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Sakari Pälsi kumartaa kameralle. Kuvattu 
Beringin salmella 1917. KAVI 

Elokuvaseminaari ja 
Arktisia matkakuvia -elokuvan 

digikopion ensiesitys
La 25.4.2015

Elokuvateatteri Orion 
Eerikinkatu 15, Helsinki

Yhteistyössä:

Sakari Pälsin seura ry

Koiravaljakko Kamtsatkalla. 
Kuva: Sakari Pälsi, MUSEOVIRASTO

 SEMINAARI Sakari Pälsin elävät kuvat
•  Klo 10-17, VAPAA PÄÄSY 
Kansatieteellinen Filmi Oy:n 1930-luvun elokuvia: 
Pälsi, Mäkinen, Aaltonen
Elokuvia Sakari Pälsistä
Kansatieteilijät, orientalistit, elokuvantekijät ja 
-tutkijat kertovat Pälsin elämästä, töistä ja matkoista. 
Mukana Jouko Aaltonen, Juha Janhunen, Kira Jääskeläinen, 
Mirja Metsola, Jukka Relas, Lauri Tykkyläinen

 ORIONIN ELOKUVANÄYTÖS klo 17-19 KAVI
•  KAVI:n esityksessä normaalit lipunhinnat, MYYNTI OVELLA

Kira Jääskeläinen: Tagikaks – olimme valaanpyytäjiä 
ELOKUVAKLASSIKON digitaalikopion ensiesitys: 
Sakari Pälsi: Arktisia matkakuvia (1917) 



Piirrokset: Tshuktshitaiteilija Roshilenin piirroksia Pälsin ”kinematografikamerasta”, sen käyttäjästä ja turkis-
metsästäjistä, MUSEOVIRASTO

OHJELMA
 
10.00  Tervetuliaispuheenvuorot:  KAVI ja Sakari Pälsin seura

SAKARI PÄLSI – TIEDEMIES JA VEIJARI

10.20  Elokuva: Taidonnäytteitä ja voimainkoetuksia, 11’48”, 
suunnittelu ja kuvaus Sakari Pälsi.

10.35  Esitelmä: Sakari Pälsi – etnografi kotona ja maailmalla 
(Jukka Relas, FT, Helsingin yliopisto).

    T a u k o

11.30–12.40 Elokuvat  

Jukopliut – Sakari Pälsin monta elämää, 55’, YLE TV 1, käsik. ja ohjaus Mirja Metsola
Otavan kirjailijoita – Sakari Pälsi, 8’, käsik. Jyri Schreck, ohj., kuv. Kalevi Lavola

    T a u k o

KANSATIETEELLINEN FILMI JA KAUNEUS

13.00  Elokuva: Tammelan sianteurastus, suunnittelu ja kuvaus Sakari Pälsi, 18’58”

13.20  Esitelmä: Kansatieteellisen filmin esteettiset, teoreettiset ja käytännölliset 
linjaukset: Esteetikko Mäkinen, linjanvetäjä Vilkuna, pragmaatikko Pälsi ja kollektiivi-
sen kokemuksen tallentaja Esko Aaltonen (Jouko Aaltonen, ohjaaja, tuottaja ja 
käsikirjoittaja, ILLUME Oy).

14.00 Elokuvia: Kansatieteellinen Filmi Oy:n tuotantoa 1930-luvulta:

Puukolla ja kirveellä, suunnittelu ja kuvaus Sakari Pälsi, 34’

Haaparuuhen synty, suunnittelu Kustaa Vilkuna, kuvaus Eino Mäkinen, 8’

Kyläkeinulla ja sysimiilulla, suunnittelu ja kuvaus Esko Aaltonen, 8’

Kutunjuusto, suunnittelu ja kuvaus Sakari Pälsi, 15’ 

Säestykset: Eero Grundström 

    T a u k o

SIPERIAN RANNOILLA ENNEN JA NYT

15.30 Esitelmä: Sakari Pälsi Koillis-Siperiassa (Juha Janhunen, Itä-Aasian kielten 
ja kulttuurien professori, Helsingin yliopisto).

16.00 Esitelmä: Arktisia matkakuvia: dokumentin restauroinnin kiintoisat vaiheet 
(Lauri Tykkyläinen, Elävän kuvan museon johtaja).

