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Virstan pylväitä
S

avon kielen seuralla on nyt uusi puheenjohtaja. Seppo Kononen on seuramme ensimmäinen savonkielinen vetäjä.
Hän taitaa suomen lisäksi myös äidinkieltään SAVOA. Hän on muutenkin taitava
sanaseppo ja myös pelimanni. Onnea ja menestystä sinulle, Kono.
Kiitoksia kaikille seuran jäsenille, lehtemme lukijoille ja muille sen seuraajille,
että olen saanut vetää seuraamme runsaat
kolme vuosikymmentä. Monta hauskaa
kokousta on pidetty. Näin olen ikävuosia
saanut lisää monta. Olen palannut nuorentuneena kokouksistamme. Huumori torjuu
parhaiten montaa sekä ruumiin että mielen
vaivaa. Tutkittua tietoa.
Kun aikanaan kutsuin väkeä seuraamme
perustamaan Kuopion korkeakoululle Savilahden rannalle, elettiin aikaa, jolloin ei
murteillemme paljon arvoa annettu. Ainakin itse koin, että juuri sen murteen puhujia,
jotka ovat maamme kivisen sydänmaan raivauksen aikanaan aloittaneet, ja sen maaperästä leipänsä sukupolvesta toiseen saaneet
sekä perheilleen asumukset rakentaneet ja
vielä myös siinä sivulla muutkin Suomen,
Ruotsin ja Norjan korvet ja jopa osan Karjalaakin viljelykselle peltoja avanneet perheet. He saivat jos ei viikoittain niin kuitenkin tavan takaa kuulla milloin minkinlaista
puhetta. Seuramme on monta taitajaa muistomerkeillä nostanut tämän päivän kansalaisten tietoisuuteen.
Seuramme perustamisen aikaan eräskin
savolainen toimittaja, valittavasti en hänen
nimeään muista, kertoi pääkaupungista palattuaan ihmetelleensä pääkaupungin murteelle puheensa kääntäneitä reippaita nuoria
miehiä. Miksi työnperässä leipäänsä ansaitsevat savolaisnuoret menettelivät näin?
Kyse oli turvallisuudesta. Parasta oli sulautua Helsingin massaan.
Nyt murteita arvostetaan. Niitä sopii
ihan seisaaltaan haastaa. Tavan takaa Savon

joukkueen edustaja palkitaan Suomen murremestarina. Taitajilla on kysyntää milloin
minkinlaiseen tilaisuuteen. Olemme vierailleet Ruotsissa, ja Norjassa, myös Yhdysvalloissa ja etelässä Eestissä. Aku Ankkakin on
jo vuosia sitten ilmestynyt ensimmäisenä
juuri savoksi.
Lehteämme Aakustia luetaan. Valtio
on vuosia sen ilmestymistä tukenut. Lassi
Koponen nosti lehtemme aikanaan uudelle
uralle, kiitos sinulle Lassi siitä. Lehdellämme on vankka kirjoittajakunta. Kalevalakin
on savoksi käännetty. Taitaa olla alkuperäistä jopa parempi. Kait myös kaikki virretkin
ja osa Raamatusta on käännetty.
Karjalankielellä on kirjallisuutta syntynyt. Monelle murteellemme on perustettu
omat murreseuransa. Ehkä saadaan myös
sukukielillemme idässä kirjallisuutta, jos
ei muuta niin ainakin terveysaapiset. Setukaisille on Kuopiossa painettu peräti oma
eepos kuten jo aikanaan Kalevipoegkin sellaisen sai.
Vaan miten aion käyttää aikaani. Erinäisiä vuosia sitten Hännisten sukua selvittänyt
sukututkija totesi, että ovat näköjään Hänniset miehenpuolet pääasiassa verraten nuorina siirtyneet ajasta iäisyyteen. Täytyy siis
toivoa, että nyt jo 75 vuoden paalun ohitettuani saisin jatkaa ainakin lähemmäksi sitä
120 vuoden ikää, jollaiseen kaareen kreikkalaisen Herodotoksen, historian kirjoituksen isän, mukaan aikanaan jo yltivät Egyptin eteläpuolella 3000 v sitten eläneet kalan
syöjät ja veden juojat. Vielä olisi monta
keksintöä ratkottavana ja monta muutakin
tehtävää hoidettavana, jos nyt onkin jo juuri painoon saatettuna Ihmisen fysiologia ja
anatomia-kirjan 20. painos ja kohta myös
pöydälläni oleva viimeinen kirjoitus Environmental monitoring-eepokseen.
Osmo Hänninen,
kunniapuheenjohtaja
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Osmoosi
on toiminut
S

avon kielen seurassa on eletty historiallisia aikoja, kun seuran perustanut ja sitä
johtanut professori Osmo Hänninen katsoi
32 vuoden olevan riittävä aika puheenjohtajalle. Olen valmis lyömään vetoa, ettei
ainakaan seuraajasta ole tuon suorituksen
ylittäjäksi ja tuskinpa myöskään seuraajan
seuraajasta.
Jo rohvessyörin vanhemmilla tuntuu
olleen jonkinlainen vahva aavistus, että
heidän pojastaan tulee jotain suurta. Otavan Isosta tietokirjasta vuodelta 1935 olen
lukenut, että suomalainen Osmo-nimi on
skandinaavista lainaa ja tarkoittaa sankaria.
Ja sellainenhan Osmo on ollut – todellinen
peräänantamaton ja uutta luova työn sankari kaikilla niillä elämänalueilla, joille hän
on aikaansa ja älyään nuoruudestaan lähtien uhrannut. Professorin ammatti on siitä
erinomainen, ettei siitä voi tai tarvitse jäädä
koskaan eläkkeelle.
Savon kielen seuran perustajaksi ja johtajaksi Hänninen on ollut tietysti sikäli erikoinen, ettei hänen ole kuultu viäntävän mitään
savoksi, vaikka Hänniset kuuluvat maakunnan valtasukuihin.
Onneksi savolaisten joukosta on löytynyt
näitten runsaan kolmen vuosikymmenen aikana aina niitä, jotka ovat osanneet kääntää
kielitaidottoman puheenjohtajan aivoitukset
savoksi. Helppoa se ei ole ollut, mutta toisaalta: pakkoko on tavallisen kansan professoreitten kaikkia puheita ymmärtääkään.
Hyvää he joka tapauksessa tarkoittavat.

Savolaisuuden uusi apostoli
Kuopiolaisena professorina ja savolaisuuden uutena apostolina Osmo Hännisen
ainutlaatuiset ansiot ovat siinä hengellisessä
herätystyössä, jota hän on Savon maakunnan ja sen omintakeisen kielen elvyttämisessä harjoittanut. Yhdessä edesmenneen
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kotiseutuneuvoksen Unto Eskelisen kanssa
hän muodosti parivaljakon, joka sai savolaiset huomaamaan, ettei heillä ollut mitään
häpeämistä paremmissakaan piireissä.
Savon kielen seuran toiminnasta alkanut
murrebuumi kasvoi muutamassa vuodessa
valtakunnalliseksi kansanliikkeeksi. Savolaisten seurassa ja siivellä pääkaupungin
stadilaisetkin innostuivat vaalimaan omaa,
maalaisille käsittämätöntä slangiaan.
Kielellinen hengennostatus on vain osa
75 vuoden ikään ehtineen Hännisen työstä
Savon maakunnan hyväksi. Yhtä tärkeää
on muistaa hänen innostuksensa savolaisen
elinkeinoelämän ja erityisesti savolaisten
keksintöjen hyväksi. Savon kielen seuran
kokouksissa hallituksen jäsenet saivat kaiken aikaa myös korkeimman tason yliopisto-opetusta milloin kansanlääkinnän piiriin
kuuluvista nikamanniksautuksista ja kuppauksista puhumattakaan maasäteilystä tai
kännykkäsäteilyn aiheuttamista terveysvaaroista.

Henkistä osmoosiota
Tieteentekijöissä ja yliopistojen väessä
on paljon myös yhden asian ihmisiä, mutta Osmo Hänninen ei taatusti kuulu heihin.
Häntä jos ketä on voinut tituleerata hengenelämän ryöpsähteleväksi monitoimikoneeksi.
Fysiikkansa lukeneet tuntevat ilmiön
nimeltä osmoosi. Tuolla kreikkalaisperäisellä ilmauksella kuvataan, miten erilaiset
nesteet tunkeutuvat huokoisen kalvon läpi
aineesta toiseen. Esimerkiksi: Kun kalvon
erottaman putken toisella puolella on vähäsuolaista ja toisella runsassuolaista liuosta,
putkessa oleva vesi lähtee imeytymään tälle
väkevämmälle puolelle.
Jos olen ymmärtänyt osmoosin olemuksen oikein, professori-Osmossa ovat virran-

neet aina nämä runsassuolaisemmat nesteet,
ja näin hän on saanut heikommatkin liikkeelle hyvien asioiden puolesta. Osmoosi
on toiminut myös ihmisestä ihmiseen.
Itse olen tehnyt työni toimittajana ja
kertonut sanomalehtien välityksellä, mitä
toiset ja viisaammat ovat kertoneet. Surukseni olen todennut, ettei lehtikirjoituksilla
muuteta maailmaa ainakaan nopeasti. Mutta
maakuntalehti on tarjonnut kuitenkin erinomaisen areenan kirjoittaa ja joskus jopa tapella koko Savon maakunnan puolesta. Siitä
olen kiitollinen.
Oman savolaisuuteni tiedostin yhdeksän
vuoden iässä, kun opettajamme, kirjailija

Lauri Leskinen kysyi meiltä Luupuveden
kansakoulun yläluokkalaisilta syyskauden
alkaessa vuonna 1954, mitä kukin oli puuhastellut kesän aikana. Aikanaan tuli minunkin vuoroni ja sanoin: ”Pässiä kiusasin
ja saanoo lämmitin”.
Siihen Leskinen: «Sinä se vasta savolaenen taijat olla».
Toivottavasti olen ollut ja toivottavasti
sellaisena myös pysyn. Huastellaan, kun tavataan, vaikka ei olisi aina asiaakaan.
Seppo Kononen,
puheenjohtaja
Savon kielen seura r.y.

Murretori palaa juurilleen
Kuopion kauppatorille 14.-19.7.

K

esän haaskimmista jutuista pääsee
nauttimaan taas muutaman vuoden
tauon jälkeen Kuopion kauppatorilla. Savon kielen seuran murretori pidetään 14.19.7. uusitulla torilla, josta kaikki alkoi jo
viime vuosituhannen puolella. Paluu juurille heruttaa niin nostalgiaa kuin uudenlaista ohjelmaakin.
Murretoreilla palataan myös entiseen
aikatauluun. Tunnin mittaista sekametelisoppaa, joka koostuu puheesta ja musiikista, aletaan tarjoilla klo 12 ja lystiä kestää tunnin verran.
Maanantaina 14.7. klo 12-13 kuullaan
perinteiseen tapaan kaupungin edustajan
puheenvuoro. Viime aikojen murremestareista nousevat lavalle Lauri Andersin
Varkaudesta, Matti Korhonen Lapinlahdelta sekä Saara Koskinen Keiteleeltä.
Kuopion pelimannit huolehtii musiikillisista välipaloista.
Tiistaina 15.7. esiintyvät ovat enimmältään järvikuopiolaisia, joskohta etupäässä
maisin miettein. Nilsiän pussihousukerholaiset edustavat miehistä uhoa, jota
pehmentävät vehmersalmelaiset naiset

Suoma Koposen johdolla. Soitinyhtye
Savonia musisoi.
Keskiviikkona 16.7. pagistaan karjalaksi Kari Koslosen, Viktor Jetsun ja heidän ystäviensä seurassa. Kun karjalaisista
on kyse, niin lauluakin riittää.
Torstaina 17.7. saadaan murretorille
terveisiä ulkomailta, kun päätoimittaja
Eeva-Liisa Pennanen tuo iloisen joukon
leppävirtalaisia mualiman navalle.
Perjantaina 18.7. on pomminvarmaa
lystinpitoa Ylä-Savosta Heinäahon näytelmäpiirin ja huumorimusiikkiryhmä
Mahottomien voimin, Anneli-Valta Lisitsinin ja tytär Petra Lisitsin-Mantereen
emännöiminä.
Lauantaina 19.7. murretorin mestarina
pasteerailee kitara kaulallaan kansantaiteilija Aapeli Rummukainen ja kutsuu
lavalle varmasti myös ystäviään.
Murreviikon juontaa lauantaita lukunottamassa Savon kielen seuran puheenjohtaja Seppo Kononen. Edellä esitetty on vain
murreviikon runko, jota torille kerääntyneen suuren yleisön toivotaan täydentävän
omilla repliikeillään ja esityksillään.
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Murremestaruuskisan voittajat juontaja Olavi Rytkösen ja Eila Ollikaisen (vas.)
palkittavina. Vasemalla mestari Matti Korhonen ja häntä kielellellisesti kampittaneet
Tuula Ollila, Kaija Räsänen ja Saara Koskinen.

Yks miehenpuelj ja kolome
naisimmeistä kieljkilipasilla

S

avon murremestaruudesta on tullut
tavoiteltu titteli. Viime kesänä Koljonvirralla viime vuoden mestari Lauri
Andersin korjasi Suomen mestaruuden,
mikä on 2000-luvulla pidetyissä kilpailuissa valtakunnan tasolla peräti neljäs savolaisvoitto. Sen jälkeen vientiä on Varkauden miehellä riittänyt, jopa niin ettei hän
lomamatkan takia päässyt luovuttamaan
titteliään seuraajalleen.
Tämänvuotinen Savon murremestaruuskilpailu pidettiin 29.3. Pohjois-Savon
Liiton Maakuntasalissa Kuopiossa.
Tällä kertaa yks miehenpuelj kilivottelj
kolomen naisimmeisen kanssa. Juontajana Olli Rytkönen lupasi itekullekii neljä
minuuttia vappaata puhetta ja sen jälkeen
vuoron vastata haastattelukysymyksiin.
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Tuomareina olivat näyttelijä Auli Poutiainen sekä entiset murremestari Irja Turunen -kirjailija Jukka Lappalainen.

Sarjakuvien ja
kunnanhallituksen naiset
Kuopiolainen Kaija Räsänen oli kääntänyt lehdestä syrjään politiikkasivut ja
siirtynyt sarjakuviin, joita hän tunnusti
lukevansa joka aamua. Yksi suosikkinsa
on Viivi ja Wagner-sarja. Siinähän nätillä
tytöllä on ystävänä possu, ja vävykokelas
herätti tietysti vanhemmissa sekavia
tunteita. Onkohan Wagnerissa minkä
verran savolaista miehenkuvvoo, hän on
miettinyt lukiessaan, mutta eipähän toisten mieltymyksiä toinna arvostella.

Pohjois-Savon liiton Maakuntasali remontin jälkeen vuosikokous- ja murremestaruuskisa-areenana entistä ehompana.
Saara Koskinen toi raikkaan tuulahduksen Keiteleen metsistä. Oli tehnyt
metsänhoitoyhistyksessä töitä kunnes ukkoherra sanoi, ettei ennee oo varroo maksoo. Myö ite! Puut mänj ja rahat tuljn ja
kerrankin Savotan Sanni päätti sijoittaa
ihteesä. Lähti virkistäytymään Helsingissä ja päätyi rippilupille. Istui siellä vaaleanpunaisella sohvalla ja katseli kommeita poikia, jotka heiluttelivat reenattuja
rintalihaksia. Saunassa hieroivat, piätäkii
nypläsivät.
Tietäähän tuon miten siinä käy. Rahat
hupenivat ja kotiin oli palaaminen. Mutta
ei Keiteleellä huonosti ole naisten asiat.
Naiset ovat vallanneet kunnallispolitiikassa keskeiset päättäjien paikat niin että

kunnanhallituksen kokoustakin mainitaan
ompeluseuraksi, naureskeli yksi näistä
naisista. Mutta äänenpainoista kuuli, ettei
kokouksissa ainakaan pitsiä nyplätä.
Lapinlahtelainen Matti Korhonen tuoreutti tarinaa Tuavetin kanssa naistentansseihin tehdystä tanssireissusta. Kaverilla
oli paitsi polkupyörä myös taskussa elävä
matikka, ja tansseissa oli vientiä siihen
saakka, kun Tuavetti vinkkasi, että nyt
on lähdettävä - se matikka kuoli! Paluumatkalla he kävivät pyrkimässä Kaisan
aettaan, mutta sielläkin kävi köpelösti ovesta vastaan lensi kusjpottu. Niin kertoja jäi kiertämään vanhana poikana mualimoo, mutta niinpä tuo on jäänyt Kaisakii!
Tuula Ollilakin kertoi olevansa syn-

Murretuomaristo
tarkkana ja korva
herkkänä. Vas.
Auli Poutiainen,
Irja Turunen ja
Jukka Lappalainen.
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Kilpailijoiden tyylinäytteitä. Vas. Kaija Räsänen, Saara Koskinen, Tuula Ollila ja
Matti Korhonen.
tyisin läheltä Lapinlahden Savonjärveltä,
vaikka onkin aikuisiässä asunut Tervossa
ja Kuopiossa. Hän ovat ihmetyttäneet puheet pakkoruotsista, sillä ennen vanhaan
savolaiset oppivat ruotsin jo penakkana.
Äeti jauho pyönistä kahvia, kahvipöytään
katettiin retanekka, ankkastukista leikattiin paksuja viipaleita. Oli taltrikit ja kahvelit, syötiin rokkatuuvinkia ja alatoopia,
rutosti piällä lyökkiä, jäläkiruokana marjareemia. Tuula Ollila muisteli herkästi
lapsuuden kesiä: aarinko paesto, rannat
kukkivat keltaisena rentukan kukkia, ja
ihaninta oli kävellä mansikka-aholla! Perintönä Ylä-Savosta hän kertoi osaavansa
keittää mykykeiton ja paestoo muurinpohjaletut.

