
         AAKUSTI 1/2009  1

aakusti
savolaesuuven iänenkannattaja 1/09Maaliskuu 20. vsk



� AAKUSTI /2009

aakusti  1/2009
Savolaesuuven iänenkannattaja, 20. vuosikerta.  
ISSN 1456-3827, www.savonkielenseura.fi
Kultti ry:n jäsenlehti (www.kultti.net)
Julkaisija: Savon Kielen Seura r.y.   
Perustettu 1982.
Päätoimittaja:  Osmo Hänninen, Kuopion 
yliopisto, PL 1627, 70211, KUOPIO   
P.  050 550 6903,  osmo.hanninen@uku.fi 
Toimituskunta: Osmo Hänninen, Jorma 
Julkunen, Osmo Pekonen, Asko Ruuskanen, 
Alpo Räisänen, Seppo Suhonen ja  Jukka 
Nykänen.
Piirtäjä: Jukka Lappalainen, Lapinlahti
Taitto: Jukka Nykänen

Hinnat: Vuosikerta 4 num.  15 e. irtonumero 5 e.
S k:n seuran jäsenille sisältyy jäsenmaksuun.
Ilmoitushinnat: 
1/1 sivu on 250 e, 1/2 sivua: 125 e
Pankkiyhteys:  OP 539 708-20012 821
Painopaikka: Kuopion painatuskeskus, Kuopio 
Seuran sihteeri:  Birgitta Pajusilta, 
Vuorelankatu 12 - 14 A 4, 70300  KUOPIO, Puh.   
040 572 9776, birgitta.pajusilta@dnainternet.net
Rahastonhoitaja Raija Uhlbäck, Puijonsarventie 
15 B 9, 70260  KUOPIO, P. 050 917 4462, raija.
uhlback@suomi24.fi
Tilaukset ja jäsenasiat: Raija Uhlbäck, 
yhteystiedot  ks. yllä
No 2/2009: Aineiston jättöpvm.  10.05.2009 
osoitteeseen, e-mail:  jny@pp.inet.fi

Savon murre on hunajoo          30
Rytkösen ahvenkukko voitti                 32   
Shakinpelaaja kielisokkeloissa             33 
Volo ja Volokkavaara                            37
Saksittuja: M-R Saastamoinen            38 
Vestäjien Kirjakantti syksyllä               40
Osmo Hänninen 70 vuotta              41
Savonia -palkinto 2009            42
Lehtitukiuudistus                            45 
Pyramideja Kanarialla                  46 
Lue tyttö lakia             47

Sisältö:                                              Sivu 
Pääkirj:   Savolaisuus hovikelpoista     3 
Sano se savoksi tapahtuma  H:ki          4    
Savolaisuus, identiteetti ja politiikka    7          
Onko muna kanaa viisaampi                18
Saastamoinen Kultin hallitukseen        19
..ja harakkata naurattaa..                      20 
Raimo Puustinen kuollut              22
Kesäpäivä Onkivedellä              23
Aumanalanen                            24  
Kejonen: Mänttä-Vilppula runo           25 
Oikeuslaitoksen kehitys osa V             27       
Miina Äkkijyrkkä piällysmieheksi      28

aakusti
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Puheenjohtaja Osmo Hänninen (09), Anna-Liisa Happonen (09), Seppo Kono-

nen (09),  Matti Lehmonen (09), Jukka Lappalainen (10), Eila Ollikainen (10), Leo 
Puurunen (10), Teuvo Laakkonen  (10), Olavi Rytkönen (09), Aune Räsänen (09), 
sihteeri ja jäsenasiat Birgitta Pajusilta (10).

Varajäsenet:
Varapuheenjohtaja Ritva Kokander (09), Jorma Julkunen, Eeva-Liisa Pennanen 

(10), Pali Pekkarinen (09), Erkki Ryynänen (09), Marja-Riitta Saastamoinen (09), 
rahastonhoitaja Raija Uhlbäck (09) ja Matti Väisänen (10). 

Etusivu: Taiteilija, apulaisprofessori Raimo Puustinen  
tunnettiin muun muassa  harakka -aiheisista piirrustuk-
sistaan. Kuva teoksen Rautatie kuvituksesta.
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Pohjois-Savon liitto järjesti 5.2.2009 
seminaarin Eduskunnassa teemalla 
”Sano se savoksi”. Tupa oli täynnä. 

Ei oo tilaa, jouduttiin monelle vastaamaan. 
Erinomainen ohjelma. Tässä numerossa on 
Professori Raimo Väyrsen artikeli koko-
naisuudessaan ja muista puheenvuoroista 
ydinkohdat. Nyt savolaisten puheenparsi 
on hovikelpoinen.

Ptikä tie on kuljettu. Liki kolme vuosi-
kymmentä sitten savolaisuus oli viikoittain 
pilkan kohteena pääkaupungin lehdissä. 
Köyhää ja oppimatonta on ollut helppo 
alistaa. Kun eräs kuopiolainen toimittaja 
kävi haastattamassa pääkaupunkiseudulle 
muuttaneita, hän ihmetteli, että puheenpar-
si oli vaihtunut stadin slangiin jo kolmessa 
kuukaudessa. Vastaus kuului, se on turval-
lisuuskysymys.

Samoihin aikoihin pohjalainen toimitta-
ja haastatteli yleiskielellä allekirjoittanutta. 
Kuin napsaus vain hänen kielensä vaihtui, 
kun seuraan liittyi miehen köriläs Poh-
jamaalta. Toimittaja sanoi, ettei hän jätä 
mitään tilaisuutta käyttämättä puhuakseen 
äidinkielellään. Samalla kävi mielessä, että 
jos savolainen toimittaja olisi haastatellut 
yleiskielellä allekirjoittanutta ja seuraan 
olisi liittynyt savolainen, niin tuskin olisi 
hän ilmoittanut, ettei hän jätä mitään tilai-
suutta voidakseen puhua äidinkieltään. Oli 
siis selvää, että savon kieleen käytön eteen 
tuli tehdä työtä. Nyt olemme ilmeisesti 
maalissa.

Savon kieli on vivahteista rikasta. Sillä 
saadaan maalattua tilanne kolmiuloittei-
sesti. Ja jos sopivia sanoja ei ole ennestään 
sanakirjassa eikä muuallakaan, sellaiset 
savolainen keksii hatustaan. Kumma kyllä 
muidenkin murteiden edustajat ymmär-
tävät ainakin suunnilleen, mistä on ky-
symys. Savon kielellä voidaan siis luoda 
uusia ilmaisuja. Jos mikä, eikö tämä ole 
sivistystä. Muistakaamme samalla, että 

Savolaisuus hovikelpoista
Elias Lönnrotin läheisin opettaja Turun 
Akatemiassa, Reinhold von Becker Kan-
gasniemeltä keksi tuonkin sanan, sivistys, 
ja pelasti pellavakulttuuriin liittyneen 
ilmaisun nykypäivän kestävään käyttöön. 
Viime vuonna muuten tuli kuluneeksi sata- 
viisikymmentä vuotta siitä, kun Rietrikki 
Polen Pieksämäeltä puolusti ensimmäisenä 
suomenkielistä väitöskirjaansa silloisessa 
Helsingin keisarillisessa yliopistossa.

Kuten Aakustin artikkeleista havaitaan, 
on aikanaan savonkielellä ollut arvonsa 
turkulaiskielen rinnalla. Suurin Turun 
Akatemian humanistiprofessoreista oli 
kuitenkin viitasaarelainen Porthan. Hänet 
ikuistettiin maassamme ensimmäisenä 
istumaan pronssiin valettuna Turun kes-
kustapuistoon lähelle Tuomiokirkkoa ja 
Aurajokea.

Viime aikoina ei pääkaupunkilehdis-
sä ole savolaisia juuri moitittu - jos ei 
nyt oteta lukuun lääkelaitoskeskustelun 
yhteydessä esitettyä parjausten aaltoa. 
Muistakaamme, kun Helsingin yliopistossa 
uudistettiin farmasian opetusta, sielläkin 
lopulta todettiin, ettei apteekkarien tule 
olla kasvitieteilijöitä ja kemistejä, vaan 
heidän on paikallaan tuntea ihminen, 
hänen sairautensa ja niiden hoito. Kun 
uudistusmietintö valmistui, sen johdannos-
sa kerrottiin seuratun erästä eurooppalaista 
esimerkkiä - siis Kuopion yliopistoa, mutta 
kirjoittajien kunnia ei vielä silloin antanut 
myöten sanoa, mistä heidän uudistuksensa 
alkoi.

Nyt on siis sopivaa haastaa savoa. Aina-
kin silloin, kun on tiukka paikka. Savoksi 
sanottua tulee vastustajalle hyvä mieli, ja 
päästään eteenpäin. - Marsalkka Manner-
heimin kerrotaan todenneen, että savolaiset 
ovat sopivia neuvottelemaan rauhansopi-
mukset, jos huonosti sodassa käy.

Osmo Hänninen,
puheenjohtaja
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Sano se savoksi –seminaari  kiinnos-
ti niin ennätyksellisesti pääkaupun-

kiseudulla asuvia ja  asioikseen Savosta 
tullutta  yleisöä,  että viimeisiä halukkaita 
eduskunnan Pikkuparlamentin  rajallisiin 
tiloihin jouduttiin toppuuttelemaan. Poh-
jois-Savon valtuuskunnan vuosittainen 
hengennostatustilaisuus vedettiin  arvok-
kaassa ympäristössä läpi  lupsakkaassa 
tupailtahengessä.

Eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen 
viittasi avauspuheenvuorossa  istuntokau-
den edellispäivänä avanneen presidentti 
Tarja Halosen ajatukseen ”kieli on mielen 
koti”. Siirtyminen yleiskieleen  merkitsee 

Hengennostatusta piäkaapunnissa  
Savolaisuus on hengen ja mielen tila, ei 
kantakirjaominaisuus

kuivakkaan teknokraattisuuden lisäänty-
mistä, arvioi Leppävirralta kotoisin oleva 
pääsihteeri talonsa puhekulttuurin muutos-
ta.  Joskus murteen käytöllä hankkii maa-
laisen leiman, mutta jos muuta huomautta-
mista ei ole,  saattaapa tuon  kestää!

Seminaarin kulttuuriohjelman esittäjän,  
Kotkasta kotoisin olevan taiteilija Tapani 
Kansan yhteys savolaisuuteen piti en-
sialkuun tehdä selväksi.  Kaupunkia   on 
mainittu ”savolaisten Ameriikaksi”,  mut-
ta sataman ohella väkeä veti myös iso 
tiilitehdas. Tehtaalle tultiin  töihin  muun 
muassa Kiuruvedeltä, ja tehtaan ympärillä 
olevassa moniheimoisessa kasvuympäris-

Johtaja Heikki Vienola kyseli tehhäänkö murteella kaappoo.
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tössä karjalaisperheen poika oppi viäntä-
misen taidon. Savolaisuus on  laulajalle 
osa  itäsuomalaisuutta.  Ellit ja Hilimat 
pääsivät espanjalaiseen herraseuraan  ja 
säestäjäkin tuli korkeakulttuurin puolelta, 
oopperan johtaja  evp. Erkki Korhonen.

”Savolaisuus on siis hengen ja mielen 
tila, ei kantakirjaominaisuus”, kuittasi se-
minaarin puheenjohtaja Antti Mykkänen 
aplodien tauottua. 

Savon rajat  
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Rai-

mo Väyrynen selvitteli identiteetin ilme-
nemistä kansainvälisessä ja alueellisessa 
politiikassa. Tuoreessa muistissa edelli-
sestä on  ikäviä kokemuksia Balkanilta, 
jossa identiteetillä kiihottaminen oli sodan 
syttymissyy. Vastaavien alueellisten esi-
merkkien löytäminen Suomesta on  vai-
kea, täällä paikallinen   ja valtakunnallinen 
identiteetti eivät ole joutuneet ristiriitaan. 
Samasta syystä  fiksattujen alueellisen 
maakunta rajojen piirtäminen on  vaikeaa.

Leikkimielisesti Savon pohjoisrajaksi 
on  määritelty  Sukeva,  jossa rieska muut-
tuu kainuulaiseksi  rönttöseksi ja etelä-
rajaksi Mäntyharju,  jossa tulkki nousee 
junaan. Lännessä rajana on Pönttövuo-
ren tunneli ja idässä Ohtaansalmi, jonka 
toisella puolella haaskan näköinen neiti 
muuttuu jälleen  omaksi itsekseen.

Johtaja Heikki Vienolan Beltton Oy:
stä kierrätteli  vastausta kysymykseen 
”tehhäänkö murteella kaappoo”  heimon  
tyypilliseen tapaan. Sanomaksi  kuulijalle 
jäi, että savon murre soveltuu asiakkaan 
rentouttamiseen ja lämmittelyyn, mutta 
miten käynee  loppupelissä? 

Murre - tunteiden kieli 
Kirjailija Sirpa Kähkönen on juuri nyt  

asiantuntija puhumaan murteen käytöstä 
kaunokirjallisuudessa. Hänen Kuopio-
trilogiansa kolmannesta osasta sovitettu 
näytelmänsä  menee parhaillaan Kuopion 

teatterissa. Siinä ihmiset puhuvat aidosti  
murteella vaikeatkin asiat, rakastavat ja 
kärsivät. Niiden esittämiseen se sopii, kos-
ka murre on tunteiden kieli. Juuri tunteiden 
kautta Sirpa Kähkönen sanoo menneensä 
aihepiiriin, sillä ulkoisesti  hänen lapsuu-
tensa Kuopiota ei enää ole olemassa. 

Ruvetessaan kirjoittamaan romaanisar-
jaansa Sirpa Kähkönen kertoi  pelänneen-
sä kirjallista itsemurhaa. Savon murre 
kantoi Suomi-Filmin lyömää vitsin leimaa 
renkien ja piikojen kielestä, kun samanai-
kaisesti ylioppilaat ja herrasväet keskuste-
livat kirjakielellä tai länsimurteilla.

Kirjasarjan ja erityisesti näytelmän vas-
taanotto kertoo jo toisenlaisesta suhtautu-
misesta.

”Savon murteelle on ominaista verraton 
kuontuvaisuus ilmaisuun”,   lainasi Sirpa 
Kähkönen kolleegansa Ernst Lampenin  

Kieli on mielen koti, totesi eduskunnan 
pääsihteeri Seppo Tiitinen



� AAKUSTI /2009

1920-luvun kuvausta.  Korutonta ilmaisua 
pidetään Savossa typeryyden merkkinä. 
Marrot  vaimot, jotka eivät enää synnytä, 
synnyttelevät sanoja kieleen.

Savolaisen kiertelyä ja kaartelua on pi-
detty epävarmuuden merkkinä. Kirjailija 
näkee sen kuitenkin positiivisena  vieraa-
seen suhtautumisena.  Eikö ole kaunista 
hiukan tutkailla toisen aikomuksia ennem-
min kuin  rynnätä suinpäin opettamaan 
häntä? 

Kommenttipuheenvuorossa syntyjään 
länsisuomalainen ohjaaja Jussi Tapo-
la kertoi kuulleensa ensi kerran savon 
murretta lapsena Savonlinnan seudulla. 
Edelleen häntä kiinnostaa savolaisen tapa 
rakentaa uusia sanoja puhuessaan. Sanat 
saattavat olla outoja, mutta onomatopoeet-
tinen käyttö tekee ne ymmärrettäviksi. 

”Savolainen kaarteleva puhe saattaa 
olla kohteliaampaa kuin pohjalainen tapa 
sanoa tomahuttaa heti  ehkä loukaten  tois-
ta pahastikin,”  myönsi Tapola. 

Samasta asiasta mainitsi  päätössanois-
saan Pohjois-Savon liiton maakuntahal-
lituksen puheenjohtaja, kansanedustaja 

Markku Rossi. Paljon puhuttu savolainen 
saamattomuus voi  sisältää diplomatian 
taitoa, pitää katsoa mitä toinen aikoo. Vii-
me aikoina on kuitenkin monta talouden 
puolen asiaa saatu alulle.

Teksti: Eila Ollikainen
Kuvat: Marja-Riitta Saastamoinen   

Savolainen saamattomuus voi 
sisältää diplomatiaa, kansan-
edustaja Markku Rossi veisteli.

Kieliseurojen puheenjohtajat 
Osmo Hänninen  ja arkkipiispa 
Leo (Karjalan KS) tarkkaavai-
sina. Välissä Raimo Väyrynen.

Kirjailija Sirpa Kähkösen Kuopio-trilo-
gia menee täysille katsomoille Kuopiossa.
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Identiteetti tarkoittaa yksinkertaisimmil-
laan samaistumista johonkin aatteeseen 

tai kohteeseen. Ryhmän jäsenten välisen 
etäisyyden samaistumista luovassa teki-
jässä oletetaan olevan suhteellisen lyhyt, 
kun taas etäisyys tällä ulottuvuudella ul-
kopuolisiin on suuri. Identiteetti on siis 
kytkeytynyt yhteiskunnan sosiaaliseen ra-
kenteeseen.

Identiteettiteorioissa on kaksi päämuo-
toa, joita tutkimuksessa kutsutaan primor-
dialismiksi ja instrumentalismiksi. Niistä 
edellinen korostaa samaistumisen perin-
teistä ja jopa perittyä luonnetta: synnym-
me identitteettiyhteisöön, omaksumme 
sen arvot ja siirrämme ne eteenpäin jälke-
läisillemme. 

Instrumentalismi taas korostaa identi-
teetin poliittista luonnetta:omaksumme ja 
kannamme identiteettiä osaksi siksi, että 
siitä on meille hyötyä.  

Tämä hyöty voi olla monenlaista: saam-
me ryhmästä suojaa ulkoisia uhkia vastaan 
tai jäsenyys siinä tuo mukanaan taloudelli-
sia resursseja tai poliittista valtaa. Voimme 
hankkia sosiaalista hyötyä korostamalla 
sopivasti itselle edullista ominaispiirrettä.

Näissä kummassakin  lähestymista-
vassa on se perimmäinen virhe, että ne 
olettavat helposti identiteetin rakentuvan 
vain yhden ominaisuuden varaan, kun to-
siasiassa yksilön kohdalla täytyy puhua 
identiteeteistä monikossa ja tunnustaa nii-
den välisten suhteiden monimuotoisuus ja 
vaihtuvuus (Väyrynen 1994). 

Savolaisuus,  
identteetti ja  
politiikka 

Monikasvoinen olemus
Arkielämässä jokaisella ihmisellä on 

aina useita identiteettejä, joiden vahvuus 
ja vaikutus käyttäytymiseen vaihtelee ti-
lanteen mukaan. Ihmiset saattavat koros-
taa jotakin identiteettiä, esimerkiksi kan-
salaisuutta tai sukupuolta, eikä kenenkään 
identiteetti ei voi olla pelkästään singulaa-
rinen. Siksi voidaan puhua eräänlaisesta 
identiteettikertymästä, jonka yksittäiset 
tekijät korostuvat eri tavalla tilanteesta ja 
olosuhteista johtuen. 

Yksilön identiteetti ei ole siis vakio, 
vaan sosiaalisesti vaihtuva, joka auttaa 
meitä sopeutumaan arkipäivän muuttuviin 
tilanteisiin.

Samaistumisen oletetaan kuitenkin luo-
van lojaliteetteja, joiden noudattaminen 
ylittää puhtaat intressiperustaiset, hyötyjen 
ja kustannusten laskemiseen perustuvat 
päätökset kuitenkaan välttämättä hylkää-
mättä niitä. Identiteettipoliitikka ei ole siis 
sanan tarkassa mielessä ”rationaalista”, 
vaan siinä on aina mukana subjektiivinen, 
tunnetasoinen ulottuvuus. 

Identiteetti yhteisöjen pohjana
Identiteetit ovat siis vaihtelevassa mää-

rin sekä subjektiivisia että materiaalisia.  
Tunnettu kansalaisuuden ja nationalismin 
tutkija Anthony D. Smith (1991: 3-8, 
72-73) luettelee seuraavat identiteetin pe-
rusteet: sukupuoli, alue, yhteiskuntaluok-
ka, etninen tausta, kieli ja uskonto. Nämä 

Professori Raimo Väyrysen pohteita:  
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identiteetin ulottuvuudet sitovat ihmisiä 
yhteen hyvin eri tavalla ja motivoivat eri-
asteisesti yhteiseen toimintaan.  Niiden 
väliset linkit ovat myös erivahvuisia: ta-
vallisesti kieli ja etninen tausta esimerkik-
si liittyvät toisiinsa samoin kuin etninen 
tausta ja uskonto.