16.20 Esitelmä: Pälsin jalanjäljissä Siperiassa. Ohjaaja Kira Jääskeläinen kertoo
tuoreesta elokuvastaan Tagikaks, nykyelämästä Beringin salmen alueella sekä 
tulevasta Siperian-elokuvastaan, joka kuvataan samoilla seuduilla, missä Pälsi liikkui.

    T a u k o

ORIONIN ELOKUVANÄYTÖS (pääsyliput 6,50 / 5 / 3 €)

17.00 Tagikaks – olimme valaanpyytäjiä (2013), ohjaus Kira Jääskeläinen, 55’

Arktisia matkakuvia (1917), KAVI:ssa valmistettu uusi digitaalinen kopio, ohjaus 
ja kuvaus Sakari Pälsi, 29’. Säestys: Eero Grundström.
                        _________________________________

Saatteeksi

Jukopliut! on Sakari Pälsin poikajuttujen sankarin Fallesmannin Arvon ilmaisu hämmästy-
neelle innostukselle, joka voi myös kuvastaa virettä, jonka vallassa Pälsi teki monipuolisen 
elämäntyönsä.

Elokuvantekijänä hän oli taitava, mutta rajasi aihepiirinsä tiukasti kansatieteeseen. Eloku-
vanteko oli työtä, jolla oli tarkoitus. Lopputuloksen piti kestää aikaa. Pälsi halusi tallentaa 
työtä ja leikkiä. Esineen valmistus, ruhon käsittely, leikki tai urheilu piti kuvata niin, että 
elokuvan nähnyt pystyi toistamaan sen myöhemmin. Totuutta ”ei saanut peittää koreuden 
rihkamaan”. 

Pälsin elokuvat ovat kuin hartaushetkiä inhimillisen käsityötaidon ja kekseliäisyyden äärel-
lä. Siksi ne kiinnostavat meitä vielä viisikymmentä vuotta tekijänsä elämäntyön päättymisen 
jälkeen. Hän teki elokuvansa 16-mm. elokuvakameralla, koulutti muita elokuvantekijöitä 
ja kuului 1930-luvun lopulla toimineen Kansatieteellinen Filmi Oy:n ”kengännauhakoulu-
kuntaan”, jonka työt oli tarkoitettu tutkijakäyttöön. Yhtiön ihailluimmat elokuvat valmisti 
35-mm. filmille parivaljakko: kansatieteilijä Kustaa Vilkuna ja elokuvayhtiön pääkuvaaja 
Eino Mäkinen, joka yhdisti Vilkunan funktionalistiset ideat modernistiseen elokuvailmai-
suun. Elokuvayhtiön toimitusjohtaja, myöhemmin sosiologian professori Esko Aaltonen 
kokeili ryhmän toiminnan tallentamista. Kolmen suuntauksen edustajista näemme myös 
filmiesimerkit. 

Seminaarimme päättyy juhlavaan ensiesitykseen: KAVI:n uuteen komeaan 
digitaalikopioon Pälsin varhaisesta kansatieteellisestä filmiklassikosta 
Arktisia matkakuvia. Esitystä oivasti täydentää Kira Jääskeläisen samoil-
la Beringin salmella seuduilla äskettäin ohjaama dokumentti Tagikaks –
olimme valaanpyytäjiä. Elokuvien synnyn välillä on melkein sata vuotta. 

Sakari Pälsin seura ry / Mirja Metsola, ohjaaja 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) on edeltäjineen tehnyt vuosikymmenien 
saatossa parhaansa tieteen ja taiteen moniottelijana muistetun Sakari Pälsin (1882-1965) 
elokuvaperinteen pelastajana ja esittelijänä.

Pälsin elokuvat jäljitettiin ja varmuuskopioitiin 1970-luvulla. Tältä pohjalta käynnistyi 
pian työ mestarin elokuvauran tunnetuksi tekemiseksi koti- ja ulkomaisissa asiantuntija-
piireissä seminaareja, elokuvafestivaaleja sekä televisiotakin hyödyntäen. Suuren yleisön 
tietoisuuteen Pälsin elokuvat toi Suomen Kulttuurirahaston kustantama, Kansatieteellinen 
Filmi Oy:n 1930-luvun lopulla valmistamat lyhytelokuvat esittelevä, 5-osainen DVD-sarja 
vuodelta 2011.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta Sakari Pälsin kuolemasta, mikä tarjoaa oivan ti-
laisuuden Pälsin elämäntyön tuoreeseen arviointiin. KAVI:n kumppanina on tällä kertaa 
Pälsi-elokuvaseminaarin ideoija ja päävastuun järjestelyissä kantava Sakari Pälsin seura ry.