Matti Korhosesta
murremestari
Tuomaristo nimesi Savon murremestariksi 2014 Matti Korhosen Lapinlahdelta
eikä naisten sijoituksia nimetty. Voittaja sai perinteisen keltamustan Tiploomin
sekä kaikki kirjapalkintoja.
Matti Korhonen on tunnettu kesäteatteriesiintyjä Lapinlahdella. Viime kesänä
murteella puhumisen SM-kisoissa hän sijoittui kolmanneksi. Kerrottakoon tässä,
Savon murremestari 2014, Matti Koponen juontaja Olavi Rytkösen tentissä.
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että mestarin kotikylällä Kiukoonmäessä
asuu niin monta huumoriyhtye Mahottomien ja Heinäahon näytelmäpiirin esiintyjää, että kylää on ruvettu mainitsemaan
Haaskanmäeksi.
Suomen murremestaruudesta kilpaillaan seuraavan kerran kesällä 2015
Kajaanissa, mutta jo sitä ennen taitajia
ehdittänee kuullaan mm. Savon kesätapahtumissa.
Yleisenä huomiona kilpailijoiden näyttää olevan vaikeaa rajoittaa puheensa neljään minuuttiin. Justiinsa, kun on päässyt
kunnolla vauhtiin pitäisi lopettaa! Ehkä
perisavolainen puhetyyli, jossa ei rynnätä heti asiaan vaan lähestytään kierrellen
ja kaarrellen tekee tepposen. Kannattaisi
siis harjoitella kelloon katsoen, että tärkeä
loppuhuipennuskin ehtisi puheeseen mukaan.
Teksti: Eila Ollikainen
Kuvat: Jukka Nykänen

Savolaiset ovatr parhaita small talkin puhujia ylistää kaapunnin oma poeka Lasse
Lehtinen. Kuva: Mauno Ikäheimonen.

Lasse Lehtinen:

Tekijät tulevat lännestä,
sanojat idästä
H
istoriallinen idän ja lännen, Pähkinäsaaren rauhan raja erottuu kuusisataa vuotta jälkeenpäin suomalaisessa sanankäytössä. Ympäristön vaikutus leimaa
kasvuaikana. Savolainen puhe on vuosisadat toiminut selviytymisen välineenä
ihmissuhteissa niin tuttujen kuin vieraiden
kanssa.
-Tekijät tulevat lännestä, sanojat idästä, kirkastui kirjailija Lasse Lehtiselle
talouselämän julkaisun taanoisesta selvityksen suomalaisten vaikuttajien syntymäseuduista. Kutkuttavaa on ollur kuljeskelu haaskan perässä eli heimohuumorien
erilaisuus.
Tunnetun luonnehdinnan mukaaan savolaiset ovat pärjänneet piällysmiehinä,
eli tehtävissä joissa sanojen asettelu on
merkityksellistä kuten sotilaina, diplomaatteina ja hallintovirkamiehinä.
-Piältä kahtojia, jälen varmistajia ovat
olleet. Silti savolaisille ja karjalaisille on
myönnetty eniten Mannerheim-ristejä.
Kerrotaan juttua, että tykistökenraa-

li Vilho Petteri Nenonen (1883-1960)
matemaattinen nero, muistettiin ”yhtenä
suomalaisena” ranskalaisen sotakorkeakoulun priimuksena, mutta ei nimeä. Mihin vierailulla ollut Nenonen sai aiheen
todeta: ” Se taisin olla minä”.
Toki savolainen haluaa tunnustusta,
mutta ollakseen hyväksyttävää se ei saa
tulla itseltä vaan muilta: ”On nuapurin
vika jos ihteesä pittää kehua”, neuvovat
Halavatun Papat.
Kirjailija Elina Karjalaisen (19272000) mukaan savolainen sanankäyttö on
tapa koetella kieltä, antaa sille tilaisuuteen sopiva ulkoasu ja sisältö. Vaikeastakin tilanteesta pitää selviytyä kasvonsa
säilyttäen kuten se humalainen mies, jonka konduktööri joutui poistamaan Savon
junasta. ”Eekö oes selevempöö miestä
tällä tavalla jättee junasta”, huuteli mies
poistuvan junan perään.

Small talkin puhujat
Lehtisen mielestä savolaiset ovat ainoa
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heimo, joka hallitsee small talkin puhumisen. Sivistyskielen ominaisuuksina hän
mainitsee konfliktien välttelyn, kasvojen
säilyttämisen, lainasanat sekä hienotunteisuuden.
Ikävä ihminen puhua paukuttaa kanssaihmisestä lihavana, mutta savolainen
sanoo ”hoikempiakin on nähty”. Aikanaan Kuopion lyseossa oli kaksi Korhosta,
joista toinen ontui. Jo koulupojat oppivat erottamaan heidät puhumalla toisesta
opettajasta herrasmiesmäisesti ”TasajalkaKorhosena. ”
Kiinnostava piirre savolaispuheessa
on toisen persoonan imperatiivin käyttö, jota esiintyy vain romaanisissa kielissä kohteliaana kehoituksena: ”Ottootte!
Mänkeette! ”
Puhekieli lainaa joustavasti sanoja,
kun ollaan tekemisissä. Ruotsin ohella
naapurilainoja on venäjän kielestä. Esimerkiksi verbillä ”kuljailla” ei olla kotona eikä vieraissa, ja kuulija ymmärtää selittelemättä minkä tyyppisestä toiminnasta
onkaan kyse.
Loukkaantumista ei passaa avoimesti
näyttää, savolainen jaksaa odottaa tasoitusmahdollisuutta. Keskustelukumppanilta odotetaan syöttöä, johon pääsee antamaan valmiiksi mietityn vastauksen.
Puhuja kertoo kerran hätäilleensä ajon
hitautta taksimatkalla Rissalaan. Keretäänköhän tässä ajoissa lentokentälle?
Keretään, mutta en tiijä keretäänkö konneeseen, murahti taksimies.

Huvin vuoksi
Tottakai näin taipuisaa kieltä pitää käytellä huvin vuoksi. Nuottikirjoituksen
italiankielisille esitysohjeille löytyy savolaiset versiot: Piano-hiliijoo! Piano pianissimo-Melekein iäntä piästämätä! Mezzoforte–Meleko kovvoo! Forte- Kovvoo!
Forte fortissimo! Täättä kulukkua!
Suotta epäillään, ettei savoksi muka
voi ilmaista syvällisiä tuntoja. Sitä ihtiään
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ovat Jacques Prévert Barbaran säkeet:
”Vesjsatteessa vuotan ja vuotan. Hiänj
mänj, hiänj mänj”

Sakeaa ja väkevää puhetta
Savolaisistä sanankäyttäjistä yksi
väkevimmistä oli herännäisyyden saarnamies Paavo Ruotsalainen (1777-1852),
joka tarjosi aivo- ja tapauskovaisuuden
rinnalle väkevää sisästä hurmosta. Aholansaaren isännän ajatukset innoittavat
edelleen taiteenalojen tekijöitä.
Toisenlainen saarnamies oli Iisalmen
rovasti, Theodor Brofeldt, ukko-Ruuhveltti (1837-1914), joka nuhteli laumaansa saarnastuolista lempeästi ”viime
pyhänä olj kolehtihaaviin nappien sekaan
eksynyt viisipenninen.”
Tunnetun pappissuvun jäsenen pastori Elias Simojoen (1899-1940) vaikutus
jäi kesken, kun hän kaatui talvisodassa.
Simojokeen liitetty ”Palava pensas” nimitys kuvaa tulisieluisen Suur-Suomi
-aatteen kannattajan olemusta ulkonäköä
myöten.
Yrjö ”Jahvetti” Kilpeläinen (19071955) oli radiopakinoillaan sotaa käytävälle kansalle hengen ja huumorin ylläpitäjä, Moskovan Tiltun vastavoima.
Jahvetin radiokirjelaatikossa hänen on laskettu käsitelleen satatuhatta kirjettä. Hänen kynästään ovat lähtöisin myös Marseljeesin savonkieliset sanat.
Kerran demarikansanedustaja Kilpeläinen tuli Kuopioon, jota poliittisten
voimasuhteiden taistelussa nimitettiin
Suomen Moskovaksi, ja tunnettu porvari,
kauppaneuvos Birger Hallman kuljetti
häntä autollaan kaupungilla. ”Meillä riittää aina varaa kommunismin vastaiseen
taisteluun”, vastasi kauppaneuvos ihmettelijöille.
Toinen rahamies kauppaneuvos Herman Saastamoinen (1861-1932) jätti pitkään näkyneen jäljen Savon ja Suomen
talouselämään.
Vieläkin
muistetaan

1950-luvun mainoslausekilpailun slogan
”jos Hermannista leipä paranoo, se ei oo
leipee, se on hunajoo”.
Tullineuvos Veikko Vennamo (Fennander) (1913-1997) pohjusti poliittisen uransa syrjäseutujen pika-asutuksen
ja retorisen puhetaidon avulla. Hänen
muistomerkkinsä sijaitsee, aivan oikein,
Kuopion vaalipiirissä Alapitkällä viitostien varressa.
Politiikan merkkimiesten taustoista
kiistelläänkin. Onko määräävintä syntymäpaikka, kasvuympäristö vai koulukaupunki? Perustellusti savolaiset voivat
lukea omiksi tai ainakin ottopojiksi Urho
Kaleva Kekkosen (syntyi Pielavedellä),
Martti Ahtisaaren (kasvoi ja kävi koulua
Kuopiossa), Erkki Liikasen (syntyperäinen mikkeliläinen), Olli Rehnin (edellisen naapurin poika) ja Paavo Lipposen
(kaapunnin poeka). Tosin Lipposta ei sanankäytön virtuoosina pidetä, kuulijoiden
ehtiessä arvailla seuraavaa sanaa. Mutta
auta armias kun Mooses lyö sanan sauvalla !
Ylä-Savon Kiäriäisillä kansanedustajuus kulkee jo toisessa polvessa. Heikki
Kääriäinen (1872-1947) muistetaan pussihousuista ja hyvistä jutuista ja Seppo
Kääriäistäkin on ruvettu tituleeraamaan
vanhempana valtiomiehenä.

jento. ”Meidän herramme muurahaisia”
on suomalainen Spoon River –antologia.
Nykykirjoittajista Antti Heikkinen on
tuonut pienviljelijäromaanin tähän aikaan.
Sirpa Kähkönen tekee pitkäjänteistä rajankäyntiä Kuopiossa aatteiden ja ihmisten välillä.
Lehtisen mielestä savolaisen sanankäytön tulevaisuus näyttää hyvältä, vaikka samaa ei voi sanoa median näkymistä. Niin
kauan kuin sanoja ja sisältöjä tuotetaan ei
ole hätäpäivää.
Kannattaa muistaa, että kompurointi
voi estää kaatumisen. Eikä koskaan näin
hyvässä tilanteessa ole jouduttu nykyisiin
vaikeuksiin, päättää ex-lehdistöneuvos
savolaiseen tapaan arvionsa.
EILA OLLIKAINEN
Kirjailija Lasse Lehtinen luennoi aiheesta ”Haaskan perässä – savolainen
sanankäyttö selviämisen välineenä” maaliskuussa kesäyliopistossa Kuopiossa.

Klassikoita ja lupauksia
Sanataiteen klassikoita on lueteltavaksi: Minna Canth (1844-1897), Maria Jotuni (1880-1943), Otto Manninen
(1872-1950), Juhani Aho (1861-1950),
Simo ”Aapeli” Puupponen (1915-1967).
Aapeli ei kirjoittanut murrepakinoita mutta hänen pakinoissaan on savolainen pol-

Savolaiset sanankäyttäjät Seppo Kononen
ja Lasse Lehtinen Kuopion kaupungintalolla kesäyliopiston tilaisuudessa.
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Historiallinen kirkkojuhla Männistön puukirkossa Kuopiossa 3. maaliskuuta 2014.

Pohjois-Savo sai ensimmäisen katolisen kirkkonsa
T
oukokuun 3. päivänä 2014 vietettiin
Kuopiossa historiallista kirkkojuhlaa:
Männistön vanha kirkko vihittiin katoliseksi Pyhän Joosefin kirkoksi. Vihkimisen
toimitti Helsingin katolinen piispa Teemu
Sippo noin kymmenen muun katolisen
papin avustaessa. Ekumeenisina vieraina
olivat läsnä muun muassa Kuopion luterilainen piispa Jari Jolkkonen sekä ortodoksisesta kirkosta metropoliitta Panteleimon ja piispa Arseni.
Kuopiossa ovat tästedes hyvin edustettuina kristinuskon kaikki pääsuuntaukset.
Tässä suhteessa voidaan sanoa Kuopiosta
vasta nyt tulleen aidosti eurooppalainen
kaupunki. Keskiajalla katolisia kirkkoja
oli Etelä-Savossa, mutta Pohjois-Savo sai
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ensimmäisen katolisen kirkkonsa vasta
nyt. Tällä haavaa Pyhän Joosefin kirkko
on Savon alueen ainoa katoliseen käyttöön
vihitty kirkko. Tosin myös Olavinlinnan
keskiaikaisessa kappelissa on katolisia
messuja joskus vietetty.
Katolinen kirkko osti Männistön kirkon
800 000 euron hintaan, jonka kokonaisuudessaan lahjoitti tuntemattomana pysyttelevä yksityishenkilö. Uudessa käytössään
Männistön kirkko on omistettu Pyhän
Perheen päämiehelle Joosefille, jota alttaritaulukin esittää. Taidokkaasti tehty
jugendtyylinen puukirkko sopii Teemu
Sipon mukaan oikein hyvin kantamaan
maailman kuuluisimman puusepän nimeä.
Kirkko on rakennettu 1912–13, ja sen al-

kuperäinen arkkitehti on Antti Koponen.
Katolisuuden myötä sisustukseen on tullut
joitakin uusia elementtejä, muun muassa
rippituolit, jotka on suunnitellut arkkitehti
Benito Casagrande.
Erikoinen tarina liittyy kirkon puiseen
madonnaveistokseen. Sen on tehnyt yhdellä kädellä saksalainen kuvanveistäjä
Karl Meist, sotainvalidi joka menetti oikean kätensä Saksan itärintamalla 1941.
Meist ei antanut periksi, vaan suunnitteli työkaluja ja kokonaisen verstaan vain
vasemmalla kädellä työskentelyä varten.
Hän hankki jalopuuta kärsimysnäytelmästä tunnetun Oberammergaun lähimetsistä
ja veisti suuren määrän uskonnollisia
teoksia, joita nykyisin löytyy kirkoista eri
puolilta maailmaa.
Sinnikäs invalidi, joka nyt on jo
edesmennyt, on signeerannut kaikki teoksensa sanalla Trotzdem, ”Kuitenkin”.
Kuopioon hänen teoksensa halusi lahjoittaa vainajan hurskas leski, joka asuu Osnabrückissa. Madonnan kautta syntyy siis
eräänlainen side myös Kuopion ja Osnabrückin välille.
Pyhän Joosefin kirkon vihkimismessu
oli musiikillisesti korkeatasoinen. Se alkoi
suvivirrellä ja sisälsi mm. Johann Sebastian Bachin, Anton Brucknerin ja Camille Saint-Saënsin teoksia. Urkurina toimi
Markku Mäkinen, ja Salonki-kuoroa
johti Vivika Oksanen. Kirkko oli ääriään
myöten täynnä lehterit mukaan lukien.
Omasta kirkosta kiitollisia ovat Kuopion seudulla pysyvästi asuvat pari sataa
katolilaista, minkä lisäksi Pyhän Joosefin
kirkko voi palvella yliopistokaupungin
monikulttuurista opiskelija- ja opettajakuntaa.
Uudesta kirkosta huolimatta itsenäistä
katolista seurakuntaa Kuopioon ei vielä
tullut, mutta siihenkin päästäneen hyvin
pian, piispa Teemu Sippo antoi ymmärtää,
kunhan tehtävään sopiva kirkkoherra löydetään.
Osmo Pekonen

Pohjanmaalaista huumoria
(Ykköset; kuusi maakuntaa
yhdistävä ilmoitus- ja markkinointilehti 16.4.2014):
Sulukon Keijo makas keskussairaalas ja viereises sängys sattuu
olemahan hautausurakoitsija Hirvilammi. Tohtori tuli kierrolle ja kyseli
Keijon vointia.
-Kyllähän se siinä, mutta aina kun
yskäsen niin tua Hirvilammi kattoo
niin kummasti!
♦♦♦
Kainaston mummaa vietihin vanhas keskussairaalas hissillä röntgeniin. Kun natiseva hissi pysähtyy,
kysyy mumma helepottuneena: Jokos se kuva ny tuli?
♦♦♦♦
Tavallinen este ryypyn ottamiseen:
-Emmä voi ottaa ku mulla on auto.
Liikennöitsijä A K Sarpo vastas
tähän:
-Kyllä mä ainakin voin, vaikka
mullon 75 autua.
♦♦♦♦♦
Pohojalaanen muutti Helsinkihin
ja perusti parturiliikkeen.
Laittoo sitte ikkunahan mainoksen:
-Leikatahan Päitä
Kaveri tuli kattomahan ja vähä
moittii, jottei mainos ollu kovin
hyvä.
Pohojalaanen alakoo miättiä, notta näin taitaa olla.
Kaveri kuluki uurestansa ikkkunan ohi, uus mainos kuului:
-Ajetahan tukkia.
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Murre tulee tajunnasta
P

uhekielen eli murteen perusteella voi
hyvinkin arvailla puhujan alueellista
taustaa, mutta sosiaalisesta taustasta murre
ei automaattisesti kerro. Nyky-Suomessa
lapsuuden murretta voi viljellä yhtä hyvin
maaseudulla kuin pääkaupunkialueella.
Samalla, kuin ihmisten liikkuvuus on lisääntynyt, myös murteet vaihtuvat toisiksi
liukuvasti ja jopa hauskasti. Oma murre
on monelle meistä rakas ja henkilökohtainen asia. Myös kirjoitetussa asussaan se
tuntuu kotoisalta ja lämpimältä. Murteen
käyttöön aikoinaan yhdistetyt ”uhkatekijät” tuntuvat jo menneen talven lumilta.
Onneksi murteet eivät ole kadonneet!
Ei ole Vehmersalmen vesistöhenkinen kielenkäyttökään hävinnyt. Murre tulee tajunnasta ja ilmaisee ihmisen omaa aluetta.
Suomen murteiden synty juontaa juurensa kauas menneisyyteen ja elinkeinoon. Kieli on luonnollisesti muuttunut,
eikä yleiskieli vastaa enää normeja. Alueellisten puhetapojen säilymisen peruskivi
on kuitenkin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kokemukseni mukaan Savon
murre on luontevin murre ilmaisussaan ja
moni puhe sovittaa vastakohtia.