Identiteetillä on selvä toiminnallinen 
ulottuvuus: samanlaisuuden ja yhteisyy-
den kokeminen luo pohjaa kollektiiviselle 
toiminnalle edistämään jaettuja arvoja ja 
intressejä.  Yhteinen identiteetti liittyy yh-
teisöjen muodostumiseen; erilaisten sitei-
den katsotaan vahvistavan ryhmän sisäistä 
koheesiota ja erottavan sen muista yhtei-
söistä. Äärimmillään identiteetin saatetaan 
katsoa olevan niin vahvaa, että se luo yh-
teisön jäsenten välille tunteen eräänlaises-
ta kohtalonyhteydestä. 

Liittyminen identiteettiryhmään tai tun-
teminen itsensä sen osaksi ei merkitse omi-
en intressien hylkäämistä. Kuuluminen sa-
maan ryhmään täydentää omia resursseja 
yhteisillä voimavaroilla ja luo eräänlaista 
koordinaatiovaltaa, joka sinänsä vahvistaa 
yhteistä identiteettiä. 

Identiteettisiteet vähentävät muiden 
jäsenten pettämisen todennäköisyyttä ja 
siksi yhteiseen toimintaan ryhtyminen 
riippuu ennen kaikkea koordinaatio-on-
gelman ratkaisemisesta. 

Koska yhteinen identiteetti palvelee 
myös materiaalisia päämääriä, niin hyväk-
syminen ryhmän jäseneksi tai jättäminen 
sen ulkopuolelle ei johdu vain yhteisten 
ominaispiirteiden heikkoudesta, vaan esi-
merkiksi henkilön haluttomuudesta osal-
listua tehokkaasti kollektiivisen toiminnan 
koordinaatioon (Hardin 1995).

Meidän lapset ja naapurin kakarat
Identiteetti luo helposti sisä- ja ulko-

ryhmiä; jaon ”meihin” ja ”toiseen” tai 
”muihin”. Sisäryhmän koheesion katso-
taan johtavan helposti vihamielisyyteen ja 
ristiriitoihin ulkoryhmien kanssa. Ryhmän 
sisäistä identiteettiä ja koheesiota pyritään 

usein poliittisista syistä vahvistamaan ko-
rostamalla ”toisen” luomaa uhkaa ja usein 
vielä sen historiallista taustaa (tästä esi-
merkki on Slobodan Milosevicin pyrki-
mys 1980-luvun lopulta lähtien vahvistaa 
serbinationalismia viittaamalla naapurei-
den historialliseen aggressiivisuuteen ja 
serbien nöyryyttämiseen).

 Oman ryhmän identiteetin voimakas 
korostaminen johtaa helposti stereotypi-
oihin, kaavoittumiin, jotka projisoidaan 
muihin ryhmiin. Tämä kehitys korostui 
erityisesti 1700-luvulta, jolloin alkoi syn-
tyä oppi kansallisesta suvereenisuudes-
ta.  Oikeudellinen suvereenisuus määritti 
kansan ja sen alueen rajat sekä ensisijaisti 
valtion keskeisen roolin sisäisen järjestyk-
sen ylläpitämisessä. Tämä oikeudellinen 
oppirakennelma sai rinnalleen poliittisen 
suvereenisuuden ja nationalismin, joka 
määritti muut kansat erilaisiksi ja siksi 
vaarallisiksi.

Toisaalta viimeaikaisessa sosiaalisten 
identiteettien rakentumista koskevas-
sa tutkimuksessa on osoitettu, että oman 
identiteetin kääntöpuolella ei tarvitse olla 
muiden erilaisuuden ja vihamielisyyden 
korostamisen. Identiteettierojen ei siis tar-
vitse johtaa välttämättä ryhmien väliseen 
konfliktiin. 

Identiteetin luominen voi olla myös 
ryhmän puolustuskeino suuria taloudelli-
sia ja poliittisia rakennemuutoksia, kuten 
globalisaatiota, vastaan (Brown 2000; Le-
bow 2008).

Tavallisesti identiteetti liitetään yhtei-
söön sosiaalisten siteiden ja kulttuurisen 
samaistumisen kautta, mutta usein sillä 
nähdään olevan myös alueellinen ulot-
tovuus. Klassisena työnä tässä suhteessa 
voidaan pitää Fernand Braudelin tut-
kimusta Ranskan identiteetistä, mikä on 
vain hitaasti muodostunut kansallisen ta-
son ilmiöksi maan maantieteellisen hete-
rogeenisuuden vuoksi.  

Ranskan historiaa ei voi ymmärtää il-
man provinsiaalisuuden vahvaa vaikutusta 
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(Braudel 1986) ja yleensäkin  alueella on 
selvät yhteyden nationalismiin (Väyrynen 
1993).

 Suomi on jaettu eri perusteilla ja tie-
teenaloilla lukuisiin erilaisiin alueisiin. 
Voidaan puhua luonnonmaantieteellisistä 
alueista, maisema-alueista, kansankult-
tuurin ja murteiden avulla määritellyistä 
alueista ja talousalueista. Vaikka näiden 
aluejakojen kesken esiintyy joinkinasteisia 
korrelaatioita, niin Suomea ei ole mahdol-
lista rakentaa useamman kriteerin pohjalta 
yksiselitteistä aluejakoa.  Parhaimmat pe-
rusteet alueellisten identiteettien määrittä-
miselle löytynevät luonnosta ja kulttuuris-
ta (Paasi 1990: 280-82).

Maakunnillakin omat identiteettinsä
On mahdollista puhua myös jonkinastei-

sesta maakunnallisesta identiteetistä siksi, 
että maakunnilla on takanaan pitkä histo-
riallinen kehitys ja ne myös osaksi muo-
dostavat toiminnallisia kokonaisuuksia. 
Toisin sanoen kahdeksan ns. historiallista 
maakuntaa ovat olleet suomalaisten iden-
titeettien rakennuspuita.  Lisäksi vanhan 
lääninjaon pohjalta voidaan puhua jon-
kinlaisesta pohjoiskarjalaisesta, keskisuo-
malaisesta ja lappilaisesta identiteetistä.  
Toisaalta suhtaudun epäillen esimerkiksi 
uusmaalaisen identiteetin etsimiseen.  

Savo on yksi näistä aikanaan linnalää-
nien pohjalta muodostuneista historialli-
sista maakunnista, joka nimenä mainitaan 
ensimmäisen kerran Pähkinäsaaren rauhan 
asiakirjoissa (tosin maakuntia ei Suomessa 
virallisesti ollut ennen 1990-lukua, jolloin 
niitä perustettiin peräti 20 kappaletta). 

Vanhat historialliset maakunnat ovat 
muodostaneet suomalaisen regionalismin 
perustan (Kinnunen, Lyytinen, Soikkanen 
& Vihola 2006: 75-80). 

Historiallisten maakuntien korostami-
nen identiteetin keskeisenä määrittelype-
rustana johtaa kuitenkin helposti harhaan. 
Itse asiassa maakunnat ovat perinteisesti 
ilmentäneet hallinnollisia jakoja, eivätkä 

ihmisten kokemista kuuluvansa yhteiseen 
etniseen tai kielelliseen ryhmään. Savossa 
kaiken lisäksi talouden perustuminen kas-
kikulttuuriin erotti perheitä ja kyliä maan-
tieteellisesti toisistaan. 

Heikkojen liikenneyhteyksien vuoksi 
kontaktit vähänkään kaukaisempiin paik-
koihin omassa maakunnassa olivat vähäi-
siä. Oikeastaan vain kirkossakäynti vesi-
teitse ja joissakin tapauksissa markkinat 
toivat ihmisiä yhteen välittömän elämän-
piirin ulkopuolella. 

Kaiken kaikkiaan edes historialliset 
maakunnat eivät ole Suomessa olleet yh-
tenäisiä kokonaisuuksia, vaan esimerkiksi 
Hämeessä nastolalainen ja mänttäläinen 
tuskin kokevat kovin voimakkaasti kuu-
luvansa samaan heimoon. Vastaavalla ta-
valla Savo on paitsi maantieteellisiltä ra-
joiltaan, niin myös kielen ja mentaliteetin 
osalta hyvinkin moninainen maakunta. 

Kieli ja murre
Savonsukuiset itämurteet muodostavat 

länsimurteiden kanssa suomen kielen toi-
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sen pääryhmän.  Jo 1700-luvulla suomen 
kieli jaettiin turkulaiseen ja savolaiseen 
murteisiin, dialectus aboica ja dialectus 
savonica. 

Kielentutkijat erottavat kaikkiaan kah-
deksan erityyppistä savon- ja siirtymä-
murretta. Leikkimielellä on sanottu, että 
Savon pohjoisraja on Sukevan pohjois-
puolella, missä savolainen rieska muuttuu 
kainuulaiseksi röttöseksi ja eteläraja Män-
tyharjulla, missä tulkki nousee junaan. 
Lännessä rajana on Pönttövuoren tunneli 
ja idässä Ohtaansalmi, joka erottaa savo-
laisten haaskan karjalalaisesta hauskasta 
(Mielikäinen 2008).

Murteet ovat Suomessa perinteisesti 
olleet halveksittuja puhetapoja, joiden on 
katsottu ilmentävän primitiivisyyttä ja si-
vistymättömyyttä. Murteilla on kuitenkin 
ollut oma nousukautensa, joista ensimmäi-
nen alkoi 1800-luvun lopussa. Se tiivistyi 
1920-luvulla, jolloin Kalle Väänänen teki 
savon murteesta kirjallisen tuotteen (sa-
malla tavoin kuin Nortamo teki rauman 
murteen ja Vaasan Jaakko pohjanmaan 
murteen tunnetuksi muuallakin Suomes-
sa). 

Voidaan ajatella, että tämä itsenäisty-
misvaiheen murrebuumi pyrki osoitta-
maan Suomen kielellisen ja kulttuurisen 
monipuolisuuden itsenäisenä kansakunta-
na.

Toinen murrebuumi voidaan sijoittaa 
1990-luvulle. Pertti Alasuutari ja Pet-
ri Ruuska (1999) ovat tulkinneet tämän 
buumin heijastavan paikallista vastareak-
tiota taloudelliselle ja kulttuuriselle globa-
lisaatiolle. 

Nyblinin 
maise-
makuvaa 
Maa-
ningan  
Tuovi-
lanlah-
desta  v. 
1926.

”Rieska” Kalle Väänäsen kirjallinen tuo-
tanto nosti esiin savolaista identiteettiä.
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Murteiden käytöllä on haluttu osoittaa 
paikallista omintakeisuutta maailmanlaa-
juisen markkinamekanismin vastapaino-
na.  Savon murteella on ilmestynyt ainakin 
Kalevala, osia raamatusta, Asterix-sarja-
kuva ja taidettiinpa Kuopion kaupungin-
teatterissa esittää myös West Side Story 
savoksi.

Maakuntaidentiteetissä  
useita eri kerrostumia 

Suomessa maakuntaidentiteetin ko-
rostamisessa on havaittavissa kaksi kes-
keistä vaihetta. Ensimmäisen kerran se 
nousi poliittiseksi projektiksi 1800-luvun 
puolivälissä, jolloin kansallisromantiikka 
ja eräänlainen protonationalismi tekivät 
nousuaan samalla kun liikenneyhteydet 
alkoivat asteittain parantua ja mahdollistaa 
kanssakäymisen. Tämän kehitysvaiheen 
peruja ovat muun muassa maakuntalaulut 
ja erilaiset maakuntien symbolit (maakun-
tien vaakunat ovat vielä tätä vanhempaa 
perua).

Toinen kehitysvaihe voidaan ajoittaa 
toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, 
jolloin maan taloudelliseen jälleenraken-
nukseen liitettiin hajasijoituksen nimellä 
aluepolitiikka, jolla oli korostuneen maan-
tieteellinen luonne. 

Maakuntaliittojen tehtävänä oli talou-
dellisten toimien lisäksi synnyttää ja vah-

vistaa uutta identiteettiä, maakuntahenkeä.  
Toisaalöta taloudellisen näkökulman ja 
yleensä intressipolititiikan voimistuminen 
aluepolitiikassa aimensivat maakuntai-
dentiteetin sosiaalista ja kulttuurista ulot-
tuvuutta.

Maakuntaidentiteetin ensimmäisen 
hahmottamisvaiheen keskeinen toimija 
oli Zachris Topelius. Topeliuksen ”Fin-
land framstäldt i tekningar”, joka ilmestyi 
vihkoina vuosina 1845-52. Siinä Suomi 
mennään lävitse historiallisten maakun-
tien pohjalta, mutta kuitenkin korostaen 
Suomen merellistä asemaa ja vesireittien 
merkitystä. 

Topeliukselle tyypillistä on maantieteen 
ja historian nivominen yhteen opettajansa 
Gabriel Reinin vaikutuksesta, mikä taas 
vei hänet lähelle historiallista determinis-
miä (Tiitta 1994: Klinge 1998: 267-77, 
343-49).

Topeliukselle ominaiseen tapaan Savo 
maakuntana esitellään 14 eri nähtävyy-
den kautta. Osa niistä on tarkoitettu ku-
vaamaan geneeristä savolaismaisemaa 
nimikkeillä ”mehtälampi” ja ”pirunpesä” 
tai sitten erityisten nähtävyyksien kautta, 
jollaisiksi Topelius nostaa muun muassa 
Olavinlinnan, Punkaharjun ja Juankosken 
rautaruukin. 

Luonnonnähtävyyksien lisäksi savo-
laista maisemaa halutaan havainnollistaa 

Z. Topeliuk-
sen teoksessa 

Juankosken 
ruukki esi-

tellään P.A. 
Kruskopfin 
piirroksen 

kera. 
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Ruotsin ja Venäjän välisiin sotiin liittyvil-
lä taistelupaikoilla kuten Parkuinmäki ja 
Porrassalmi (Topelius 1978 [1845]). 

Tämä Topeliuksen teos perustui pitkälti 
informanttien kertomaan ja muiden kir-
joittajien teksteihin, mutta vuonna 1851 
hän teki pitkän kiertomatkan itäiseen Suo-
meen ja julkaisi vuonna 1873 ”En resa i 
Finland”- teoksen. Se oli eräänlainen var-
hainen matkaopas, josta alkoi laajeneva 
matkakirjallisuus. Sille antoi taas pohjaa 
höyryn mukanaan tuoma liikkumisen hel-
pottuminen rautateillä ja vesireiteillä.  Op-
paan suosittelemat Itäisen Suomen turisti-
reitit kulkivat Imatralta Lappeenrannan ja 
Punkaharjun kautta Savonlinnaan ja sieltä 
Kuopioon (Räsänen & Räsänen 2008: 25-
27).

Historiaan orientoivat Suomen sodan 
muistomerkit ovat Savossa suhteelli-
sen tuoretta perua. Tosin Sandelsin pat-
sas Koljonvirralla paljastettiin jo vuonna 
1885, mutta useimmat maakunnan alu-
eella sijaitsevat taistelujen muistomerkit 

ovat 1930-luvulta ja jopa 1990-luvulta 
(Luoto, Talvitie & Visuri 2008: 238-40). 
Tämä muistomerkkien sarja liittyy tietysti 
itäisen Savon luonteeseen rajamaakuntana 
ja Suomen sodan osalta taisteluiden aaltoi-
luun Kuopion, Iisalmen ja Oulun välisellä 
akselilla.

Kansallinen maisemakuvasto
Topeliuksen antama kuva Suomesta ja 

sen eri maakunnista loi kansallisen mai-
semakuvaston perinteen, jossa kotimaa 
pyrittiin tiivistämään ja abstrahoimaan 
muutaman keskeisen maiseman, kuten 
Kolin ja Viipurin linnan, kautta. Kyseessä 
oli pyrkimys maantieteellisen identiteetin 
vahvistamiseen, tavallaan ”kotimaan koko 
kuvan” luomisen (Häyrynen 2005).

Topeliuksen Suomen kuvastossa ei juu-
rikaan kuvattu eri maakuntien asukkaiden 
luonnetta tai identiteettiä, vaan se jäi alun-
perin vuonna 1875 ilmestyneen Maamme-
kirjan tehtäväksi. 

Savolaisia Topelius vertaa erityises-
ti karjalaisiin.  Hänen 
mukaansa karjalaisiin 
verrattuna ”on savo-
lainen varttunut varak-
kaammaksi, ominta-
keisemmaksi ja saanut 
itseluottamusta, joka 
välistä tekee hänet 
pöyhkeäksi, mutta jolla 
on oma arvoikkaisuu-
tensa.  Tiedonhaluise-
na ja hyväpäisenä hän 
on maakansan sivisty-
neimpiä  Varakkaam-
missa pitäjissä”.

Topelius kuvaa 

Koli esiintyy maakun-
tateoksissa klansallis-
maisemana.
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myös savolaista elämänmuotoa: ”Varak-
kaammissa pitäjissä Kuopion ympäristöllä 
käytetään ylen määrin hopeaa, viinejä ja 
sikareja, joita ei muualla tavata suomalai-
sen talonpojan tuvassa.  Vanhat tavat ovat 
näillä tienoilla paljon muuttuneet sen jäl-
keen, kun höyryalukset ovat alkaneet sa-
vuta kaikilla vesillä, ja uusi aika on tuonut 
mukanaan pahaa jos hyvääkin. 

Syrjäisemmissä osissa Savonmaata asuu 
yksinkertaisempaa kansaa yksinäisissä ta-
loissa kaskimäkien keskellä…Savolainen 
on ymmärtäväisempi ja etuansa enemmän 
katsova kuin hyväntahtoinen karjalainen.  
Hänen kauppansa onnistuu tavallista pa-
remmin, ja hän nauraa naapureitaan, jotka 
tänään syövät enemmän kuin eilen ansait-
sivat” (Topelius 1928:188-90).   

Markkinointia maakuntateoksilla 
Topeliuksen perinnettä jatkavat mielen-

kiintoisesti, joskin hieman jälkijättöisesti 
WSOY:n 1950-luvun lopussa ja 1960-
luvun alussa julkaisemat maakunta- ja 
matkateokset. Niistä kahdella on suora 
kosketuskohta Savoon: toinen kuljettaa 
Hangosta Iisalmeen ja toinen Kuopiosta 
Kuusamoon. Edellinen kulkee alaotsak-
keella ”Saariston ja Saimaan vesien kau-
neutta” ja jälkimmäinen nimellä ”Erämai-
den kauneutta” (Kuopiosta Kuusamoon 
1959; Hangosta Iisalmeen 1962).  

Molemmissa kirjoissa niihin liimatut 
värikuvat saavat seurakseen ruotsalaiset, 
saksalaiset ja englantilaiset tekstit – eli 
Savoakin alettiin markkinoida kansainvä-
lisesti! 

Kun lähdetään liikkeelle etelästä, niin 
näissä kirjoissa toistuu topeliaaninen ta-
rina vesireittien merkityksestä: Suomen-
lahdelta mennään syvälle Itä-Suomeen ja 
Savonlinnasta aina Ylä-Savoon Runnin 
neulatammelle saakka.  

Kirjan sanoin ”Järvi-Suomi on karu, 
kaunis maa”. Kirjat kuljettavat lukijaa pit-
kin Saimaan ja Savon vesistöjä pohjoiseen, 
myös Iisalmen reitin sivuväylälle Tuovi-

lanlahteen, minkä myös Topelius noteeraa 
omissa kirjoissaan.  Ensimmäinen matka 
päätyy Iisalmeen, joka on ”ilakoiva idylli 
Saimaan vesitien päätepisteessä, syvällä 
sisänmaan rauhassa”.  Iisalmi on ”onnelli-
nen kaupunki, jonka uimavesiä ei ole vielä 
liattu”.  

Kun matkaa jatketaan Kuusamoon,  
niin myöhään kehittynyt mutta kuitenkin 
liikkeelle lähtenyt Kuopion Savo saa antaa 
tilaa erämaille, joita niitäkin riittää Poh-
jois-Savossa. Mukaan pääsevät Kuopion 
ohella oikeastaan vain Nilsiä, Rautavaa-
ra ja Säyneinen. Kuten ”Kuopiosta Kuu-
samoon ”-kirjan alaotsikko osoittaa, niin 
Savosta on haettu ulkomaalaisille myös 
erämaaluonnetta.  Tätä osoittaa se, että 
esimerkiksi Rautavaaraa esittelevät kuvat 
kulkevat teksteillä ”sydänmaan torppa”, 
”kaskiaho” ja ”salomaan järvi”.