Tekniikan kehitystä elämänsä vaiheissa ennakkoluulottomasti hyödyntänyttä Pälsiä var-
maan viehättäisi tieto ensimmäisen elokuvansa ARKTISIA MATKAKUVIA (1917) esityksestä 
kehittyneintä digitaalista esitystekniikkaa hyödyntäen. Tämä KAVI:n restaurointiyksi-
kön huippukuntoon viimeistelemä tuote toivottaa seminaarin osanottajat tervetulleeksi 
Orion-elokuvateatterin perinteikkääseen katsomoon.

KAVI / Lauri Tykkyläinen, Elävän kuvan museon johtaja

Seminaarin tauoilla on mahdollisuus ostaa pientä syötävää ja juotavaa 
Sakari Pälsin seuran puhvetista.  Maksu vain käteisellä!



ELOKUVAT

Taidonnäytteitä ja voimainkoetuksia
11’48”, suunnittelu ja kuvaus Sakari Pälsi (1941)
Kansanomaiset leikit lähikuvassa. Hypinlauta, vittakeinu ja nuorten miesten koitoksia.

Pälsi, joka itse oli varsin ”lapsekas” korkeaan ikään asti, kuvasi leikkejä ja pelejä jo Sipe-
riassa. Tammelassa ja Tuusulassa syntyi episodimainen elokuva yhdessä Pekka Kyytisen ja 
Eino Nikkilän kanssa. Esiintyjät olivat nuorta polvea, mutta silti aika hyvin vanhanaikai-
sen voimailun perillä.

Jukopliut – Sakari Pälsin monta elämää
55’, YLE TV 1 Dokumenttitoimitus, käsikirjoitus ja ohjaus Mirja Metsola (1996)

Elämänkertafilmi ja kirjailijamuotokuva. Syntyi tilaustyönä ja taustaksi TV 1 Draaman 
Minä ja Fallesmannin Arvo -sarjalle. Pälsin työntäyteisessä ja värikkäässä elämässä yksi ei 
koskaan muuttunut: etelähämäläinen utelias poikaviikari. 

Otavan kirjailijoita – Sakari Pälsi
8’, käsikirjoitus Jyri Schreck, kuvaus ja tuotanto Kalevi Lavola (1957)
Elokuvassa ikämies käyskentelee Lopen maisemissa, testaa puukollaan vanhan puukirkon 
seinän kestävyyttä ja viettää merkkipäiväänsä Herttoniemen kodissaan, mukana myös 
Elsa-rouva ja Pälsin kuvittaja Erkki Tanttu. 

Tammelan sianteurastus
18’58”, suunnittelu ja kuvaus Sakari Pälsi (1941) 
Sian matka teurastuksen jälkeen suolatiinuihin ja makkaroiksi. 

Valokuva ei valehtele, sanotaan, ja tunnollisissa käsissä kamera kutakuinkin pysyttelee 
totuudessa. Toisin on elokuvan laita, jolla tiedetään voitavan esittää aivan mahdotto-
miakin asioita. Kansatieteellinen elokuva on realistinen, joskus rumakin, se on perinpoh-
jainen ja pitkäveteinen ja lisäksi se on auttamattoman ikävästi opettavainen.

Puukolla ja kirveellä
34’, suunnittelu ja kuvaus Sakari Pälsi (1941)
Puutyömestari valmistaa esineitä kätevästi ja 
taitavasti. 

Renkolainen 80-vuotias puutyömestari Iivari 
Mattila on filmin päähenkilö. Pälsi oli monessa 
suhteessa aikaansa edellä. Elokuvantekijän ja 
veistäjän vuorovaikutus henkii nykyisin trendi-
kästä ”jaettua antropologiaa”, jota  myös esim. 
Jean Rouch teki tunnetuksi elokuvissaan.

Oli oltava alituisesti varuillaan ja edeltäpäin 
tiedusteltava Mattilalta kunkin työjakson 
kulkua...”näyttelijä” oli tavallaan ”ohjaajana-
kin” ja elokuvaaja joka tapauksessa vastaanotta-
vana ja viisastuvana oppilaana.

