Elsa
”Jokainen väkevä ajatus on maailmaan lähtevä,
kohdettaan etsivä voimavirta.” 1

Elsa Heporauta. Kuva/photo SKS.

Kuka kumman Elsa? Elsa Heporauta (o.s. Koponen 1883−1960) syntyi Puumalan Sahanlahdessa, noin kahdeksan kilometriä tästä laiturista pohjoiseen. Monipuolinen
kulttuuripersoona tunnetaan nykyään lähinnä Kalevala Korun perustajana. Heporauta oli myös tuottelias kirjailija ja pedagogi. Elsan näyssä kysyttiin: Ken kantaa Kalevalaa? Hänen oma vastauksensa oli tarmokas toiminta kalevalaisen kulttuurin ja
kansanperinteen puolesta. Puumalassa Elsan perintöä vaalitaan mm. järjestämällä
vuosittainen Kalevala-kilpailu.
1. Elsa Heporauta: Elämäni kaarisilta.

Elsa Heporauta (maiden name Koponen, 1883–1960) was born in Sahanlahti
in Puumala, about eight kilometres north of this pier. The multifaceted cultural
persona is now best known as the founder of Kalevala Koru jewellery. Heporauta
was also a proliﬁc writer, pedagogist. Elsa drew her inspiration from a dream
she once had: Who upholds Kalevala? Her own answer was vigorous activities
on behalf of Kalevala culture and national traditions. In Puumala, Elsa’s legacy is
remembered for example with an annual Kalevala contest.
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Sylvi
”Tahdon lujuutta kysyy itsekasvatus,
joustavuutta toisen opastaminen.” 1
Puumalan pappila. The Puumala vicarage.
Kuva/photo Matti Vainikka.

Sylvi Kekkonen (o.s. Uino) syntyi Pieksämäellä,
mutta vietti lapsuusvuodet 1910−1914 virran
varrella, Puumalan pappilassa. Sylvin isä oli Puumalan kirkkoherra ja pienen tytön
turva ”huutelevien valkoisten laivojen maailmassa”.2 Sylvi oli intohimoinen lukija
ja julkaisi itsekin proosaa ja aforismeja. Hän avioitui Urho Kekkosen kanssa 1926 ja
edusti Suomea presidentin puolisona 1956−1974. Sylvi Kekkosen isä Kauno Uino on
haudattu Puumalan vanhalle kirkkomaalle Uinojen sukuhautaan.
1. Sylvi Kekkonen: Kiteitä.
2. Aino Suhola: Luja ja urhoollinen sydän. Sylvi Kekkosen elämä.

Sylvi Kekkonen (maiden name Uino) was born in Pieksämäki (1900−1974) but
spent her childhood years from 1910 to 1914 by the flowing waters in the
Puumala Parish. Sylvi’s father was the Puumala minister. Sylvi was an avid reader
and published prose and aphorisms herself, as well. In 1926, she married Urho
Kekkonen who later became the President of Finland. Sylvi Kekkonen’s father,
Kauno Uino, is buried in the Uino family grave in Puumala’s old parish.
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