
käsitöitä pitää ns. naisten töinä jo esihistoriallisella ajalla.

Nauhojen tekoon l i ittyen todistavat hautalöydöt niin 
lautanauhatekniikasta kuin iskunauhatekniikastakin. Lautanauhoja 
tehtiin pienehköillä neliönmuotoisilla laudoilla, joissa on kulmissa 
reiät. Reikiin pujotettiin värjättyä villalankaa. Valmis loimi lautoineen 
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toimi kuin pienet kangaspuut, lautoja kääntelemällä saatiin 
kudottua niin lättänää kuin pyöreätäkin moninkertaista 
nauhaa. Iskunauhaa tehtiin “iskemällä sormilla” toisesta 
päästään yhteensidottuja lankoja nauhaksi.

Luistarin naiset ovat osanneet myös tehdä ainakin kintaita 
neulakinnastekniikalla, jossa lättänällä ja pitkänomaisella 
neulalla pyöritellyt silmukat muodostavat neulosrakenteen. 
Luistarin haudan 56 neulakinnasfragmentit ovat 
todennäköisimmin peräisin juuri kintaista -kuten myös muut 
Suomen löydöt, joskin mikään ei estä olettamasta kyseisellä 
tekniikalla tehdyn myös esimerkiksi sukkia ja pipoja.

Suuri osa naisten ajasta lienee mennyt juuri villan 
keritsemiseen, kampaamiseen, langaksi kehräämiseen, 
kankaan kutomiseen sekä pellavan käsittelyyn, värjäämisestä 
puhumattakaan. Epäilemättä myös peseminen ja ruoanlaitto 
ovat kuuluneet naisten tehtäviin, tästä tosin Luistarin löydöt 
eivät anna viitteitä suuntaan eivätkä toiseen.

Pronssispiraalikoristelua tavataan naisten esiliinoista ja 
miehen viitanreunasta. Kyseessä on pienistä pronssisista 
“vietereistä” muodostetut geometriset kuviot, jotka on 
yleisimmin pujotettu paikoilleen jo kankaan kudontavaiheessa. 
Niille löytyy vastineita myös Euran seudun lisäksi mm. 
Mikkelin Tuukkalasta ja Kaukolan Kekomäestä. Koska ajalle 
tyypillinen pronssispiraalikoristelu on ollut niin erityisen 
hienoa ja monimutkaista, antaa se olettaa että kenties 
pronssispiraalit ja niillä koristellut vaatekappaleet ovat 
myös olleet ostotavaraa, toisin sanoen yhteisössä joku on 
kehittynyt kyseisellä käsityön saralla erityiseksi osaajaksi ja 
ansainnut elantonsa näitä ylellisyystuotteita tekemällä.

Erot hautaustavoissa ja esinetyypeissä

Useammasta lasten haudasta löytyy jäänteitä pronssispira
alikoristelusta, jotka antavat olettaa että kuollut lapsi olisi 
kääritty äitinsä esiliinaan. Esineistö lasten haudoissa on 
pääsääntöisesti Luistarissa ollut pienikokoista. Poikalapsille 
on annettu mukaan miniatyyriversioita aseista, joskus 
aidonkin kokoisia. Ainakin keihäitä, miekkoja, tulusrautoja, 
puukkoja ja nuolenkärkiä. Lasten haudoista löytyy myös 
erilaisia kulkusia ja sormuksia, pienikokoisia saviastioita ja 
pieniä rannekoruja. Näyttää tosin olevan melko yleistä, että 
lapset on haudattu ilman esineistöä, jolloin vain haudan 
pieni koko paljastaa sen lapsen haudaksi.

Miesten haudoista löytyy yleensä kaikenlaisia aseita, 
tietyntyyppisiä neuloja ja solkia, laukkuja, viikatteita, 
suurikokoisia veitsiä, muita työkaluja ja tulusrautoja. 
Helmiä löytynyt vain sellaisista paikoista, että helmien 
otaksutaan olleen jonkinlaisessa laukussa tai pussissa. 
Helmiä lienee käytetyn maksuvälineenä. Pieniä paloja 
ketjua saattaa löytyä myös miesten haudoista, sillä 
ketjua käytettiin vöissä. Vain naisten haudoista löytyy 
helmiä ja muita kaulakorun jäänteitä nimenomaan 
kaulan alueelta, joten naiset ovat todennäköisesti 
käyttäneet niitä lähinnä koristautumiseen. Myös 
rannerenkaat näyttävät liittyvän erityisesti naisiin, kuten 
myös olkapäiden alueelta löytyneet suomalaistyyppiset 

pyöreät tai ovaalit kupurasoljet. Naisten haudoista löytyy 
myös ketjunkannattimia, ketjulaitteita ja ketjuissa roikkuvia 
riipuksia. Esiliinoissa on ollut taidokasta pronssispiraalikorist
elua. Naisten haudoista löytyy myös pieniteräisiä puukkoja 
ja värttinöitä (Luistarista tosin vain kaksi värttinänpyörää 
yhdestä haudasta). Yhteiset esinetyypit sekä miesten 
että naisten haudoille ovat pienet hevosenkenkäsoljet, 
sormukset, lyhyet ketjut ja pyörylät, kirveet, keritsimet ja 
saviastiat.