Sakari Pälsi veistää verensekoituslavannetta 
Tammelan sianteurastus -filmiin kesällä 1938.
Kuva: Auvo Hirsjärvi, MUSEOVIRASTO

Haaparuuhen synty
7’40”, suunnittelu Kustaa Vilkuna, kuvaus Eino Mäkinen (1936) 
Yksipuinen vene syntyy haapatukista niukoin työvälinein. Vanhanaikainen työprosessi on 
kuvattu upein, harmonisin kuvin. Kansatieteellinen Filmi Oy:n tunnetuin elokuva. 

Kyläkeinulla ja sysimiilulla
8’, suunnittelu ja kuvaus Esko Aaltonen (1941)
Nuorisoparvi ilakoi kyläkeinulla.

Pälsin oppilaan, Esko Aaltosen, elokuva on säilynyt osittain. Tuleva sosiologian profes-
sori Esko Aaltonen olisi halunnut kuvattavaksi myös rituaaleja ja yhteisöllisiä aiheita, ja 
omassa elokuvassaan hän kokeili mm. miten panoroinnilla saadaan ihmisjoukon yhteistä 
kokemusta talteen.

Kutunjuusto
15’, suunnittelu ja kuvaus Sakari Pälsi (1941) 
Maidon matka vuohen nisistä herkulliseksi juustoksi.

Kameramiehelle outoa vuohikarjaa elokuvallisesti käsiteltäessä oli vaikeuksia mm. saada 
vuohen utareita näkymään karvapeitteen seasta, ja uusintaottojakaan ei voitu tehdä 
ripeässä työprosessissa. Mutta Karoliina-emännän juustoa pitelevät kädet ovat kauneinta 
työn ”plastiikkaa” mitä yleensä nähdä saadaan, vahinko vain, että  negatiiviaineksen  
riittämättömän väriherkkyyden vuoksi näiden jalojen työvälineiden värisävy jäi liian 
tummaksi. 

Sitaatit: Sakari Pälsi: Kansatieteellistä elokuvausta. Kotiseudun joulu/Tyrvään seudun 
museo- ja kotiseutuyhdistys, 1938.

Iivari Mattila veistää. 
Kuva:  Auvo Hirsjärvi, MUSEOVIRASTO

Eero Grundström valmistui Sibelius-Akatemian 
kansanmusiikin osastolta musiikin maisteriksi 
vuonna 2008. Monipuolisen muusikon soittimia 
ovat mm. harmooni, huuliharppu ja kantele, 
joita hän käyttää säestäessään tämän tapah-
tuman mykkäelokuvia. Eero soittaa useissa 
tunnetuissa kokoonpanoissa, mm. Sväng, von ja 
Af, Maria Kalaniemen yhtye, Juuri&Juuri. 

Eeron harmooninsoittoon voi tutustua Illume 
Oy:n Musiikin muisti -sarjassa: 

www.kansanmusiikki.fi/harmooni

Eero Grundström säestää mykkäelokuvat 
improvisoiden.



SIPERIA

17.00 

Tagikaks – olimme valaanpyytäjiä
55’, ohjaus Kira Jääskeläinen (2013) 
Harvinainen tilaisuus seurata perinteistä 
siperialaista valaanpyytäjäeskimoiden elämää 
sisältä päin. Ohjaaja on kertoo seminaarissa 
elokuvastaan ja vastaa kysymyksiin näytännön 
jälkeen.

Beringin salmen rannalla eli kerran Tagi-
kak, rannikon menestyksekkäin metsästäjä. 
Veljekset Kolja ja Sasha ovat tämän päivän 
Tagikakseja, Siperian jupik-eskimoiden nuorta 
sukupolvea. He elävät kirjaimellisesti maailman laidalla, mutta kuilun reunalla myös, 
kun ajattelemme heidän tulevaisuudennäkymiään. Tästä saadaan kiittää globalisaatiota 
ja nykyaikaista mediaa, jotka ovat jo löytäneet tiensä syrjäisimpäänkin eskimomajaan. 
Veljeksillä on takanaan venäläinen koulutus ja hekin unelmoivat elämästä kaupungissa 
tai muutosta rikkaaseen Alaskaan. Mutta Koljalle ja Sashalle ammatinvalinta on muutakin 
kuin tie hyväpalkkaiseen työhön. Kuka jatkaa isien perinnettä?  