Topeliuksen kuvaukset osoittavat, että 
jo 1800-luvun puolivälissä esiintyi sangen 
vahvoja käsityksiä siitä, että Suomen hei-
mot olivat elin- ja ajattelutavoiltaan sekä 

Otava kokosi maakuntien  
kauneimmat kuvat kirjaksi vuonna 1933.
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kieleltään erilaisia.
Naapuriheimojen välillä oli maantie-

teellisiä katvealueita, mutta yleisessä kä-
sityksessä hämäläisten jurous, savolaisten 
venkoilu ja pohjalaisten äkkipikaisuus 
osattiin ja haluttiin erottaa toisistaan. Silti 
ollaan lähellä stereotypiaa, jos väitetään 
eri maakunnilla ja heimoilla olleen selkeä 
oma identiteettinsä, joka myös oli kansan 
valtaosan sisäistämä. Jouko Kokkonen 
(2005: 83) oikeaan kirjoittaessaan, kuinka 
”savolaisuus on selvästi epäselvä käsite”.

Savolaisuus ja eliitit
Matti Klinge (2006) korostaa voimak-

kaasti, kuinka kansainvälistä, erityisesti 
ranskalaista, savolainen papisto ja sääty-
läiset olivat sivistykseltään.  Totta kai su-
kuverkot ja suoranainen nepotismi olivat 
alkukantaisessa maassa eliittisukujen tapa 
varmistaa asemiaan.  

Yliopistosivistystä saanut eliitti erosi 
selvästi kansasta, eikä nojannut ajattelus-
saan paikalliseen perimään. Silti he eli-
vät arkipäiväänsä kansan parissa ja osak-
si jopa samoilla materiaalisilla ehdoilla. 
Tämä ei kuitenkaan  luonut välttämättä 
yhteistä identiteettiä kansan kanssa, el-
lei sitten syntynyt herännäisyyden tapaan 
yhteistä samaistumisperustaa. Kuitenkin 
monet papit olivat tavoiltaan hyvin kan-
sanomaisia.  Niinpä Juhani Ahon isästä, 
pastori Theodor Brofeldtistä kerrotaan 
hänen selittäneen kirkkokansalle raamat-
tua soveltamalla sen kertomukset Savon 
maaseudulle.

Elitistinen perinne
Heimotunne ja savolainen identiteetti 

synnytettiin pitkälti eliittiprojektina. Se ei 
ollut seurausta pappissukujen ja säätyläis-
ten toiminasta, vaan nousevan kansallis-
mielisen sivistyneistön vaikutusta. Tässä 
tehtävässä J.V. Snellmanin merkitys kan-

sankielen merkityksen korostamisessa oli 
erityisen suuri.  

Suuri käänne kansallisen ja maakun-
nalisen identiteetin vahvistamisessa ajoit-
tuu 1800-luvun loppuun.  Silloin realismi 
joutui antamaan taiteessa sijaa uusroman-
tiikalle ja symbolismille, josta muun mu-
assa karelianismi kumpusi. Kansaa ja 
kansallista maisemaa alettiin ihannoida ja 
se kytketään laajempaan eurooppalaiseen 
yhteyteen.  Niinpä Juhani Aho vertaa Eif-
fel-tornia suomalaiseen korpikuuseen.  

Kai Laitinen (1994) korostaa kuinka 
Kuopio ja savolaiset kirjailijat olivat kes-
keisiä voimia tuotaessa uusromantiikkaa 
Euroopasta Suomeen.  Hän mainitsee eri-
tyisesti Juhani Ahon, mutta lisäksi myös 
Arvid Järnefeltin ja Minna Canthin.  
Tavallisesti heitä ei ole mainittu roman-
tiikan vaan pikemminkin realismin yhte-
ydessä.

Pontimena maaseutu
Toisenlainen kulttuurinen muutos ta-

pahtui 1960-luvulla, jota voidaan pitää sa-
volaisessa kirjallisuudessa regionalistisen 
renesanssin vuosikymmenenä, joka jatkui 
sitten 1970-luvulle. Tämä nousu kuvastuu 
sellaisissa kirjoittajanimissä kuin Eino 
Kinnunen, Lauri Leskinen, Eino Säisä 
ja eräässä mielessä myös Aapeli (Simo 
Puupponen). 

Keskittyminen katoavan maaseudun ja 
pikkukaupungin kuvaamiseen sai pontaa 
siitä syvästä rakennemuutoksesta, maata-
lousyhteisön kuihtumisesta ja muuttoliik-
keestä, jota Suomi kävi tuolloin lävitse 
(Kinnunen, Lyytinen, Soikkanen & Vihola 
2006: 273-78). 

Kansallistunne ei ollut ristiriidassa 
Osakunnilla aluksi Turussa ja sitten var-

sinkin Helsingissä oli keskeinen merkitys 
heimotunteen herättäjinä. 

Suomalaisessa kokemusmaailmas-
sa heimoidentiteetti ei ollut ristiriidassa 
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heräävän kansallistunteen kanssa, vaan 
enemmänkin sen osatekijä. Jo yhteisen 
Savo-Karjalaisen osakunnan aikana jär-
jestettiin laajan maakunnan keskuksissa 
kesäjuhlia, jotka saatettiin liittää merkit-
tävään historialliseen tapahtumaan kuten 
vuoden 1875 kesäjuhla Olavinlinnan 400-
vuotisjuhlien yhteyteen.  

Osakunnat järjestivät kesäisin myös 
suullisen perinteen, aineistojen ja esineis-
töjen keruumatkoja maakuntaan.  Näillä 
osakunnan stipendeillä tukemien matko-
jen tavoitteena oli tallentaa yhteisen kan-
san paikallista ja kokemusperäistä tietoa 
(Autio 1997: 113-17, 153-59). 

Savo-Karjalaisen osakunnan jakau-
duttua kahtia vuonna 1905 alettiin luoda 
myös omaa savolaista identiteettiä, joka 
oli siis ylhäältä päin poliittisesti rakennet-
tua, eikä niinkään yhteiskunnan alaker-
roksista lähtevää yhteisyyden kokemista.  
Itsellinen Savolainen osakunta aktivoi 
edelleen kotiseututoimintaansa, jolle antoi 

uutta puhtia venäläisen sortopolitiikan 
voimistuminen ajanlaskun kääntyessä 
1900-luvulle. Kansanrunojen ja muun 
perinneaineiston kokoamisen lisäksi 
alettiin tallenntaa savolaista elämänta-
paa myös valokuvakokoelmalla.  Rin-
nalla jatkui myös kesäjuhlaperinne, jolla 
haluttiin luoda uusi yhteys kansan ja yli-
oppilaiden välille. 

Perinteen voimaa osoittaa se, että ko-
tiseuturetket jatkuivat myös toisen maa-
ilmansodan jälkeen ja niistä tehtiin jopa 
vuosittaisia tapahtumia.  Samaan perin-
neketjuun liittyvät tervahöyryretket, jotka 
taisivat painua osallistuville osakuntalai-
sille enemmän mieleen kuin laivan kohde-
pisteiden ihmisille. Aivan ilmeisesti  Sa-
volaisen osakunnan suhde maakuntaansa 
alkoi ohentua sen kokiessa muiden tapaan 
laskukauden 1970-luvun politisoituneessa 
ilmapiirissä, mutta eräät käytännön hank-
keet kuten abineuvonta saivat jatkuvasti 
aikaan tuloksia (Kokkonen 2006: 78-83, 
271-73, 455-59). 

Savolaisuutta politisoitiin 
Eliittitasolla, ja sitähän ylioppilaatkin 

olivat, savolaisuutta siis konstruoitiin 
poliittisesti. Toisaalta suomalainen yh-
teiskunta alkoi järjestäytyä myös alhaal-
ta päin. Kansanopetuksen laajamittainen 
liikkeellelähtö ja viimeistään oppivelvol-
lisuusuudistus vuonna 1921 loivat resurs-
seja uudelle kansalaispolitiikalle.

Nouseva kansalaisuus ilmeni poliittises-
sa ja muussa kansalaistoiminnassa: työvä-
enliike organisoitui vuoden 1899 jälkeen 
voimalla, mutta sen rinnalla perustettiin 
myös vapaapalokuntia, urheilu-, raittius- 
ja nuorisoseuroja sekä vapaapalokuntia.  

 Viime vuosisadan vaihteessa voidaan 
sanoa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan 
syntyneen (Alapuro & Stenius 1989).   

Savo ei ehkä kulkenut tässä kansa-
laisyhteiskunnan luomisen eturivissä ja 
kansalaisjärjestöjen perustamisessa, vain 
muutamat keskeiset pitäjät olivat aktivitee-

Ensimmäiset Savon heimopäivät  
painettiin paksuksi niteeksi vuonna 1928.
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tin kärjessä. Kansalaisten mobilisaatioon 
ei vaikuttanut niinkään heimoidentiteetti 
kuin se, löytyikö paikkakunnalta innok-
kaita toimijoita edistämään hyvää asiaa ja 
oliko yleensä köyhissä oloissa resursseja 
puuttua ilmeisiin epäkohtiin ja hakea kan-
sanvalistuksen kautta parannusta vaikeaan 
elämään (Wirilander 2008: 537-60).

Johtopäätökset
Muualla Suomessa vallitsee aika ylei-

nen käsitys savolaisuudesta. Tällainen 
tyypittely perustuu, kuten Pekka Haka-
mies toteaa, käsitykseen toisen kulttuurin 
erilaisuudesta omaan verrattuna. Yleistyk-
set eivät siis välttämättä perustu ryhmän 
omiin käsityksiin, vaan muiden näkemiin 
ja korostamiin erityisyyksiin (Hakamies 
2008).  

Savolaiselle on annettu ja annetaan edel-
leen muiden toimesta  murteesta, puhe- ja 
ajattelutavasta ja jopa ulkomuodosta joh-
tuvia identiteetin määritteitä.  Monet näis-
tä muiden antamista ominaisuuksista ovat 
vähemmän mairittelevia. 

Erityispiirteiden korostamisessa 
mennään liian pitkälle 

Toki savolainen eroaa joissakin suhteis-
sa muista suomalaisista heimoryhmistä, 
mutta silti mielestäni erityisen savolai-
sen identiteetin korostamisessa mennään 
usein liiallisuuksiin.  Erityisesti on syytä 
painottaa sitä, että viimeisen reilun sadan 
vuoden aikana suomalainen nationalismi 
ja savolainen identiteetti eivät ole joutu-
neet mihinkään varsinaiseen ristiriitaan 
keskenään.

Vaikka pohjalaisia usein pidetään mui-
ta ”heimoja” nationalistisempina, niin 
tällaisilla vertailuilla ei ole kovin vahvaa 
asiapohjaa. Suomessa ei kertakaikkiaan 
ole maakuntapohjaisia etnisiä ryhmiä, joi-
den sisäinen solidaarisuus olisi joko his-
toriallisista tai tavoitteellisista syistä niin 
voimakasta, että etninen politiikka ylittäisi 

kansallisen solidaarisuuden (etnisestä po-
litiikasta ks. Esman 1994; etnonationalis-
mista Smith 1991: 123-42). 

Savolle on sitä paitsi vaikea löytää mi-
tään yhtenäistä maantieteellistä määritel-
mää: se ei ole alueellinen käsite kuin erit-
täin karkeassa mielessä. Itse asiassa Savo 
jakautuu sisäisesti useisiin ala-alueisiin 
maantieteellisillä, taloudellisilla, hallin-
nollisilla ja jopa poliittisilla perusteilla. 

Pohjois-Savolle on historiallisesti ollut 
esimerkiksi ominaista voimakas ääriva-
semmiston kannatus verrattuna Etelä-Sa-
voon ja Pohjois-Karjalaan (Nousiainen 
1956). Hallinnolliset maakunta- ja läänija-
ot antavat nekin vain summittaisen kuvan 
savolaisuuden sijainnista Suomessa ja nii-
den rajat ovat ajan mittaan vaihdelleet.

Savolaisuus  
itäsuomalaisuuden ydintä

Perimmäiset erot Suomessa kulkevat 
maan itä- ja länsiosan välillä. Niiden vä-
lillä esiintyy monia merkittäviäkin talou-
dellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia eroja 
muun muassa naisen ja miehen asemassa 
(Haavio-Mannila 1968). 

Savolaisuus on kiistatta itäsuomalai-
suuden ytimessä.  Savolaiset eivät kui-
tenkaan muodosta etnistä yhteisöä ja siten 
omaa etnistä identiteettiä muuten kuin 
rajatussa mielessä. Savolaiset voidaan 
käsittää enemmän sosiaalis-lingvistiseksi 
kuin etnis-poliittiseksi yhteisöksi, jolle on 
kuitenkin  ominaista tietty tapa suhtautua 
asioihin ja ilmaista kantansa murteellaan.

Ulkopuoliset pitävät usein savolaisia 
kieroina, uteliaina ja ivallisina, kun taas 
savolaiset itse ovat mielestään lupsakoita 
ja ystävällisiä. Näiden erilaisten käsitysten 
taustalta löytyy kuitenkin yhteinen piir-
re: tapa ilmaista asioita moniselitteisesti 
ja epäsuorasti, eikä liian suorasukaises-
ti.  Savolainen ei esimerkiksi kuvaa vain 
pelkkää tekemistä, vaan myös tekemisen 
tapaa. Vastapainoksi erilaisille ”piällys-
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miesteorioille” Hakamies (2008: 453-60) 
näkee tämän heijastavan pohjimmaista 
arkuutta ja epävarmuutta muiden aikeista 
ja tavoitteista.  Tämä asenne kumpuaa hä-
nen mukaansa kaskitalouteen liittyneestä 
liikkuvasta elämästä ja sen organisoitumi-
sesta kyläyhteisön sijasta perheen ja suvun 
pohjalle.

Elinolosuhteiden syvät muutokset, 
muuttoliike ja muut seikat ovat vuosien 
mittaan muuttaneet savolaisuuden ekolo-
gista perustaa ja laimentaneet sosiaalista 
ja kielellistä identiteettiä.  Kokonaan se ei 

ole kuiten-
kaan hävin-
nyt, vaan 
edelleenkin 
voidaan pe-
rustellusti 
puhua sa-
volaisuu-
den tiheäs-
tä puusta. 

Kirjallisuutta:
Alapuro, Risto & Henrik Stenius, 1989, Kansanliik-

keet loivat kansakunnan, teoksessa Risto Alapuro, Ilkka 
Liikanen, Kerstin Smeds & Henrik Stenius (toim). Kansa 
liikkeessä. Helsinki; Kirjayhtymä

Alasuutari, Pertti & Petri Ruuska, 1999, Post-patria. 
Globalisaation kulttuuri Suomessa. Tampere: Vastapaino.

Autio, Veli-Matti, 1997. Roudan aika. Savo-Karjalai-
sen osakunnan historia III, 1888-1905. Porvoo: WSOY.

Braudel, Fernand, 1986, L´Identité de la France. Paris: 
Les Editions Athaud.

Brown, Rupert, 2000, Social Identity Theory: Past 
Achievements, Current Problems and Future Challenges. 
European Journal of Social Psychology, vol. 30, no. 6, ss. 
745-78.

Esman, Milton, 1994, Ethnic Politics. Ithaca, NY: Cor-
nell University Press.

Haavio-Mannila, Elina, 1968, Suomalainen nainen ja 
mies.  Asema ja muuttuvat roolit. Helsinki: Tammi.

Hakamies, Pekka, 2008, Arvot ja mielenlaatu, teok-
sessa Riitta Räsänen (toim.), Savo ja sen kansa. Helsinki: 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, ss. 430-61.

Hangosta Iisalmeen.  Saariston ja Saimaan vesien kau-
neutta. Porvoo: WSOY 1962.

Hardin, Russell, 1995, One for All. The Logic of Group 
Conflict. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Häyrynen, Maunu, 2005, Kuvitettu maa. Suomen kan-
sallisen maisemakuvaston rakentuminen. Helsinki: Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seura.

Kinnunen, Erkki, Eino Lyytinen, Hannu Soikkanen 
& Teppo Vihola, 2006, Savon historia VI. Heimomaa-
kunnasta maakuntien Eurooppaan 1945-2000. Jyväskylä: 
Savon Säätiö.

Klinge, Matti, 1998, Idylli ja uhka. Topeliuksen aaat-
teita ja politiikkaa. Porvoo: WSOY 1962.

Klinge, Matti, 2006, Iisalmen ruhtinaskunta. Modernin 
projekti sukuverkostojen periferiassa. Helsinki: Suomalai-
en Kirjallisuuden Seura.

Kokkonen, Jouko, 2006, Tuuhea oksa savolaisuuden 
puussa.  Savolaisen Osakunnan historia 1905-2004. Tal-
linna. Savolainen Osakunta.

Kuopiosta Kuusamoon. Erämaitten kauneutta. Porvoo: 
WSOY 1959. 

Laitinen, Kai, 1994, Kuopio polttopisteessä, julkaisus-

sa Realismista symbolis-
miin. Kuopio suomalaisen kulttuurin polttopis-
teenä 1890-luvun taitteessa. Kuopio: Snellman-instituutti. 
A-sarja 14/1994.

Lebow, Richard Ned, 2008, Identity and International 
Relations. International Relations, vol. 22, no. 4, ss. 473-
92.

Luoto, Reima T.A., Heikki Talvitie & Pekka Visuri, 
Suomen sota 1808-1809, Taustat, tapahtumat, muistomer-
kit. Espoo: Fenix-kustannus.

Mielikäinen, Aila, 2008, Savon murteet ja savolais-
murteet: vääntämistä ja retoriikka, teoksesessa Riitta Rä-
sänen (toim.), Savo ja sen kansa. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, ss. 60-107.

Nousiainen, Jaakko, 1956, Kommunismi Kuopion lää-
nissä. Joensuu.

Paasi, Anssi, 1990, Maakuntien synty: alueellisen 
tietoisuuden kehittyminen, julkaisussa Antero Heikkinen 
(toim), Maakuntien nousu. Kehityksen suuntia Itä-Suo-
messa.  Snellman-instituutin julkaisuja 11. Kuopio: Kus-
tannuskiila, ss. 271-86.

Räsänen, Matti & Riitta Räsänen, 2008, Alue ja kansa, 
teoksessa Riitta Räsänen (toim.), Savo ja sen kansa. Hel-
sinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, ss. 11-59.

Smith, Anthony D., 1991, National Identity. Reno: 
University of Nevada Press.

Tiitta, Allan, 1994, Harmaakiven maa. Zacharias Tope-
lius ja Suomen maantiede.

Topelius, Z., 1978, Vanha kaunis Suomi. Hämeenlin-
na: Arvi A. Karisto (alkuteoksesta Finland framstäldt i 
tekningar, 1845, suomentanut Aarne Valpola). 

Topelius, Z., 1928 [1875], Maamme kirja. Lukukirja 
Suomen alimmille oppilaitoksille. Porvoo; WSOY (31. 
korjattu laitos)

Väyrynen, Raimo, 1993, Territory, Nation State and 
Nationalism, teoksessa Jyrki Iivonen (toim.), The Future 
of the Nation State in Europe. Aldershot: Edward Elgar, 
ss. 159-78.

Väyrynen, Raimo, 1994, Towards a Theory of Ethnic 
Conflicts and their Resolution. Joan B. Kroc Institute for 
International Peace Studies, University of Notre Dame. 
Occasional Papers 6:OP4.

Wirilander, Hannele, 2008, Savon historia IV. Uudis-
tuksiin heräävä Savo 1870-1918. Jyväskylä: Savon sää-
tiö.



1� AAKUSTI /2009

Minnäe lähin muailmalle jo nuorena, 
kun sitä nyt keski-ikäsestä vinkke-

listä kahtoo. Kotona sanottii, että vielä on 
korvantaastat märät. Isovanahemmat asui-
vat meillä. He päevittel, kun nousin tuo-
lille kahtelemmaan ihteeni seinä- peilis-
tä, joka oli aenut isompi kuvastin meillä. 
Ukko ihmettel, että mihinkähän ryytimu-
ahan minua kasvatettaan? Sota-ajan im-
meiset pitivät peilailua jonniin-joutavana 
hömpötyksenä. Ennee se tuoli ei ies kes-
täis minua. 

Lapsuuvesta on haaskoja muistoja pal-
jonniin. Meillä oli kotielläimiä ja yhessä 
niihin kanssa eläminen ol jotennii niin 
luonnollista. 60-luvulla vielä pässijäkkii 
piettiin riimussa. Lehmijä, vasikoeta, he-
vonen ja kanoja meillä ol aena. Mukava 
homma ol ehtijä kananpesiä. Ne löyty 
millon mistää; ussein marja-pehkon alta 
ja joskus vintiltä heinijen seasta. Kerran 
löyvettiin semmonen pesä, jossa ol mon-
takymmentä munnoo. Äet teki kaakku-
taekinoo ja sekotti siihen munia. Viimenen 
muna haeskahti arveluttavalle ja ei aattanu 
muu kun heittee koko taekina mäkkeen. 