Syy esineettömille kuitenkin viikinkiaikaan ajoittuville 
hautauksille saattaa olla esimerkiksi se, että kaikki hauta-
antimet ovat olleet helposti maatuvista materiaaleista tehty. 
Kyseessä toki saattaa olla myös merkityksettömän tai köyhän 
suvun hautapaikka. Orjatkin kenties tulisivat kyseeseen, 
mutta Luistarin tapauksessa se ei ole todennäköistä. Nimittäin 
esineettömiä hautoja on vain muutamia, mikäli orjia tai 
palvelusväkeä ylipäätään siihen aikaan oli ja mikäli heidätkin 
haudattiin samaan kalmistoon, herää helposti kysymys 
eikö näitä antimettomia hautoja pitäisi siinä tapauksessa 
olla huomattavasti enemmän. Myös hautojen ryöstäminen 
on ollut mahdollinen selitys. Monet Luistarin haudoista on 
oltu varusteltu todennäköisesti huomattavasti runsaammin 
kuin mitä oli jäljellä ne löydettäessä. Kaikki haudat, jotka on 
mahdollisesti ryöstetty, ovat olleet struktuuriltaan samanlaisia 
kuin asehaudat, tämä luonnollisesti johtaa päätelmät siihen 
josko ko. haudat olisi juuri aseiden toivossa ryöstetty. Tämä 
selittäisi myös miksi vanhimman periodin hautauksissa on 
täydellinen puute miekoista. Tällöin haudanryöstö ajoittuisi 
900-luvulle jKr.

Haudat oli merkitty usein kivillä, nekin haudat jotka 
näyttävät jääneen merkitsemättä ovat saattaneet olla 

merkittyjä esimerkiksi puisilla seipäillä. On myös mahdollista, 
että suurimmat kivet on pystytetty kunnioitetuimpien 
henkilöiden hautoja merkitsemään. Vaihe V I :n aikana 
75% miesten haudoista oli merkitty kivellä, joten voidaan 
sanoa että ainakin varhaisella viikinkiajalla Luistarissa 
oli tapana merkitä miesten haudat. Naisten haudoista 
merkkikivi tai -kiviä löytyi vajaasta puolesta, lasten haudoista 
kahdesta. Vaikuttaa siltä, että haudan varustelu ei korreloi 
kivimerkkausten kanssa, vaan ainoastaan vainajan 
sukupuoli. Vaiheessa V II kivet tulevat yleisemmiksi. Yli 

80% miesten, 70% naisten ja 60% lasten haudoista on 
merkitty kivellä. Vaiheissa V III ja V IV kivet jälleen vähenevät 
. Selvästi hautojen merkitseminen lakkasi olemasta yleinen 
tapa, mutta sitä esiintyy kuitenkin taas miesten hautojen 
kohdalla.

Hautojen suhteen voidaan esittää paljon kysymyksiä, 
kuten miksi luovuttiin polttohautaamisesta ja miksi hauta-

antimista tuli runsaita. Oliko puinen kannettava arkku 
käytössä jo viikinkiajalla? Joka tapauksessa Luistarin 
haudoista löytyi puisia rakennelmia, joita nimitetään 
yleisesti kammiohaudoiksi. Hautoja, joiden leveys on yli 
120 cm löytyi 50, sellaisia joissa puurakenteet selvästi 

kulkevat haudan reunojen ympäri ja joissa puurakenteiden 
jäännöksiä löytyy myös alapuolelta, on selvästi vähemmän. 
Koska alapuoliset rakenteetkin säilyivät lähinnä kiitos 
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pronssi- tai rautaesineiden, tiedetään puisista päällirakenteista 
kaikkein vähiten.

Myös eläinten luita löytyi aikuisten haudoista. Mielenkiintoista 
on, että 13 koiraa tai koiran jäännöstä löytyi, lähinnä miesten 
kammiohaudoista mutta muutama muistakin. Koiraa voidaan 
luonnehtia kuolleen seuraajaksi, sen paikka oli yleensä vainajan 
jalkojen lähistöllä. Skandinaavisista kammiohaudoista on usein 
löydetty hevosen jäännöksiä, mutta Luistarissa niitä löytyi vain 
varustamattomista haudoista, jotka tuntuvat olevan myöhäisempiä 
kuin viikinkiaikaisia. Myös karjaeläinten jäänteitä löytyi, tulkinnan 
mukaan on mahdollista että hautajaisväki söi lihan ja jätti vainajalle 
pelkän eläimen pään, jonka katsottiin edustavan koko eläintä.

Sukupuolten välinen ero näkyy ainakin siinä, että miesten 
hautajaisissa teurastetut eläimet tuntuvat olevan suurempia 
kuin naisten ja että ainakin alku ja keskivaiheessa viikinkiaikaa 
vain miehet haudattiin koiriensa kera, kun taas naisten seuraksi 
on päätynyt vuohia ja lampaita. Miesten puukkojen mainitaan 
olevan suuriteräisiä ja naisten puukkojen pieniteräisiä. Tämä tukee 
mielestäni hyvin jakoa miesten ja naisten töihin. Suurilla esineillä 
on tarkoitus tehdä suuria asioita, miehet luultavimmin käyttivät 
puukkoaan mm. metsällä ja vaikka esimerkiksi kalan perkaamiseen, 
naiset taas varmaan katkoivat lankoja ja muutoinkin käyttivät 
puukkoa apunaan pienimuotoisemmissa askareissa.