18.00 

Arktisia matkakuvia 
29’, ohjaus ja kuvaus Sakari Pälsi (1917)

Arkielämää Beringin salmen rannoilla sata vuotta sitten.

Sakari Pälsi kuvasi Beringin salmen rannalla kesällä 1917 alkuperäisväestöä, tshuktsheja 
ja korjakkeja, jotka elivät vielä luontaistaloudessa ja noudattivat vanhoja tapojaan. 
Elokuvassa nähdään arkista elämää, kalastusta ja palvontamenoja, asumuksen rakennus-
ta, pelejä ja leikkejä sekä paikallisia taiteilijoita työssään. Koska Pälsi joutui jäämään 
Siperiaan vallankumouksen aiheuttaman ruplan romahduksen takia, hän leikkasi elokuvan 
paikan päällä ja esitti sitä mm. Japanissa ruokarahoja saadakseen. 

Tutkimusmatkailija pääsi palaamaan vuonna 1919 työpaikalleen Kansallismuseon arkeolo-
giselle osastolle. Tuliaisina oli hieno tshuktshitaiteilijoiden veistos- ja piirroskokoelma. 
Hän julkaisi matkoistaan kaksi kirjaa: Pohjankävijän päiväkirjasta (1919) ja Arktisia kuvia 
(1920) ja valmisti elokuvan Arktisia matkakuvia, jota esitettiin ihastuneelle yleisölle. 
Kuvattua 35-millistä filmimateriaalia oli noin 700 metriä. Pälsi valmisti siitä lyhyet versiot 
elokuvien alkufilmeiksi: Luonnonkuvia Beringin merellä, Tshuktshien elämää ja Kalastusta 
Beringin salmessa. Nämä versiot ovat kaikki kadonneet, ja myös elokuvan alkuperäisver-
sio joutui unohduksiin.

Vuonna 1975 löytyi Helsingin keskustan Hankkijan talon purkutöissä vintiltä pahoin 
kutistunut filmikopio, joka osoittautui Sakari Pälsin varhaiseksi, Siperiassa kuvatuksi 
elokuvaksi, joka ei siis ollutkaan lopullisesti kadonnut. Suomen Elokuva-arkisto restauroi 
sen, ja sitä on näytetty ympäri maailmaa. Uusi digitaalikopio on syntynyt KAVI:ssa Tommi 
Partasen ja restaurointiyksikön työnä tänä keväänä ja saa nyt ensiesityksensä.

Sakari Pälsi 

Sakari Pälsin (1882–1965) talonpoikaiset juuret olivat Lopen Sajanie-
messä mutta pitkä työura arkeologina ja lopulta osastonjohtajana 
Helsingissä Kansallismuseon esihistoriallisella osastolla.

Vuonna 1909 Pälsi lähti Mongoliaan kielentutkija G.J. Ramstedtin 
retkikunnassa, keräsi matkalla kansatieteellistä esineistöä ja toimi 
retkikunnan valokuvaajana. Vuonna 1917 hän lähti Suomen Muinais-
muistoyhdistyksen tuella tutkimaan Siperian kansojen alkukantaista 
tekniikkaa Beringin salmelle. Tuloksekas matka kesti yli kaksi vuotta. 

1920- ja 30-luvuilla hän lomillaan kirjoitti lehtijuttuja ja kepeämpiä matkakirjoja mm. 
Kanadasta, Alaskasta, Balkanilta ja Petsamosta. Ahkera valokuvaaja, ”ratkaisevan hetken” 
mestari kirjoitti myös 1920-luvulla valokuvausoppaan Näppäilkää hyviä kuvia. Myöhemmin 
hän innostui kirjoittamaan Fallesmannin Arvo ja minä -poikajutelmia aiheena lapsuus-
muistot Lopella, tajunnanvirran ja kansatieteellisen kuvauksen riemukkaina yhdistelminä. 
Suomen edistyksellisintä kaunokirjallisuutta! (Juha Hurme/Nyljetyt ajatukset 2014)