Oli helleaeka, ja kana oli hautonu sitä 
liian pitkään salapesässään. Kyllä harmitti, 
eikä semmosta munnoo oo onneks sattunu 
kohalle yl neljääkymmeneen vuoteen.

Kauppaopintoja Varkaavessa
Seihtemänatoesta ikäsenä asuin Varkaa-

vessa ja kävin kaappaopistoa. Kerran vii-
kossa kävin puhelinkopista soettamassa, 
jotta tiesivät, etten ou joron jälille joutu-
nu. Kerran aenae jouvuin. Mentiin Joron-
jäläkeen kuuntelemmaan Jukka Raetasta 

Onko muna  
kannoo  
viisaampi?

ja sen ihanoo iäntä: ”Minkä uamu toe, 
sen ilta aena vei…” Niin siinä käv, ettei 
meillä raakoilla ollu kyytiä kottiin ja yöllä 
piti lähtee peukalokyytiä kokkeilemaan. 
Kommeet poliisit nappas meijät aatoonsa. 
Sillon myö tiijettiin, että piästään perille 
turvallisesti.

Kahvikupin isännäks
Hyvin se äet mi nusta huolehti, kun käv 

aena kahtomassa Kerran tul kualkeittohin-
kin kanssa. Voe hyvänen aeka. Mitähään 
nuo kämppäkaverit tuumoo? Niin se vuan 
ol, että muihin vanahemmat oli jostain 
Savollinnan ja Kuusamon laetamilta, eikä 
niihin äetit kääneet kylässä. Päenvaston 
siis katteellisia taesivat muut asukit olla 
semmosesta huolenpijosta.

Oun nuoresta pittäen ollu kova kahvin 
perrään. Kotona kysyttiin aena kylästä 
tultua, että piäsitkö kahvikupin isännäks? 
Vastikkään yks kouluaekane kaveri muis-
tel minun kyläilyä heillä. Hänen vanahem-
mat ol ryystäneet kahvija tarjoomatta sitä 
minulle. Olin tokassu ovella lähtiessä, jot-
ta ”Kiitos kahvista.”
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Ihan kumma riisi iski 35-vuotiaana. 
Semmonen, jotta pittää muuttoo länteen. 
Siinä ol seikkailun makuva. Ei ennee kuk-
kaan kotonakkaan sanonu, että on miel 
hepeniin nenässä. Ol ne varotelleet nuo-
rempana sitäkii, että elä tule nyytti kaen-
alossa kottiin. Enhän minä menny. Aena, 
kun perheenlissäystä tul, se tul meijän kis-
salle. 

Postiaatossa muutin Porriin. Se olikii 
oekee kulttuurisokki. Kahohhaan vuan, 
joku vitsikäs alako matkia kummoo mur-
retta ja se vasta ol minusta hiävijä. Aena 
ymmärrettiin toisiamme viärin. Kun minä 
en kehannut, sekkään ei kehannu. Jos minä 
en kehannu laeskuuttan, se ei kehannu uj-
jouttaan. Minulle jäe piällimmäesenä mie-
leen, kun se ussein naaro, jotta minulla on 
käkiä taskussa. ”Seijalla on käet taskus-
sa”. Vastasin käkimiehelle, että ne pittää 
porilaisittain verellä pestä. 

On muitain tappaaksia tiällä Satakun-
nassa neljäntoesta vuuven aekana sattunu. 
Niätänmuassa mäntiin marjaan aakkoloil-
le ja Varistaepaleessa venneet kiinnitettiin 
ukkoloehin. Tiällä ne on jottaen ihan muu-
ta. Merellä ne puhhuu jostain kekkuleista. 
Kekkulihan on semmonen roekale. Sa-
vossa pyyvetään, että ”pane tul ves´paan 
alle”, tiällä voe riähkäsin ymmärtee, että 
pitäisi pistee tuli vespan alle. 

Nyt ei oo ennee nuoruuven kotkotuksi-
ja, kun on jo 30 vuotta männy niistä ajois-
ta, kun kotona varoteltiin kaapunkiin läh-
tijöö. Tekis mieli joskus kysyä äejiltä, että 
onko muna ollu sitten kannoo viisaampi? 
Enpä tuota tiijä. Oun minä piässy elämäs-
sä äetijäni helepommalla. Ei ou tarvinnu 
vanahempien laella leipee lehmän tissis-
tä hamuta, eikä mittään savottoja tehhä. 
Meillä on pihassa aeka paljon liäniä. Oes 
se niin sommoo, jos siinä vielä joku lam-
mas kesällä miäkis tae kana kaakattas. Se 
oes niinkun pallais juurilleen. 

Seija Väre 
 Varkaus
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Kalevalassa morsianta neuvotaan, 
kuinka hänen tulee miehelässä olla. 

Mutta vanha kulkuakka kertoo olemistaan 
miehelässä, kuinka harakatkin pilkkasivat 
häntä.

Juhani Ahon Rautatie ilmestyi ensi 
kerran vuonna 1884 - alussa ensimmäinen 
elävä olento on harakka: ”Kuusen latvassa 
kyyhöttää harakka, kaula lyhyenä ja pak-
suna, pää höyhenien sisässä.” 

Rovasti seurasi, kuinka Matti kiinnitti 
hevosensa puomiin. Ja harakka huomasi 
tilaisuutensa tulleen: se kikahtaa, keika-
huttaa purstoaan, hänen sydämensä hy-
pähtää ilosta.

Harakan lentoreitin yöpuulta kuusen 
latvaan pappilan puutarhaan, samoin kuin 
sen mielialan vaihtuminen syvästä ma-
sennuksesta imelään nauruun, on kuvattu 
tarkasti. 

Naurava harakka saattelee rautatietä 
katsomaan lähteviä matkamiehiä, Mattia 
ja Liisaa. Myöhemmin ”se menneen viik-
koinen harakka oli taas entiseltä sijaltaan 
männiköstä alkanut räkättää ja märkänä 
luuhakkeena kulkevain edessä hypellä 
puusta puuhun kahden puolen tietä”.

”… ja harakkata yhä  
imelämmin naurattaa”

Rautatie ja harakka
Juhani Ahon syväl-

linen tuntija, professo-
ri Raimo Puustinen, 
on ottanut harakan 
näkökulman kuvit-
taessaan Rautatietä. 
Ensimmäisessä ja vii-
meisessä kuvassa on 
harakka.

Raimo on saanut 
kuvituksestaan kaik-

ki mahdolliset palkinnot, mitä saada voi. 
Kirja valittiin v. 1974 jopa Pohjoismaiden 
kauneimmaksi kirjaksi.

On sanottu, että jos metallinhohtoisen 
mustan ja valkoisen kirjava, kaikkiruo-
kainen harakka olisi hieman harvinaisem-
pi lintu ja sillä olisi kauniimpi ääni, niin 
muinaiset egyptiläiset olisivat tehneet siitä 
jumalan. Olen nimittäin nähnyt Egyptissä 
harakan niksauttelevan pitkää pyrstöään 
juuri samalla tavalla kuin koto-Suomessa-
kin. Tuli kotoinen olo.

Antoipa harakka nimen tuulimyllylle-
kin. Harakkamylly lienee saanut nimensä 
pitkästä pyrstöstään. Siinä vasten tuulta 
siipiä käännettäessä myllyn alaosa pysyi 
paikoillaan, vain yläosa liikkui.

Harakka lensi Ranskasta Ruotsiin 
Kummalliselta tuntuu jossakin lehdessä 

esitetty väite, että Ranskan suuren vallan-
kumouksen kenraali Bernadotte - josta 
tuli Ruotsin kuningas - toi harakan Ruot-
siin Ranskasta.

Karjalassa kreikanuskoisten naisten 
käyttämää päähinettä on kutsuttu harakak-
si.

”Heitin hempeät tupaset,
armahat asuinmajani,
läksin, vieno, vieremähän.
Vierin soita, vierin maita,
vierin ventoja vesiä;
vierin veikon pellon päähän
siinä kukkui kuivat kuuset,
lauloi lakkapäät petäjät,
kaikki vaakkuivat varikset,
harakat hakahtelivat;
’Ei täällä sinun kotisi
eikä syntysijasi!”
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Suomessa harakka-sanalla on useim-
miten negatiivinen kaiku. Usein puhutaan 
räkättävästä ”paskaharakasta”, vaikka ky-
seessä olisi ihminen.

Seuraavaksi olen koonnut sanontoja, 
joihin on antanut aiheen harakka:

- Tulitkos sisään kanssamme, sinä ha-
rakka, sinä variksen poikanen?  (Aleksis 
Kivi Eerosta)

- Olkoon miehen sydän aina kova kuin 
valkoinen harakankivi (A. Kivi)

- Varahuone tuossa seisoi rakettuna har-
vaksi kuin harakanpesä (A. Kivi).

- Harakkain halu kiiltävien esineiden 
perään.

- Ei harakka hyvän edellä naura (sanan-
lasku).

- Kaunis on harakkakin, kun harvoin 
näkee (sananlasku).

- Hyppii, nauraa kikattaa, räkättää kuin 
harakka.

- Johan sille harakatkin nauravat.
- Meidän nuoret remuavat niin, etteivät 

harakatkaan uskalla olla katolla.
- Hän tuhlaa ruutia harakoihin (= uhraa 

aikaa ja voimia turhanpäiväiseen yrityk-
seen).

- Lämpö menee harakoille (= hukkaan, 
kun peltiä ei suljeta ajoissa).

- Hyppiä harakkaa (kyykkysillään kuin 

harakka).
- Tuhlaa vain, sellainen harakanhattu 

(Maria Jotuni).
- Sellaiset kenraalittaret ovat kuin hara-

kanpelättimiä (Ilmari Kianto).
- Pikakirjoituksen harakanvarpaat.
- Risti, harakanvarvas (= paha merkki) 

ja viiva olivat lukukinkerien arvolauseet.
- Joku meistä vieläkin harrasti kreikan 

kielen harakanvarpaita (Ilmari Kianto) 
- Harakka huttua keittää, hännällänsä 

hämmentää (sananlasku).

Radio Suomen luontoillassa keskustel-
tiin kerran harakan kaupunkilaistumises-
ta.

Siinä Seppo Vuolanto kertoi harakan 
uudenlaisesta käyttäytymisestä.

Harakka on kulttuuri- ja paikkalintu, 
joka mielellään asustaa asumusten ja vil-
jelmien liepeillä. Ruoaksi sille tuntuu kel-
paavan miltei kaikki, mikä kelpaa syötä-
väksi.

Ja Juhani Aho jatkaa: ”… ja harakkata 
yhä imelämmin naurattaa.”

Leo Puurunen

PS Jos olisin Jumala tai Kekkonen, nimeäisin 
harakan Lapinlahden pitäjänlinnuksi.

11. MURREVIIKKO  KUOPION TORILLA
                        29.6. – 4.7.2009
Savon kielen seura r.y.  järjestää jo perinteeksi muodostuneen ja ylei-

sön  suosion saavuttaneen murreviikon. Ohjelmaa on torilla maanantaista 
perjantaihin klo 12 – 13. Lauantaina 4.7. esiintymisaika on klo 12 – 14. 

Esiintyjät  Suomen eri murrealueilta ovat  lämpimästi tervetulleita! 
Varsinkin lauantai on varattu toriyleisön omille ohjelmille, siksi on varat-
tu pidempi esiintymisaika.

Savon kielen seura r.y.
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”Rautatien”  
kuvittaja Raimo 
Puustinen kuollut 

Kuva-
taitei-

lija Raimo 
Puustinen  
kuoli pit-
kään sai-
rastettuaan  
8.12.2008 
Espoossa. 
Hän oli 
syntynyt 
27.5.1935 
Käkisal-
messa. 
Kansatie-

teelliseen aineistoon hän perehtyi  Hel-
singin yliopiston kansatieteen 
laitoksen  ja Museoviraston kylätutki-
musmatkoilla 1961-1973,  jolloin se 
oli vielä aidosti saavutettavissa.  Hän 
oli  järjestämässä Leppävirran ko-
tiseutumuseon  ja Kuopion museon 
kulttuurihistoriallisen osaston kokoel-
mia. Yhteys Savoon ja savolaisuuteen 
vahvistui Lapinlahdella Onkiveden 
rannalla vietettyjen  kesien aikana.

Aidon  kansanelämän kuvaami-
nen oli  Raimo Puustisen keskeinen 
aihepiiri. Rakastetuin hänen töistään 
on  Juhani Ahon ”Rautatie” piirrosku-
vitus (1973, 1985), jossa Matin ja Lii-
san malleina olivat pörsänmäkeläiset 
Amos Hartikainen  (s.1891) ja hänen 
vaimonsa Hanna.

Niinikään Bertta Räsäsen Sa-
volaiseen keittokirjaan (1978) 
sisältyy  hänen piirroksiaan. ”Täällä 
Pohjantähden alla” kuvituskilpailun 

1. palkinnon hän voitti 1986. Hän oli 
filmiohjaaja Markku Lehmuskallion 
mukana tutkimusmatkalla Kanadaan 
kuuluvalla Baffinin saarella 1987 ja 
tallensi inuitien elämää piirroksiin ja 
päiväkirjamerkintöihin. 

Telppäsniityn tapahtyumia
Yhden päätöistään Raimo 

Puustinen  teki  Lapinlahden virasto-
talon aulaan (1982).  Fuuga Savonia 
–lasimaalaus  kuvaa Telppäsniityn ta-
pahtumia. Seitsemän vuotta kestänyt 
urakka kutsukilpailun voitosta val-
miiksi työksi on dokumentoitu myös 
filmille. 

Kolme vuotta myöhemmin  Rai-
mo Puustiselta valmistui  Kauniaisten 
kirkkoon lasimaalaus ja ryijyluonnos  
”Jaakobin tikapuut”.  Hänen töitään 
on mm. Portaanpään opistolla Lapin-
lahdella,  Ristin kappelissa ja Rannan-
kylän kirkossa Joensuussa. 

Raimo Puustinen oli mukana useis-
sa taidegraafikoiden näyttelyissä 
kotimaassa ja  ulkomailla.  Savossa 
hänen yksityisnäyttelyjään oli Lapin-
lahdella  1982 ja Kuopiossa  1988. 
Viimeisimmät  retrospektiiviset näyt-
telyt olivat Voipaalan taidekeskukses-
sa 1991-1992 ja Hailuodossa 1996. 

Oman taiteellisen työnsä  ohessa 
Raimo Puustinen työskenteli  1972 
lähtien Taideteollisessa korkeakou-
lussa ja koulutuskeskuksessa  opetta-
jana, yliopettajana ja apulaisprofesso-
rina 19.    

Kuvataiteilijalla oli myös musiikil-
lisia lahjoja. Hän opiskeli yksinlaulua 
Helsingin konservatoriossa.

Eila Ollikainen 
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Taiteilija Raimo Puustinen vietti 1970-
80-luvulla kesiä Lapinlahdella Onkilah-
della entisen verkontekijän Aku Roivai-
sen mökissä. Siellä kypsyi muunmuassa 
Lapinlahden virastotalon  suurenmoinen 
Fuuga Savonia –lasimaalaus. Nimenä  oli 
pitkään  ”Heinäpoutaa”, mutta työn ke-
hittyessä Telppäsniityn tapahtumat saivat 
jyhkeämpiä sävyjä ja nimikin muuttui.

Loppuvuodesta 1979  Helsingis-
sä Taidegraafikoiden gallerian näyt-
telyssä häneltä  oli esillä työn luon-
noksia. ”Päiväkirjan lehtiä eteläisen 
Onkilahden rannalta ja muita kuvia” 
taustoittavassa  päiväkirjassaan  taiteilija 
kuvaili nelihenkisen perheen kesänviettoa,  

Onnellisten kesäpäivien 
muistoja Onkivedeltä

maisemaa, naapureita,  jopa törmäyksiä 
ympäristön kanssa hyvin henkilökohtai-
sella tavalla.  

”Aiheen elämänlaatu. Elämä tässä, 
Akun mökissä, liittyy aiheeseen mutta 
saada yhteen lappuun mahtumaan tämä 
avaruus; sinisiä mäkiä silmänkantamatto-
miin, laiturin nokalta vettä 19 kilometriä 
etelään. Kolme pohjoiseen, väljyys, valoi-
suus, rauha, puhtaus, lähimmän naapurin 
Haavakaarteen talonpieni, pieni kodikas 
mittakaava, biodynaaminen viljelysys-
teemi (hehtaarituotto sama kuin isoissa 
taloissa, joissa harva se päivä jyrätään, 
harataan, möyritään, myrkytetään, kylve-
tään milloin mitäkin muovisäkeistä isoilla 

Fuuga Savonia –lasimaalaus on  Raimo Puustisen merkittävimpiä töitä. Telppäsnii-
tyn tapahtumia kuvaava työ on korkeudeltaan 4.5 metriä. Kuva vuodelta 1982. Kuva:
Savon Sanomat arkisto.
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koneilla ), mainiot ihmiset, rehevä flora, 
upea lähde (Helsingissä korotetaan vesi-
maksuja -onko se vettä se haiseva pahan-
makuinen- pitääkö siitä vielä maksaakin) 
luonnontilassa tämä kaikki. Mutta kuiten-
kin hämmästyttävän rikas kulttuuriperintö 
käden ulottuvilla”, hän kirjoittaa. 

Taiteilija oli  rastittanut karttaansa  La-
pinlahden kulttuuriperinnön tunnettuja ni-
miä,  parikymmentä muutaman kymmenen 
kilometrin säteellä. Taidepitäjän maineella 
oli ja on edelleen  katetta. Mutta  vielä  tär-
keämpiä hänelle ovat tavalliset ihmiset 
jokapäiväisessä ympäristössään. Heidän 
toimiaan hän havainnoi  herkällä silmällä 
ja korvalla.

”Tauno soittelee haitaria aitassa. Tuuli 
aitan katolla kuuntelee hiljaa kuten kuu-
lijatkin ohrapellon kupeella. Riihi haisee. 

Ladosta lähtee heinän tuoksu. Ylempää 
lypsytarhasta nousee savupilari. Riihenso-
lassa tuntuu sen haju. 

Pisteaita lypsypaikan ympärillä on hi-
voutunut lähes sadan vuoden aikana tiukan 
puoliympyrän, leivinuunin suun muotoon. 
Tyyne ja Lempi ovat lypsyllä. Maitoasti-
an pohjaan kaikuvat terävinä ensimmäiset 
ohuet maitosuihkeet. Hetken perästä vaah-
don sekaan tupsahtelee jo pehmeämmin.”

---
”Jäikö mitään” kysyi joku kun ojensin 

mökin avaimen Taunolle.  ”Sydän jäi,” sa-
noin. Taunon kanssa asteltiin edellä port-
teja aukoen. ”    

Onkiveden onnellisten  kesien muistot 
kulkivat mukana ja siirtyivät Raimo Puus-
tisen taiteeseen.

Eila Ollikainen 

 Aumanalanen

Siilinjärvellä  Nimi on tutuntuntuinen, mutta silti vähän outo. Mitähän tuo 
tarkoittanee? Lähtökohta on eittämättä auma, viljan, naattien, lehdesten ym. 

yleensä pyöreäpohjainen säilytyskeko. Saattoi olla myös seinää vastenladottu lyh-
depino. Auman lisäksi ainakin Savossa  on käytetty myös nimityksiä haasia, närte, 
keko, pieles ja suova. Oli siis esmerkiten nauris-, ruis- ja vaikkapa naattiauma.

 Puimattoman viljan säilytyskeko koottiin niin, että lyhteet ladottiin ympyrään 
latvapuoli sisäänpäin. Keskelle, kärkeen työnnettiin pystyyn maahan asti seiväs 
(kara, napa, pistännäinen), joka piti auman ja varsinkin hatun paikallaan. Auma 
saattoi olla isokin. Niinpä tehtiin Nilsiässä viissattaine aoma, johon tuli 500 lyh-
dettä. ”Risuharjun pellolle tehtiin viis aamoo ja myöhemmin puitiin.”(Siilinjärvi) 
Vilja-auma saatettiin puida vasta seuraavana vuonna tai myöhemminkin.

 Latomus tuli rakentaa aumanjalasta, -kannasta lähtien luja ja tiivis, jotta se py-
syi koossa, joskus jopa vuosia. ”Aoman syömmeen pittää hyvästi laettoo se kuhi-
las, että siiton hyvä ruveta latomaan aomoo.”(Maaninka) Aamantekijä on aaman 
piällä, ottaa lyhteet vastaaj ja järjestellöö.”(Siilinjärvi)

 Mutta mikä on aumanalanen? Onko se hatun alla varsinainen auma? Vai onko 
auman alla jokin alanen? Itä-Karjalan Säämäjärvellä on ollut käytössä aunavus-
hursti, johon  varisseet jyvät kerättiin.