Keramiikka

Keramiikkalöytöjen yhteinäisyyden perusteella on arvioitu, että jokainen kotitalous tuskin teki keramiikkansa itse. 
Sensijaan on esitetty, että kenties jo viikinkiajalla oli erityisesti keramiikantekoon erikoistuneita henkilöitä. Ei ole 

selvää olivatko nämä keraamikot euralaisia vai olivatko kotoisin lähitienoilta, kuitenkin Euran keramiikassa on 
tiettyjä ominaispiirteitä. On myös esitetty, että Eura olisi ollut keramiikan jakelukeskus.

Ylipäätään suomalaista viikinkiajan keramiikkaa pidetään melko samanlaisena, tämä Lehtosalo-
Hilanderin mukaan selittyisi muutamalla suuremmalla keramiikkapajalla, joissa olisi 
annettu opetusta. Koristuksien erilaisuus taas selittyisi pienemmillä pajoilla. 

On jo ennen Luistarin tutkimista oletettu, että esihistoriallisella ajalla 
keramiikan tekeminen olisi ollut osa naisten töitä.

Hauta-antimet

Runsaat hauta-antimet ovat kenties liittyneet pelkästään yleiseen 
hyvään varallisuustasoon tai siihen, että syystä tai toisesta käsitys vainajien 

kuolemanjälkeisistä tarpeista muuttui. On myös pidettävä mielessä, että antimet eivät 
myöskään kuvasta kaikkea mahdollista yhteisön käyttämää esineistöä, vaan ainoastaan sitä 
mikä on relevanttia liittyen heidän tarpeisiinsa Tuonelassa.

Myös materiaalien erilaiset säilymisolosuhteet vaikuttavat löytöjen kirjoon, Luistarin maaperä ei 
ollut paras mahdollinen esimerkiksi orgaanisten materiaalien säilymiseen. Siksi meille ei olekaan jäänyt 

varmaa tietoa siitä, minkälaisia esimerkiksi puusta tai luusta tehtyjä esineitä vainajille on annettu hautoihinsa 
mukaan. Kuinka paljon päätelmiä haudan 56 Euran emännänkään asustuksesta olisi voitu tehdä, elleivät 

hänen runsaat pronssikorunsa olisi säilöneet myös kankaanpaloja.
Yleisimpiä löydettyjä taloustavaroita ylipäätään koko Suomen alueella rautakautisissa 
hautalöydöissä ovat saviastiat. Niissä lienee ollut sisältönä ruokatarvikkeita, esimerkiksi 

hunajaa. Niitä myös löytyy yleensä naisten haudoista, jolloin niiden voi nähdä symboloivan 
myös kodinpitäjän, emännän asemaa. Siinä missä miekka lienee ollut miehelle 

patsastelun eli sosiaalisen ylivertaisuuden osoitus, rautakauden Ferrari, 
on naisten mahtavasta asemasta kielinyt ainakin avainnippu. 

Avaimen ja lukon jäänteitä tunnetaan myös Luistarista, 
yhtään varsinaista kirstua ei ole säilynyt, joskin siihen 

viittaavia metalliosia ja nauloja.

Vaatetus

Mitä vaatetukseen tulee, on ehdottomasti huomioitava, 
että vainajat ainakin Luistarissa on ilmeiseti haudattu 
juhlapuvuissaan, eikä juhlapuku välttämättä joka tasolla 
heijasta yhteisön arkipukeutumista. Yleisin materiaali lienee 
ollut villa helpon saatavuutensa (pidetyt lampaat) ja helpon 
käsiteltävyytensä takia. Vaikka pellavaakin epäilemättä 
käytettiin myös vaatekuituna, on sen työstäminen kudottavaksi 
langaksi huomattavasti monimutkaisempaa ja aikaavievempää 
kuin villan kehrääminen langaksi.

Kuten mainittu, naisille tyypillisiä koruja ovat olleet olkapäillä 
pidettävät soljet, joiden funktiona koristeellisuuden lisäksi oli 
pitää ylhäällä mitä ilmeisimmin peplos-mallista päällysmekkoa. 
Alla lienee pidetty pitkähihaista paitaa tai mekkoa, vyönä 
lautanauhatekniikalla tehtyä nauhaa, esiliinassa on ollut rikasta 
pronssispiraalikoristelua. Naisten puvusta onkin huomattavasti 
enemmän tietoa kuin miesten puvusta juuri pronssihomeen 
kangasta konservoivan vaikutuksen vuoksi. Ajan myötä 
myös korumuoti vaihteli, jolloin löytöjen ajoittaminenkin 
helpottuu.

Miesten haudoista on löytynyt jäänteitä ainakin nahkaisista 
hapsu- ja pronssikoristeisista vöistä sekä metallisista vyönsoljista, 
jotka ovat lähes täydellisesti samannäköisiä kuin tämän päivän 
miesten nahkavöiden soljet. Myös mm. palasia pronssispiraalein 
koristetusta viitasta ja silkkitunikasta on jäänyt.