Murre täsmentää ilmaisua
Normaaliin, terveeseen puhekieleen
kuuluu myös vaihtelu. Murteen käyttö
täsmentää ilmaisua ja vaikutelma syntyy
pienistä tekijöistä ja tietystä äänenpainosta. Hämäläismurteita voi täysin verrata
savolaiseen ääntötapaan, huomatakseen,
kuinka vankalla alueellisella identiteetillä
on selvä merkitys. Silloin, kun ihminen
kokee juurensa arvokkaiksi ja kotiseutunsa rakkaaksi, hän myös vaalii omaa murrettaan.
Nykypäivänä murre vaikuttaa positiivisella tavalla yhdistävästi ja mieltä ylentävästi: meillä on jotakin omaa ja ainutlaa-
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tuista. Toisaalta murre edustaa pysyvyyttä
tuulisessa maailmassa. Lapsuuden murre
voi olla tärkeä kiinnekohta.

Outtako työ....
Minulle Vehmersalmi on synnyinseutu,
mutta myös maatilatalouden kautta pysyvä kotiseutu. Tutut ihmiset täällä puhuvat tutulla tavalla. Pohjois-Savon uudisasutuksen eräreitit koskevat nykyistäkin
Vehmersalmea; Leppävirran, Suvasveden,
Riistaveden sekä Kallaveden alueet ovat
olleet selviä kalastusalueita.
Meille, vanhan saaristopitäjän asukkaille, kalastuksella on aina ollut suuri
merkitys. Täällä on myös ilmanalaa olla
ja viihtyä. Niinpä tänä päivänäkin ihmisten tavatessa kauppareissulla toisiaan
vakiokysymys kuuluukin: - Outtako työ
kalastellu? Ja jokainen ilahtuu puhuttelusta. Puhe jatkuu luontevana ja huumorilla
höystettynä.
Aiempina vuosikymmeninä heinäkuussa kyseltiin: - Outtako työ suanna jo heinät
seipäille? Sateet ja säiden vaihtelut ovat
tänä päivänä kuitenkin jokaisen vehmersalmelaisen arkikieltä.
Aune Räsänen

Rytkös Ollistakkii
tulj huutolaespoeka
Kuopiossa torin alakerrassa Apajassa olj laavantaena 29.3. 2014 Tanssimalla ja Huutamalla –hyväntekeväisyyshuutokauppa.
Murrekissoen juontotehtävästä selevinny Olavi Rytkönen huutokaapattiin viimeseks. Hinta olj 20 eoroo ja
ostaja olj tuttu eli kottiinpäen mäntiin.
Huutokaappoo piti entinen polliissi
Eero Wetzell. (MRS)

Minna Canth
uudessa valossa
170-juhlavuotena

E

ikö Minna Canthista (1844-1897)
-kaikki oleellinen ole tähän mennessä
jo tullut kerrottua ja esitettyä? Neljä
elämänkertaa vuosikymmenien välein:
Lucina Hagmanin (1906), Greta von
Frenckell-Thesleffin (1942), Reeta Niemisen (1990) ja Ilkka Nummelan (2004), lukuisista pienimuotoisemmista julkaisuista
puhumattakaan.
Kunnioittavista muistomerkeistä nostettiin ensimmäisen jalustalle Emil Halosen veistämä rautarouva Maljalahden
puistoon (1937), toinen syntymäkaupunkiaan vakaasti silmäilevä työläisnainen
Tampereelle (1951) ja Jyväskylän kirkkopuistoon eteenpäin katsova seminaarilainen (1962).
Mutta onko Minna Canth yhteiskunnallisten epäkohtien julistajana ja naisliikkeen esitaistelijana näin tullut kivettyä
hahmoksi, jota pitää katsoa suoraan edestäpäin?
Minna Canthin 170 merkkivuoteen kirjallisuuden tutkija Minna Maijala tuo
kirjallaan Hellä, herkkä, hehkuvainen
Minna Canth tuoreen näkökulman.
Väitöskirjassaan Passion vallassa (2008)
hän käsitteli Minna Canthin tuotannon
psykologista ihmiskuvaa ja ryhtyi sen valmistuttua miettimään kirjailijan omaa ihmiskuvaa.
Oliko hän todella vain taisteleva Minna, savolaisvitsien ”Kuopion kovimmaksi
naiseksi” ristimä matroona, josta kerrotut
tarinat toistavat samaa naisen selviytymistarinaa?
Ei ollut, vastaa Minna Maijala. Minna
Canth oli ristiriitainen ihminen; sovinnol-

Minna Canth on nostettu korkeimmalle
jalustalle Kuopiossa. Rautarouva, yrittäjä
Minna Canth on saanut kevään merkeissä opiskelijoilta pehmentävän päähineen.
Emil Halosen käsialaa vuodelta 1937.
linen, seurallinen ja lannistumaton aatteiden ajaja, mutta myös helposti masentuva ja melankolisuuteen taipuva. Hän oli
loistava keskustelija istuessaan Kanttilan
keinutuolissa, mutta kadotti kielensä vieraiden ihmisen ympäröimänä pääkaupungissa. Häilyväiseksikin häntä voi sanoa,
joskus hän innostui uusista asioista mutta
kiinnostus lopahti pian. Liiketoimissa hänessä näkyi kunnianhimo, jopa häikäilemättömyys. Olihan kaupan menestyminen
tärkeä perheen toimeentulon takia, ja sen
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turvin hän saattoi antautua kirjoittamiseen. Elisabet Steniuksen mukaan Minna
Canthissa eli kaksi ihmistä: nousukasporvari kauppias ja ihmisystävä kirjailija.
Varmaan sisäisten ristiriitojen yhteen
sovittamiseen kului henkisiä voimavaroja. Välirikot ystävien kanssa surettivat.
Arvattavasti korviin kantautui naureskelu
pikkukaupungin sovinnaissuussääntöjen
kuten pukeutumisetiketin rikkomuksista.

Lucina Hagmanin
” karhunpalvelus”
Kysymys kuuluukin miten tämän päivän tutkijan on mahdollista nähdä kohteensa näin erilaisena kuin aikaisemmin?
Uutta elämänkerrallista tietoa ei enää ole
löydettävissä. Aikalaiset ovat kuolleet,
kaikki on muistoja vain. Sentään kirjan
lähdeluetteloissa näkyy olevan Canthin
perheen arkistoja, joita hänestä ei ole aiemmin nähtävissä.
Minna Maijala on tehnyt bibliografista työtä kaivautumalla kirjailijasta aikaisemmin kirjoitettujen tekstikerrosten läpi
ja teki kiinnostavan havainnon. Minna
Canthista kerrottu elämänkerrallinen tarina on saanut sisältöä paitsi hänen
tuotannostaan - myös varhaisimmasta
elämänkerrallisesta tulkinnasta.
Minna Canthin tuotanto kuuluu eurooppalaiseen naturalismiin, mutta ilmestymisen aikaan sitä luettiin jopa inhorealistisena ajankuvauksena. Minna Canthin
esiin tuomat epäkohdat nostivat esiin
taistelijan, kilven jonka suojasta naiset
voivat esittää parannuksia.
Naisasialiike tarvitsi ikoneita, ja Minna
Canth oli siihen erittäin sopiva. Mutta samalla ne, jotka häntä epäkohtien julistajana ja naisten oikeuksien puolestapuhujana arvostivat, tulivat tehneeksi hänelle
karhunpalveluksen.
Lucina Hagmanin kirjoittama ensimmäinen elämänkerta ilmestyi yhdeksän
vuotta kirjailijan kuoleman jälkeen. Hag-
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Jyväskylän kirkkopuistossa (Pauli Koskinen 1962 ) hoikkauumainen seminaarilainen Minna Canth oppikirjoineen.
manin näkemykset, aikalaisen todistus sai
jäädä elämään, lainattavaksi ja uskottavaksi. Hagman oli suomalaisen naisliikkeen
johtohahmo, yhteiskunnallinen vaikuttaja,
eduskunnan ensimmäisiä naisjäseniä, Helsingin suomalaisen yhteiskoulun rehtori ja
opettaja, professori ja paljon muuta kunnioitettavaa.
Perheettömänä virkanaisena hän tuskin
ymmärsi Minna Canthin perhekeskeisyyttä. Hänen mielestään avioliitto kahlitsi
lahjakasta nuorta naista, ja vasta leskeys
vapautti hänet itsenäisyyteen. Käsitys avioliiton onnettomuudesta ei pitänyt paikkaansa; lehtori Canth oli jopa ajallaan ”pehmo
mies” ja kannusti vaimonsa pyrintöjä.
Avioliiton seksuaalisuuuden Hagman
koki naista rasittavana. Perheeseen syntyi
neljäntoista vuoden aikana seitsemän las-

ta, kuopus aviomiehen kuoleman jälkeen.

Oi niitä aikoja!
Kuopiossa omilleen päässyt Minna
Canth eli 1800-luvun eurooppalaisten virtausten vaikutuspiirissä. Kielitaitoisena
hän tilasi ruotsalaisia ja norjalaisia lehtiä
ja kirjoja, joiden sisällöstä Kanttilan salongissa keskusteltiin. Isosta kahvipannusta
riitti tiristää kupponen toisensa jälkeen.
Keskustelukumppaneina kävi
lyseolaisia ja muita nuoria, kirkonmiehiä,
kaupungin rouvia, ”ruuviherroja” eli liikekumppaneita. 1880-90–lukujen nuori
suomalainen kulttuurieliitti saapui mielellään vierailuille Kuopioon. Olihan Kanttilan lisäksi tarjolla intelligenttiä seuraa
parin kadunvälin päässä
kuvernööri
Järnefeltin residenssissä. Aikakauden huipentuma olivat kesän 1891 Kuopion laulujuhlat, jotka muistetaan Juhani Ahon
ja Venny Soldanin kihlautumisesta.
Oi niitä aikoja! Vertauksena voisi kuvitella, miten tanssiviikko vetäisi Kuopioon parveilemaan valtakunnan tason
taide- ja kulttuurielämän kärkinimiä. Olisihan Kanttila aitona tallella tuomiokirkon kulmassa, vaikka eipä sitä nykyisessä kunnossa ilkiä vieraille esitellä!
Minna Canthin perillisten tukku- ja
vähittäiskauppa menestyi tarmokkaiden
vävyjen ansiosta 1930-50-luvuilla, mutta
erimielisyydet liiketoiminnan kehittämisestä näivettivät perheyrityksen ja se ajautui konkurssiin 1977. Valtio osti kiinteistön ja siitä alkoi nykyiseen surulliseen
tilanteeseen johtanut pallottelu käytön ja
suojelun tarpeiden kesken.
Historiallinen rakennus rapistuu paikalleen. Kanttilan kohtalo jää tulevien sukupolvien muistiin häpeällisenä kulttuurin
tuhoamisena ja naiskirjailijan arvostuksen
puutteena, kuten Minna Maijala toteaa.
Kuopiossa Minna Canthia on totuttu
muistamaan näyttävimmin kymmenvuosien kohdalla.

Nuori Minna Canth syntymäkaupungissaan Tampereella. Lauri Leppäsen veistos
vuodelta 1951.
Varhaisimmista ei ole tietoa, mutta
maaliskuussa 1944 pidettiin Kuopion kaupungintalossa 100-vuotisjuhla, jonka järjestäminen sota-ajan olosuhteissa ei liene
ollut ihan helppoa. 150-vuotisjuhla 1994
seminaareineen ja ministeripuheineen oli
vaikuttava sekin. Meneillään olevan 170.
merkkivuotta on vietetty kevyemmissäkin
merkeissä. Tammikuussa pidetty Minnan
laulujen musiikkitilaisuus veti kaupungintalon saliin ennätyksellisesti yleisöä.
EILA OLLIKAINEN
Minna Maijala:
Herkkä, hellä, hehkuvainen
Minna Canth. 2014, Otava
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Vuosikokouksen perhepotretissa seuran kunniapuheenjohtaja Osmo Hänninen (vas.)
ja puheenjohtaja Seppoo Kononen yhdessä sihteerinsä Eila Ollikaisen kanssa.

Osmo Hänninen kukitettiin ja kiiteltiin rohveettana

Seppo Kononen nousi
uudeksi puheenjohtajaksi
S
avon kielen seuran vuosikokouksessa 29.3.2014 tapahtui historiallinen
vahdinvaihdos. Seuran perustaja ja uran
aukaisija professori Osmo Hänninen ilmoitti haluavansa jättää tehtävän, jota hän
savolaisuuden puolestapuhujana on hoitanut 32 vuotta.
Tuula Ollilan ehdotuksesta valittiin
uudeksi puheenjohtajaksi
2014-2016
yksimielisesti artikkelitoimittaja Seppo
Kononen Kuopiosta. Hänkään ei ole seurassa eilisen teeren poikia - muusta kotiseututyöstä puhumattakaan: pitäjäseuran
puheenjohtaja, pelimanni, palkittu sa-
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nankäyttäjä niin puheissa kuin kirjoitetussa tekstissä.
Sukupolvenvaihdoksesta ei voi puhua,
Osmo Hännisellä täyttyi vapunaattona 75
v., Seppo Konosella tulevana suvena 69
vuotta, mutta ainakin näkökulmien vaihdoksesta.
Kuopion lääketieteellisen korkeakoulun kehittäjiin kuulunut Hänninen on
usein hoksannut savolaisuudessa lukkarin
keppiä kaipaavia ominaisuuksia – mistä
kiitos hänelle – syntymäsavolaisen Konosen kääntäessä niitä esiin leikinlaskulla.
-Sinä Osmo olet ollut meille savolai-

sille enemmän kuin rohvessorj, sinä out
ollu rohveetta. Sinulla on ollut uranuurtajan armolahja, jota myö pienten peltojen
kasvattamat, vähäväkiset tarvittiin, muotoili ajatuksensa pitkäaikainen hallituksen
jäsen ja varapuheenjohtaja Ritva Kokander.
Myö tarvittiin rohkasuva, että meillä
onnii jottain mitä ei ou muillla! Nyt on
aika istuttoo oman kielen kasvatti, oma
poika sille paikalle, hän lausui ojentaessaan
Savon keltaisen orkidean Osmo Hänniselle.
Seppo Kononen sanoi tuntevansa suurta
kunnioitusta edellisen puheenjohtajan mittavaa 32 vuoden työtä kohtaan. Hänelle
itselleen seuran puheenjohtajaksi ryhtyminen on kunniavelan maksua heimolle,
johon kuulumisen hän ensimmäisen kerran ymmärsi kolmannella luokalla kansakoulussa. Opettaja Lauri Leskinen kyseli
koulukkailta mitä nämä olivat viikonloppuna tehneet ja Seppo-poika murjaisi:
”pässiä kiusattiin ja saanoo lämmitettiin ”,
mihin kirjailija, savolaisuuden tuntija kommentoi ” sinä out yks savolainen”.
Osmo Hännistä Kononen luonnehti
monipuoliseksi yliopistomieheksi, joka
pystyy siihen mihin me tavalliset ihmiset
emme kykene kuten esimerkiksi siltä seisomalta luennoimaan lehmän pötsin toimin-

Naisten nauru hersyy ilman naistenaurattajaakin.Vasemmalla Sylvi Tiihonen, Marja-Riitta Saastamoinen ja Eila Ollikainen.
nasta ja joka kielellisestä vajavuudesta
huolimatta - Hänninen ei nimittäin oppinut puhumaan savon murretta - on toiminut valtakunnassa murreboomin tiennäyttäjänä stadin slangia myöten. Hän toivoi,
että seura voisi kutsua Osmo Hännisen
kunniapuheenjohtajakseen.
Osmo Hänninen kiitteli puolestaan niistä
naurulla saaduista lisävuosista, joita hän on
savolaisten keskuudessa tienannut. Savolaiset
ovat avanneet Karjalan
puolen ja raivanneet
Kokousväkeä murrekirjallisuuden kirpparilla. Vas. murremestari
Jouko Kröger
Sorsakoskelta.
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metsäsuomalaisina
Ruotsissa metsistä pellot. Tottakai tällaista sakkia pitää
kunnioittaa! Jos savolaiset ei uskalla olla
omia ihtiään, se on kuin yrittäisi nousta
pystyyn kivi sylissä, rohkaisi eroava puheenjohtaja .
Leo Puurunen toivoi Hännisen jatkavan Suomen Heimojen puheenjohtajana
ja levittävän innovaatioita laajemmin toteutettaviksi. Jukka Lappalaisen mielestä varsinkin heimojen murrekilpailu
rakentaa lämminhenkistä yhteyttä maakuntien välille.

Osmo Hänninen kutsuttiin
kunniapuheenjohtajaksi
Savon kielen seura r.y perustettiin
professori Osmo Hännisen aloitteesta
24.5.1982. Aloite oli koonnut yliopistolle varsin mittavan joukon, 65 henkeä,
joita yhdisti ”kiinnostus tai peräti huoli
savolaisen kielenkäytön kohtalosta” kuten perustamisuutisessa kirjoitettiin (SS
25.5.1982). Pohdittiin olisiko seuran tehtävänä tutkimustoiminta vai olisiko se
kielen ystävien ja nautiskelijoiden yleisseura.
Osmo Hännisen puheenjohdolla aloittanut seura valitsi viisaasti jälkimmäisen
linjan. Vuosien varrella hänen johdollaan
toiminutta seuraa on totuttu kuulemaan
”savolaesuuven iänenkannattajana”. Seuran aloitteesta on mm. pystytetty muis-

Anna-Liisa
Happosen kahvi
ja leivonnaiset
tekivät kauppaansa kuten aina
ennenkin.
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tomerkkejä savolaisille vaikuttajille ja
muistutettu historian merkittävistä tapahtumista.
Osmo Hänninen toimi Savon kielen
seuran puheenjohtajana 32 vuotta. Kunnioituksen osoituksena eroavan puheenjohtajana työtä kohtaan kutsui uusi puheenjohtaja Seppo Kononen Osmo Hännisen
kunniapuheenjohtajaksiSeuralla on tähän mennessä ollut vain
yksi kunniajäsen nimittäin kotiseutuneuvos Unto Eskelinen. Huomionosoituksesta kiittäessään uusi kunniapuheenjohtaja
toivoi Unton runojen ilmestyvän kirjana
ja hänelle saatavan muistomerkki Kuopioon.