Kansatieteellinen Filmi Oy ja Pälsi

Elokuvakameran käytön Pälsi oppi vuosisadan alussa valokuvaamo Nyblinillä ja saksa-
laisista elokuvausoppaista itseopiskellen. Kuvattuaan esikoiselokuvansa Siperiassa Pälsi 
unohti sen ja hukkasi kopion, mutta 1930-luvulla innostui 16 mm. ”kaitafilmauksesta”. 
Hän kuului sekä Kansatieteellinen Filmi Oy:n ja tämän tukiorganisaatioksi perustetun 
Talonpoikaiskulttuurisäätiön johtokuntaan. Kuuden toimintavuotensa aikana yhtiö valmisti 
yli 30 lyhytelokuvaa vanhoista työtavoista ja kansanperinteestä. Elokuvantekijöitä olivat 
Vilkunan, Mäkisen, Pälsin ja Aaltosen lisäksi mm. Eino Nikkilä, Pekka Kyytinen, Jouko 
Hautala ja Arne Appelgren. Elokuvayhtiön toiminnan lopetti toinen maailmansota. Osa 
tuotannosta tuhoutui pommituksissa, mutta KAVI on viime vuosinakin onnistunut löytä-
mään katkelmia elokuvista, jotka on sitten restauroitu.  

Vuosina 1938-39 kuvattiin Pälsin viisi elokuvaa, jotka valmistuivat talvisodan jälkeen. 
Pälsin elokuvien pragmaattinen estetiikka on sukua hänen valokuviensa ”ratkaisevan 
hetken” tallentamiselle. Ihmiset saavat ”hetkensä”, joissa paljastuu työn tai leikin tai-
dokkuus, jonka nopeaälyinen kuvaaja on vanginnut kamerallaan. Elokuvayhtiön tuotan-
toon voi tutustua Suomen Kulttuurirahaston Isien työt –DVD-sarjassa ja nähdä myös SKR:n 
osoitteessa kansatieteellisetfilmit.fi.

Kiitokset

Sakari Pälsin seura ry kiittää 
Kansallista audiovisuaalista 
instituuttia (KAVI) yhteistyöstä 
tämän tapahtuman synnyttä-
misessa, sekä Alfred Kordeli-
nin säätiön yleistä edistys- ja 
sivistysrahastoa taloudellisesta 
tuesta. Kiitämme myös Suomen 
Kulttuurirahastoa kansatie-
teellisistä elokuvista, joita 
esitämme Isien työt -DVD:ltä 
tässä seminaarissa, sekä Sakari 
Pälsin perikuntaa.

 



Seura on kaikille avoin, sitoutumaton 
ja taloudellista voittoa tavoittele-
maton kulttuuriyhdistys. Vaalimme 
Sakari Pälsin elämäntyötä arkeologina, 
kirjailijana, kansatieteilijänä, tutkimus-
matkailijana, valokuvaajana ja kansatie-
teellisten elokuvien tekijänä.

Seura perustettiin Lopella nimihen-
kilönsä 130-vuotispäivänä, 9.7.2012. 
Perustava kokous pidettiin Sajaniemen 
kylällä, missä on sijainnut myös Sakari 
Pälsin syntymäkoti. Yhdistys kartoittaa 

Sakari Pälsin elämäntyöhön liittyvää aineistoa sekä järjestää retkiä ja yleisöta-
pahtumia. Parhaillaan vietämme merkkivuotta, sillä Sakari Pälsin elämäntyön 
päättymisestä tuli kuluneeksi puoli vuosisataa 22.4.2015. 

Kesällä toteutamme muun muassa 9.-10.7. retken Viroon katsomaan raikasta 
kesäteatteriesitystä Mina olin veel väikene. Rakveren teatterin toteuttama 
näytelmä pohjautuu Sakari Pälsin käsikirjoitukseen, ohjaus Ivo Eensalu. Elokuun 
2. päivänä avaamme kirja- ja esinenäyttelyn Lopella sekä vietämme kotiseutu-
päivää. 

Verkkosivumme ovat osoitteessa sakaripalsi.wordpress.com. Jäseneksi voi liittyä 
ottamalla yhteyttä meihin sähköpostitse: misuhone(a)gmail.com (sihteeri Mervi 
Suhonen). 

Tervetuloa mukaan maailmanmatkoille, aikamatkoille sekä tieteen ja taiteen 
pariin Sakari Pälsin seurassa!

TULOSSA: 

PITÄISI NÄHDÄ KAIKKI 
Sakari Pälsin töitä

Artikkelikokoelma, kustantaja 
Sakari Pälsin seura ry. 

Ilmestyy vuodenvaihteessa 
2015-16 

Ennakkotilaukset Sakari Pälsin seura 
misuhone(a)gmail.com

Hinta 30 €

SAKARI PÄLSIN SEURA RY