Lähdekirjallisuus:
Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa: Luistari I - The Graves (1982)
Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa: Luistari II - The Artefacts (1982)
Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa: Luistari III – Viking Age Society (1982)
Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa: Luistari IV - A History Of Weapons And Ornaments (2000)
Huurre, Matti: 9000 vuotta Suomen esihistoriaa ()
Vajanto, Krista: Euran emännän neulakintaat. Tutkielma Luistarin haudan
56 neulakinnasfragmenteista (pro gradu 2003 Helsingin yliopisto)

_Emilia Hjelm
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La face cachée

Koko 1800-luvun ajan taide-elämä kulki 
käsi kädessä aatteellisen, yhteiskunnallisen 
ja teknisen kehityksen kanssa, ja muiden 
elämänalojen ilmiöt heijastuivat taide-elämän 
kehitykseen. Teollistuminen ja porvariston 
nousu merkittävään asemaan sekä poliittista 
elämää pitkään hallinnut konservatismi 
löysivät vastineensa akateemisen taiteen 
porvarillisuudessa samalla, kun uudet 
suuntaukset  etenkin vuosisadan lopulla 
ravistelivat kirjallisuuden, musiikin ja 
kuvataiteen konventioita. 

Viime suosisataa ei turhaan kutsuta 
aatteiden vuosisadaksi.  1800-luvun 
aatteellinen kehitys heijastunut myös taide-
elämän ja kulttuurin kehitykseen: koko 
vuosisadan ajan filosofiset ja poliittiset 
aatteet kulkivat taide-elämän pohjavireenä. 
Suuren vallankumouksen seurauksena 
syntyneet liberalismi ja nationalismi löysivät 
taide-elämän vastineensa vuosisadan alkua 
hallinneesta romantiikasta, joka toisaalta 
korosti taiteilijan virtuositeettia ja yksilöllistä 
tunnekokemusta ja toisaalta herätti useat 
kansakunnat etsimään juuriaan. Vuosisadan 
puolivälin paikkeilla syntynyt realismi 

puolestaan osoitti etenkin kirjallisuudessa 
samaa halua parantaa köyhän väestönosan 
oloja kuin vuonna 1848 julkaistun Karl 
Marxin kommunistisen manifestin pohjalta 
muotoutunut sosialismi. Loppuvuosina taide-
elämä taas otti selvästi havaittavia vaikutteita 
niin Friedrich Nietzschen ajatuksista asettaa 
Jumalan paikalle vapaa, vahvatahtoinen yli-
ihminen kuin Théophile Gautierin opista 
l’art pour l’art - taidetta taiteen vuoksi. 
Osittain näiden ajatusten seurauksena 
nousseen uuden individualismin valtaama 
taidemaailma synnytti kiivaaseen tahtiin sekä 
uusromanttisia että entistä yksilöllisempää 
ilmaisua tavoittelevia ryhmittymiä ja 
taitelijoita. 

Aatteellisen kehityksen ohella vuosisadan 
lopun taide-elämään vaikutti tieteen kiihtyvä 
kehitys vuosisatamme aikana. Näkyvimpinä 
osoituksina tästä voidaan pitää uusien 
keksintöjen vaikutuksia taide-elämään: 
teräksen keksiminen mullisti arkkitehtuurin 
mahdollistaen yhä korkeammat rakennukset 
sekä yhä sirommat tukirakenteet, kun taas 
kuvataiteen puolella taiteilijoiden ei enää 
valokuvauksen yleistyttyä kannattanut 

pyrkiä kohteidensa yksityiskohtaiseen 
ikuistamiseen. Rautateiden, höyrylaivojen, 
lennättimen ja lopuksi puhelimen kaltaiset, 
tiedonvälityksen mullistaneet keksinnöt 
puolestaan mahdollistivat entistä laajemman 
kanssakäymisen kulttuur ien väl i l lä, 
mikä jätti jälkensä myös taide-elämän 
kehitykseen. Etenkin maailmannäyttelyiden 
ansiosta taiteilijat löysivät vieraat kulttuurit 
japanista Tahit in alkuasukkais i in ja 
saamiensa vaikutteiden avulla he kykenivät 
luomaan kuvalliselta ilmaisultaan entistä 
mielenkiintoisempia. 
Syvällisemmällä tasolla puolestaan Charles 
Darwinin Lajien synty (1859) mullisti 
aikalaisihmisen maailmankuvan ja heikensi 
uskonnon asemaa, kun taas Sigmund Freudin 
teoriat ihmismielestä viettien taistelukenttänä 
ravistelivat ihmiskuvaa. Samalla taiteilijat 
alkoivat etsiä teoksillaan ikuisia totuuksia 
ja pyrkiä arkisen kokemusmaailman tuolle 
puolen. Osittain tämä pyrkimys heijastui 
myös okkultististen ja mystisististen liikkeiden 
suosioon taide-elämän vaikuttajien parissa. 