Hallituskin nuortui
Varsinaiseksi jäseniksi Savon kielen
seuran hallitukseen Ritva Kokanderin tilalle valittiin Auli Poutiainen (20142016), Seppo Konosen tilalle Jarkko Virtanen (2014-2015) sekä erovuoroiset Jukka Lappalainen, Teuvo Laakkonen, Eila
Ollikainen ja Leo Puurunen uudelleen,
(2014-2016); uudeksi varajäseneksi Riitta Raatikainen sekä erovuoroiset Risto
Lappalainen ja Matti Väisänen uudelleen
(2014-2016). Toiminnan-tilintarkastajiksi
valittiin Kaija Heiskanen ja Marjo Valtanen, varalle Heikki Tertsunen ja Sylvi Tiihonen.
Eila Ollikainen

Nilsiän vetotauti oireili oudosti
E
lokuun 28. päivänä 1888 Sawo-lehti
uutisoi Nilsiästä seuraavaan tapaan.
Teksti on alkujaan kirjoitettu vanhalla fraktuura-kirjaimistolla ja käsiteltynä ja lyhenneltynä suunnilleen seuraavan sisältöinen.
Ja näin lehti kirjoittaa:
”Niin kuin jo ennen olemme maininneet, on lääketieteen kandidaatti
I.Hjelmman käynyt tutkimassa tätä tautia
sen pesäpaikoilla Nilsiän Jumiskylässä.
Olemme olleet tilaisuudessa häneltä saamaan luotettavia tietoja taudin laadusta, sen synnystä ja millä lailla se leviää.
Vaikka nämä tiedot ovat samanlaisia kuin
ne, joita jo olemme ennen julkaisseet,
tahdomme kuitenkin vielä ottaa asian puheeksi siinä toivossa, että asianomaisten
kirkollis- ja hallintovirastojen puolelta
joihinkin toimiin ryhdytään sen ehkäisemiseksi.
Sillä ehkäisemistä se ehdottomasti kaipaa. Ensiksikin siitä syystä, että taudin
kohtausten alaisten ruumiilliset ja henkiset
kivut eivät ole niinkään vähäpätöiset, joiksi niitä ehkä luullaan. Ja toiseksi ja varsinkin sen tähden, että jos tautia tällä kertaa
luonnollisilla ja järjellisillä keinoilla saadaan seisotetuksi, niin sen kautta siltä hävitetään siltä se yliluonnollinen merkitys,
jonka kansa ja jopa jotkut sanomalehdetkin sille ja muille samantapaisille ilmiöille
on antanut ja antaa. Kun ajattelee, millaisia häiriöitä samanlaiset muka Jumalan
erityisen ja välittömän kutsumuksen ja
vaikutuksen alaisina olevat saarnailijasairaat ovat ennen aikaan saaneet toimeen
oppimattoman kansan kesken, niin ei kansan valituksien nimessä voi muuta toivoa
kuin että sen luonnolliset aiheet saadaan
mitä pikimmin vastaisten sattumusten varalta luonnollista tietä hävitetyksi.
Syynä taudin syntyyn tällä kertaa on
pitkälle kehittynyt naisen hermoheikkous
eli niin sanottu hysteria. Ensiksi ilmaantui

se eräässä nuoressa, noin 15-vuotiaassa
tytössä. Ikäisekseen on hän sekä ruumiillisesti että henkisesti hyvin kehittynyt.
Ennen sairastumista on häntä käytetty lukemassa ja veisaamassa ulkokylissäkin.
Jostain syystä lienee hänelle tullut omantunnon vaivoja, että hän mielestään ei ollut viettänyt Jumalalle otollista elämää,
kun oli tansseissa käynyt ahkeraan, niin
kuin muutkin saman seudun sievimmät tytöt. Kun hän nyt sattui saamaan suonenvedon kohtauksen, yhdistyi siihen houreissa
puhumista ja veisaamista. Ihmiset seisoivat paljaspäin hänen ympärillään kunnioittavassa kehässä ja niin tuli saarnaaminen osittain itsetietoiseksi. Yllykkeenä oli
se huomio, jota hänen tilansa herätti. Nyt
juokseekin hän jo ympäriinsä kylästä kylään ja on kokonaan lakannut tavallisista
töistään. Eikä sillä hyvä vaan tullaan häntä jo noutamaankin, kuljetetaan talosta taloon ja saarnuutetaan. Äitinsä valittaa, että
vievät hänen tyttönsä melkein väkisin mukaansa. Kun hän ynnä muut samanlaiset
mainitsevat oppiäitinään tuota tunnettua
Saarna-Karoliinaa, niin on heistä ennen
pitkää kehittyvä tuollaisia pitkällään puhuvia naispappeja, jotka harjoittavat sängystä saarnaamista elinkeinonaan.”

Lehti pohtii henkisiä tauteja:
”Hengelliset kulkutaudit leviävät samalla tavalla kuin ruumiillisetkin. Ne
tarttuvat toisesta henkilöstä toiseen yksinkertaisten luonnonlakien vaikutuksesta.
Nilsiän tauti on siitä selvänä todisteena.
Toinen tähän saarnatautiin sairastunut
oli sekin nuori tyttö joka nukkui yhdessä
edellisen kanssa. Hänen elämänsä lienee
ollut samanlainen kuin hänen toverinsakin. Ja ennen pitkää sai hänkin ensin vetokohtauksen ja sitten saarnaamiskohtauksen. Siis aivan samat syyt molemmilla.
Kun hänenkin ympärilleen kokoontui har-

AAKUSTI 2/2014 21

rasta, ihmettelevää kansaa, jatkui hänessäkin sairaus. Ja näistä levisi se yhä laajemmalle. Melkein jokainen sairastunut on
ensin ollut katsomassa muita. Ylen harvat
ovat sairastuneet näkemättä muita, mutta hekin ovat kuulemainsa säikyttäväin
kertomusten kautta saaneet ensi aiheen
tautiinsa. Hyvin luonnollista onkin, että
naiset ja heikkohermoiset miehetkin, joita tätä nykyä lienee taudin vallassa seitsemän paikkeilla, eivät kaikki kestä sitä
värisyttävää vaikutusta jonka suonenvetokohtaukset tekevät terveeseenkin. Niiden
vallassa näet heittelehtii lattialla makaava
sinne tänne ja koukistuu välistä niin kiveräksi että luulisi selän katkeavan.
Kun saarnaaminen on päättynyt, veisaa
kokoontunut kansa virren. Sillä lailla huomaavat aivan tavalliset, muuten vähäpätöiset ihmiset joutuneensa papin veroisiksi
ja koko seudun huomion välineiksi. Ei siis
ole ihme, jos he eivät halua lakata. Eikä
ole sekään toivomus oudoksuttava, jota
on kuultu terveiden lausuvan, että näet hekin tulisivat tuollaiseen tilaan. Toivomus
toteutuukin usein ja saattaa sattua niin,
että kun ahtaasta aitasta tai tuvasta joka
on täynnä aikuisia ja lapsia, yksi lakkaa
ja nousee ylös, toinen kaatuu heti perästä
taudin valtaan.
Ettei tauti joka kerta ja ainakaan jokaiseen tule noin vaan ”itsestään” ja hengen
puhallettua, se lienee melkein varmaa.
Suurimpana vaikuttimena tällaiseen tilaan
tulemiseen on nähtävästi halu tehdä itsensä huomatuksi. Useimmat sairaista saavatkin kohtauksia silloin kun joku tulee heitä
katsomaan.”

Sievimmät neitoset herkimpiä
”Niin kuin jo sanoimme, ovat ne kylän
sievimmät tytöt jotka joutuvat kouristuksiin. Sellaisia on tietysti pojilla suurempi sääli kuin muita. Ja auttavina ritareina
ovat he tietysti itseoikeutettuja pitämään
kiinni taudin tyttöjä riepotellessa. Tämä
huolenpito jatkuu vielä sittenkin kun sai-
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ras on houreistaan herännyt. Häntä näet
sydänalasta ikään kuin hikottaa vielä jonkin aikaa jälkeenpäinkin. Poika istuu vieressä ja koettaa viihdyttää ystäväänsä.
Jos ei viihdytettävänsä jaksa istua niin
he kulkevat yhdessä aittaan, jossa on tyttöjen vuode, johon pääsee levolle. Ehkä
tämäkin selittää osansa taudin leviämistä,
ainakin muutamissa.
Tarttuva ruumiillinen kulkutauti estetään turmiota laajemmille aloille levittämästä siten, että ne joissa tauti liikkuu,
erotetaan muiden yhteydestä. Henkisen
kulkutaudin kanssa on aivan samalla tavalla meneteltävä.
Kun esimerkiksi 18:n vuosisadalla Pariisissa ihmisiä kerääntyi erään jonkun
laisena marttyyrina surmansa saaneen
haudalle, jossa tapahtui samanlaisia suonenvetokohtauksia kuin Nilsiän tauti on
osoittautunut olevansa, niin ryhtyi poliisi
toimeen. Se piiritti haudan ja esti ihmisten siinä kohtaamiset ja hävitti sillä lailla
taudin aiheen. Tauti lakkasikin jonkin ajan
kuluttua, kun vielä pahimmat sairaat oli
kuljetettu hospitaaleihin.”

Papistolla parantava vaikutus
”Jotenkin samaan tapaan olisi nilsiäläistenkin tehtävä, sillä lääkkeitten sisään
antaminen ei tällaisissa tiloissa juuri mitään vaikuta. Ymmärtäväisten pitäjäläisten. joihin luemme etupäässä seurakunnan
papiston, olisi pontevuudella ruvettava
puhumaan noita kansan kokouksia vastaan, joita syntyy sairasten ympärille. Jos
he joka tilaisuudessa tyrkyttäisivät tätä
huoneiden omistajille ja kehottaisivat heitä hajottamaan yhteen pakkautuvaa väkeä,
niin olemme varmat siitä, että sairaat yksin jätettyinä piankin paranisivat.
Papiston vaikutus on tällaisissa asioissa kansaan suuri ja ainoastaan heidän on
mahdollista hajottaa se yliluonnollisten
ilmiöitten huuto, jonka läpi ymmärtämättömyys katselee kaikkea tavattomampaa
ja harvinaisempaa. Kun näin käännymme

papiston puoleen Nilsiässä ja sen naapuripitäjissä, jonne sairaita alkaa mahdollisesti
siirtyä, niin oletamme tietysti, että papisto
pitää tautia yhtä luonnollisena kuin mekin.
Maalliset viranomaiset joiden sekaantuminen ei ole kuitenkaan toivottavaa kuin
aivan viimeisessä tingassa, voisivat myöskin kokouksia kirkkokuulutusten kautta
suorastaan kieltämällä panna sulkuja tart-

tumiselle. Alku viimemainittuihin toimiin
lienee piirilääkärin tehtävä. Ellei se jo ole
tapahtunut, niin toivomme hänen pian asian hyväksi jotakin tekevän. ( Kaikkiaan on
sairaita 30-40 eikä satoja kuten on aiemmin väärin ilmoitettu)”
Matti-Juhani Töyräs, insinööri,
reservissä hän on lääkintäaliupseeri

Velj`mies patsas
T

uossahan se on seisonut kauppahallin
päädyssä vuosikymmenet.
Aikojen saatossa kaupunkilaiset ovat
jo omineet tuon typerän oloisen kalapojan
omaksi, savolaiseksi peilikuvakseen.
Se oli hyllytettynä toriremontin ajan,
mutta palautettiin entiselle paikalleen suihkulähteen tuntumaan.
Mutta millainen oli tekijänsä, kuvanveistäjä Heikki Konttinen, hänestä muisto
vuosien takaa, -kun veljmies oli nuori.
Työpaikalla ajattelimme, että tuossapa
saataisi olla vetonaula matkamuistoksi.
Eipä sitten muuta, kuin tuumasta toimeen, soitettuani ensin hänelle ja luvan
saatuani polkaisin Espoon Matinkylään
toiveissani saada aikaan kirjallinen sopimus patsaan pienoismallin valamiseksi
matkamuistoksi.
Mutta sopimuksen aikaansaaminen ei
ollut mikään läpihuutojuttu. Jo heti aamutuimaan rantauduin Heikin omakotitalolle,
Espoon Matinkylään. Heikki oli jo odotellutkin minua komean talonsa maisemissa.
Kahvit juotiin ja siirryttiin pikkuhiljaa
ateljeen puolelle.
Patsaita, patsaita, niitä oli kaikkialla.
Väliin siliteltiin Mannerheimin ratsastajapatsaan persauksia (oli osallistunut kilpaan voittamatta).
Istuttiin taas pirtin pöydän ääreen hänen
suonenjokista taustaansa muistellen.
Rouva tuli töistä, laittoi meille voileipiä

Heikki
Konttinen
veistää
lisää savolaisia.
ja niin taas istuttiin ja ihmeteltiin. Rouva
oli jo pitkän avioliittonsa ajan tottunut Heikin hitakaisuuteen ja kaiken lisäksi hän oli
tehnyt täyden päivätyön kakaroille vieraita
kieliä opettaessaan.
Vihdoin ja viimein koitti hetki, että sain
vetäistä povitaskustani valmiiksi kirjoitetun sopimuspaperin, jonka perusteella
Heikki saa rojaltit kaikista myymistämme
pienoispatsaista.
Viimein sain nimen sopimuspaperiin.
Joskus tulee mieleeni, mitähän mahtanee
miettiä turisti katsellessaan tuota torin laidalla seisovaa kalapoika-patsasta?
Ajattelevat varmaan, että tuo poika ei
kuulu kuusen kirkkaimpiin kynttilöihin, ilmeestä päätellen.
Jotkut irvailevat, että tuo patsas ilmentää koko savolaista ihmisrotua parhaimmillaan.
Sekin välähtää mieleeni, etteivätkö Heikin avut riittäneet minkään näköispatsaan
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luomiseen, kun huomasin siellä ateljeessa
kaikkien hahmojen muistuttavan toisiaan.
Harvassa taitavat olla ne peruskuopiolaiset, jotka ansaitsisivat näköispatsaansa.
Ne, jotka ovat patsaansa ansainneet lymyilevät pensaitten siimeksessä puistojen
laitamilla, eivätkä suinkaan paraatipaikalla
kaikkien turistien ihailtavina.
Mikäpä olisikaan patsaita pystytellä, jos
meillä olisi Goethen ja Schillerin tapaisia
voimahahmoja, kuten Weimarissa, jossa he
seisovat sulassa sovussa samalla jalustalla
maailmanmenoa kummastellen.
Minulla oli valta valita, missä asuisin

V

työmatkoillani.
Niinpä johtaja irvailikin, joko sieltä on
kaalin ja mahorkan haju haihtunut?
Tornihan oli ollut Valvontakomission
pesäpaikka siihen aikaan, kun ryssät yrittivät täällä isännöidä.
No, tuo oli vain episodi, historian ripaus,
jonkinlainen ”kevennyksen” yritelmä.
Päivä oli pitkä ja pitkäveteinen Heikin
luona sopimuksen aikaansaamiseksi, se oli
kumminkin salkussani, kun illan kähmässä
palailin kortteerilleni Yrjönkadulle.
OK.

Savolaisuuden ääni hiljeni Hämeesä
- Kyösti Kettunen poissa

ankeinhoitoveteraani Kyösti Kettunen kuoli 2.5.2014 83-vuotiana
Hämeenlinnan Keskussairaalassa vaikean
sairauden murtamana.
Kyösti Kettunen oli syntynyt Säyneisessä, opiskellut Pieksämäellä, suorittanut
Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa vankeinhoidon tutkinnon ja sai sosionomin
arvonimen vuonna 1955. Hän työskenteli
elämänsä aikana useissa eri vankiloissa,
viimeisimpänä Pelsolla ja Hämeenlinnassa.
Kettunen tunnettiin uskollisena mieskuorolaulajana ja ahkerana kirjoittelijana.
Hän toimitti useita erilaisia historiikkeja
ja kirjoitteli runoja moniin tarkoituksiin
kuuluen myös Kalevalaisen Runokielen
Seuran ahkeriin avustajiin. Vironkielen
harrastajana hän käänsi suomeksi Viron
kansalliseepoksen, Kalevipoeg’in sekä
Lauri Kettusen runoteoksen Südame sillad.
Savolaisuuttaan ja savolaista sukuaan ei
Kyösti Kettunen koskaan unohtanut, hän
kuului Savon kielen seuraan ja eläkevuosinaan hän osallistui eri tavoin savolaisten
sukujensa tietojen tallentamiseen. Isänmaallisena miehenä hän osallistui aktii-
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visesti myös sotaveteraanien toimintaan
sekä Sotilaspoikien perinnekillan toimintaan. Kaipaamaan jäivät kaksi poikaa perheineen, kaksi siskoa sekä laaja sukulaisten ja ystävien joukko.
Tiina Kemppainen

Kyösti Kettunen oli juuriltaan Säyneisen
Kettusia ja akviivi Aakustin kirjoittaja.