 Näin varmaankin  täällä Savossakin on ennen aumaamista levitetty usein alu-
nen, vaate tms. Siitä luultavasti aumanalanen ja edelleen nimi Aumanalanen, se 
taas olisi siirtynyt läheisen järven nimeksi.

Risto Jääskeläinen 
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Ei arvannut esiaikainen Vilppu pyyntiretkellään, 
että hänen löytämänsä asentopaikka 
olisi aikojen kuluttua veden varresta sijansa saanut taajama. 
Ei arvannut Pegasos-laivalla saapunut Serlachius, 
en muista monesko, 
että samaisen virtaavan veden äärellä olisi joskus 
hänen sukunsa hallitsema tehdaskaupunki, 
kuin italialainen kaupunkivaltio 
josta puuhattaisiin myöhemmin Euroopan pääkaupunkia, 
ainakin mitä kulttuuriin tulee. 

Ei arvannut muuten niin tulevia näkevä tohtori Lybeck 
joka istutti hulluja puissa ja muuten vaivaisia kusiaiskylvyissä, 
että elämää antava mäki olisi joskus 
keskellä laajenevaa kaupunkia, 
liki samanmoista jollaisesta myöhempien aikojen pääministeri haaveilisi 
eli: väljää, puutarhanomaista, palvelurikasta ja kepulaista. 
Historia toteuttaa itseään tavallaan: 
saatiin kaupunki jossa väljyyttä riittää aina karhukorveksi asti, 
roudan kuplittamien teiden penkoilla kukkivat kaikenkarvaiset lupiinit, 
palvelut ovat itsepalveluja 
mutta politiikassa visio toteutui: 
Kauko-ohjattu kepulaistraktori jyräsi rekkavetoisen valtuuston 
sopimuksista huolimatta tai niistä johtuen. 

Kaikenvärisiä jos värittömiäkin valtuustoja tulee ja menee 
ja sopimukset ovat tuuleen kirjoitettuja: 
pysyväistä on vain muutos. 
Sen opimme historiasta, jos opimme. 
Uskoiko lakkoalttiiksi pelätty vilppulalainen kommunisti, 
että hänen korkeimman tahon erilleen viipaloima kotikontunsa 
saisi myöhemmin talouskehityksen siunaaman armon 
- nyt tosin historian ironisoimalla tavalla - 
niin että Mänttä kaikkineen palautettaisiin emonsa yhteyteen, Vilppulaan. 
Ei kaikki tapahtuva ole liikettä niin sanotusti eteenpäin, 
välillä on otettava vaihtoaskel vanhaan, 
että ajan tempossa pysytään kiinni. 
Senhän tajuavat jo kaupungin laitamilla 
elintasoroskiksia penkovat sudetkin. 

Vain osalle ihmisiä sopeutuminen on vaikeaa 
vaikka juuri se on pitänyt meidät hengissä kaikissa muutoksissa. 
Nyt, kun hämäläisenhidas yhdyntä on kohta vain muisto, 
on aika ihastella ristisiitoksen tulosta. 
Ihastelkaamme mutta samalla ihmetelkäämme 
mitä tekevät kehdon ympärillä parveilevat eilisen ukkelit hoito-ohjeineen 

Juhlaruno Mänttä-Vilppula
Kuopiolaislähtöinen Pekka Kejonen runoili kuntaliitoksesta
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ja taustalla marmattavat kaikentietävät tantat ikuisine oikeassaolemisineen. 
Ei niin, etteikö kasvava tarvitse myös heidän neuvojaan 
mutta nuorukainen ansaitsee nuoret vanhemmat, 
ei väistyvän sukupolven neuvoarmeijaa omine ojaanajoineen. 

Pihtisynnytyksen tuottama kipu unohtuu nopeasti 
ja vaimenee pirahduksiksi. 
Pääasia, että lapsi on vihdoinkin syntynyt ja elossa. 
Epäonnistuneita enkelintekijöitä lohduttanee 
ettei hätäkasteessa annettu nimi ole pysyvä 
vaan siitä riittää riitelemistä kokonaiseksi kolmeksi vuodeksi. 
Kirjani lukeneena tiedän, 
ettei noin jumalaista tapahtumaa kuin syntymä 
ole ilman näyttäviä enteitä, ennusmerkkejä ja muita mystisiä. 

Rantojen miehet olivat nähneet Vilppukoskessa hylkeen, 
parhaimmat kaksi ja puhutaan kodittomasta haamusta 
Mäntän kaupungintalon liepeillä. 
Myös uuteen kotiin muuttaneella linja-autoaseman parlamentilla 
on muuttumattomat näkynsä mutta tuo kaikki jokapäivää, 
ei arjesta ole enteeksi. 
Mutta miten olisi kuin taivaista paraatipaikalle tupsahtanut Tokmanni, 
ikuisen sunnuntain lupaus ja kehotus ottaa ostamisen ajasta vaari. 
Jos rohkenisin, ehdottaisin uusiokaupungille nimeä jo ennakkoon: 
Miltä kuulostaisi Tokman City, ellei peräti Gotham City 
kaikenmaailman Hämeenlinnojen sun muiden 
perinnepesien rinnalla. 

Mutta vakavoituen, todella ja syvästi vakavoituen, 
suorastaan vakavaksi muuttuen: 
Älkäämme unohtako perinnettä, juuriamme 
ja tiedostakaamme itse tekemämme ihme: 
Ennen meillä tehtiin historiaa, 
nyt teimme sitä itse eripuraisina kuin oikeat ihmiset, 
kieroillen ja kinastellen mutta ennen muuta ajan haasteeseen vastaten. 
Demokratia on kumma juttu, 
sitä hinkuvat kaikki 
mutta kun siinä ollaan jokainen marisee, ivaa ja panettelee 
kukin äänellään, omallaan tai keplotellulla, 
nimellään tai nimettömästi. 

Mutta nyt, juuri nyt, olkaamme hiljaa 
ja antakaamme vastasyntyneen nukkua. 
Se kerää voimia ankaraan arkeen, samaan jossa meidän kaikkien 
on eläminen juhlista huolimatta. 
HYS! Demokratian hedelmä nukkuu. 
Me ihmeentekijät juhlikaamme.
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Parlamentaarista hallitus-
tapaa sanotaan parlamen-

tarismiksi. Tässä hallitus-
järjestelmässä edellytetään 
maan hallituksen nauttivan 
kansanedustuston enemmis-
tön (Suomessa eduskunnan) 
luottamusta. Parlamentaris-
min emämaa on Englanti. Se 
omaksui ensimmäisenä vapauden aatteet 
vuonna 1215.

Samaan aikaan läänityslaitos jatkui Sak-
sassa, Italiassa ja Espanjassa, rajaton yk-
sinvalta kukoisti Ranskassa ja tsaarinvalta 
Venäjällä. Tällöin Englannin ylimykset 
papiston ja porvariston kannattamina pa-
kottivat kuninkaansa Juhana Maattoman 
myöntämään heille Magna Chartan (suu-
ren vapauskirjan). 

Vuoden 1648 vallankumous epäonnis-
tui, mutta v.1688 vallankumous saavutti 
tarkoituksensa. Niin päättyi Englannissa 
vuosisadan kestänyt kaksintaistelu vallas-
ta. Kuningas oli yksinvaltiaana tahtonut 
hallita jumalallisella oikeudella, mutta 
toiselta puolen oli kansa tahtonut hallita 
itseään valitsemiensa edustajien välityk-
sellä. Samalla ratkaistiin myös uskonnol-
liset riidat. Sisäinen rauha toi helmassaan 
monia arvokkaita ulkonaisia saavutuksia. 
Englanti sai Euroopan politiikassa ja kau-
passa määräämisvallan. Kansanvallan pe-
riaate ja parlamentaarinen hallitustapa sai-
vat voiton Derlaration of Rights-säännön 
merkeissä.  

Suomeen laimuutoksella
Parlamentarismi tuotiin Suomeen lain-

muutoksella, joka astui voimaan 31.12. 

1917. Säädös teki  senaatin 
riippuvaiseksi eduskunnan 
luottamuksesta. Parlamenta-
rismin kehitys Suomessa on 
ollut jatkuvaa ja parlamen-
taarista hallitustapaa on nou-
datettu vuodesta 1917 alkaen. 
Parlamentarismi on asiasana, 
josta keskustelu käy vilkkaa-

na; presidentin valtaoikeuksista, perustus-
laista sekä parlamentarismista, joka on ol-
lut osin puutteellista ja harhaanjohtavaa. 

Tavallinen kansalainen ei jaksa olla aina 
kiinnostunut ja siksi ohittaa asian pelkällä 
olankohautuksella. ”Sata vuotta parlamen-
ratismia Suomessa – jo riittää!” ovat uska-
liaammat ilmaisseet kriisin ollessa pahim-
millaan vaalirahoitussotkujen yhteydessä. 

Mutta kansanvalta, laillisuus ja parla-
mentarismi Suomessa on vahvalla maa-
perällä ja asioiden rauhoittuessa toimii 
kansalaisten oikeusturvan puolesta. Perus-
tellusti se selkeyttää, poistaa epäilyksiä, 
luo yhä enenevää ja uudistavaa konsen-
susta. Se on ikäänkuin jykevä puu, johon 
osuvat kirveen iskut ja lastut lentelevät, 
mutta puu pysyy silti pystyssä ja ajan 
myötä tervehtyy.

Parlamentarismin puolustajat 
Suomeen parlamentarismi omaksut-

tiin lopullisesti v. 1919 hallitusmuodossa, 
pääosin brittiläisen esimerkin mukaises-
ti. Moni suomalainen nykyisinkin uskoo 
Suomen hyvään tulevaisuuteen parlamen-
taarisin keinoin. Sen hyvä puoli on, että 
ministerit ovat vastuussa ministeriöidensä 
toimista. Vaikka Suomessa eletäänkin mo-
nipuoluejärjestelmässä, parlamentarismi 

Oikeuslaitoksen kehitys Suomessa Osa V

Parlamentarismi ja kansalaisten 
hyvinvointi Suomessa
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toimii paremmin kuin missään muualla. 
Eduskunta valvoo tehokkaasti hallituksen 
toimintaa asettamatta sille esteitä. Kansa-
laiset voivat täysin luottavaisin mielin no-
jata tähän järjestelmään.

Parlamentarismin puute heikentäisi 
eduskunnan valtaa ja tekisi elämän Suo-
messa epävarmaksi. Suomi jäisi jälkeen 
muista pohjoismaista kansalaisvapauksien 
alalla. Nyt eduskunta on tilapäisestä epä-
varmuudesta huolimatta täysin toiminta-
kykyinen. 

Valtio-opin opiskelijat Suomessa ovat 
vahvoilla hakiessaan esimerkiksi presi-
dentti K.J. Ståhlbergin (1865-1952) lau-
suntoja Suomen valtiosäännöstä. Suomen 
ensimmäisenä presidenttinä Ståhlberg loi 
hallitusmuodon perustan ja vaikutti pe-
rustuslakivaliokunnan puheenjohtajana. 
Parlamentaarisuus vahvistuessaan on yh-
tenäisyyttä  lujittava. Parlamentarismin 
kriisi oli jo 1930-luvun taitteessa ja Suo-
men kansanvaltainen järjestelmä oli va-
kavasti uhattuna, mutta asiat silti etenivät 

länsimaiset mitat täyttävään suuntaan.
Presidentti Urho Kekkosen (3.9.1900-

31.8.1986) presidenttikaudella suomalai-
nen parlamentarismi oli jälleen koetuksel-
la, mutta kääntyi lopulta sen hyväksi. 

Kekkosen kauden jälkeen 1980-lu-
vulla ministeri Johannes Virolainen oli 
parlamentarismin esitaistelija. Johannes 
Virolainen (1914-2000) oli voimakas ja 
näkyvä vaikuttaja valtiollisessa elämässä. 
Silloin otettiin maassamme jälleen aimo 
harppaus parlamentarismin suuntaan. Hän 
syntyi Viipurin maalaiskunnan Yläsom-
meen kylässä ja oli Suomen pitkäaikaisin 
ministeri 6169 ministeripäivällään. ”Puli-
nat pois ja eteenpäin...” on edesmenneen 
valtioneuvos Virolaisen opetus. Hän kuoli 
86-vuotiaana Lohjan aluesairaalassa jou-
lukuussa 2000. 

Aune Räsänen,  
Vehmersalmi

Oikeuslaitoksen kehitys Suomessa- sarja jatkuu. Seu-

raavassa lehdessä: Kansalaisten yleiset oikeudet.                                

Ylä-Savon Seura julkisti kuvanveistä-
jä, karjakon Miina Äkkijyrkän seuran 

22. piällysmieheksi. Nimittäminen tapah-
tui seuran sääntömääräisessä syyskokouk-
sessa Helsingissä. 

Iisalmessa syntynyt taiteilija Äkkijyrk-
kä on tunnettu lehmäaiheisesta taiteestaan. 
Seura kiittää taiteilijaa myös työstään har-
vinaisten kyyttöjen suojelusta ja hoidosta. 

- Olemme hyvin iloisia siitä, että Sinä 
Miina olet tänään tässä ja nyt. Sinun kä-
sissäsi syntyy vanhoista autonromuista 
suurta taidetta. Lisäksi olet osoittanut, että 
lehmällä on sielu. Lehmä ei ole ainoastaan 
tuotantokone, vaan myös ystävä, valotti 

Ylä-Savon seura teki  
Miina Äkkijyrkästä ”piällysmiehen”

puheenjohtaja Kaija Pulli Miinan valin-
taa piällysmieheksi. 

Piällysmiestunnukseksi taiteilijalle luo-
vutettiin Savon vaakunalla koristettu kää-
ty ja kunniakirja. Seuran sihteeri Leena 
Vatanen antoi Miinalle vielä kauniit kuk-
kaset.  

- Minulle lehmä on ollut ystävä jo lap-
sesta saakka. Olen kasvanut karsinoissa 
vasikoiden ja lehmien ympärillä. Lehmä 
on ollut minulle taiteeni kimmoke ja hei-
dän hoitamisensa on inspiroinut minua 
taiteen tielläni, perusteli Miina lehmäys-
tävyyttään. 

Seura sai lämpimiä terveisiä edellisiltä 
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piällysmiehiltä: Wille Riekkiseltä, Seppo 
Kääriäiseltä ja Olavi Martikaiselta, jotka 
eivät päässeet työkiireidensä vuoksi koko-
ukseen.

Edvin oli ensimmäinen
Piällysmiehiä ovat olleet hyvin erilaiset 

henkilöt niin politiikan, taiteen, tieteen ja 
kirjallisuuden aloilta. Ensimmäiseksi piäl-
lysmieheksi leivottiin ohjaaja, näyttelijä 
Edvin Laine vuonna 1979. 

Muita piällysmiehiä ovat olleet Ylä-
Savosta lähteneet henkilöt: Joonas Kok-
konen, Urho Kekkonen, Aarno Kellberg, 
Sakari Puurunen, Matti Saastamoinen, 
Tahvo Rönkkö, Simo Juntunen, Klaes 
Karppinen, Eeva Ryynänen, Yrjö Niska-
nen, Heikki Riihijärvi, Elias Huurinainen, 
Olavi Martikainen, Einari Vidgren, Tatu 
Miettinen, Lea Virtanen, Seppo Kääriäi-
nen, Wille Riekkinen, Leo Puurunen. 

Miinaa piällysmieslistassa edelsi arkki-
atri Risto Pelkonen.

Seuran kokouksessa puheenjohtajaksi 

valittiin edelleen Kaija Pulli ja johtokun-
nassa jatkavat Ensio Leskinen, Annikki 
Partanen, Juhani Ruotsalainen, Marja Rö-
pelinen, Anja Sahrakorpi, Tellervo Ukko-
nen ja Leena Vatanen. Uudeksi jäseneksi 
Toivo Puurusen tilalle valittiin Pekka Par-
tanen. Musiikillista ohjelmaa tarjosivat 
Simo Ronkainen, Erla ja Kaija Pulli. Lo-
puksi syötiin perinteistä savolaista ruokaa 
mykyrokkaa ja vietettiin seuran pikkujou-
lua.  

Jäseniä parisensataa
Ylä-Savon seura on perustettu 1971 Ii-

salmen ympäristökunnista Helsingin seu-
duille muuttaneiden ja heidän jälkeläis-
tensä yhteisten perinteiden vaalimiseksi 
ja heidän pitämiseksi henkisesti omilla 
juurillaan. 

Nykyinen jäsenmäärä on noin 200. Uu-
sia jäseniä kaivataan mukaan. 

Teksti:  Kaija Pulli
Kuva: Erla Pulli

Edellinen piällysmies arkkiatri Risto Pelkonen (vasen) ja professori Tatu Miettinen 
onnittelevat uutta piällysmiestä Miina Äkkijyrkkää. 
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Kuopiossa suomen kielen opettajana 
oli Jorma Korpela, kuin isona velje-

nä Olavi Siippainen, kriitikkona Tuomas 
Anhava ja ryyppykaverina Martti Me-
renmaa.

–Eihän siitä voi tulla kovin huonoa kir-
jailijaa, pohtii kirjailija Pekka Kejonen.

Jorma Korpelaa hän pitääkin Suomen 
parhaana modernina kirjailijana, esimerk-
kinä mainitsee Martinmaa – miehenkilön.

- Savonia-palkinto on keinotekoista 
heimotunteen korostamista. Palkinnon 
perustamisessa oli paneeli, jossa oli paik-
kakuntalaisia. Palkinnon keksijä pääsi 
arvoon arvaamattomaan. Tuon palkinnon 
pitäisi olla esim. Jorma Korpela –palkinto. 
Tai Aapelille nimetty.

Näin sanoo kirjailija, joka on itse saa-
nut mainitun Savonia-palkinnon vuonna 
2001 kirjastaan Kevätpäiväntasaus. Hän 
oli muutaman kerran ehdolla ja totesi pal-
kinnon saatuaan että ”jo oli aikakin!”

- Kävin minä palkinnon hakemassa, 
enhän minä sitä sinne jätä. Se taisi olla 
15.000 markkaa niinä aikoina. Se meni, 
saan kyllä kaikki rahani menemään, veis-
telee Kejonen.

Jälleen kaupunkilainen
Mänttä ja Vilppula yhdistyivät vuoden 

vaihteessa yhteiseksi kaupungiksi.
- Eihän tämä mitään uutta ole, olen tot-

tunut olemaan kaupunkilainen. Harvassa 
kaupungissa kuten täällä Mänttä-Vilppu-
lassa, on parisataa metriä koskelle, vielä 
paremmalle koskelle on puolentoista kilo-
metrin matka, ovelta pääsen lenkkipolulle, 
kaikista ikkunoista näkyy metsä, koti on 
vähän kylän reunalla vesitornin mäellä, 

kauppaan on 300 metriä, posti kilomet-
rin säteellä. On kaikki maaseudun ja kau-
pungin plussat eikä isomman kaupungin 
miinuksia. Hyvä täällä on työskennellä. 
Tampereelle on tunnin matka ja Helsinkiin 
3,5 tuntia junalla. Tampereella käyn usein, 

Savon murre on  
puhuttuna kuin hunajoo

Savonia -palkittu Pekka Kejonen:

- Savon murre, sehän on kun hunajoo. 
Siis huastettuna! Sanoo Pirkanmaalla 
asuva kirjailija Pekka Kejonen. 
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siellä on lapsenlapset. Ja hyvät kaupat.

Lapin kalaisilla paikoilla
Vuonna 1979 Kejonen muutti Lappiin 

ja elämään tuli muutos. Rovaniemellä hän 
tutustui nykyiseen vaimoonsa. Yhdessä 
he muuttivat asumattomammille seuduille 
Tenojokilaaksoon, 60 km päähän Utsjoes-
ta. Siellä meni 21 vuotta, julkaisuja syntyi 
ja isoja lohia tuli. 

Keskemmäksi Suomea
Vuosituhannen vaihteessa hän muutti 

vaimonsa kanssa Pirkanmaalle Vilppu-
laan, kosket katsastettuaan.  Vaimo on ko-
toisin näiltä seuduilta.

- Me tarvitsimme ison asunnon. Vaimo 
on entinen toimittaja ja meillä molemmilla 
on isot kirjastot. Saimme edullisesti neljä 
huonetta ja keittiön. Meillä on myös hy-
vin itsellinen koira Walesin corgi ja sekin 
tarvitsee tilaa, pieni suuri koira, helvetin 
omapäinen, nimeltään Emu eli Euroopan 
valuuttarahasto!