Paitsi että moderniin taide-elämään 
vaikuttivat aatteellinen ja tieteellinen 

kehitys, myös yhteiskunnallinen kehitys 
jätti siihen leimansa. Teollistumisen myötä 
taloudellisesti merkittävään asemaan 
nousseesta porvaristosta tuli merkittäviä 
taiteentukijoita ja keräilijöitä, mikä heijastui 
taide-elämän kehitykseen etenkin 1860-
luvulle ominaisena ja akateemista taidetta 
edelleen hallitsevana porvarillisuutena, 
jopa jämähtäneisyytenä, mitä vastaan 
avantgardistiset taitelijaryhmät kapinoivat. 

Porvariston ohella teoll istuminen 
paransi hiljalleen myös työväestön asemaa. 
Työväenluokalla oli vuosisadan loppupuolella 
käytössään enemmän rahaa ja vapaa-aikaa 
kuin koskaan aiemmin, mikä lisäsi erilasten 
viihdykkeiden kysyntää. Kasvanut kysyntä 
yhdessä teknisen kehityksen kanssa loi 
kokonaan uudenlaisen kulttuurimuodon: 
viihteellisen massakulttuurin. 1890-luvun 
pariisilainen kulutti työssä ansaitsemansa 
rahat tavarataloissa, sirkuksissa ja varieteissa, 
joihin vuosisadan viime vuosina katukuvassa 
yleistyneet mainokset häntä houkuttelevat. 

Peliesittely
18.2.2007 La face Cachée - Kätketyt Kasvot, Ravintola Linna Helsinki

Paris 1889

_ Petra Lehtoruusu ja Nina Kantoniemi

>>
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Oikeanlainen pukeutuminen oli keskeinen osa 
sosiaalista kanssakäymistä. Pukeutumisella 
ei ainoastaan osoitettu vain varakkuutta, 
vaan tyylitajua ja sosiaalista asemaa. Vain 
varakkailla oli mahdollisuus vaihtaa vaatteita 
useita kertoja päivässä ja pitää kaikki vaatteet 
moitteettomassa kunnossa. Paremmissa 
piireissä vääränlainen pukeutuminen oli 
anteeksiantamatonta moukkamaisuutta. 
Siinä missä hieno puku keräsi ihailevia 
katseita, rumaan tai sopimattomaan pukuun 
pukeutunut sai osakseen paheksuvia 
vilkaisuja ja ikäviä kommentteja niiltä joille 
sopivaisuus merkitsi jotain.

Vuonna 1858 avattu House of Worth 
loi käsitteen haute couture (korkea muoti) 
naisten pukeutumiseen. Naisten puvut olivat 
useimmiten yksilöllisiä luomuksia, ja eri 
ajankohtiin ja tilaisuuksiin sopivien pukujen 
ero oli häilyvä. Miesten pukeutuminen 
on konservatiivista ja hillittyä. Sopiva asu 
jokaiseen ajankohtaan ja tilaisuuteen oli 
tarkkaan määrätty. Tyylikäs mies huolehti, 
että kaikki asun osat olivat moitteettomassa 
kunnossa, puhtaina ja tärkättyinä ja että 
vaatteet istuivat täydellisesti. 

Kuitenkin kaikissa piireissä pukeutuminen 
ei ollut täysin etiketinmukaista. Erilaisissa 
taidepi ireissä saatett i in pyrkiä jopa 
hätkähdyttävään ja rajoja rikkovaan 
pukeutumiseen.  Korse t in  ma l l i s ta 
ja terveysvaikutuksista käytiin kiivaita 
keskusteluja. Naiset, jotka pukeutuivat 
miehiksi, eivät olleet täysin tuntematon ilmiö 
– vaikkakin laiton sellainen. Naamiaispuvut, 
esitysvaatteet ja joskus jopa ilta-asut rikkoivat 
rajoja kaula-aukon ja helman pituuden 
kanssa. Tämä pukeutumisen alakulttuuri 
kuitenkin oli siveellisten naisten keskuudessa 
täysin vaiettu ja paheksuttu asia – jos he 
edes siitä tiesivät.

Tekstiiliteollisuus kehittyi jatkuvasti. 
Ompelukone nopeutti vaatteiden valmistusta 
ja edisti vaatteiden teollista valmistusta. 
Valmisvaatteet yleistyivät. Vaatteita saattoi 
ostaa valmiina kaupoista eikä niitä aina 
tarvinnut teettää räätälillä. 

Pukeutumisesta

_ Lauri Lehtoruusu ja Nina Kantoniemi
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Hyvät Airuen lukijat!

Kun lupasin lehtemme päätoimittajalle kirjoittaa jutun 
Airueeseen, minulla ei vielä ollut juurikaan tietoa siitä, 
mistä haluaisin kirjoittaa. Tarvitsin jonkinlaisen teeman, 
jonkinlaisen mielekkään tarkastelupisteen niille lukuisille 
asioille, joista voisin yhdistyksen tiimoilta puhua. Vielä 
hetkeä ennen viimeistä palautuspäivää oivalsin tekstini 
kantavan teeman: muutoksen. Muutoksesta on puhuttu 
paljon, erityisesti nyt tammikuun toisen viikonlopun aikana, 
jolloin minäkin tätä kirjoitan – toisaalta varastan teemani 
eräältä nuorten filosofishenkiseltä tapahtumalta, mutta 
toisaalta puheet muutoksesta ovat myös monien muiden 
tahojen huulilla.