Savon syrjimä i-kirjain
K

uopiosta Iisalmeen ajaessa silmään
osui tien varren kyltti, olisiko ollut
jossain Alapitkän – Pöljän tienoilla: Aena
aaki. Sen takaa näkyi rinramamiestalon
mallinen ja kokoinen rakennus, julkisivun
keskellä avonainen ovi, josta selvisi, että
kyseessä oli kauppa.
Kyltin teksti jäi vaivaamaan. Oliko se
savon murteen paikallinen vivahde, vai
oliko kauppias tuuminut, että ohikulkijalle murreteksti avautuisi paremmin tässä
muodossa. Jo vuosia aiemmin olin jäänyt
samanlaisen kysymysmerkin eteen, kun
Juice Leskinen julkaisi kappaleen nimellä Äeti.
En ole viivähdellyt Alapitkällä sen paremmim kuin Juicen Juankoskellakaan pidempiä aikoja, joten kyseisten paikkojen
murrevivahteet saattavat perustua sattumiin ja olla virheellisesti tulkittuja. Savon
yleisluonteeseen pitäytyvissä käsityksissäni korvaa särähdyttää joka tapauksessa
molempien esimerkkien viimeinen kirjain
i. Eikö korrektissa perussavossa olisi oikeammin kirjoittaa Aena aak ja Äet?
En halua väittää, että penäämäni kirjoitusmuoto on se aenoo oekee. On tilanteita,
joihin toinen muoto sopii paremmin kuin
toinen. Otetaan pari esimerkkiä ja laajennetaan samalla murrevalikoimaa:
Kuuntelin teeveestä, kun Heli Laaksonen lausui jakkaralla seisten runoaan,
jossa marjaan mennyt tytär alkoi huudella levottomana puskien kätköön hetkeksi
kadonnutta isäänsä ensin hiljaisemmalla,
sitten kovemmalla äänellä: ”Isä…iisää…
iiSÄÄ!”
Kuvitellaanpa savolaistyttönen äiteineen samaan tilanteeseen. huutelu menisi luultavasti näin: !Äet…äet hoe…
äeTII!”
Levottomuuden yltyessä sanojen loppuvokaali tulee siis esiin ja korostuu. (Heli

Laaksosen runoa tuntemattomalle paljastan viimeiset säkeet: Metsästä kuuluu isän
”mitä?” ja siihen tytön vastaus ”Ei mittä!”)
Jutussani
Kuuntele mitä kirjoitat!
(AAKUSTI 1/14, s. 23-24) pohdin ristiriitaa kielen ja murteiden tutkijoiden ja –historioitsijoiden ja itseni kaltaisten eli ei-tieteilijöiden välillä. Oma lähtökohtani oli,
että korvani ei suostu kuulemaan lausuttua
savoa niin kuin sitä yleisesti kirjainnetaan
eli hienommin sanottuna litteroidaan.
Avuksi riensi jälleen Erkki Lyytikäinen, joka oli kaivanut esiin Aila Mielikäisen Virittäjä- lehdessä vuosikymmen sitten julkaistun perusteellisen tutkimuksen
(http//www.kotikielenseura.fi/virittäjä/
hakemistot/jutut/2004 508 pdf). Tutkimus
paljasti, miksi monien savolaisten ja itseni välillä ei ole päästy yksimielisyyteen
jiin paikasta: Kyseessä on kielen kehityshistoriaan perustuvan ja fonetiikkaan nojaavan asenteen ristiriita.
Kielihistorian mukaan savon murteen
muljahtava j-kirjain on tullut korvaamaan
kirjakielisen sanan i-kirjainta. Siitä johtuu,
että se on valtaosassa murrekirjoitusta jätetty myös sille paikalle, jossa i-kirjain on
ollut, riippumatta siitä, kuinka murresana
todellisuudessa ääntyy, jos sen halutaan
muljahtavan oikein.
No, savolaisilla – kuten olen jo monesti aiemmin todennut – se kyllä muljahtaa
aivan oikein. Mutta ei murretta tuntemattomalla. Siis vielä kerran: kun savoa osaamaton lausuu sanan mänj, se ei muljahda,
vaan ääntäjä lausuu viimeisenä jiin, kuten
kirjoitusasu määrää. Savon taitaja sen sijaan vivauttaa jiin suustaan jo ennen ännää
itsekään ”virhelausuntaansa” huomaamatta, jolloin muljaus toteutuu.
Mutta kuten olen jo aiemmin todennut:
Ei tätä hyväksytä, koska kielihistorioitsijat
ja foneetikot ovat rintaman vastakkaisilla
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puolilla. Pitäisi olla se parlografi, joka sille kertomisen perään vastaisi antamalla
kirjaimet paperitulosteena siinä järjestyksessä kuin ne kuuli.
Mutta voe äet! Taetaa jiähäs sittennii’
aak tämä ropleema.
Esko Nieminen

Murretoritapahtuma
palaa kauppatorille
Murteiden viikko, vko 29, alkaa
14.7. klo 12.00 Kuopion kauppatorilla.
Mukana viime vuosien murremestarit,
pelimanneja, hupaelmia. Keskiviuikkona 16.7. pagistaan Karjalaksi. Tule
mukaan!

Stadin savolainen Arvo, Arkki Hyvönen
Arvo ”Arkki” Hyvönen kuoli
7.2. 2014 Vantaalla. Hän oli
syntynyt 25.3.1936 Kuopiossa, ja tätä kaupunkia ja savolaisuutta
hän piti
omimpinaan.
Nuorena
miehenä
Arkki oli opettajana
Varpaisjärven Pettäyksen koululla, josta toisesta luokasta löytyi vaimoksi Pia-opettaja, joka
oli muuttanut Hangosta ja
puhui parhaastaan ruotsia.
Varsinkin urheilua ja suunnistusta hän opetti mielellään.
Vuodet kuljettivat Hyvösen perheen asumaan pääkaupunkiseudulle,
mutta Savoa hän ei unohtanut.
Arkki Hyvösen merkittävä teko savolaisuuden hyväksi oli Mualiman navan
murretorin aloittaminen Kuopion torille
yhdessä toisen kesäkuopiolaisen Veikko Oskari Nissisen ja Unto Sopasen
kanssa viime vuosituhannen lopulla.
Näin Arkki muisteli viime vuoden
lopulla lähettämässään kirjeessä murretorin alkuvaiheita vuosituhannen lopulla.
”Olin hakemassa ahvenia äidilleni. Hän teki niistä mainion kalakukon.
Nähtiin Veikko Oskari Nissisen kanssa ja päätettiin tuttavina mennä munk-
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kikahville.
Haapaniemenkadun
puolella oli pari kioskia ja
pöytiä. Tarinoimme omalla
tavallamme. Naapuripöydässä neitoset viehtyivät
tapaamme haastaa savon
murteella. Sovimme että
tarjoamme heille munkkikahvit seuraavan heinäkuun alussa. Tyttösiä
oli kolme, niinpä jatkoimme juttelujamme,
siirryimme torille ja änkeydyimme musiikkilavalla. Sinne tuli myös näyttelijä-taiteilija Seela Sella ja esitti
omia juttujaan.”
Kesäkuopiolaiset suunnittelivat peräti kuukauden kestävää immeisten huastattamista torilla. Muistivihkoonkin sai
kirjoittaa havaintojaan. Savon kielen
seura tuli v. 1999 kumppaniksi hankkimaan esiintyjiä torilavalle, ja murretorin ajankohdaksi vakiintui yksi viikko
heinäkuussa.
Lukuisina kesinä Arkki nähtiin torilla ja hän toi muutaman kerran esiintyjiä
Stadin Slangi-seurasta. Harrastuksena
hän piti pääkaupungissa murreryhmää.
Juuria kotiseudulle pitivät yllä myös jäsenyydet Ylä-Savon Seurassa ja Riekkisen sukuseurassa.

Hiihtokilpailut kokosi kylän väen seurantalon maastoon vielä 1960-luvullakin.

Pöljän kyläyhteisöltä upea teos 100 -vuotisjuhliin

Pöljän tarina vihdoin kirjaksi
S
atavuotias Pöljäntalo kukoistaa, vaikka tanssimusiikki ei soi, eikä elokuviakaan enää esitetä. Juhlasalissa järjestetään
tuon tuosta perhejuhlia.
Pöljäntalon mielenkiintoinen historia ja
paljon muuta kylän vaiheista ja se asukkaista ja elämästä kerrotaan kerrotaan perinpohjaisesti Pöljän kotiseutuhistoriassa ,
Pöljän Muisti -kirjassa.
Kirjan on kirjoittanut Pöljältä maailmalle lähtenyt toimittajakirjailija Markku
Niskanen. Niskanen aloitti lehtimiesuransa Savo-lehdessä vuonna 1969. Sittemmin
hän siirtyi pääkaupunkiseudulle suurempien journalististen haasteiden pariin.
Mutta Pöjää Niskanen ei ole unohtanut.
Hänen kakkosasuntonsa on edelleen Pöljänjärven rannalla ja pitkälti niissä maisemissa kirjan noin 350 sivua saivat oman
rikkaan ja monipuolisen sisältönsä.
Niskanen elää vuosisataista kyläelämää
ihmisten, kyläläisten ja kyläyhteisöjen
kautta. Takonpoikainen elämäntapa on hänelle tuttua, omakohtaistakin. Hän peilaa
taitavasti kyläraitien elämänkirjoa ja seuraa maankuulun Pöljän pysäkin seudulle
loihtimaa varsin omalaatuista atmosfääriä.
Pöljän Muisti -kirjan kuvittajana on
toiminut Jukka Nykänen. Nykypäivän
kuvitusta kirjassa on vähän. Sen sijaan

kirjan runssassa kuvituksessa on keskitytty vanhojen kyliltä ja kotien kätköistä kaivettuijen kuvien esilletuomiseen ja näin
taltioimiseen jälkipolvien katseltaviksi.
Kuvitusta on tukenut myös Siilinjärven
kunnan kulttuuritoimi luovuttamalla kotiseutumuseon arkostoista Pöljää koskevaa
kuva-aineistoa.
Pöljän Muisti -kirja julkistetaan Pöljäntalon 100-vuotisjuhlien yhteydessä järjestettävissä Wanhan ajan iltamissa perjantaina 4.7.2014 kello 18.00. Juhlapuheen
pitää kansanedustaja ja Pohjois-Savon
liiton puheenjohtaja Seppo Kääriäinen.
Talo on kokenut Suomen poliittisen
historian mukaisen elämän. 1930-luvun
alussa Pöljän Työväenyhdistys lakkautettiin ja talo siirtyi Pöljän Maamiesseuralle,
joka joutui siitä sotien jälkeen luopumaan.
Syksyllä 1941 naapurissa asunut seppä
Pietikäinen asensi ikkunoihin kalterit, sillä taloon sijoitettiin runsaat 20 neuvostoliittolaista sotavankia. Suojeluskuntapojat
vartioivat vankeja ja veivät heidät maatilojen pelloille töihin. 1950-luvun puolivälissä työväki myi talon takaisin Maamiesseuralle, jolta Pöljän Eräveikot osti talon
1990-luvun lopulla.
Kirjan tuotto käytetään Pöljän pysäkkimuseon kunnostamiseen.
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L. Kettusen laatta Östmarkissa

S

avolaisilla
oli merkittävä
osuus
Ruotsissa Värmlannin metsien asuttamisessa kuten edellisessä Aakustissa
(1/2014) Arpad Sailo kertoi. Niin on ollut myös
metsäsuomalaisten historian
tallettamisessa. Suomen kielen professori
Lauri Kettunen teki vuosina 1907-1937
kahdeksan tutkimusmatkaa näille main.
Niistä hän kertoi, paitsi tieteellisissä yhteyksissä, kahdessa ”kädellä keveällä,
sydämellä lämpimällä” kirjoitetussa matkakirjassa Tieteen matkamiehenä ( 1945)
ja Kahdeksan matkaa Värmlannin metsäsuomalaisiin (1960).
Tutkijana hän joutui kokemaan kulttuurin hiipumisen aivan konkreettisesti, vanhojen poismenon, talojen tyhjenemisen.
Hänellä oli tilaisuus tavata ja puhuttaa
aitoja kielen puhujia, mutta monta kertaa
kävi niin, ettei seuraavalla matkalla haastateltava ei enää ollutkaan tavoitettavissa.
Juholan talo Östmarkissa oli Lauri Kettusen tutkimusmatkojen tukikohta, ja tähän
ympäristöön Savon kielen seura vei heinäkuussa 1997 kuvaveistäjä Aulin Rimmin
hänestä muotoileman reliefin. Laatassa

on kasvokuva, Suomen ja Ruotsin kartta ja
teksi Kielentutkija Språkforskaren Lauri
Kettunen 1885 1963 ”Se käv teälä monta
kertoo”.
Pronssireliefi on kiinnitetty jykevään
luonnonkiveen kahta vanhaa suomalaistaloa Mattilaa ja Juholaa yhdistävän kahden
kilometrin tien puolivälissä. Merkkikivi
sijoittuu mäen rintuukseen, johon pilkottaa
alhaalta järvi. Tie jatkuu Juholaan taloon,
jota Kettusen aikaan pitivät naimattomat
Oinosen sisarukset.
Juhola oli seudun varakkaimpia taloja.
Talonpito loppui Johanneksen kuolemaan
1939, ja Juhola on rauhoitettu muistomerkiksi. Pihapiireineen talo on vaikuttava
näky avautuipa se tulijan katseelle metsänreunasta tai ylhäältä mäen päältä.
Lauri Kettusen reliefin kustannuksiin
osallistuivat Savon kielen seuran ohella
Suomalais-ruotsalainen
kulttuurisäätiö,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Torsbyn ja Rautalammin kunnat, Solor-Värmlands Finnkulturföreningen, Kalevalaiset
Naiset ja Kettusen sukuseura.
Eila Ollikainen

Kettusen sukuseuran jäseniä Lauri Kettusen muistomerkin ympärillä 12.7.1997 Östmarkissa. Vasemmalla Tuukalan puvussa Hertta Maija Nyman, hänestä vasemmalle
tytär Anki Spännar ja tyttärentytär Ida vierellään Kyösti Kettunen. Oikealla puolella
Nymanin perheen nuoremmat tyttäret Eva ja Åsa, Pirjo Teräsalmi, Ossi Kettunen ja
Juha Kettunen.
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Adolf Ivar Arwidssonin
työ kansallisena herättäjänä

A

dolf Ivar (Iwar) Arwidsson (7. elokuuta 1791 Padasjoki, Ruotsin kuningaskunta – 21.kesäkuuta 1858 Viipuri,
Suomen suuriruhtinaskunta) oli suomalainen politiikko, kirjailija, runoilija, historiantutkija ja sanomalehtimies. Opiskellessaan Turun akatemiassa laukaalaisen
papin poika Arwidsson liittyi radikaaliin
opiskelijapolveen, joka pyrki uudistamaan
kirjallista ajattelua romanttiseen suuntaan.
Opiskellessaan Uppsalassa 1817-1818
Arwidsson kiinnostui kansallisromantiikasta. Hän perusti Suomeen palattuaan
Åbo Morgonblad- nimisen lehden vaalimaan kansallista herätystyötä. Lehden kritiikki valtiollista johtoa vastaan johti sen
lakkauttamiseen keisarin päätöksellä 30.
syyskuuta 1821. Hänet myös karkotettiin
Turun akatemiasta vuonna 1823. Arwidsson muutti Ruotsiin 1823. Hänestä tuli
1843 Tukholman kuninkaallisen kirjaston
johtaja.

Aura-seuran jäsen
Arwidsson kuului Suomen kulttuurieliitin kokoamaan Aura-seuraan. Se edusti
niin kutsuttua Turun romantiikkaa. Hän
kirjoitti aluksi seuran lehteen, Mnemosyneen, mutta aikaa myöten lehti ei enää tyydyttänyt häntä. Hän olisi halunnut tehdä
siitä julistavamman. Sen vuoksi Arwidsson anoi lupaa oman lehden perustamiseen ja Åbo Morgonblad alkoi ilmestyä
1821 alusta lähtien kerran viikossa. Se
oli kantaaottava mielipidelehti, joka aikakauslehden tavoin sisälsi yksinomaan
artikkeleita. Nämä olivat pääosin Arwidssonin omaa käsialaa. Lehden lukijakunta
oli verraten pieni. Tilaajia oli nelisensataa,
kun samaan aikaan maan virallisella leh-

dellä, Finlands Allmänna Tidningillä, oli
tilaajia 900. Arwidssonin tekstit olivat poleemisia. Hän moitti Porvoon maapäiviä
saamattomuudesta, tuomitsi Suomen sotaväen hajottamisen epäviisaaksi ja analysoi senaatin toimintaa. Hän esitti näytteitä
Suomen rahaolojen sekavuudesta ja puuttui Suomen ja Ruotsin kauppasuhteisiin.

Vaatimus kansan
yhtenäisyydestä
Arwidsson kehotti suomalaisia etsimään ominta olemustaan historiasta. Hänen mukaansa suomalaiset olivat jo kansa,
joka ei vain aikaisemmin ollut tiedostanut
asemaansa. Arwidssonin kansakäsitys tiivistyi oman ja vieraan vastakkainasetteluun. Hän halusi juuria vieraat vaikutteet,
mikä osoittautui ristiriitaiseksi. Suomen
kulttuuri oli tiiviisti sidoksissa entisen
emämaan, Ruotsin, ja silloisen emämaan,
Venäjän perintöön. Arwidssonin suuhun
laitettu lentävä lause ”Ruotsalaisia emme
enää ole, venäläisiksi emme tahdo tulla,
olkaamme siis suomalaisia” (Svenskar
äro vi inte längre, ryssar vilja vi inte bli,
låt oss alltså bli finnar) oli myös G.M.
Armfeltin piirin johtotähtenä Suomen asiain komiteassa. Arwidssonin ohjelmaan
kuului vaatimus kansan yhtenäisyydestä.
Hän yhdisti Suomen eri säädyt elimelliseksi kokonaisuudeksi kuvaamalla nämä
vertauskuvallisesti puuksi. Sivistyneistö
muodosti puun latvan ja rahvas sen juuren.
Kielikuva oli tyypillinen kansallisromantiikalle, joka korosti kansan historiallisen
kehityksen orgaanista luonnetta. Tosiasiassa Arwidsson näki kansallishengen
elähdyttävän eri kansalaiskerroksia eri
tavoin. Valtaa hän ei massoille uskonut:
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”Kaikki uudistus, joka on toimitettava
levollisesti ja maltillisesti, on ylempien,
sivistyneiden kansankerrosten aloitettava
ja ohjattava.”