Niistä heimoista
- Kyllä Suomessa on heimoeroja, var-

sinkin syrjemmässä. Saamelaiset eivät ole 
heimorotua, vaan oma kansa. Heillä on 
oma kieli ja identiteetti, jota me olemme 
koettaneet nujertaa vuosisatoja. Mutta hy-
vin ne on kestäneet.

- Ystäviä on kaikista heimoista. Vaimo 
on Virroilta eli hämäläinen.

- Murre on tärkeä, mutta ei ensisijainen. 
Eihän murretta kukaan lukija ymmärrä. 
Savon murre on tosi upeata, se on kuin hu-
najoo, puhuttuna. Kirjoitettuna se on ka-
malaa. Ääneen luettuna sitä kuuntelee eli 
puhuttuna on loistavaa, kirjoitettuna rau-
man murteen tasoa. Ei siitä pirukaan saa 
selvää - paitsi savolainen tietysti.

Tulevaisuudensuunnitelmia
- Luen paljon, kalastus, etenkin pilkki-

minen ja perhokalastus, jazz- ja klassinen 

musiikki, elokuvat näin DVD-aikaan. Ko-
lumneja hän kirjoittaa pariin lehteen.

- Helmikuussa tulee kooste pohjoisista 
runoista; Pohjoinen on kunniallinen juttu, 
Kaukaiset valitut alaotsikolla, 1983-2000  
Lapin ajan runot. Ja vuonna 2010 tulee 
oma runokokoelma. Kirjojani ovat kus-
tantaneet Tammi, Weilin & Göös ja Otava. 
Nyt on ja pysyy WSOY, sanoo Kejonen 
ja lähteen yhdistymisjuhlaan esittämään 
kaupungin tilaaman juhlarunon. Sen hän 
esitti jo uudenvuodenyönä Mäntän kau-
pungintalon parvekkeelta.

                                                          
 Teksti ja kuva: Marja-Riitta  

Saastamoinen

Pekka Kejonen, runoilija, kirjailija, krii-
tikko, muusikko, s. 18.7.1941, Kuopio

Runot:
•	 Hotelli Huminan lauluja, 1972 
•	 Kotomaani koko kuva, WSOY 

1981 
•	 Runoja, tavallaan, WSOY 1983 
•	 Äänetön läsnäolo, WSOY 1991 
•	 Talvipäivänseisaus, WSOY 1998 
•	 Kevätpäiväntasaus, WSOY 2000 
•	 Eletyt: runot 1965-2000, (2001) 
•	 Walkman, minä se olen, (2004) 
•	 Suruttoman saattohoito, WSOY 

2005 
•	 Mansardikattoinen mieli, WSOY 

2006 
•	 Mastodontin muistijäljet, WSOY 

2008 

Romaanit:
•	 Jamit, 1963 
•	 Napoleonin epätoivo, 1964 
•	 Uskomattomat, 1966 
•	 Rullaluistelijan kuolema, WSOY 

1985 
•	 Jamit; Se tappava tarina, (1987) 
•	 Nuoruuden topografia: 60-luvun 

proosa, (1999) 
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Muut teokset:
•	 Käyttögrafiikkaa, proosarunoja, 

1965 
•	 Ihmisen ääni, WSOY 1980 
•	 Jatsia ja Jalokalaa: muistumia, 

WSOY 1994 
•	 60-luvun kuvat ja muita otoksia, 

WSOY 1997 
•	 Nuoruuden topografia: 60-luvun 

proosa, WSOY 1999 
•	 Muotokuvia mustissa, päiväkirja, 

WSOY 2002 
Kejonen on kirjoittanut lisäksi kirjallis

uuskritiikkiä,Kansan Sana ja Kansan uu-
tiset -lehtiin ja Parnassoon sekä musiikki-
arvioita Jazzrytmit-lehteen ja kolumneja 
Urheilukalastaja-lehteen. 

Aktiivisin lehtikirjoittamisen aika oli 
kuitenkin 1960-luvulla ja viime aikoina 
Kejonen on kirjoittanut vain kahteen vii-
meksi mainittuun lehteen.

 Palkinnot
•	 Valtion kirjallisuuspalkinto 1967 
•	 Valtion taiteilijaeläke 1979 
•	 Lapin läänin taidepalkinto 1992 
•	 Minna-palkinto 1967 ja 1985 
•	 Runeberg-palkintoehdokas 1991 
•	 	 	 	 Savonia -palkintoehdokas 1991, 

1998 ja 2000 
•	 Savonia -palkinto 2001

Kirjailija Pekka Kejonen on 
syntynyt Kuopiossa. Hän on asunut 
Kuopiossa, Helsingissä, Tampereella 
ja Turussa. Lapin vuosien jälkeen 
hän palasi Pirkanmaalle Vilppulaan, 
josta tuli vuoden vaihteessa yhteinen 
kaupunki Mäntän kanssa.

Viime vuonna hän julkaisi kaksi 
kirjaa; Mastodontin muistijäljet –ru-
nokirjan ja romaanin Lohen kääntö-
piiri. Uutta on tulossa tänä vuonna.

Kuopion tammimarkkinoiden 2009 Ka-
lakukkokisan voittaja oli jälleen  kuo-

piolainen Kirsti Rytkönen.  
Rytkösen ahvenkukko oli tuomariston 

ehdoton suosikki ja sai ylivoimaisen pis-
temäärän. Tuomaristo luonnehti voittaja-
kukkoa perinteisen maukkaaksi ja sopivan 
suolaiseksi. ”Ei tarvitse kukon tuon pa-
rempi olla”.

Kirsti Rytkönen on voittanut tam-
mimarkkinoiden  kalakukkokisan neljä 
kertaa,  tullut yhden kerran kakkoseksi ja 
kerran kolmanneksi.

Toiseksi kisassa tuli Kirsti Mustonen 
tummakuorisella ahvenkukollaan. Kol-
manneksi valittu kukko oli alapitkäläisen 
Eeva Krögerin leipoma. Sen maku oli 
raadin mukaan ”kotoisa”. Kunniamainin-
nan  parhaasta muikkukukosta sai  Aino 
Tuomainen Kuopiosta.  

Kalakukkokisa järjestettiin tänä vuon-
na yhdeksännen kerran ja siihen osallistui 
yhteensä kymmenen kalakukkoa. Kukot 
arvosteltiin ulkonäön, rakenteen ja tietys-
ti maun perusteella. Tuomariston mukaan 
taso tämän vuoden kisassa oli tavallista 
korkeampi,  ja raati kiitteli kukkojen pe-
rinteikkyyttä. 

Suonenjokelaisen perheyrityksen  Kuu-
ra-Tuotteen taitettava potkukelkka palkit-
tiin Vuoden markkinatuotteena. 

Tuomariston mielestä taitettava potku-
kelkka osuu ajan henkeen edistämällä pe-
rinteistä liikuntamuotoa.  Kelkan on kehi-
tellyt  Veijo Kääriäinen. Pikalukituksella 
potkukelkan saa nopeasti kasaan, jolloin 
se mahtuu varastoon tai auton takakont-
tiin.

Rytkösen  
ahvenkukko ja  
taitettava potkukelkka

Tammimarkkinoilla  
palkittiin savolaista osaamista  

Kejonen on  
kaapunnin poekija
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Suomen kielen ryteikössä

Suomen kielen oppimisen alku näytti 
yksinkertaiselta ja lupaavalta, aloitti 

Hübner esitelmänsä. Tutustuin Kaleva-
laan opiskeluni puitteissa; ja sitten tutus-
tuin vanhaan pelitoveriini, shakkimestari 
Heikki Westeriseen, Somborin turnauk-
sessa vuonna tuhatyhdeksänsataaseitse-
mänkymmentä. Kun hän huomasi mielen-
kiintoni kieliin, hän esitteli Suomen kielen 
sopivana harjoituskenttänä; houkutelta-
vana näytteenä hän kirjoitti substantiivin 
viisitoista sijaa muistiin minulle. Tähän 
tarkoitukseen valitsemansa sana oli ”pää”, 
kun se on lyhyt ja siinä ei ole astevaihte-
lua.

Se oli minulle täysin vakuuttava. Luulin 
havaitsevani pian kielen etuja:

1. Ääntäminen ei ole liian 
vaikeaa: kielessä on vähän kon-
sonantteja. Kieliopissa on hyvin 
vähän poikkeuksia.

Shakinpelaajan  
seikkailut  
suomen kielessä

Kölniläinen tohtori Robert Hübner 
luennoi tammikuun lopussa 
Mäntässä klubilla seikkailuistaan 
suomen kielessä. Hän pohti 
kielemme asemaa globaalissa 
nykykulttuurissa.

Mänttä-Vilppulan kulttuurijoh-
taja Pekka Sairanen (vas.) ojen-
si Robert Hübnerille kiitokseksi 
I. K. Inhan teoksen. Mainitta-
koon, että Mäntän Shakkikerhon 
turnaustiimin vetäjä Sairanen 
on valittu liiton hallitukseen 
vuosiksi 2009-2010 joulukuun 
loppupuolella pidetyssä kerho-
jen kokouksessa.  
Kuvasi Jaakko Yrjölä.

Robert Hübner on shakin suuri legen-
da, suurmestari. Hän pelasi aivan maail-
man kärjessä 1970-80-luvuilla kamppail-
len tasaväkisesti maailmanmestareiden 
Robert Fischerin, Anatoli Karpovin ja 
Garry Kasparovin kanssa.

Hübner pelaa shakkia suurmestaritasolla 
edelleen aktiivisesti. Shakin ohella hän on 
tehnyt merkittävän urakan muinaiskreikan 
tutkijana Kölnin yliopistossa. Suomalaisia 
kiinnostavana lisäpiirteenä tähän liittyy se, 
että Hübner on opiskellut määrätietoisesti 
suomen kielen ja on kääntänyt suomalais-
ta kaunokirjallisuutta saksaksi.

Hübner on lyhyestä vierailustaan huoli-
matta nimetty tämänvuotiseksi shakkikau-
punki Mäntän päivystäväksi filosofiksi.

Marja-Riitta Saastamoinen
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2. Kielen rakenne on hyvin kehitetty 
ja monimutkainen, voi ilmoittaa merkitys-
vivahteita rakenteen avulla; ei ole tarpeen 
oppia niin paljon sanoja.

Työskentelin aika ahkerasti; luulen, että 
olen pannut suomen kielen oppimiseen 
kymmenen kertaa enemmän työtä kuin 
yhteensä kaikkien muiden tuntemieni vie-
raiden puhuttujen kielten hallitsemiseen. 
Tulos jäi masentavaksi. En pysty ajattele-
maan suomeksi.. Yritän tehdä kuvauksen 
vaikeuksista, jotka estivät minua oppimi-
sen yrityksessä.

Kielen hallitsemisessa on neljä eri ker-
rosta:

1. Puhutun kielen ymmärtäminen;
2. Lukeminen;
3. Puhuminen;
4. Kirjoittaminen.
Suomen kielen lukeminen ei tuo eri-

koisvaikeuksia. Se sujuu hitaammin kuin 
muissa kielissä; sanat ovat pitkiä, eikä lau-
seiden rakenne aina ole heti selvää.

Sanavarasto
Luultavasti sanavarasto on pääeste 

kaikkien kielien oppimisessa. Vaikeuksien 
syyt voisivat olla seuraavia:

1. Luonnon laatu, elämän olosuhteet ja 
sen vuoksi käytännön esineet Suomessa 
poikkeavat huomattavasti kaikista muista 
Euroopan maista. On paljon sanoja, joilla 
ei ole vastaavaa käsitettä saksan kielessä. 
Annan muutaman vaatimattoman esimer-
kin:

Kelo ja lieko (merkityksessä: vedessä 
mätänevä puu); kiuas ja kitku; huovata 
koilliseen.

On myös kaikenlaisia marjojen, kalo-
jen ja sienien nimityksiä, joita varten voin 
löytää saksan kielen vastaavan sanan sa-
nakirjasta – mutta sana on minulle tunte-
maton eikä saa aikaan aivoissani kuvaa; 
voin ehkä juuri arvata, että kyseessä on 
marja, kala, sieni; lakka, karpalo, mesi-
marja; made, siika, muikku; korvasieni, 

suppilovahvero, rousku.
2. Äänteiden vähyys, vokaalien rikkaus 

ja se, että kielessä on suurin piirtein yhtä 
paljon konsonantteja ja vokaaleja, tuo 
omia vaikeuksiaan. Monet sanat tai sano-
jen muodot kuulostavat niin samanlaisilta, 
että kouluttamattomille aivoilleni niiden 
erottaminen on vaikeaa:

Kelo ja kello, kinnas ja kinos, olut ja ol-
lut, muta, mutta, muuta ja muuttaa;

sisu ja susi; tuli, tuuli, tulla, tulo; koko, 
kokko, kokka, kokin työ ja kokeen tulos.

Tuttu on kertomus suomalaisen ja ruot-
salaisen kilpailusta kieltensä kauneuden 
puolelta. Sanotaan, että suomalainen voit-
ti, kun hän pyysi ruotsalaista kääntämään 
”Saari, saari, heinäsaari” ruotsiksi.

3. En halua puhua pitkään homonyymi-
en paljoudesta Suomen kielessä. Minusta 
on suoraan sanoen ärsyttävää, että jopa 
sinä ja minä ovat homonyymejä.

4. En koskaan ymmärtänyt riittävästi 
mahdollisuuksia muodostaa sanan juures-
ta uusia sanoja joilla on merkityksen uusi 
vivahde nimenomaan verbien kohdalla, 
esimerkiksi: laskea, laskettaa, lasketuttaa, 
laskeuttaa, laskeutua jne.

5. Mutta myös aivan tavallinen sana-
varasto suomen kielessä on erinomaisen 
rikas. Epäilemättä se johtuu muun muassa 
siitä, että murteiden vaikutus yleiskieleen 
on Suomessa vielä elävä ja suurempi kuin 
muissa maissa, vaikka täälläkin televisi-
on tasoittamistyö alkaa tehota. Kuitenkin 
ovat länsisuomalaiset sanat ehtoo ja suvi, 
itäsuomalaiset sanat ilta ja kesä samanlai-
sesti elävinä käyttökielessä.

Varsinkin eläinten piirissä on huolestut-
tava lukumäärä synonyymejä: muurahai-
nen ja kusiainen; kettu ja repo; karhu ja 
kontio; hyttynen ja itikka; lehmä ja itikka.

Astevaihtelu
Tässä yhteydessä saattaa astevaihtelu 

viattoman oppilaan epätoivoon. Kansanta-
rinoissa usein piru houkuttelee heikot sie-
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lut turmelukseen näennäisen kauneuden 
avulla; sitten muuttuu yhtäkkiä soma tyttö 
rumaksi, äkäiseksi akaksi. Joskus pelkään, 
että suomen kielen kauneus voisi olla sa-
maa laatua. 

Maailmankatsomus ja ajattelutapa   
Kun suomen kielen rakenne ja sanava-

rasto on niin erikoinen muihin Euroopan 
kieliin verrattuna, se on erittäin otollinen 
tämän mielipiteen tutkimusta varten.

Esitän kolme ilmiötä, joita pohdin tä-
män aatteen valossa.

1. Suomen kielessä ei ole verbiä, joka 
vastaa saksan kielen sanaa ”haben,” jolla 
on apuverbinä laaja käyttö kaikissa ger-
maanisissa ja romaanisissa kielissä. Suo-
men kielessä käytetään sen sijaan persoo-
natonta rakennetta ”olla jollakulla.” 

2. Tavallisesti suomen kielessä ei ilmoi-
teta tulevaisuutta verbillä, ei edes perifras-
tisessa muodossa. Hyvin harvoin käytetään 
ilmaisua ”tulla olemaan;” yleensä tyydyt-
tää adverbi tai pelkkä yhteys tulevan ajan 
ilmoittamisen. Merkitseekö tämä, että ajan 
käsite ja tunne on vierasta suomalaisille? 

3. Loppuesimerkissä haluan kiinnittää 
huomiota sanan äännemuotoon. Valitsen 
sanan ”salama” ja kysyn: Onko tämä luon-
nonilmiö Suomessa todella niin paljon hi-
taampi kuin saksalainen ”Blitz”? 

Näiden esimerkkien tutkimisen tulok-
sena on, että kielen vaikutus puhujan maa-
ilmankatsomukseen on vaikea määritellä.. 
Maailmankatsomus ei koske maailman 
ulkomuotoa, se koskee ihmisten paikkaa 
maailmassa, elämän ja kuoleman mer-
kitystä ja sopivaa menettelemistä näillä 
edellytyksillä. 

Suomalaisten huumorintaju
Joskaan ei erikoinen maailmankatsomus 

eikä ajattelemistapa liity suomen kielen 
käyttöön, on vähemmän selvää kuuluuko 
siihen erikoinen huumorintaju. 

Ensimmäinen ongelma on seuraava: 

onko todella oikein puhua ”suomalaises-
ta”? Onnekseni minua viisaampi mies ja 
aito asiantuntija on antanut pätevän vasta-
uksen tähän kysymykseen. Se on Jorma 
Etto, ja hän teki sen runossaan Suomalai-
nen.

On vaikea antaa täällä esimerkkejä huu-
morinmuodosta: se vie liian paljon aikaa. 
Korvaukseksi haluan kertoa jutun, joka 
viittaa tähän suuntaan ja johon itse osallis-
tuin  kärsivänä osapuolena.

Koossa oli mukava, iloinen seurue; 
oluen auttamana keskusteltiin vilkkaasti. 
Porukkaan liittyi uusi, minulle tuntematon 
kaveri. Kun hän oli ymmärtänyt, että olin 
ulkomaalainen, hän tuli istumaan viereeni 
ja kysyi ennen pitkää: ”Tiedätkö minkälai-
sia puita on eniten Suomen metsissä?”

”Mäntyjäkö?” arvasin. ”Koivujako?” 
Toveri sanoi vakavin ilmein: ” Hyvä ih-
minen, en kysy puiden lajia, kysyn puiden 
olemusta!”

En vielä ymmärtänyt kysymyksen sy-
vyyttä. ”Havupuita? Lehtipuita?”

Kaveri purskahti katkeraan nauruun. 
”Oletko laskenut Suomen metsien lehdet 
ja neulat? Häh? Kuka voi tehdä sellaista!” 
Pitkän tauon jälkeen opettajani sanoi sää-
lien: ”Et taida tietää paljon Suomen maas-
ta ja Suomen olosuhteista.” Hän kohotti 
kätensä, oikaisi etusormensa saadakseen 
täyden huomion ja selitti: ”Puut Suomen 
metsissä ovat enimmäkseen oksaisia!” 

Kielellä oma pelikenttä
Kaikilla ihmisten kielillä on pitkä his-

toria, joka ulottuu menneisyyden pimey-
teen; kaikki ovat joustavia ja kykenevät 
ilmoittamaan asiantuntijan suulla ihmisten 
tunteet ja ajatukset hämmästyttävällä tark-
kuudella. Mutta jokainen kieli muodostaa 
oman pelikenttänsä. Siinä vain sellainen 
pelaaja voi saada hyviä tuloksia, joka tun-
tee erikoissääntöjen hienoudet. Ne eivät 
koske ihmisen luonnon ja luonteen syviä 
kerroksia; ne koskevat vain sivistyksen 
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pintapuolta – mutta se on riittävän tärke-
ää. 

On selvää, että äidinkielen puhujallakin 
on joskus näistä säännöistä melko heikko 
tieto; näihin kuuluu muun muassa maan 
luonto ja historia, kirjallisuus ja filosofia, 
musiikki ja maalaus. Toisaalta ulkomaa-
lainen voi oppia siitä aika paljon.

Näinä aikoina niin sanottu ”Eurooppa 
– aate” on kaikkien suissa, ja puhutaan 

paljon globalismista. Tuloksena on muun 
muassa tylsä tasapäistyminen, joka tekee 
maailman ikävämmäksi. Haluan siis suo-
sittaa suomalaisille: pitäkää hyvää huolta 
kielestänne ja kulttuuristanne, kun niissä 
on niin paljon erikoista, harvinaista ja vie-
hättävää.

(Tiivistelmä laadittu Mäntässa 27.12. 
2008 pidetyn esitelmän pohjalta.)

     Kaikille avoin  murrekilpailu 
        lauantaina 14.3. klo 12.00 

                   Pohjois-Savon liiton salissa, os. Sepänkatu 1, 
                 Kuopio (käynti pihan puolelta).