Muutoksen voi nähdä kaikkialla ja aina, kun on kyse 
arkielämästämme. Se voi olla pientä, suurta, merkityksellistä 
tai merkityksetöntä. Siis toisin sanoen hämmentävä ja 
vaikea käsite, jota ei ehkä pitäisi alkaa analysoimaan turhan 
pitkälle, ainakaan tämänkaltaisessa lyhyehkössä propagan- 
dapuheenvuorossa. Siksi tyydyn käsittelemään omasta 
mielestäni jollain tasolla merkityksellistä muutosta, joka 

liittyy tämänkin lehden lukijoita yhdistävään asiaan: Susiin.
Mikä on siis Susien ja muutoksen suhde? Mikä Susissa muuttuu? 

Muuttuuko mikään? Ainakaan toimintasuunnitelman kauniit sanat 
susisivujen tai sähköisen tiedotuksen hiljaisista kausista ja niiden edelleen 
kehittämisestä eivät muutu. Suuret linjat eivät muutu: historian elävöitys 
ja live-roolipelaaminen käyvät käsikkäin edelleen ja monet perinteet 
jatkuvat. En kuitenkaan haluaisi sanoa, että muutos tapahtuu pienten 
asioiden kohdalla. Ainakin minulla itselläni on aina välillä tunne, että se 
mitä me nyt tässä yhdistyksessä ja sen ulkopuolella teemme, on jotain 
täysin ainutlaatuista ja uutta. Mielestäni se on oleellinen osa elinvoimaisen 
yhdistyksen jäsenistön (tai ainakin osan) tunneskaalassa, jos näin voi 
sanoa.

Susissa on kuitenkin omasta näkökulmastani tapahtunut viime aikoina 
jonkin verran merkillepantavia muutoksia: taisteluharjoitusten uuden 
kultakauden alku, surullisen tyhjä Maunulan metsä, uusien potentiaalisten 
yhteistyötahojen löytäminen tai yhteistyön vieminen uudelle tasolle 
vanhojen yhteistyökumppaneiden kanssa. Jokainen voi toki miettiä, 
onko muutos kunkin mainitun asian kohdalla hyvää vai huonoa, tai onko 
sitä todella. Muutoksen harkitsematon leimaaminen propagandaksi tai 

mainostempuksi ei kuitenkaan ole kovin hedelmällistä. Aina muutos ei ole näkyvää 
tai heti havaittavaa, myös asenteet ja näkemykset voivat muuttua. Esimerkiksi 
Pukkisaaren yleiskäyttöä koskevat konkreettiset muutokset tarvitsisivat taakseen 
muutoksen ajattelutavoissa tai mielipiteissä. Ehkä näin onkin jo tapahtumassa? 
Vai onko tämäkin muutos jo vanha juttu?

Yksi asia, mikä ei varmaankaan ikinä muutu, on kesän viikonloppujen 
riittämättömyys erilaisille mielenkiintoisille tapahtumille. Luultavasti ilman 
erityistä yritystä on jo mahdollista varata melkein jokainen viikko kesä-, heinä- 
ja elokuun ajalta erilaisille historia- tai roolipelitapahtumille. Mikäli olette 
seuranneet hallituksen kokousten pöytäkirjoja (niitä tehdään teitäkin varten), 
olette kenties huomanneet valtaisan määrän tapahtumia, joiden päivämäärät 
ovat tiedossa jo nyt alkuvuodesta. Vanhojen perinteisten tapahtumien, kuten 
Euran muinaismarkkinoiden, Turun keskiajan tai Saltvikin viikinkimarkkinoiden 
rinnalle on noussut monia hiljattain löydettyjä tai kehitettyjä tapahtumia, kuten 
Grunwald Puolassa tai Mytofest Virossa. Myös tapahtumat muuttuvat ja kehittyvät 
joka vuosi.

Lisäksi pari asiaa kaipaisi muutosta: lehteen luvatun jutun viime hetkellä 
kirjoittamisen periaate sekä tietysti Harmaasusien sijoittuminen viime vuoden 
Hiiden Hirven Hiihdossa vasta neljänneksi! _ Julius Väliaho

Uuden puheenjohtajan propagandaa
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ETNISIÄ PUHDISTUKSIA ESPANJASSA >
Sionismi on saanut käyttövoimansa pitkälti antisemitismistä, 
juutalaisvastaisuudesta. Voimakkaimmillaan tämä oli reilut puoli 
vuosisataa sitten, mutta sitä on esiintynyt myös varhaisempina 
aikoina. Eräs merkittävimmistä yksittäisistä toimista oli ns. Al-
Hambran edikti vuodelta 1492. Maureista saamansa “lopullisen” 
voiton myötä voimansa tunnossa Espanjan katoliset hallitsijat 
karkoittivat maasta myös kaikki juutalaisessa uskossa pitäytyvät. 
Jotkut harvat kääntyivät kristinuskoon, mutta enin osa pakeni 
maasta. Juutalaisia siirtyi Pohjois-Afrikkaan ja Kaakkois-Eurooppaan, 
mutta myös maarajan yli Portugaliin. Siellä juutalaiset uudet 
tulokkaat mukaanlukien muodostivat kymmenesosan väestöstä. 
Portugalilaistuneille ei kuitenkaan suotu pitkää hengähdystaukoa, 
kun Espanjan painostuksesta kuningas julisti pian, että kaikkia 
portugalilaisia pidettäisiin kristittyinä elleivät he poistuisi maasta. 
Monet joutuivat jäämään, ja muodostivat 1800-luvulle asti oman 
nimellisesti kristillisen vähemmistön, kunnes uskonnollisesti 
suvaitsevampi lainsäädäntö saatettiin voimaan.