Romantiikkaan mieltynyt
suuntaus Suomessa
Arwidssonin lehti lakkautettiin nopeasti, vain puolen vuoden ilmestymisen jälkeen 1821. Kyse oli oli Venäjän hallituspolitiikan yleisestä konservatismilinjasta.
Napoleonista saadun voiton jälkeen Euroopan vallat olivat muodostaneet Pyhän
Allianssin torjumaan yhteiskuntarauhan
uhkaksi nähtyjä vapaamielisiä aatteita.
Monet johtomiehet Suomessakin pitivät
näiden muinaisuuteen ja romantiikkaan
mieltynyttä suuntausta hullutuksena. Suomen asiain komitean C.E. Mannerheim
yhdisti uudet opit siihen nuorison levottomuuteen, joka 1810-luvun lopussa oli
Saksassa uhkaamassa Euroopan vastasaavutettua rauhaa. Ruotsissa Arwidsson
jatkoi isänmaallista julkaisutoimintaa salanimillä. Pekka Kuoharisen nimellä hän
julkaisi kirjoituksen 1838 ”Suomi ja sen
tulevaisuus”. Ajan mieli Suomessa kääntyi
kuitenkin yhä enemmän omaan kansaan ja
Valde Aho on käynyt juttelemassa
ja myymässä Rovaniemen kirjastossa kirjojaan. Hän asuu Tornion Karungissa. Hänellä oli myytävänä mm.
äänikirja Kalaukon tarinoita: savonmurteisia pakinoita ja runoja. Kaiken
kaikkiaan 9 pakinaa ja runoa. Sama
on tainnut ilmestyä myös paperikirjana. Kuulostavat ihan mukavasti savolta, kertoi informaatikko Seija Ålander Rovaniemen kirjastosta (synt.
Pöljältä).
Valde Ahosta löytyy hyvin tietoja
täältä: http://www.lapinkirjallisuusseura.fi/index.php/kirjailijat/175-valde
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omaan maahan. Tuntui ikään kuin jokin
uusi ilmavirtaus olisi käynyt kautta maan
ja virrannut Suomen kansan salaiseen syvyyteen. Vuoden 1840 jälkeen alkoi Porthanin työ kantaa hedelmiä tieteelle ja isänmaalle. Silloin F.W. Pipping, W.G. Lagus,
A.I. Arwidsson, G. Rein, J. Tengström,
M. Akiander, J.F. Kajan ja monta muuta
nuorempaa tutkijaa loivat valoa Suomen
historiaan. Uutteria tutkijoita yhdistyi seuraksi, jota nimitettiin Suomalaiseksi Tiedeseuraksi. Myös suuria hengellisiä herätyksiä syntyi Savossa ja Pohjanmaalla ja
levisi useihin osiin maahamme.

Suomalainen kirjallisuuden
seura yhdyssiteeksi kaikille
Vuoden 1840 jälkeen astui esiin J.W.
Snellman, vaikuttaen mahtavasti ajattelijana, kirjailijana ja uuden ajan asiainvalvojana. Silloin alkoivat E. Lönnrot, G.
Avellan, K. A. Gottlund, E. A. Ingman ( ja
varhemmin J. Juteini, G. Renvall) tutkia ja
kirjoittaa kauan unohdettua Suomen kieltä. M. A. Castren kulki Pohjois-Venäjän
lumikinosten halki ja G.A. Wallin matkusti kaukana Arabian kuumissa erämaissa.
J.J. Nordström kirjoitti Ruotsin yhteiskunnallisten lakien historian. Vuonna 1831
perustettu Suomalaisen kirjallisuuden
seura tuli nyt yhdyssiteeksi kaikille, jotka
rakastivat maan suomalaista kieltä, kansan
runoja, kansan satuja ja historiallisia tutkimuksia. Suomen kieli näytti vuosi vuodelta ikään kuin kohoavan ja kirkastuvan
helläin kätten hoidossa.
Aune Räsänen,
Vehmersalmi
Tietolähteet: Topeliuksen Maamme kirja 50. painos, Juva (Paavo Cajanderin
suomennoksen pohjalta toimittanut Vesa
Mäkinen), Wikipedia, Facta, Kai Laitinen,
Suomen kirjallisuuden historia, Turun romantiikan kausi siv. 164-168.

Asijoo Kuopijon torilta
Kuopijon torilla murteet mielessä kansa välliin tappoo,
joka suunnasta aena sinne väkkee tulla lappoo.
Aetoo savvoo lavan mikit suavat silloen toestoo,
essiintyjjäe alakaa heti kirkkaammalta loestoo.
Siitä paekasta mualiman napa tehhä pitäs karttaan,
kompassikkii suunnan näättäs torille sitten tarkkaan.
Oppaattii kesällä monella kielellä turistija neuvvoo,
paestomuikut ja lettukahvi hurmoo Tuijjoo ja Teuvvoo.
Kaappahallistae kalakukot kaekki loppuva meenoo,
taetaa Siskotyttö ja Veljmies siihennii miettijä keenoo.
Katujuna kyitijä antaa kohti Väenölänniemen nennee,
– haetar niin kaaniisti soep – eepä tarvihe muuta ennee.
Hämäläesten hittaovvesta ee savolaeset tykkee,
Ahvenanmualla meenoovat tuas meestä tehhä mykkee.
Etelä-Pohjanmualla puukon kanssa tuhertaavat runnoo,
pohjoespuolj muuten juonijjaan selän takkoo punnoo.
Raoman seovvut ärree tyrkkee liijjan monneen sannaan,
sennii takija savolaeset pannoo murteen pannaan.
Synnyinlahjaks noppeen kielen suaneet karjalaeset,
mustaan makkaraan ihastunnu oesko tamperellaeset.
Etelä-rannikon kansasta tuas selevee ota kukkaan,
mänijät kun ottaneet sinne muuttokuorman mukkaan.
Turun seovvulla eletään vuan toesella puolella jokkee,
hirveetähän tämmösijä oes savolaesten kokkee.
Lapin kansan murteen lisäks tunturissae ollaan,
Kaenuun talavessa liijjan tutuks tulloovat lumkollaan.
Keskempänä Suomee savolaeset tämännii taatta ellää,
parempookaa seotuva kun koko kansalla oo kellää.
Kyitijäe on monenlaesta, passoo lähtee reessun piälle,
aato ja juna ja lentokone – puattikii suviselle siälle.
Kallavettä ihhaella voep vaekka Puijjon laella,
muita varmaan maesimija tuskin ennee vaella.
Kierros tornin huipulla, ee sekkää maksa mittää,
ravintolan antimistae jokkaenen kun pittää.
Tae jos laevan kannella naattii vienoo kesätuulta,
savolaesten suusta suattaa kuulla montae huulta.
Savon murre on hempeetä, ihan kun lämmin maeto,
tunnekkii sitä huastaessa aena hirveen aeto.
Kukkaan meijjän murteesta ee löövvä mittää pahhoo,
ommoo oksoo savolaeset ee tässä mielessä sahhoo.
Hyvän murteen äetin tissistä minäkii saen immee,
muistikuva siitä aejjasta vaekka onnii pimmee.
Sempä taatta minäkää Kuopijosta muuttoo en meenoo,
jo Etelä-Suomen tututtii ehtii masennukseen keenoo.
Kallaveestä laaluva oes heijjännii hyvä kuulla,
sitten muuta, kun Savon muata, ee voes paremmaks luulla.
Huastetaan myö savolaeset vuan ommoo murteen kieltä,
hyvät jutut – lähheisyyttä – suahaan hyvvee mieltä.

Asko Ruuskanen
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Kieliseura järjesti:

Loppukevennys Hännisen
75-vuotisjuhlaseminaarissa
K
ymmenen vuotta sitten Itä-Suomen
yliopistosta eläkkeelle jäänyt emeritusprofessori Osmo Hänninen on niin
kiireinen mies, että syntymäpäivää (75 v.
30.4.) piti biolääketieteen yksikössä juhlia
jälkikäteen.
Ennakkoluuloton, energinen, monialainen - näin todistivat hänen kanssaan tekemisissä olleet ihmiset päivänsankarista, olivatpa sitten olleet tekemisissä hänen
kanssaan tieteellisissä tai arkisemmissa
yhteyksissä.
Ja nuorekas! Emeritusprofessorilla oli
yllään sama frakki kuin ensimmäisessä
tohtorinväitöksessä vuonna 1966. Rahat
frakin ostoon antoi professori Kaarlo
Hartiala, ja hyvän tuoton sijoitus tieteelle on tuottanutkin: yliopiston rehtori, vararehtori, tutkimusprofessori, fysiologian
laitoksen esimies.
Kokokin on edelleen käypä, mihin elämäntavoilla ja liikunnalla lienee ansionsa.

Kun Savilahden kampusalueelta Hännisen
polkupyörälle ei löytynyt turvallista sijoituspaikkaa, hän on säilytellyt sitä työhuoneessaan.

Länkiritareita
ja kansanlääkintää
Juhlaseminaarin puheenvuoroissa muisteltiin Hännisen vaikutusta Kuopion yliopiston kehitykseen. Professori Rainer
Rauramaa Kuopion liikuntalääketieteellisestä tutkimuslaitoksesta mainitsi hänet
Kuopion mm. liikuntatieteellisen tutkimuksen aloittaja ja muualle haetun täältä mallia. Puijo-symposiumit aloitettiin
1976, kuluvana vuonna Kuopiossa pidetään järjestyksessä 22. symposium.
Hauskuudella on ollut sijansa, Hännisen perustamaan Länkiritarikuntaan on
hyväksytty fysiologian laitoksella Kuopiossa tohtoriksi väitelleitä, tutkimusta jatkavia fysiologeja. Länkiritareiden
lukumääräksi Kuopiossa työskentelevä
yliopistolehtori Mustafa Atalay laskenut 115. Professori Matti Närhi biolääketieteen ja hammaslääketieteen yksiköstä
muisteli Hännisen ennustusta ”vanhan
hampaan” puolesta käydyn katkeran ja
hävityn taistelun jälkeen ”hammas palaa
vielä Kuopioon” kuten on myös käynyt.
Urallaan Osmo Hänninen on ohjannut
parisataa tohtorinväitöskirjatyötä. Hän
on kirjoittanut lukuisia oppikirjoja; Suomessa pisimpään käytetyn lääketieteen
oppikirjan ”Ihmisen fysiologia ja anatomia ” (1976), josta on tulossa 20. painos.
Hän on tutkinut ennakkoluulottomasti
Osmo Hänninen, 75 ja Savon kielen
seuran lahja Oki Räisäsen piirros (1929).
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kansanparannusmenetelmiä ja lääkehoitoja kuten kalevalaista jäsenkorjausta.
Kansanlääkinnässä vuosisatoja koeteltua
viisautta pitäisi pystyä sovittamaan yhteen lääketieteellisen tiedon kanssa kuten
äskettäin ilmestyneessä ”Kansanlääkintää
ja kotikonsteja”, jossa hän on yhtenä kirjoittajana. .
Kännyköiden ja kaikkien ympärillämme olevien elektronisten laitteiden säteily
on pitkään ollut aihe, jota vastaan hän on
puhunut.
Tietokoneen näppämistö säteilee parinkymmenen sentin päässä aivoistamme ja
saattaa aiheuttaa epileptisen kohtauksen.
Joka 10. ihminen kärsii päänsärystä ja
unettomuudesta eikä siitä saisi puhua,
Hänninen kauhistelee.
Seuraava tutkimuskohde odottaa lehmän pötsissä. Miten olisi hyödynnettävissä teurastamoilta joka päivä sadoin
kiloin jätteeksi toimitettava materiaali,
puolivalmis maitotuote, sitä hän ruveta
selvittämään. Sitä ennen on järjestettävä
afrikkalaisten fysiologien kongressi. Sekin järjestö on aikanaan perustettu Savilahdessa.
Tutkimusseminaarin viimeisen puheenvuoron piti Savon kielen seuran puheenjohtaja Seppo Kononen. Seura on Osmo
Hännisen aloitteesta perustettu, ja perustamisajankohtana 1982, murteita ei juuri
arvostettu.
Savon kielen seura toimi avaajana
”murreboomille”, ja nyt savon murteelle on käännetty tekstejä Raamatusta ja
Suvivirrestä alkaen.
Kahta asiaa puheenjohtaja ei näinä
vuosikymmeninä oppinut, nimittäin joutumaan ajoissa halllituksen kokoukseen
eikä puhumaan savon murretta.
Siitä
huolimatta ja ehkä sen vuoksi hän onnistui
tehtävässä erinomaisesti, kiitteli Seppo
Kononen.
Seuran onnitteluna hän ojensi Oki
Räisäsen piirroksen ruokapöydässä istuvasta savolaisperheestä. Anna-Liisa

Happonen toi leipomansa uunituoreen
kalakukon ja Eila Olllikainen Savolainen
syömälysti-ruokakirjan.
Olipahan mukava loppukevennys, totesi juhlaseminaarin puheenjohtaja, lääketieteellisen fysiologian professori Timo A.
Lakka.
EILA OLLIKAINEN

Sana vuanj
Sanoesta parraempija
ehkäpä antosinj
”Kiitos”.
Siinäpäs on sitä, jottaen
hipasu hellyyttähi
Ehki se satuttaa
ehki parantelloo
mulle kertynnä
niitä melekosesti
Sullehhii änkeen
antoo tuasiisa yhenj
”Kiitos”.
Puupiä, Nilsinki

Huumorrinj kukkija
Vieläpäsj kukkija
kesäsijä
myö muistellaanj
mielen lokeroessa
rentukka rehottaa
mut annahan ku
räntee räpsäättää
mullat maetten kääp
jiätymmään.
Silloinj yhtä kukkoo
käämme sittä
hoetelemmaanj
kukkoo huumorinj.
Ku sehän se vuanj aena
hehkuu että
kukosjtaa.
Puupiä, Nilsinki
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Saksittuja

Kokosi:

Marja-Riitta Saastamoinen
Savolainen metropoli Metropolipolitiikka: Ajatus oli, että Helsinki ja sen lähikunnat
ovat Suomessa erityinen alue, jonka menestys on koko maan kannalta ratkaisevaa. Hallitus heräsi tilanteeseen oltuaan vallassa yli
kaksi vuotta.
Hallituksen tehokas peliaika suurissa kysymyksissä hupenee kovaa vauhtia. Mitä pikemmin on tiedossa, syntyykö uudistuksista
johdonmukainen kokonaisuus, sitä parempi.
Muussa tapauksessa metropolihallinnosta
uhkaa tulla savolainen projekti, aloittamista
vaille valmis.
(HS, pääkirjoitussivu 22.3.2014)
Savolaiset ilmaisevat asiansa diplomaattisesti Pääkirjoitus ”Savolainen metropoli” (HS 22.3.) ihmetytti minua. Yritin
ymmärtää kytkennän, mutta en ymmärtänyt.
Sananlasku sanoo, että kun savolainen
puhuu, vastuu siirtyy kuulijalle. Nyt pääkirjoituksen laatija jätti vastuun lukijalle.
Minua savolaisena joskus loukkaa tapa,
miten meistä mediassa puhutaan. Kun metropolilakia valmisteleva työryhmä ei näytä
edistyvän, leikitellään vakavasti lupsakkaalla savolaisuudella.
Savolaiset osaavat ajatella monipuolisesti
ja ilmaista asiansa diplomaattisemmin kuin
monet kansalaisryhmät. Savolainen antaa
aina mahdollisuuden.
Ehkä koko metropolihallinnon järjestäminen pitäisikin antaa Itä-Suomeen. Kenties
sieltä löytyisi jokin luova vaihtoehtoinen
ratkaisu, joka voitaisiin toteuttaa.
Ymmärrän, että vaikeissa asioissa huumori joskus helpottaa, mutta sen ei pitäisi
toimia näin.
Eija Saha,
Helsinki (HS Mielipiteet 23.3.2014)
Katajainen kansa seuraa jännityksellä,
kun Kataisen kansa valitsee joukoistaan
Suomen seuraavaa kusitolppaa. Valituksi tulee mies, joka on innokkaimmin nöyrimmin
isänmaan palveluksessa.
(Riikka Lehtovaara, AL 13.4.2014)