    Tulukee huastammaa  
     savvoo–hiljoo ja kovvoo! 

    Parraaat palakitaan 
Kilpailussa ”vappaan huastamisen ossuus” ja haastattelu  

Savon murteella. Kolme parasta palkitaan ja voittaja 
pääsee osallistumaan murteilla puhumisen SM-kilpailuun. 

Ilmoittautuminen etukäteen tai paikan päällä. 
Puh. 040 572 9776/Savon kielen seura r.y:n  

sihteeri Birgitta Pajusilta

Savon murrekilpailut

Kokous pidetään lauantaina 14.3.2009 klo 11.00 Pohjois-Savon liiton 
salissa os. Sepänkatu 1, Kuopio (käynti pihan puolelta). Kokouksessa käsitel-
lään sääntöjen määräämät ja muut esille tulevat  asiat.         Hallitus

Savon kielen seura ry:n  vuosikokous
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Oulujärvessä Kiehimänsuun lähellä on 
suurehko saari Volo eli Volonsaari. 

Suomussalmen kirkonkylän Hovilan ete-
läpuolella virtaa Volonpuro eli Hovilanpu-
ro. 

Pohjois-Savossa heti Kainuun etelä-
puolella on useita Volo-nimiä: Vieremällä 
Volonmäellä autioitunut talo Volo ja tä-
hän liittyen Sonkajärven puolella vielä-
kin vanhemmat talonpaikat Vanha-Volo ja 
Iki-Volo sekä Kaarakkalan kylänosan nimi 
Volonperä.

Savon puolella kerrotaan, että sikäläiset 
Volo-nimet johtuvat siitä. että seudulla on 
joskus elellyt karjalaisia metsärosvoja tai 
sotaväkeä, joiden päällikkönä olisi ollut 
joku Volottinen. Venäjän karjalaisiin liitty-
vät myös sellaiset Sonkajärven paikanni-
met kuin Venäänjärvi ja Ylä-Venäänjärven 
pohjoispäässä oleva Saavanniemi. 

Venäänjärvi on mainittu asiakirjoissa 
ainakin jo 1620-luvulla, ja Soava on kar-
jalainen miehennimi.

Volokin soita useampiakin
Sonkajärvellä on myös kaksi Volkansuo-

ta eri paikoissa sekä Volkinlahti ja -niemi 
Isossa Kangaslammissa. Sotkamossa on 
Laakajärven Venäänniemen koillispuolel-
la Volkinsuo. 

Tämän nimen mainitsi myös Sotkamon 
Jormaskylästä ollut Jaakko Partanen 
(1882–1984) kertoessaan 1965 Venään-
niemeen liittyvän tarinan (tarina kirjassa-
ni Kainuun murteiden ja nimistön opas s. 
55–57). Jaakon kertoman tarinan päähen-
kilöt ovat savolainen Tuovinen ja karjalai-
nen Volkki. 

Tarinan mukaan Tuovinen miehineen 
polttaa Laakajärven Venäännimessä olleet 
kaksi karjalaisten pirttiä. Tarina liittyy sel-
västi 1500-luvun heimosotiin. Sillä on siis 

Volo ja Volkanvaara Kainuuta
ilmeinen historiallinen tausta.

Samaan heimosotien aikaan kuuluvat 
todennäköisesti myös Vieremän ja Son-
kajärven Volot, Volkansuot ja Volkinlahti. 
Henkilönnimet Volo, Volkka, Volkki, Vo-
lanen, Volotinen ovat kaikki lähtöisin sa-
masta ortodoksis-karjalaisesta nimipesy-
eestä, jonka kantana on venäjän Volodja, 
joka puolestaan on Vladimir-nimen kan-
sanomainen hellittelymuoto.

Paltamon Volonsaaren ja Suomussal-
men Volonpuron nimet tuskin liittyvät 
heimosotiin, mutta karjalaisten jälkiä ne-
kin ovat. 

Suomussalmella lähellä Venäjän rajaa 
on myös Volkka-nimiä: Volkanpolvi, niit-
tyniemi Karttimonjoen ja Syrjäjoen haa-
rassa, ja Volkanvaara, joka kesällä 1961 
kuulemani tiedon mukaan on ollut Ruhti-
nansalmen Pirttivaaran entinen nimi. Heti 
rajan takana sen kohdalla on Miitreinvaa-
ra, jossa on asunut joskus Miitrei-niminen 
karjalainen. 

Pirttivaaran Anttilan Otto Juntunen 
(s. 1898) kertoi, ettei Miitreinvaarassa ole 
ollut taloa enää hänen eläessään, mutta 
”Miitrein muorin” hän sanoi nähneensä.

  

Kirkelä viittaa Vienan Karjalaan 
Ruhtinansalmen Pirttivaaran seudul-

la on useita muitakin Vienan karjalaisiin 
viittaavia nimiä, esim. Kirkelä (vrt. suku-
nimi Kirkinen ja karj. kirki ’kiima, kiih-
ko’), Vaskenvaara (vrt. miehennimi Vaske 
< ven. Vasilij) ja Ontippalahti, lahti Ison-
Öllörin etelärannalla. 

Ontipanlahden rannalta on joskus  joku 
karjalainen Ontippa varastanut uluilla ole-
van nuotan.

 
Alpo Räisänen



3� AAKUSTI /2009

Vuonna 2008 laatulehdeksi valittuun 
Kaltioon on  nimitetty kaksi uutta 
päätoimittajaa. Sanna Karkulehto 
ja Johanna Ylipulli aloittavat työnsä 
vuoden vaihteessa sen jälkeen kun 
nykyinen päätoimittaja Antti Leikas jättää 
tehtävänsä.

(HS 12.12.2008)

”Lapsen kuuluisi myös saada vain istua ja 
katsella kun lumihiutale putoaa.”

(Bo Carpelan liiasta harrastamisesta, AL 
17.11.2008)

Kuukausien pituuksiin on muistisääntöjä. 
… Tällainen vinkki: Jos muistat sanan 
”kesymarhu”, siinä ovat lyhennettyinä 
kaikkien 30-päiväisten kuukausien nimet.

(HS 4.1.2009)

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu 
Päivi Lipponen on lähettänyt Helsingin 
kaupunginhallitukselle kirjeen, jossa hän 
puolustaa taiteilija Miina Äkkijyrkän 
vuokrasopimusta kaupungin kanssa.
Helsingin hovioikeus on keskeyttänyt 
kaupungin irtisanoman Äkkijyrkän vuokra-
sopimuksen toimeenpanon.

(HS 29.1.2009)

Kopomaa kuulostaa juuri niin rauhalliselta 
kuin pitääkin, jos on tehnyt kirjan nimeltä 
Leppoistamisen tekniikat (Into 2008). Hän 
on yhteiskuntatieteilijä, kaupunkitutkija, 
helsinkiläinen perheenisä. 
Kaupungista löytyy loistavia leppoistamisen 
paikkoja. Kopomaan listalla ovat kirjas-
tot, kirjakaupat ja uimahallit sekä huolto-
asemien kahvilat ja kirkot. kirjasto on 
kaupunkilaiselle kuin uusiometsä – rauhan 
tyyssija!
Rennot chillailutilat kauppakeskuksissa ja 
tuoksuvat kylpylät ovat sen sijaan usein 
keinotekoisia ja pinnallisia.

(Anna-Stiina Nykänen, HS 4.1.2009)

Moni pohjoiseen matkaava on törmännyt 

Sallassa ravintolaan, jolla on taatusti Suomen 
oudoin nimi: Äteritsiputeritsipuolilautatsi-
Baari. Nyt sitä ei enää ole.
”Pantiin hanskat tiskiin vuonna 2006 yli 20 
vuoden jälkeen. Nimen tulevaisuus on vielä 
auki. Moni on ollut halukas ostamaan sen”, 
sanoo entinen baarinpitäjä Erkki Kittilä.

(NYT, HS nro 1/2009)

Armfelt sen aloitti. Turun imagon 
heikkeneminen alkoi jo lähes 200 vuotta 
siten, kun pääkaupunki siirrettiin keisarin 
käskystä Helsinkiin. Turkulaiset sitä 
tietysti vastustivat, jolloin keisaria liponut 
takinkääntäjä Gustaf Mauritz Armfelt otti 
Turun silmätikukseen.
Tällä hetkellä Turun pilkkaaminen on 
jo klisee, samaa sukua kuin savolaisten 
kierous tai brittien keittiö. Pilkan voi ottaa 
voimavaraksi: ei mitättömän pilkkaan ruutia 
tuhlata.

(Markku Haapio, Iltalehti 14.1.2009)

Onko viisasta siirtää lääkevalvontavirasto 
Kuopioon vai ei? Tunteet ovat kiehuneet ja 
eropapereita on jätetty. - - -
Helsinkiläisenä tunnen erityistä häpeää 
Kuopiolle annetusta roolista.  Siirron vastus-
tajien silmissä sydän-Savon keskus piirtyy 
samoin sävyin kuin pimein periferia.
Kyse on sentään kaupungista, jossa luotiin 
Suomen sivistyselämän perustaa.
Monet Kuopiossa asuneet vaikuttajat, 
kuten rehtorina toiminut J. V. Snellman, 
kirjailijat Minna Canth, Juhani Aho ja 
Maria Jotuni ovat kansallisen kulttuurin 
merkkihenkilöitä. Niin ovat myös von 
Wrightin taiteilijaveljekset, Järnefeltin 
kulttuuriperhe ja taiteilija Juho Rissanen. 
Kuopio on ollut Martti Ahtisaaren ja monien 
muiden nykyvaikuttajien koulukaupunki. 
Kaikki viisaus ja osaaminen ei asu 
Helsingissä!

(Professori Laura Kolbe, HS,  
Mielipide 20.1.2009)

Monikulttuurinen avioliitto onnistuu 
paremmin, jos tutustuu kunnolla tulevaan 
puolisoon (Kirkko&kaupunki). Kuopioon 
suunnitellaankin kursseja savolaisen kanssa 
naimisiin aikoville raumalaisille.
 

Saksittuja
Kokosi Marja-Riitta Saastamoinen



         AAKUSTI 1/2009  �9

Kotimaa: Liisa Hyssälä siirtää Lääke-
laitoksen Kuopioon. Pakkosiirretyille 
tarjotaan kenttälounas Mikkelissä ja 
Pieksämäellä  jaetaan buranat. Savossa 
särkykin siirtyy kuuntelijalle.

(Matti Pitko, Aamulehti  21.1.2009)

Jos television viihdeohjelmassa lasketaan 
leikkiä mustalaisista, somaleista, lappa-
laisista tai savolaisista, tulee poliisille heti 
ilmiantoja ja alkaa tutkinta. 

Mainostajat ovat yliherkkiä. 
Lignell&Piispanen peruutti 500 000  markan 
mainoskampanjan, kun kauppaneuvos 
Paukku oli Savon Viinaa  maistaessaan 
väittänyt, että ”eihän tässä ole muuta 
savolaista kuin Kallavesi”. Snapsin pirtukin 
tuli ulkomailta.
Savolaishuumoria opin inhoamaan jo 40-
luvulla, kun olin savolaisen vaarini luona 
Kangasniemellä hiihtolomalla. Jo silloin 
tajusin, että savolaiset ovat ehkä naurettavia, 
mutta eivät hauskoja. Tamperelaishuumorista 
saan taiveihottumaa. Radion kuuluttaja ei 
ehdi lausua loppuun sanaa Alivaltiosihteeri, 
kun olen jo sulkenut toosan.

(Aarno Laitinen, Iltalehti 24.1.2009)

By train from Pöljä to Bryssel.
Eurovaaleihin lähtevä Atik Ismail paljastaa 
sloganinsa.
(Iltalehti lainasi Savon Sanomia 20.1.2009)

Sotilaspappi sekstaili kännissä. Aika 
vetävä otsikko, eikös vaan? Se on peräi-
sin Ylioppilaslehden edesmenneeltä 
pakinoitsijalta Keskoselta, jonka mukaan 
parhaassa tekstissä yhdistyvät armeija, 
uskonto, seksi ja alkoholi.
Mitäänsanomattomilla otsikoilla ei verkon 
kilpailussa pärjää: pitää olla jännitystä, 
ristiriitaa ja selkeyttä.

(Esa Mäkinen, HS 27.1.2009)

Mikä on yleisin suomalaisissa sanoma-
lehdissä esiintyvä sana?
a) Ei   b) Ja   c) On   d) Se

Vastaus on c. (HS Uutisguru, 4.11.2008)

Toimittaja Hannu Karpo haastatteli 1990 

Savon Vesannolla poliisi Teuvo Soinista, 
joka oli rakentanut rahanpuutteessaan 
työajoneuvoksi kolmipyöräisen. Sininen 
hälytysvalo vilkkui polkupyörän yllä 
tangossa, johon pidätetty kytkettiin ajon 
ajaksi. Se tapahtui pistämällä henkari 
kyydittävän pusakan sisään ja kiinnittämällä 
koukku sopivalle korkeudelle tangossa 
olevaan reikään. Missä olet, Teuvo? 
Me haluaisimme tietää, mitä sittemmin 
tapahtui.

(Kaupunkilehti Vartti 19.11.2008)

Lörtsyille EU:n siunaus. Kaksi 
savonlinnalaista leipomoyrittäjää haluaa 
varmistaa, ettei lörtsyn nimissä valmisteta 
muuta kuin perinteistä savonlinnalaista 
piirakkaa. Euroopassa jo noin 800 tuotetta 
on saanut nimisuojan.
Eteläeurooppalaisen turistin kieli ei tosin 
välttämättä  taivu sanomaan lörtsyn erikoista 
nimeä suomalaiselle myyjälle.

(HS 21.12.2008)

Vaali-iltana kannattaa tarkkailla pienen 
Kihniön tulosta. Se on sementoimassa 
paikkansa Suomen perussuomalaisimpana 
pitäjänä. Eduskuntavaaleissa smp-persut 
ovat hivotelleet siellä jo yli 50 prosentin 
kannatusta – kepun kustannuksella 
tietenkin.
Tai sitten kihniöläiset vain kujeilevat. 
Sikäläisessä äänestäjäkunnassahan satakun-
talainen, hersyvä huumorintaju nivoutuu 
harmonisella tavalla eteläpohjalaiseen 
avarakatseiseen liberalismiin.

(Pekka Ervasti, SK 42/2008)

Katiskanaara Jäikö katiska järveen? Etkä 
muista, minne. Ei hätää, merimagneetti 
saattaa hyvinkin löytää sen, sillä se löytää 
ja vetää ylös pohjasta jopa 60 kilon 
metalliesineitä. Anopin naaraukseen tämä 
tosin ei taida riittää, vaikka anoppi olisikin 
teräsmuori.

(Vehjetärpit, Suomen Kuvalehti 42/2008)

Senasakoiluja: Jokainen kirjoitustyötä 
tekevä on takonut omat kilapilunsa ja 
repunansa (kilpailu, peruna). Ne ovat niin 
sanottuja panovirhepaholaisia. 
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Omat kirjoitusvirhesuosikkini tulevat 
Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta.
Muuan mamma myi Turun torilla korvasieniä. 
Torivalvoja vaati, että tappavan myrkyllisten 
sienien myyntipöydällä pitää kertoa että 
sienet ovat käsittelemättöminä vaarallisia. 
Sienikauppa tyrehtyi kokonaan. Pöydällä 
luki: Käsittämättömän vaarallisia.
Toinen tarina maalaiskylästä Satakunnasta. 
Kauppias sai sillilähetyksen ja kiinnitti 
omatekoisen mainoskyltin ikkunaan, jotta 
kyläläiset tietävät silliä olevan saatavana.
Silliä saatana, luki kyltissä.
(Marjaana Karhukorpi, AL 7.12.2008)

Kirposi kädestä kapula, loppui känni ja 
krapula. Vaiennut on ääni rummun, ukki 
kutjottaa nyt alla kummun. Teksti ukin 
oma.
(Kuolinilmoitusvärssy Keskisuomalaisessa 
13.7.2008)

Jökötysbrändi
Suomelle ruvetaan rakentamaan uutta 
brändiä, imagoa, mielikuvaa Jorma Ollilan 

johdolla. - - - Jökötys on myös mainio 
vientituote. Juhlien järjestäjät voisivat 
tilata kokkareilleen Suomesta muutaman 
jököttäjän, joko selvänä tai juovuksissa, 
samaan tapaan kuin tilataan julkkiksia 
huomion herättämiseksi. Ammattitaitoisen 
suomalaisjököttäjän rinnalla tylsätkin muut 
vieraat näyttäisivät räiskyviltä persoonilta ja 
pikkujulkkikset ylittäisivät uutiskynnyksen.

(Jukka Ukkola, SK 26.9.2008)

Lupsakat potkut
Metsäkonevalmistaja Ponssen arvoihin 
kuuluu yhtiön mukaan Ponsse-henki: 
”Lupsakkuus ja reilu  meininki”. 
Maanantaina yhtiö ilmoitti suunnittelevansa 
potkuja noin 200 työntekijälleen. Kyseessä 
ovat ilmeisesti lupsakat potkut, reilulla 
meiningillä.
(Esa Mäkinen, HS, Välihuomio 10.12.2008)

Tudei iis mandi änt snou. (Suomennos 
apinaenglannista: Tänään on maanantai ja on 
lunta). (Matti Pitko, Aamulehti 24.11.2008)

Vestäjien kirjakantti  
tapahtuma syksyllä

Vestäjät järjestää Kirjakantti-kirjal-
lisuustapahtuman syksyllä 2009. 

Myös runonäyttely ja –matineatoimin-
taa jatketaan, Vestäjät ry:stä kerrotaan.. 

Tekstipajatoiminta jatkuu jäsenille 
avoimena palautefoorumina. Suuren 
suosion saanut lukurinkitoiminta van-
husten palvelutaloissa jatketaa. 

Jäseniltoja järjestetään noin kerran 
kuussa. Mahdollisuuksien mukaan 
niiden yhteyteen järjestetään kirjailija-
vierailuja tai muuta ohjelmaa. 

Toimintaa pyritään laajentamaan 
koko Pohjois-Savon alueelle Yhdistyk-
sen 50-vuotisjuhlajulkaisuun kokoami-
nen on aloitettu. 

Vestäjien pitkäaikainen puheen-
johtaja Ritva Kolehmainen luopui 

puheenjohtajuudesta. Hän on toiminut 
tehtävässä vuodesta 2004 alkaen.

Kolehmainen kiitti lämpimin sanoin 
kokousta ja toivotti johtokunnalle 
ja puheenjohtajalle menetystä.
.
Muuta Vilimiteistä Suuntaan

Vestäjät kuuluvat Kuopio Festival-
siin (KF) yhdessä Kallava-teatterifes-
tivaalin ja Vilimit-elokuvatapahtuman 
ja Taiteiden juhlan kanssa. Yhdistys 
kuuluu myös Kirjailijayhdistysten 
neuvottelukuntaan (SUUNTA), jota 
hallinnoi Kirjailijaliitto yhdessä yhdis-
tysten kanssa. 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 
2008 lopussa 131. 

Yhdistyksen toimisto sijaitsee 
Kuopiossa Tukipilarin tiloissa, Kol-
jonniemenkatu 2. II krs. Yhdistyksellä 
on omat nettisivut osoitteessa www.
vestajat.fi.
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Professori Osmo Hänninen täyttää 70 
vuotta vapunaattona  30.4.   Merk-

kipäivää juhlitaan 29.4.  Kuopion yli-
opistolla uusien fysiologian professorien 
virkaanastujaistilaisuudessa ja sen jälkeen 
Savon kielen seuran järjestämässä juh-
lassa,  jossa tuodaan esille emerituspro-
fessori  Hännisen panosta  humanistina ja 
savolaisen maakuntahengen  puolestapu-
hujana.

Lahdesta kotoisin oleva  professori  ei 
lähes neljänkymmenen asumisvuoden 
aikana ole  oppinut  viäntämään savvoo, 
mutta  hän on nähnyt  savolaisuuden  
hyvät ja huonot puolet ja  tohtinut lausua  
havaintonsa kärkevästikin ääneen.

Osmo Hänninen tuli vasta perustetun 
Kuopion korkeakoulun suunnittelupro-
fessoriksi 1971, nimitettiin 1972 fysio-
logian professoriksi, mistä virasta hän 
jäi eläkkeelle 2004.  Hän oli  Kuopion 
korkeakoulun vararehtori 1972-1978 ja  
yliopiston rehtori 1981-1984.

Tieteellisellä uralla hän ei  fakkiutunut 
vaan on luonut ennakkoluulottomasti  
yhteyksiä esimerkiksi kansanparannuksen 
menetelmiin. Maakunnan henkisessä  il-
mapiirissä hän on  vaikuttanut keskustel-
len ja houkutellen savolaisia käyttämään 
suurinta henkistä rikkauttaan  eli savon 
murteen ilmaisuvoimaa.