    TANSKALAISTA LAKIA ENGLANNISSA

800-luvun kuluessa nykyisen Tanskan alueella vaikuttaneet viikingit alistivat suuria alueita itäisestä Englannista käskyvaltansa alle. Näillä 
alueilla noudatettiin viikinkien lakijärjestelmää. Noin sata vuotta kestänyt Danelagenin, Dane law’n ja Dena lagun nimillä tunnettu hallinto 
jätti jälkensä paljon pidemmäksi aikaa. Vielä tänäkin päivänä se näkyy paikannimissä, jotka päättyvät -by tai -thorp. Merkittävin yksittäinen 
paikka onk kuitenkin York, jonka muinaisnorjankielinen nimi oli Jorvik. Muinaisnorjan vaikutus muinaisenglannin kautta vielä näkyy myös 
sanastossa: muun muassa sana laki (lagen->lagu->law) on siirtynyt miltei sellaisenaan. Lisäksi esimerkiksi monikon kolmannen persoonan 
pronominit (they, them, their) ovat muinaisnorjalaista alkuperää.

< TUOHTA TALTEEN VENÄJÄLLÄ

Tuohikirjeitä on löydetty 1950-luvulta alkaen vanhan Novgorodin 
kaupungin arkeologisista kaivauksista. Ne ovat pääosin erilaista 
kirjeenvaihtoa, joiden joukossa on myös sanaluetteloita ja 
erilaisia omaisuuteen ja kaupankäyntiin liittyviä merkintöjä. 
Kronikat kertovat kokonaisten tuohikirjojen olemassaolosta, 
mutta näitä ei ole löydetty ainuttakaan. Tuohikirjeet ovatkin 
säästyneet todennäköisesti täysin sattumalta. Niitä on aikanaan 
vain hylätty maahan, jossa ne ovat säilyneet kosteassa savessa 
maatumatta vuosisatoja. Myös vanhin itämerensuomalaisella 
kielellä kirjoitettu teksti on tuohikirje. Tämä 1200-luvulle 
ajoitettu teksti on kyrillisillä kirjaimilla kirjoitettua vanhaa 
karjalan kieltä. Se on todennäköisesti jonkinlainen salamaa 
koskeva loitsu, sillä siinä puhutaan jumalan nuolesta. Tarkka 
sanamuoto on kuitenkin epävarma, sillä tuohikirjeissä ei ole 
käytetty sanavälejä.

_ Olli Hakkarainen

TtT
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TARINA  Olli Hakkarainen
KUVITUS  Tuomas Tammisto

JOUKO JOUTAVAINEN
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Vuosikokous järjestetty

Harmaasusien sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 28.10.2006. Kokouksessa valittiin uusi hallitus 
ja uudet toimihenkilöt vuodella 2007. Hallitukseen valittiin seitsemän sutta, puheenjohtajana toimii 
Julius Väliaho. Muut jäsenet ovat varapj Jenni Sahramaa, sihteeri Salme Vanhanen, tiedottaja Maarit 
Heinonen, rahastonhoitaja Nino Hynninen, esiintymisvastaava Jukka Pajarinen sekä Olli Hakkarainen. 
Marp-vastaavaksi valittiin Nina Kantoniemi, taisteluvastaavana puolestaan jatkaa Johannes Leppä. 
Käsityövastaaviksi valittiin Maarit Heinonen ja Salme Vanhanen.

Onnistuneet pikkujoulut takana

Harmaasusien pikkujouluissa 9.12. nähtiin konkreettinen nuoren polven esiinmarssi, kun 
taistelutreeneissä käyvät uudet jäsenet tulivat joukolla lavalle miekat ja kirveet välkkyen 
taistelunäytöksessä, joka hakee vertaansa eeppisyydessään. Myös puuro oli hyvää!

28.6-1.7.2007 Turun keskiaikamarkkinat
Perinteisen monipäiväisen karnevalistisen markkinahumun 
lisäksi tänä vuonna on myös suunnitteilla mahdollisuus 
viettää rauhallista keskiaikaiseloa Turun linnan kupeessa. 
Sudet eivät todennäköisesti yhdistyksenä osallistu Turun 
keskiaikaan, mutta yksinäisistä susista tai pienistä ryhmistä 
voidaan tehdä paikalla havaintoja.