34 AAKUSTI 2/2014

Savolaista oveluutta Mikä on näiden
ovelien miesten menestyksen salaisuus?
Miten olisi savolaisuus? Erkki Liikanen ja Olli Rehn ovat kotoisin Mikkelistä
ja Jyrki Katainen Siilinjärveltä, Kuopion
kupeesta.
Jos Katainen pääsee komisaariksi, savolaisten komissaarien ketju ei katkea.
(Unto Hämäläinen HS:ssä 11.5.2014,
siitä miten äänestysmenestys johtaa toisen
menestykseen.)
Ymmärrä oikeutesi
Eija-Riitta Korhola on julkaissut EUkansalaisen perusoikeudet useilla murteilla.
21. artikla
Syrjintäkielto (Byrokratiaksi)
Kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai
etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen,
uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin
tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistään kuulumiseen, varallisuuteen,
syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun
sellaiseen seikkaan.
(Savoksi)
Sattupa tuo olemaan naesen tae miehenpuoelj, nuamavärkki minkä värinen tae näkönen hyvvään, kielj sitä eli tätä, uskopa
mihin hyvvään, oljpa tuo mikä puoluepukarj
tahhaan taekka liikkas eli lenttas tae olj miehiin eli naesiin kalleellaan, suatikka sitten
ikä mikä hyvvään, niin rajjaesia ie pie pittee,
ei minkäällaesia!
(Vaaliesite, toukokuu 2014)
Vahva osa identiteettiä
Sirpa Kähkönen on saanut runsaasti kiitosta soljuvasta savon murteesta. Murteen
käyttämistä kaunokirjallisuudessa hän harkitsi tarkkaan.
-Savon murre on olut pitkään kirjallisuudessa vitsi- ja ali-ihmisten kieli, jolla ei voinut sanoa yleviä asioita tai rakastaa.
Kähkönen kannustaa ihmisiä käyttämään
omaa kieltään.
-Savon murre on lähinnä eurooppalaista
small talkia. Savossa huastellaan ja urkitaan
kaikki asiat ja vasta sitten sanotaan kyselijälle, että mistä se tie menee Puijolle. Olen
halunnut kirjailijana elvyttää ihmisten men-

taliteetin sekä savolaisen olemuksen ja ajatustavan.
(Avain-lehti 3/2012)
Keitele on yrittäjien mielestä paras
kunta Yrittäjien mielestä pohjoissavolainen Keitele on elinkeinopolitiikaltaan Suomen paras kunta.
Keitele sai yrittäjiltä arvosanan 8,7. Helsinki sai arvosanan 6,4. Keskiarvo oli 6,6.
Kyselyyn vastasi yli 4 300 yrittäjää.
(HS 25.4.2014)
-Outtako Ismoo nähänynnä?
No eei, soon nääs Nässyllä.
Manselaistuneesta Leppävirran pojasta,
tarkemmin sorsakoskelaisesta Ismo Kolarista, on tullut tavoiteltu kaveri. Kalamiesten keskuudessa. Hän nimittäin tietää, missä
tärppää. Tai no, hän tietää, kuka tietää. Hän
on se Kuhamaan, verkkolupakauppa ja kalamatkailuopas kalapassi.fi:n sekä kymmenelle kielelle käännetyn fishingfinland.fi:n
nettivelho.
Savolaispojan puhuessa vastuu on kuulijalla, mutta Ismo lienee poikkeus. Hän on
perehtynyt kalojen ja kalastuksen maailmaan pitkän kaavan mukaan.
(AL 29.4.2014)
Karheaääninen savolais-Dylan ei puserra mailaa
Jo kuudetta albumiaan tekevä nelikymppinen kuopiolainen laulaja-kitaristi-lauluntekijä Dave Forestfield, oikealta nimeltään
Tatu Metsäpelto, on Suomen roots-musiikki –skenen tarkimmin varjeltu salaisuus.
(AL 3.5.2014)
Julkisuuden henkilö istuu keskellä lavaa,
ja joukko koomikoita naljailee hänelle. Sellaista on roastaaminen.
Näin suomalaisia on roastattu:
”Kuopiolla on kaksi kuuluisaa asiaa. Toinen on kalakukko ja toinen on Sakari Kuosmanen. Niillä on yksi ero: kalakukossa on
vähemmän rasvaa. Tämähän on muuten vitsi, johon minulla on todellakin varaa.”
(Mikko Kivinen, HS 23.5.2014)
Kuopiossa on Sotaveteraanimuseo
Jutussa sotamatkailun suosiosta (HS Kotimaa 30.9.4.) oli kartta sotamuseopaikka-

kunnista. Kartasta puuttui museoita.
Kuopion Sotaveteraanit avasivat Sotaveteraanimuseon kymmenen vuotta sitten
Kuopion varuskunnan vanhaan Päävartioon.
(Markku Tomperi, puheenjohtaja,
Kuopion Sotaveteraanit ry, HS 9.5.2014)
Juuri julkaistu teos Suomalaisia tieteen
huipulla esittelee sata suomalaista tiedemiestä ja –naista.
Savon poika paljasti painovoiman
Veikko Heiskasen (1895-1971) vanhemmat tuskin aavistivat millainen tiedemies
maailmaan tupsahti, kun yhdeksänlapsisen
perheen kuopus ilmestyi pienviljelijäperheeseen Savon Mankilansaaressa.
Heiskanen erikoistui painovoimaan ja päätyi Ohion yliopistoon tutkijaprofessoriksi.
Lopulta Nasan Apollo-ohjelma käytti
Heiskasta asiantuntijanaan – ilman häntä
kuuhun ei ehkä olisi päästy koskaan.
Hän perusti lankonsa Yrjö Väisälän
kanssa Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan.
(AL 18.5.2014)
Kangasalle on helppo kotiutua. Vuoden
kangasalalaiseksi valittu Matti Kauhanen
on järviseudun kasvatti. Leppävirran lapsuudenmaisema on painunut pysyvästi mielen sopukoihin, ja onneksi Kangasalakin on
tarjonnut samaa järvi-idylliä.
(AL 21.5.2014)
Puhelinmyyjät ovat melkoinen riesa.
Mutta myyjän kuin myyjän lannistaa toteamus: ”En tee sopimuksia puhelimessa.”
Toistetaan tarpeen mukaan.
”Hyvvee päevöö itelles”
(AL 12.12.2013)
SÄÄ: Suomessa voi tällä viikolla lomailla niin kuin etelässä. Nyt saisi halvalla
kreikkalaisia rantaleijonia. Kesäsavolaisia
kannattaa välttää, sillä niistä on vaikeampi
päästä eroon kuin kesäkissoista.
(Matti Pitko, AL 19.5.2014)
Ihmiset tuskin olivat ratkaisevasti erilaisia 70 vuotta sitten, joten mikseivät he voisi
puhuakin kuten nykyään? Ehkä murteillekin
voisi löytyä uudenlaisia ilmaisutapoja.
(Leena Virtanen, elokuvan Hiljaisuus arvostelu, HS 13.4.2014)
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Savolainen vikkelä kamerakauppias kehuu laitetta ostajalle:
-Tämä on niin noppee nappoomaan, että
suat kuvan anopistakii suu kiinni.
(Veteranfors, AL MORO 22.5.2014)
Murresanojen ymmärtämisen vaikeudesta Luin joitakin vuosia sitten professori
Kalevi Wiikin kirjaa ”Suomen murteet”.
Kirjan luettuani huomasin, että en puhukaan
Turun murretta, vaan hämäläiskiilan murretta, joka katkaisee Turun eteläisen ja pohjoisen murrealueen.
Murretta on helpompi puhua kuin kirjoittaa. Länsimurteille on tyypillistä sanojen
lyhentäminen, ”pohojalaaset” lisäävät kirjaimia.
Murteet ovat rikkaus. Noin 15 vuotta sitten eteläsuomalainen tuskastui kun ei saanut
palvelua kirjakielellä Savossa. Hermostunut
asiakas kirjoitti Savonmaan lehteen kritiikkiä. Mutta mitähän myyjä vastasi lehden
palstalla kirjoitukseen? Hän kirjoitti palautteen Savon murteella.
Mauri Grof, Aura (AL 2.3.2014)
”Mahrottoman hyvä irea”
Mallashovissa oli viikko sitten torstaina
soppaa ja sielunhoitoa Tampereen kiälen
puhujille. Kenenkään ei tarvinnut pestä suutaan saippualla.
Facebookin ”Tampereen murteen ymmärtämisopas” on tehnyt läpimurron. Kun
tein siitä jutun Moroon kaksi viikkoa sitten,
oli jäsenmäärä 1500:n pinnassa. Ehkä Moron juttu auttoi räjäyttämään pankin, sillä
viime viikolla jäseniä oli jo reilusti yli 3000.
Keskiviikkoaamuna ryhmäläisiä oli 3515
kipaletta. Tapaamisen järjestelyistä vastaavat Jari Niemelä ja Jaakko Jauhiainen.
He ponkaisivat murreryhmän pystyyn noin
kuukausi sitten ja sitten kaikki onkin ollut
voittokulkua.
-Idea varastettiin Oulusta, jossa on tällainen vastaava ryhmä’, kertoi Jaakko.
Tampereen kiälen tuntemuksen voi testata Moron nettisivuilla (aamulehti.fi/moro).
(Päivi Vasara, AL Moro 13.3.2014)
Tapparan kapteeni Ville Nieminen, kirveslegenda, tehnee viikonlopun aikana pelaajana viimeisen palveluksen rakkaalle
seuralleen.
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-Tää viikko on hianoo kiakkoo jäljellä.
Sen jälkeen tehdään polttopuita mökillä ja
miätitään, että missä, miten ja kuinka pitkään. Paljon on jääkiakkoa jäljellä ja paljonpuita hakattavana mökillä, Nieminen innostuu ja puhuu taas normaalilla nuotillaan.
(Iltalehti 25.4.2014)
Neljäsosasävelaskelkitara on muodostettu tavallisesta kuusikielisestä konserttikitarasta otelaudan nauhoja lisäämällä.
(Sampo Haapamäki, HS 25.4.2014)
Murre muuttui hauskuudeksi
Kun talvi alkoi tuntui monesta Ahjolan
kansalaisopiston kalligrafian jatkoryhmän
opiskelijasta Tampereen kiäli puhuttuna rumalta. Kun koko talvi puurrettiin murrekortteja, asennoituminen muuttui. Nyt murre
onkin hauskaa.
Tampereen kiäleen perehtyminen aloitettiin murreasiantuntija Hannu Hyttisen pienellä luennolla ja Iso Pipa-suursanakirjalla.
Tamperelaisista sanoista ja lauseista ihastuneina kalligrafian opiskelijoilta syntyi 27
korttia.
(AL MORO 24.4.2014)
Puutalkoissa kirves lauloi tiuhaan
Mää piri perinteiset puutalkoot, jätkiä oli
taas niip paljo ku pihaa mahtu. Pokas saha ei
soinut, mutta kirves laulo, ja alta aikayksikö
olip puut piäninä ja liiterissä. Kärseesti ne
söi lihapulleja ja soosia lus salaattia. Lopuks
saunottii. Talkoot pirettii Kukkolankatu nelkytä pihassa.
(Hannu Hoivala, AL Moro 17.4.2014)
Novelleissaan mänttäläinen Elina Pitkänen käyttää sekä eteläisen Pohjanmaan että
Turun murretta. Novellissa Kainin poika
vilahtaa myös karjalanmurre, yleiskarjalaa
kuten Elina toteaa.
(KMV 16.4.2014)
Pohjalaisuus on yllättänyt Helsingissä
kerran toisensa jälkeen, positiivisesti tietenkin.
Yhtään ainutta helsinkiläistä, satakuntalaista, lappilaista, savolaista, karjalaista ja
mitä meitä nyt on, ei tämän puolen vuoden
aikana ole tullut vastaan, joka ei olisi pohjalaista murretta tunnistanut.

Ehkä siksi on hyvä, että yhteistoimituksessamme on heimojen kirjo. Eivät anna pohojalaasuuren nousta liikaa päähän.
Pohjimmiltaan olemme nimittäin yllättävän samanlaisia. Suomalaisia jääriä, ylpeitä
juuristamme. Ei haittaa, vaikka pohjalainen
kirjoittaa satakuntalaiselle tai tamperelainen
rovaniemeläiselle.
Samassa liemessä olemme koko sakki –
ja pidämme silti omiemme puolta.
(Jaana Mattila, aloittamassa maakuntalehtien syksyllä alkavaa yhteistyötä Lännen Mediaa, AL 28.2.2014)
Arabiaa egyptin murteella
Kairossa viihtyvä tietokirjailija Andrei
Sergejeff työstää Egyptin historiaa faaraoista arabikevääseen.
Suomalaistutkija kommunikoi paikallisten kanssa tätä nykyä hyvin, sillä hän puhuu
arabian ”egyptin murretta”.
(HS 30.3.2014)
MENOT: Kesäkauden päätapahtumat
ovat akankanto, kusiaispesässä istuminen,
puujalkakävelyn SM-koe, noidan poltto ja
sepalus auki –uimisen juhannuskisa.
(Matti Pitko, AL 26.5.2014)
Tytsy, muidu ja kisu työntyneet slangisanastoon Tyttö-sana on saanut koululaisslangissa uusia versioita, ilmenee Helsingin yliopiston ja Kotimaisten kielten
keskuksen tutkimuksesta. Tyttö on nyt tytsy,
tyty, tytterö, tytsyli, muidu, muikki, muikkeli, pissis, narttu, kimu ja kisu. Kaikkein
yleisimmin tyttö on sekä uudessa että vuoden 1989 aineistossa muija. Slangia kerättiin
yhdeksäsluokkalaisilta kuudessa Helsingin
koulussa.
(AL 11.4.2014)
Kotus kysyy mielipiteitä etunimien
taivutuksesta Kotimaisten kielten keskus
(Kotus) kysyy mielipiteitä etunimien taivutuksesta verkkokyselyssä. Tietoa kerätään
nimien Ahti, Joe, Sampo, Sointu ja Uljas
taivutuksesta.
Uuteen tietokantaan tulee suosituksia siitä, miten etunimiä pitäisi taivuttaa. Usein
kuitenkin hyväksytään monta erilaista taivutustapaa.
Miten taipuvat Säde ja Sade?

Luettelossa taivutusmuodoissa ensimmäisenä on suosituin muoto.
-Säde: Säteen
-Sade: Saden, Sateen
-Aleksis: Aleksiksen, Aleksin
-Klaus: Klausin, Klauksen, Klaun
-Anette: Aneten, Anetten
-Dennis: Denniksen, Dennisin
-Tuike: Tuiken, Tuikkeen
(HS 17.4.2014)
Soittokellon rimpauttaminen on tietysti
ilmeisin keino törmäyksen estämiseksi. Tästä huolimatta merkkiääni tehoaa jalankulkijaan kuin punainen vaate pamplonalaiseen
härkään.
(Saara Kokko pyöräilystä,
AL MORO 10.4.2014)
Viikon eläin: Ruotsi puolustautuu kuin
opossumi Palkka-armeijaan siirtynyt Ruotsi ei luultavasti pysty turvaamaan alueitaan
edes rajallisesti, kerrottiin kuluneella viikolla. Ruotsin armeijalle sopisi halpa opossumimalli.
Opossumit eli pussirotat ovat Amerikoissa eläviä, rauhanomaisia pussieläimiä.
Uhattuna opossumi alkaa sihistä ja kuolata
sekä tuottaa pahanhajuista eritettä.
Jos tämä ei riitä, opossumi pyörtyy ja
vaipuu koomaan. Parhaassa tapauksessa
hyökkääjä kiertää tiedottoman, haisevan
opossumin kaukaa ja eläin tulee tajuihinsa
tuntien päästä.
Puolustus toimii myös Venäjää vastaan.
Karhun nähdessäänhän pitäisi aina leikkiä
kuollutta.
(HS 11.4.2014)
Pingviinitanssi valloittaa Saudi-Arabiaa Riad. Saudi-Arabiassa on roihahtanut
odottamaton tanssivillitys, kirjoittaa Wall
Street Journal.
Pingviinitanssi, tai raqsat al-batriq, on lumonnut niin miehet kuin naisetkin. Tanssivideoita jaetaan innolla YouTubessa. Saudit
saavat tyytyä tanssimaan kotioloissaan.
(AL 13.4.2014)

”Englantilaiset eivät ole pahoja ihmisiä, eivätkä englantilaiset jalkapallotoimittajat ole pahoja ihmisiä.”
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Englannin A-maajoukkuetta vuosina 2001–2006 valmentanut ruotsalainen
Sven-Göran Eriksson kimpaantuu HS:n
haastattelussa. Kohde on brittimedia, jonka taktiikoille Eriksson ei anna armoa.
”Nämä tietyt ihmiset [toimittajat]
ovat murhaajia, he haluavat vain vahingoittaa”, sanoo Eriksson HS:lle.
Lehdistön juonimat potkut saatuaan
Eriksson ryhtyi jalkapallomaailman rokkariksi, freelance-tähdeksi, joka kiertää
maailmaa ja hurmaa esimerkiksi sukujuurillaan. ”Sohinen vai oliko se Suohinen,
on minun suomalainen kantasukuni. Sukukokous heillä on vuosittain, pitäisi joskus ehtiä paikalle.”
(HS 20.3.2014)

Kesäextra:
pöljät pätkät
Pöljät Päivät on Tulenkantajat-kirjakaupan tämän viikon (ke 2.4.2014) alennusmyyntitapahtuma klo 12-18.
(AL 30.3.2014)
Hulvattomia hetkiä ja omintakeista
kieltä.
Näyttelijä Pekka Huotarin esikoisromaani Pöljänpojan vakuutus kertoo tivolin vedenneidon ja viinaan menevän tykinkuulan tuuraajan pojasta.
Oulun murre kuuluu.
(Iltalehti 2.4.2014)
Mies aivan vereslihalla
Näyttelijä Pekka Huotarin esikoisromaani Pöljänpojan vakuutus on kertomus
Oulusta Helsinkiin könynneestä Hanttesta, joka on tyrinyt osansa miehenä ja isänä.
Romaanin nimi tarkoitti Pekka Huotarin lapsuudessa vakuutusta, jonka isät
saattoivat ottaa pojilleen. Vakuutus kattoi kaikki mahdolliset vahingot. Huotarin
mukaan sellaisia ei enää myydä miehille.
Teksti on hurjaa. Rivoa, groteskia, traa-
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gista, koomista, suorastaan tärkeän maskuliinista ja paikoin niin tautisen seksuaaliväritteistä, ettei suoria sitaatteja siitä voi
painaa laadukkaaseen perhelehteen kuin
rankasti valikoiden.
Hämmennyksestä huolimatta lukunäyte
vakuuttaa. Edessä on selvästi tekstiä osaavalta tekijältä, jolla on palavasanomisen
tarve.
(AL 8.4.2014)
Iranilaistaustaisen stand up –koomikon Ali Jahangirin höpinät naurattavat
minua lähes poikkeuksetta, samoin Jope
Ruonansuun pöljät laulut (erityisesti Kurahaaran veljekset).
(Pekka Mykkänen, HS 19.4.2014)
Johan Bäckmanin heittämä ”Yhdysvaltojen kätyri” ei tullut Matti Vanhasen
(kesk) kakkoshallituksessa ulkoministerinä toimineelle Ilkka Kanervalle yllätyksenä.
-Eihän kukaan usko tuollaisia pöljiä
väitteitä, heittoja tai herjoja. Hän vetää
niin överiksi, että häneltä itseltään menee
täydellisesti uskottavuus, Kanerva sanoo.
(Venäjä-ilta TV:ssä 15.4.; IL 17.4.2014)
-Kiviaitojen ja pellonreunojen mittaaminen kuulostaa pöljältä touhulta, kiteyttää maanviljelijä Matti Kalliomäki Jämijärveltä.
Hän ihmettelee kuinka paljon EU:n virkamiehet käyttävät hyväpalkkaista työaikaa ideoidessaan maatalouteen jonninjoutavia pykäliä.
(AL 3.5.2014)
Kristiina Komulainen pompahti koko
kansan suosioon radiokanava NRJ:n
Aamushow´sta. Hän oli vasta parikymppinen. Suosio ja kova pyöritys saivat pienestä Pöljän kylästä Siilinjärveltä Helsinkiin
muuttaneen juontajan pöntön hetkeksi humisemaan.
(TV-maailma nro 18/2014)

Vierailu Lavin kibbutsille
Lavin talouspihalla 3.3.2014
otetussa kuvassa oik. Maila
Mustonen, Ester Katz-Winter ja
Aune Räsänen.

O

sallistuin 2.-9.3. 2014 Toiviomatkojen järjestämälle Israelmatkalle Joensuun ryhmän mukana. Matkanjohtajat olivat Anja
Hyttinen ja Maila Mustonen, oppaamme kuopiolainen Marjaana
Rissanen, joka asuu Jerusalemissa.
Vierailuni Pyhään maahan oli
minulle jo kymmenes. Paljon on
myönteistä kehitystä ja uudistumista tapahtunut Israelissa näinä
vuosina. Kristittyjä nuoria arabeja
on otettu työelämään mm. ravintola-alan
koulutukseen. Heille on järjestetty pysyvät työpaikat. Rauha ja järjestys vallitsee
maassa. Parhaita matkakertomuksia Israelista ovat olleet Aapeli Saarisalon ja
Voitto Viron teokset 1950-1960 luvuilta.
Ne ovat omakohtaisen kokemuksen ohella
myös tulkintaa Israelin historiasta.

Jopa 2000 nautaa laitumella
Nyt maaliskuun 2014 matkalaiset
koostuivat Joensuusta, Ilomantsista,
Kontiorannasta, Juukasta, Siilinjärveltä,
Kuopiosta ja Vehmersalmelta. Meitä oli
kaikkiaan 46 matkalaista, mukana lapsia ja varhaisnuoria. Retkikohteita riitti
jokaiselle päivälle. Matkanjohtaja Maila
Mustonen kertoi matkalaisille, että meitä
odottaa ystävällinen kutsu Lavin (= Leijona) kibbutsille, joka on Israelin suurimpia maatalousyhdyskuntia. Siellä on 2000
nautaa laitumella. Lavissa on oma meijeri,
juustola, siellä on autokorjaamo ja huonekaluverstas.
Kutsun esittänyt Ester Katz Winter

opasti ryhmäämme kahden tunnin ajan.
Saimme nähdä omin silmin kibbutsin
kiireistä työpäivää, kuulla pauketta ja työkoneiden pärinää. Kibbutsilla asuu yli 130
henkeä, sekä iäkkäitä ihmisiä että nuoria
lapsiperheitä. Ester ohjasi ryhmäämme
paikasta toiseen. Hän on Ruotsin juutalainen ja muuttanut vanhempiensa mukana
8-vuotiaana Israeliin. Hänen ensimmäinen
puolisonsa kuoli Jom Kippur-sodassa. Ester on toiminut englannin opettajana.

Viemiset seuran murretorilta
Sattui niin mukavasti, että olin Vuorisalolla matkalaukkuuni pakannut englanninkielisen julkaisun ”Suomen Sodat
vv. 1939-1945.” Tämä kuvateos oli mukana annettavaksi lahjaksi isännille koko
ryhmän puolesta. Ester otti teoksen ilolla vastaan ja sanoi vievänsä ”Muistojen
huoneeseen” luettavaksi. Olin ostanut
pienoiskirjan Savon kielen seuran murretorilta 2013.
Teksti: Aune Räsänen
Kuvasi: Anja Hyttinen
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Kun eilen se ollunna ois?
V

iime vuonna tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun uusi, upea Puijon torni
avattiin.
Päivä oli silloin perjantai 26. heinäkuuta 1963.
Jo tätä ennen Puijon mäellä oli seisonut
kaksikin tornia.
Ensimmäinen neliskanttinen puutorni
ja sitten punatiilinen pyöreä näkötorni,
mikä oli vielä hetken pystyssä lähellä uutta tornia.
Jo tornin rakennusvaiheessa me kaupunkilaiset seurasimme tiiviisti uuden tornin valmistusvaiheita.
Käytössä oli aivan ennenkuulumaton
liukuvalu tekniikka, josta minä mitään
ymmärtämätön en tunne muuta, kuin tuon
termin.
Lisämausteena tornin ravintolaan tulisi
pyörivä lattia, niin kuin sitten tulikin.
Ajateltiin, jotta olisikohan siinä monia
eri nopeuksia?
Entäpäs, jos pantaisiin kolomonen silimään, niin kyllä siinä tukka hulmuten
ympyrää mentäisiin, kaljatuoppi kädessä
läiskähdellen.
Lopuksi päät pyörällä hissillä katutasosta pirssiautoon talutettaisiin.
Helismaakin innostui riimittelemään
tornirallin, josta näytteenä pari lausetta:
On Puijolla nyt harvinaiset
harjannostajaiset.
kun uhkaupeen uuden tornin
saavat savolaiset
Sen vartio(palovartijat) saa käyttönsä
ja puhelimet soivat(Puhelinyhdistyksen
linkkinä)
jne.……………………
Kaksi hissiä rinnatusten kuljetti halukkaita yläilmoihin ihastelemaan kaunista
savolaista järvimaisemaa.
Parhaimpina vuosina tornin kävijämäärä ylitti kahdensadan tuhannen kävijä
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Monet kansainväliset kuuluisuudetkin
ovat käyneet tornista käsin ihailemassa
savolaista järvimaisemaa, eikä vähäisimpänä heistä Persian shaahi, viehkeän
puolisonsa Farah Diban kanssa, neukuista
puhumattakaan, jotka katselivat maisemia
”maanomistajan” näkökulmasta katsottuna.

Soinisen Leto
Itselleni aukeni ”vihreä oksa”, kun
Matkaikailijayhdistyksen johtajaksi tuli
Soinisen Leo, entinen kilpauimari, jota
kohtaan tunsin lukkarinrakkautta uintiharrastukseni takia.
Se tapahtui tammikuun alussa 1969.
Meistä Leton kanssa kehkeytyi hyvät
kaverit, jopa niin hyvät, että kävimme kylää keskenämme.
Suunnittelimme Leton kanssa matkamuistoiksi soveltuvia artikkeleita ja tässä
paras niistä.
Tornikynä, alumiinistä valmistettu pienoismalli, jonka kärjessä oli kuulakärki
kirjoittamista varten.
Sitä myytiin, kuin häkää.
Montakohan vekseliä tuollaisellakin
kynällä on kirjoitettu?

Montakohan lemmenviestiä vaaleatukkaiselle kaunokaiselle on valehdeltu?
Oli kynien saajien joukossa myöskin
”arvokkaita”, joille kynät valmistettiin lähes puhtaasta hopeasta.
Keitähän nuokin sitten olivat ja missä
mennevät tänä päivänä?
Päivänä muuanna levisi tieto, että Leto
oli piistunut joukostamme, vain Kaisa jäi
jäljelle, johon yhteydenpito on hiipunut,
joskus sentään näen sattumalta Maken
heidän poikansa uimahallilla ja miksen
näkisi, siellähän minä norkoilen päivittäin.

Tornikyniä ja pienoismalleja
Kaiken kukkuraksi alettiin valmistaa
Puijon tornin pienoismalleja erilaisen kilpailujen palkinnoiksi, tosin harvakseltaan
kysynnän laimeuden takia.
Jotkut saivat hopeisen, jotkut taas messingistä väännetyn.
Farah Dipa sai kuin saikin suurimman
hopeisen pienoismallin lahjaksi Kuopion
kaupungilta, muistoksi täällä käynnistään.
Se oli sitä aikaa, kun näyteltiin helvetinmoista draamaa Kekkosen ja kaupungin johdon taholla Persian diktaattorin
miellyttämiseksi.
Näin jälkikäteen naureskelen paskaista
naurua, kun erehtyivät ostamaan hopeisen
linkkitornin, joka lienee ties missä.
Myyntiprovisiot sain kuitenkin taskuuni lapsilaumani elättämiseksi ja hyvä niin.
Puijolta on helppo lähteä alamäkeen, se
tuoda sojottaa kulloisenkin yrittäjän Lääninhallituksen tiloihin konkurssia hakemaan.
Sen sanon, etteivät kokit Puijoa pelasta,
sillä kokkeja näyttää riittävän pilvin pimein TV:tä myöden.
Aika näyttää, kuka keksii tuolle maamme kauneimmalle maisemakuvalle parhaan liikeidean?
Terveisin.

Tuulen
tuulemaa
Tuulentie tulee järveltä päin,
se laineita läikyttelee,
ja hentoa kortta kaislikon
vihurilla se säikyttelee.
Se on aalloista irti ja levähtää,
minä mietin missä sen määränpää.
Se kulkee minne haluaa.
Ei pysähdy, menee vaan.
Se tarttuu koivujen runkoihin,
ja leppien lehdet vie tanssiin.
Vain latvoista kuusia koskettaa.
ja pyytää honkia valssiin.
Se nousee rinteille ja niityn luo.
Mutt mahda ei puroselle,
joka kivien välissä solistessaan,
vain ilakoi tuuloselle.
Puron reunalla riippuvat rentukkarivit,
voivat peilailla purosen veessä.
Mehiläiset saavat kukista juoda
ja nauttia niiden meestä.
Kas niinkin voi käydä, että pienenpi
saa suuremman hämilleen.
Niin ainakin nyt, kun tuulonen
sai pärskeistä ”nenälleen”.

		

Anja Karttunen

OK.
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Ei nimi paikkaa
pahenna

Y

lä-Savossa on satamäärin paikannimiä, jotka ovat saamelaista alkuperää. Jopa monet kuntien nimet palautuvat
tuhannen vuoden taakse.
Siilinjärvi pitää sisällään lappalaisten
talvikylää merkitsevät siita-sanan.
Kaavi tarkoittaa poukamaa, pientä
lahdelmaa.
Kansanetymolgia selittää Varkauden kaupungin nimen perustuvan ryöstösaaliin kätkemiseen. Ahti Rytkönen selitti,
että sanassa esiintyisi saamenkieleinen
”kätköä” merkitsevä sana. Viimeisin
selitys liittyy tervalastien purkamiseen ja
kuormaamiseen sekä veneiden vetämiseen kannaksen yli. Taipaleen kylän nimi
viittaa vetotaipaleeseen, jonka kautta on
ollut mahdollista kiertää koski. Näin ollen
matkaa on ”varastettu” - sanotaanhan, että
huomaamatta kulkeminen on sama kuin
”kulkea varkain”.
Maaninkajärvestä lappalaiset ovat pyytäneet siikoja, koska koltansaamessa
Maaninka tarkoittaa isoa siikaa.
Ahkiolahdessa kannaksen yli on vedetty
poron pulkkaa tai tavararekeä, lumessa
vedettävää ahkiota.
Lapinlahden rannalla lappalaisia on
asunut vielä 1600-luvun alussa.
Inarinsaamen kielessä ”njarga” tarkoittaa
niemeä. Näin ollen Nerkoon nimi
palautuu tuhannen vuoden taakse lappalaisten aikaan.
Körttiläisyyden
syntysija
Telppäsniitty yhdistetään murresanaan ”tölpäs”,
suosaareke tai matalan salmen erottama
pieni saari. Tölpänne tarkoittaa pientä
kohoumaa maastossa ja tölpäke tarkoittaa
metsätiheikköä. Sama selitys sopii myös
Tölvänniemeen.
Väisälänmäki mainitaan ensimmäisen
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kerran kylänä 1664, jolloin siellä asui
pelkästään Väisäsiä. Tästä koko kylä ja
mäki sai nimensä.
Iisalmi tarkoitti aikoinaan lappalaisten
yöpymispaikkaa, keskeistä leiriytymisaluetta ”Yösalmen” rannalla.
Ruotaanmäki on ehkä saanut nimensä
saamen kielen sanasta, joka tarkoittaa
poron kulkureittiä tai laukkajälkeä.
Toisaalta kalan ruotoa on kutsuttu myös
ruota-nimellä.
Pörsänmäkeä Suomalainen nimikirja ei
osaa selittää. Tiedän kuitenkin, että kyläläiset osaavat kertoa nimen alkuperän.
Nurmeksen Porokylä sai nimensä siitä,
kun tulipalo poltti kylän 1891 poroksi.
Mutta Iisalmen Porovesi liitetään runsaaseen Poro-nimistön saamelaisten poronhoitoon tai peuranmetsästykseen, missä
eläimet pyrittiin ajamaan vettä vasten.
Paloisvirran nimi viittaa palamiseen,
mäen rinteiden ja järvien tienoon muinaiseen kaskeamiseen tai kuloihin.
Koljonvirta on saanut nimensä varhaisesta uudisasukkaasta Lauri Koljosesta,
joka muutti Kuopion Koljonniemestä
1552 Koljonvirran rannoille. Toisaalta
koljo tarkoittaa mytologisena olentona
jättiläistä. Savon Koljo-nimet ovat hämäläisten eräkalastajien perua.
Inarinsaamessa on sogge-sana, joka
merkitsee soppea tai nurkkaa. Ei ole
varmaa, johtuuko Sonkajärven nimi tästä.
Suomalaisessa paikannimikirjassa on vain
puolensataa nimeä Ylä-Savosta, vaikka
nimiä on tuhansittain. Siitä puuttuvat
esimerkiksi Rutakko, Väärni, Portaanpää
jne.
Einari Vidgrenin asuttama Venakonniemi myös puuttuu. Nimellä ei ole venäläisen naisen kanssa tekemistä, koska nimi
tarkoittaa porojen laidunaluetta.
Nimet ovat paikan muistia. Useimmiten
ne ovat paljon vanhempia kuin uskotaankaan.
Leo Puurunen

Lukuvinkkejä loppukesäksi
Huhtikuussa Kirjapaja julkaisi postuumisti Maaria Leinosen (27.8.1933–
27.12.2013) runokokoelman Hoida meitä
hiljaisuus.
Keväällä ilmestyi Raimo Vihosen kokoama Muistatko, kun Linnanpellolla…?
Oman aikamme lähihistoriaa on mukava
lukea. Ja yli kolmestakymmenestä kirjoittajasta löytyy monille tuttuja.
Kotiseutuprojektina ilmestyy kuopiolaistaustaisen toimittaja ja tietokirjailija
Markku Niskasen ja Jukka Nykäsen kuvatoimittama kotiseututeos Pöljän Muisti.
Aulikki Oksanen täyttää 70 vuotta
heinäkuussa. Häneltä julkaistaan kaksi runoteosta: Valitut runot 1964–2014 (kesäkuu), Helise, taivas! (syksyllä). Sitä ennen
voimme kuulla Suven runoilija Oksasta
Kajaanin Runoviikolla.
Seppo Ahti eli pakinoitsija Bisquit
täyttää elokuussa 70 vuotta. Juhlan
kunniaksi julkaistaan teos Taatamalliset
säkeet, johon on koottu Bisquitin parhaat
pakinat vuosilta 2003–2014.
Heidi Jaatisen romaani Kaksi viatonta päivää on julkaistu Gummerukselta.
Tommy Tabermannin Elämä ottaa kädestä -teos on ”kirjailijan testamentti” lukijoille; runoja puheenvuoroja ja proosatekstejä tulee Gummerukselta.
Jukka Itkonen on kirjoittanut rimmaavia runoja Kaikki hyvin kasvimaalla. Kuvituksen on tehnyt Rudolf Koivu -palkittu
Camilla Pentti. (Lasten Keskus)
Hyvän olon runo on
kuin mansikoita suussa.
Kevään kirjoja on myös Jukka Itkosen
runoista ja Outi Heiskasen grafiikasta rakennettu teos Aurinkolahja. (Kirjapaja)
Tätä ei mummot voi ohittaa! Maija
Paavilaisen Mummo on rautaa jatkaa samalla linjalla kuin Anoppilogiaa ja pari
aiempaa kirjaa. Kirjapajalta ilmestyi myös
Irja Askolan Pyhän kanssa piilosilla.

Esikoiskirjansa Gummerukselta elokuussa saa julki kirjansa toimittaja Pasi
Ahtiainen, Savon Sanomista tuttu. Jokakelinmies tekee mitä oikeasti haluaa.
Syyskuussa ilmestyvät Kuopion vinkkelistä katsottuna kiinnostavat teokset
Otavalta: Sirpa Kähkösen Graniittimies,
Pirjo Hassisen Sauna Paradis ja Tuija
Lehtisen Armon aika. Tuula-Liina Varis
liittyy joukkoon kirjallaan Naisen paras
ystävä (WSOY)
Nilsiäläinen toimittaja-kirjailija Antti
Heikkinen on kirjoittanut elämäkerran
Juice Leskisestä. Risainen elämä – Juice
Leskinen 1950–2006. Teoksen julkaisee
Siltala syyskuussa.
Lehtiseltä julkaistaan myös nuorten aikuisten kirja kesäkuussa, Tyttö eli kesäänsä.
Jouni Tossavaisen kirjaa jo odottelen,
New Yorkin Lentävä suomalainen (Like).
Pirkko Saision teos Signaali (Siltala) kostuu puheliaista vapaan ajattelun, assosiaation ja uteliaan inspiraation tuottamista kirjoituksista, missä päähenkilö on Pirkko
Saisio -niminen kirjailija. Jutut pakenevat
määritelmää, mutta ovat taattua Pirkko
Saisiota, mainostaa kustantaja ja miksikäs ei olisi (syyskuu).
Vastikään on julkaistu (5.5.2014)
Palvelupäällikkö Arja Juntusen ja
Itä-Suomen yliopiston kirjaston johtaja Jarmo Saartin teos Ulos kirjastosta! Kirjastojen markkinointiviestintä,
Kustannusosakeyhtiö AVAIN.

Tämän me muistamme! Haku-Veikko – Suurhiihtäjä Veikko Hakulinen,
josta isä ja poika kirjoittivat muistelmat vuonna 1999. Nyt Lassi Hakulinen on kirjoittanut esikoisromaaninsa
Laatokan Sini. Myllylahti julkaisee
kirjan syksyllä.

Ritva Kolehmainen
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Riski-Pekka oli laittanut auton peräkärriin
suuren halkokuorman ja pähkäili:
– Kantaakohan jiä viijä kuorman suareen?
Paikalle sattunut Pekka rauhoitteli:
– Ee se haettoo vaekka pettäs, pyssyy nuin kuivat pinnalla.
P. A. (LEPPÄVIRTA)

SUTKAUS
nurkkavitsi, on elävää savolaista sanallista perinnettä ja samalla myös väärentämätön todiste kunkin ajan arvoista ja sattumuksista. Se on palsta,
jota kaikki lukijat saavat olla vapaasti toimittamassa. Lähetä oma sutkausehdotuksesi osoitteella Savon Sanomat/sutkaus, PL 68, 70101 Kuopio tai
sähköpostitse lukijansanomat@savonsanomat.fi

44 AAKUSTI 2/2014