13.-15.7.2007 Grunwald
Jo jonkin verran mainetta Suomessakin saanut historiallisen 
taistelun elävöitys sekä keskiaikaiset markkinat Puolassa. 
Susista Grunwaldiin lähtee ainakin kahdessa eri ryhmässä 
matkalaisia: toiset jo paljon aiemmin samalla viikolla, 
toiset myöhemmin tiiviimmällä aikataululla. Kokenut 
Puolan matkaaja Konsta Nikkanen toimii yhteyshenkilönä 
paikallisiin.

16.-22.7.2007 Yhteisleiri
EK:n perinteinen yhteisleiri, jonne Harmaasudetkin on kutsuttu. 
Hallitus antaa tukensa innokkaille matkanjärjestäjille!
Lisätietoja: http://www.keskiaika.org/yhteisleiri07/

20.-22.7.2007 Mytofest
Virolainen tapahtuma, jonne sudet ovat kutsuttu. 
Muinaismarkkinoiden ja Ropeconin sekoitus – meidän 
odotetaan tuovan oman kortemme kekoon ohjelman 
järjestämisessä. Järjestäjät ovat myös lupailleet osallistua 
jonkin verran matkasta koituviin kuluihin. Mytofestiin voi 
suunnata suoraan Puolasta, ja Kassinurmella, jossa Mytofest 
pidetään, on jo aikaisemmin viikolla elävöittäjiä rakentamassa 
leirejään. Lisäksi itäisen Euroopan ja Baltian nähtävyyksiä 
voi kätevästi vilkaista viikon matkalla Puolasta Viroon. Myös 
suoraan Suomesta voi tulla, tietysti.
Lisätietoja: www.mytofest.ee

26.-29.7.2007 Saltvikin viikinkimarkkinat
Suomen suurimmat viikinkimarkkinat Ahvenanmaalla. 
Mukava tapahtuma, jossa on paljon käsityöläisiä ja 
historian elävöittäjiä. Tunnelma Saltvikissa on hyvä ja 
järjestelyt yleensä myös hyvin hoidettu: mm. esiintyvien 
tahojen laivamatkat maksetaan.
Lisätietoja: www.aland-vikingar.com/start.con
Alustavat ilmoittautumiset: julius.valiaho@luukku.com

10.-12.8.2007 Ropecon
Merkittävä roolipelitapahtuma Ropecon, jonka 
järjestämiseen Harmaasudet yhdistyksenä osallistuu 
ensimmäistä kertaa vuonna 2007. Suosittu ja suurikokoinen 
tapahtuma, joka tarjoaa mahdollisuuden Harmaasusille 
olla esillä laajalle harrastajajoukolle.
Lisätietoja: www.ropecon.fi

18.-19.8.2007 Hämeen Linnan keskiaikamarkkinat
Hämeenlinnassa järjestettävät keskiaikamarkkinat. 
Osanottajista susien puolelta ei vielä tietoa.
Lisätietoja: http://www.keskiaikamarkkinat.net/

1.-2.9.2007 Pukkisaaren muinaismarkkinat
Perinteiset ja mukavat markkinat Pukkisaaressa, 
Seurasaaren kupeessa. Järjestäjänä Sommelo ry. 
Lisätietoja: www.sommelo.fi

Uutiset 
1 • 2 0 0 7  

Airuen toimitus toivottaa hyvää alkanutta vuotta.

Airut 2•2007 valmistuu jäsenien luettavaksi kesällä.

Tulevat pelit 

17.2.2007 Kätketyt Kasvot - La face cachée

Pariisissa järjestetään vuonna 1899 naamiotanssiaiset vuosisadanvaihteen kunniaksi. Yläluokan 
taiteilijapiirien kerma on kutsuttu Opera-Comiquen suojelijan kaupunkitaloon. Tanssiaisiin osallistuu niin 
aatelista yläluokkaa, kuvataiteilijoita, oopperalaulajia kuin tanssijattariakin. Paikallisten seurapiirien lisäksi 
vieraiden joukossa on myös useita kansainväliseen taideyhteisöön kuuluvia henkilöitä.
Peli järjestetään sunnuntaina 18. helmikuuta. Pelipaikkana toimii Helsingin keskustassa sijaitseva ravintola 
Linna. Hahmoja on noin 90 ja pelimaksu on noin 20 euroa.

Lisätietoja
http://kasvot.dy.fi
katketytkasvot (at) gmailPOISTA.com

10.-11.3.2007 Rotan vuosi

Myyttis-historiallinen liveroolipeli noin 50 täysi-ikäiselle pelaajalle, pelimaksu 20e. Karua ja väkivaltaista 
valtapolitiikkaa keskiajan Venäjällä sekä siinä sivussa esi-isien lepyttelyä henkimaailmassa

Lisätietoja
http://www.rotanvuosi.net/
konsta at rotanvuosi.net

K E V Ä T  



Harmaasudet ry

PL 8, 00750 Helsinki

tiedotus@greywolves.org 

www.greywolves.org

K I R J O I TA  A I R U E E S E E N !

Lepääkö lipastonlaatikossasi vanha 
esitelmä, tutkielma tai gradu, jota ei 
vielä ole julkaistu? Tee kirjoitelmallesi 
palvelus ja anna äänesi kuulua!

Lähetä valmis aineisto julkaistavaksi 
Airuen toimitukselle osoitteeseen

olli.hakkarainen@helsinki.fi