Yksi siivet saaneita ajatuksia oli Savon 
kielen seuran perustaminen 1982, ja Hän-
ninen on toiminut siitä lähtien puheenjoh-
tajana. Seura on muistuttanut  savolaisista 
vaikuttajista muistomerkeillä,  joista 
kaukaisimmat on viety Värmlantiin ja Vi-

roon,   ja hakenut savolaisten muuttajien 
juuria Amerikoista asti. Hänninen on ollut 
virittelemässä heimojen välistä yhteistyö-
tä, ja kahden vuoden välein järjestettävät 
murrepuheen  SM-kilpailut ovat osaltaan  
lisänneet murteiden suosiota.  

Snellmania-rakennuksen luentosali L 
21  29.4. klo 12  alkavassa virkaanastus-
jaistilaisuudessa pitävät esitelmät fysio-
logian  professori Timo Lakka ja profes-
sori Jari Karhu.  Professori Hänninen 
esitelmöi aiheesta Fysiologia ennen, nyt 
ja tulevaisuudessa. 

Väliajalla yliopisto tarjoaa perinteisesti 
kakkukahvit ja savon kielen seuran emän-
nät kalakukkoa. Klo 15 tilaisuus jatkuu  
Savon kielen seuran puheenjohtajansa 
kunniaksi järjestämällä ohjelmaosuudel-
la.  Jäsenet ovat tervetulleita kumpaankin 
tilaisuuteen juhlimaan monipuolisen 
puheenjohtajansa merkkipäivää. 

Eila Ollikainen

Savon kielen seuran puheenjohtaja,  professori  
emeritus Osmo Hänninen  täyttää 70 vuotta

 Oikaisu.  Aakustissa nro 3/2008. Jäläkipelit näytelmän oli ohjannut Iiris Salmela, 
joka ei esiintynyt missään roolissa itse näytelmässä. Baarin Riittaa näytteli Piia Paa-
sonen ja Baarin Liisaa Iris Kauhanen. Pahoittelen nimien sekaanuksia tekstissäni.  
Anteeksi kovasti. – Antakee armoo!                                             Birgitta Pajusilta

Kieliseuran puheenjohtaja Osmo Hänni-
nen juhlii yliopistolla 29.4. 2009.
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Kuopion kaupungin kirjallisuuspalkin-
non   Savonian palkintoraati teki tänä 

vuonna  uuden avauksen.  Kahdettakym-
menettä kertaa jaetulla tunnustuksella  ei 
palkita vain romaaneja kuten on totuttu 
ajattelemaan, vaan se  kuuluu sääntöjen 
mukaan antaa tunnustuspalkintona ”savo-
laiselle kirjailijalle merkittävästä kauno-
kirjallisesta teoksesta”.

Vuosien varrella kriteerit täyttäväksi on 
arvioitu myös  novelli- ja runokokoelmia, 
lasten ja nuorten kirjoja sekä esseekokoel-
ma. Tänä vuonna tunnustus annettiin en-
simmäisen kerran näytelmälle. 

”Kirjallisuus on aikansa ja näkemys-
tensä tulkki. Se on nostanut esille yhteis-
kunnallisia epäkohtia ja saanut aikaan 
parannuksia. Kirjallisuuden historiassa on 

monia esimerkkejä teoksista, jotka ovat 
ottaneet kantaa yhteiskunnan vähäväkis-
ten asemaan”, perusteli Savonia-palkin-
toraadin puheenjohtaja, lehtori Annukka 
Airaksinen valintaa nostaa  kuuden fina-
listin  joukosta saajaksi Anna Krogeruk-
sen näytelmä ”Kuin ensimmäistä päivää”. 

 Raadin perustelut olivat seuraavat:  

.  

XX, vuoden 2009   
Savonia –palkinto näytelmälle

Anna Krogeruksen tekstissä kuuluu nykypäivän Minna Canthin ääni

Ilmo, 7 kuukautta,  kautta aikojen nuorin Savonia-palkintojuhlan osanottaja äitinsä 
Anna Krogeruksen ja mummonsa Tellervo Krogeruksen hoivissa.

”Kirjoittaja on aikamme Minna 
Canth: näytelmä ottaa kantaa yh-
teiskunnallisiin epäkohtiin ja puo-
lustaa naisten ja muiden heikkojen 
asemaa. Päähenkilö Ritvan selkää 
koettavat katkaista niin työtoverit 
kuin olosuhteetkin: tuttua niin mo-
nelta työpaikalta. Näytelmän hen-
kilöt eivät ole sankarigalleriasta, 
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Savonia-palkintoraati ei ole havaintoi-
neen yksin.  Kajaanin kaupunginteatteris-
sa viime vuoden aikana esitetty näytelmä 
on saanut tunnustusta yleisöltä ja ammat-
tilaisilta sekä  Vuoden teatteriteko-tunnus-
tuksen.  Se oli  myös ehdolla Näytelmäkir-
jailijaliiton Lea-palkinnolle.

 Kajaanin kaupunginteatterissa viimei-
nen esitys oli joulukuussa, mutta näytel-
mä on tulossa kolmen ammattiteatterin 
ohjelmistoon.  Suomalaiset teatterit saavat 
kaivatun ajankohtaisen kotimaisen näytel-
män,  jolle voi ennustaa myönteistä  vas-
taanottoa.  

”Kuin ensimmäistä päivää”  on yhtä ai-
kaa traaginen ja humoristinen kuvaus yh-
teiskunnallisen  palvelulaitoksen arkipäi-
västä,  potilaista ja hoitajista. Aihepiiristä 
on luettu uutisia ja mielipidekirjoituksia,  
ja onhan laitoksissa vierailevilla   omaisil-
la silmät päässä. Ehkä  muutosta asioihin 
voisi tapahtua näin nähdyn kautta. 

”Näytelmäkirjallisuus on olemuksel-
taan toisen ihmisen asemaan asettumista, 
se tavoittelee totuutta, joka ei koskaan ole 
yksisilmäinen tai mustavalkoinen. Täs-
sä monikulttuurisessa, monikielisessä ja 
–mielisessä todellisuudessa, jossa tänä 
päivänä elämme, ja joka hyvin konflikti-
herkkä, tarvitaan toiseuden kohtaamisen 
taitoja ”, selvittää tekijä.lähtökohtiaan.

Palkittuun näytelmään voi tutustua teks-
tinä.   ”Kuin ensimmäistä päivää ” ilmestyi 
viime vuonna  Kirja kerrallaan –kustanta-
mon julkaisemana kirjana. Kotimaisiin 
näytelmiin ja palvelukustantamiseen kes-
kittynyt helsinkiläinen kustantamo on jul-
kaissut myös tekijän  esikoisnäytelmän   
”Rakkaudesta minuun”. Se  esitettiin 
Kansallisteatterin Omapohja-näyttämöllä 
2006,  ja siitä Anna Krogerus sai Suomen 
Arvostelijain Liiton Kritiikin kannukset.

Kuopio ja kulttuurikoti  
kasvuympäristönä  

 Savonia -palkittujen savolaisuudesta  
on  joskus käyty keskustelua,  mutta aina-
kaan tämänvuotisessa valinnasta ei ole no-
kan koputtamista. Anna Krogerukselle, 35  
Kuopio on  lapsuus-  ja koulukaupunki. 

vaan he ovat lähihoitajia, maahan-
muuttajia ja siviilipalvelusmiehiä. 
Canthista Krogerus poikkeaa sillä, 
että teos on vakavasta aiheestaan 
huolimatta humoristinen ja lämmin-
henkinen. Näytelmän dialogi on tii-
vistä mutta todentuntuista, ja se kul-
jettaa draamaa notkeasti eteenpäin.

Maahanmuuttaja-Adamin hahmo 
osoittaa naurettaviksi ja kummalli-
siksi monet itsestäänselvyyksinä pi-
tämämme asiat, kuten runsaan kah-
vinjuonnin ja turhat säännöt. Sekä 
Adamin että muidenkin henkilöiden 
kautta Krogerus näyttää, kuinka 
olennainen – ihmisen tarpeet – on 
saanut yhteiskunnassamme väistyä 
tehokkuuden ja itsekkyyden tieltä.”

  Savonia-palkitut teokset olivat  Kuopion 
kaupungintalolla  palkintojuhlan aikana 
yleisön tutkittavina. Kirjallisuuspalkinnon  
ensimmäisinä vuosina  palkitut kirjailijat 
eivät ole keskuudessamme.
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 ”Tähän kaupunkiin minulla tulee aina 
olemaan syvä suhde”,  hän tunnusti  pal-
kinnosta  kiittäessään ja  toi esiin erityises-
ti turvallista kasvuympäristöä  avartaneet 
taideharrastukset ja –elämykset.   ”Sain 
varttua kodissa,  jossa taide kuului niin 
itsestään selvästi perusarvoihin,  ettei sen 
läsnäoloa osannut pitää mitenkään erityi-
senä asiana. Oman lapsen synnyttyä ym-
märtää näiden ulottuvuuksien avaamisen 
koko merkityksen.”  

Kuopiolaisen kulttuurikodin  isä,  ho-
vioikeudenneuvos Mikael Krogerus 
tunnetaan kaupungin   musiikkiharrastus-

toiminnan  tukijana, äiti, fil. lis. Tellervo 
Krogerus on kirjallisuuden tutkija ja Jo-
ensuun yliopiston  kirjallisuuden dosentti. 
Kasvuvuosien kokemuksiin liittyi myös 
kotona ja vanhainkodissa asuneen  isoäi-
din hiljaisesti edistyneen dementoitumi-
sen seuraaminen.  

Anna Krogerus kirjoitti  ylioppilaak-
si Kuopion Musiikkilukiosta 1993,  on 
opiskellut sanataidetta Jyväskylän yliopis-
tossa,  draamaa ja filosofiaa Tampereen 
yliopistossa, ohjaajatyötä ja dramaturgiaa 
Teatterikorkeakoulussa mistä hän valmis-
tui  teatteritaiteen maisteriksi 2002.

Hän on tehnyt ohjauksia mm.  KOM-
teatteriin ja Jyväskylän teatteriin. Kajaanin 
kaupunginteatterin kirjailija-dramaturgina 
hän  on työskennellyt 1.8.2005 alkaen.  
Omaan perheeseen kuuluu puoliso  ja  alle 
vuoden ikäinen Ilmo-poika.

Opiskelujen ulkopuolelta  työ- ja elä-
mänkokemusta on  karttunut  MS-potilaan 
henkilökohtaisena avustajana,  lajittelija-
na ja jakajana Suomen Postissa, puutarha-
työntekijänä hautausmaalla, mansikanpoi-
mijana, lastenhoitajana, kehitysmaakaupan 
myyjänä ja  kolumnistina kuopiolaisessa 
Kirkko ja Koti-lehdessä.

Eila Ollikainen 

Kuopion kaupungin puolesta  Savonia-palkintosekin  onnitteluineen dramaturgi Anna 
Krogerukselle luovuttivat  kaupunginjohtaja Petteri Paronen ja raadin puheenjohtaja, 
lehtori  Annukka Airaksinen (oik.).

Dramaturgi Anna Krogerus ja  turvallista 
lapsuuden maisemaa Kuopiosta. 
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Kaksikymmentä Savoniaa 

Kuopion kaupungin perustama Savo-
nia –kirjallisuuspalkinto jaettiin ensim-
mäisen kerran  1986, ja sen sai  Elina 
Karjalainen teoksesta Tärisevä enkeli 
ja muita juttuja. Seuraavat palkintojen-
saajat ovat olleet  1987 Eino Säisä teok-
sesta  Afrikan tähti, 1988 Matti Rossi 
Teko, 1989 Jukka Parkkinen teoksilla 
Osakkeet nousussa Osku ja Voittoa ko-
tiin Osku, 1990 Lassi Nummi Requem, 
1993 Kari Hotakainen Buster Keaton, 
elämä ja teot, 1995 Pirjo Hassinen En-
nustaja, 1997 Inka Nousiainen Kiina-
laiset kengät, 1998 Sari Mikkonen Pak-
kasyön odottaja, 1999 Sirpa Kähkönen 
Mustat morsiamet,  2000 Eira Mollberg 
Vakuuslapset, 2001 Pekka Kejonen Ke-
vätpäiväntasaus 2006 Aila Meriluoto 
Mekko meni taululle, 2003 Asko Sahl-

berg Höyhen, 2004 Jorma Ranivaara 
Upseerin parempi elämä, 2005 Ilpo 
Tiihonen Largo, 2006 Markku Pääsky-
nen  Tämän maailmantärkeimmät asiat, 
2007 Marja-Leena Tiainen Alexis ja pe-
lon aika,  2008 Markku Turunen Löy-
tötavaraa, 2009 Anna Krogerus, Kuin 
ensimmäistä päivää.. 

Savonia-palkinnon summa oli mark-
ka-aikaan 30 000-50 000 mk ja kohosi 
2000-luvulla 8 500-10 000 euroon. Val-
takunnallisestikin siitä on tullut huo-
mattu kirjallisuuspalkinto.

Vuoden 2009 palkinnonsaajiksi eh-
dolla  olivat Anna Krogeruksen lisäksi 
Marja-Leena Lempisen Punainen lum-
me, Maritta Lintusen Tapaus Sidoroff, 
Mari Mörön Paikkaa ja mieltä, Mark-
ku Rönkön Juoksupoika ja Esko-Pekka 
Tiitisen Viiva.

Opetusministeriön kulttuurilehtituen 
jakoperusteita on muutettu vastaa-

maan paremmin lehtien tarpeita! Tukeen 
tulee myös 200 000 euron korotus veikka-
usvoittorahoista. Nyt hakijalehtien ei enää 
tarvitse olla tappiollisia, ja rahaa voidaan 
myöntää myös kehitysprojekteihin. 

OPM:n ohjeessa mainitaan mm. näin: 
”Avustusta voidaan myöntää myös  verk-
kosivujen tai verkkolehden kehittämiseen 
sekä yhteistyö- ja muihin kehittämishank-
keisiin koskien esimerkiksi lehtien toimit-
tamista, markkinointia, myyntiä ja sisäl-
löllistä kehittämistä sekä kansainvälistä 
yhteistyötä.”

Kulttuurilehtilautakuntaan uusi jäsen
Kulttuurilehtilautakuntaan va-

littiin tehtävänsä lopettaneen Outi 
Nyytäjän tilalle Kultin ehdotukses-

ta YTM Riikka Kaihovaara, joka 
tällä hetkellä työskentelee toimittajana 
YLE:n MOT-ohjelmassa.

Kaihovaara on työskennellyt uransa 
aikana toimittajana useissa lehdissä ja tv-
ohjelmissa ja ollut lukuisissa luottamus-
tehtävissä.

Savon kielen seuran edustajana lehti-
lautakunnassa jatkaa toimittaja Eila Olli-
kainen Kuopiosta.

Kultti Maailma kylässä –festivaalilla
Kultti on mitä todennäköisimmin mu-

kana 23.-24.5.2009 Helsingissä, Kaisa-
niemen puistossa järjestettävällä Maailma 
kylässä -festivaalilla.

Ilmoittautuminen vahvistetaan järjes-
tävän tahon puolelta helmikuun lopulla.  
Katso lisää tapahtuman sivuilta:

http://www.maailmakylassa.fi.

Lisää rahaa, kulttuurilehtituki uudistui
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Koulupoikana 
luin Yrjö Ko-

kon kirjan Hyvän 
tahdon saaret. Kyte-
mään jäi ajatus: jos-
pa minäkin joskus?

Haave on toteu-
tunut useita kertoja.

Koulukirjoissa 
kerrotaan Egyp-
tin pyramideista. 
Monilta on jäänyt 
huomaamatta, että 
pyramideja on muu-
allakin. Englantilai-
set ihmettelevät vie-
läkin, kuka rakensi mahtavat Stonehengen 
kivipatsaat. Sudanissa, Indonesiassa ja 
Mesopotamiassa on pyramideja. Mayojen 
ja atsteekkien pyramidit tuovat Meksi-
koon kymmeniä miljoonia turisteja paik-
kaamaan maan horjuvaa taloutta.

Norjalainen elämäntapaseikkailija, 
antropologi ja kirjailija Thor Heyerdahl 
(1914 - 2002) alkoi ihmetellä, miksi mo-
net pyramidit muistuttavat Egyptin pyra-
mideja. Olisiko niillä mahdollisesti jotain 
yhteistä?

Niinpä tämä rohkea viikinkien jälke-
läinen - nykyajan Kolumbus - rakensi v. 
1947 Kon-Tiki-nimisen balsalautan ja 
purjehti sillä kuuden miehen kanssa Tyy-
nen Valtameren ylitse Polynesiasta Etelä-
Amerikkaan noin sadassa päivässä. Näin 
hän pystyi todistamaan, että oli mahdollis-
ta ylittää valtameri ”alkeellisella” lautalla. 
Samoin Heyerdahl kiinnostui Polynesian 
Fatu-Hiva-saaresta ja sen vanhimmista 
asukkaista. 

Muinaisten egyptiläisten auringonju-
mala Ran mukaan nimetyllä lautalla Hey-
erdahl ylitti Atlantin valtameren 1969 - to-
sin myrskyt sotkivat suunnitelmia.

Tigris-lautalla rohkea seikkailija todisti 
v. 1977 -78, että egyptiläiset olisivat pys-
tyneet pitämään yhteyttä Mesopotamiaan 
Intian valtameren kautta.

Heyerdahl kävi 1986 -88 tutkimassa 
Pääsiäissaarten valtavankokoisia ihmis-
hahmoisia patsaita.

Seuraavaksi tutkija löysi Perun pyra-
mideista piirroksia balsalautoista, joita oli 
tehty n. v. 1100 - siis ennen Kolumbusta.

Heyerdahl oli karismaattinen henkilö. 
Hänen matkansa todistivat, että Amerikka 
oli löydetty moneen kertaan ennen Ko-
lumbusta.

Hän kävi Kanarian saariin kuuluval-
la Teneriffalla tutkimassa vuodesta 1991 
alkaen Guimarin kaupungin luona olevia 
pyramideja, joiden uskotaan olevan saar-
ten alkuasukkaitten eli guanchien rakenta-
mia.

Siellä oli alun perin yhdeksän pyra-
midia, joista on jäljellä kuusi. Paikalliset 
asukkaat olivat pitäneet niitä pelkkinä ki-
vikasoina, joista maanviljelijät olivat otta-
neet rakennusmateriaalia.

Heyerdahl huomasi, että Guimarin py-
ramidien - jotka muistuttavat mayojen ja 
atsteekkien pyramideja Meksikossa - kul-
mien kivissä oli selviä ihmisten tekemiä 
merkkejä. Lisäksi pyramideilla oli tietty 
suunta. Esimerkiksi portaat olivat länsi-
puolella, jolloin talvipäivän seisauksen 
aikana nousija astuu suoraan nousevaan 
aurinkoon.

PYRAMIDEJA KANARIALLA
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Guanchit hämärän peitossa
Guancheista ei tiedetä kovinkaan pal-

jon. Tuhansia pääkalloja ja muumioitu-
neita ruumiita on löytynyt varsinkin pää-
kaupunki Santa Cruzin läheltä. Heidän 
uskotaan tulleen saarille Pohjois-Afrikas-
ta Saharan kuivumisen aikoina 6000 eaa. 
Kielellisesti he olivat berberien lähisuku-
laisia. Teneriffan guanchit käyttivät kir-
jailtuja nahkavaatteita, hiomattomia kivi-
aseita, tunsivat alkeellisen maanviljelyn ja 
asuivat luolissa.

Espanjalaisten 1500-luvun lähteiden 
mukaan guanchit olivat pitkiä, ruskettu-
neita, vahvarakenteisia - ja joillakin heistä 
oli vaaleat hiukset ja siniset silmät. Mutta 
todisteita siitä, että guanchit polveutuisi-
vat kelteistä tai germaaneista, ei ole.

Gomeran saarella on säilynyt guanchi-
en merkillinen silbo-vihellyskieli, jolla ih-
miset ovat viestittäneet asioita pitkienkin 
matkojen päähän. Kristoffer Kolumbus 
kävi Gomeran saarella tapaamassa mor-
siantaan, ennen kuin läksi purjehtimaan 
kohti länttä.

Teneriffalla palvottiin auringonjuma-
laa, taivaan luojaa. Suurin paholainen asui 
tulivuori Teidellä. 

Roomalainen Plinius vanh. kertoo, että 
karthagolaiset olisivat nähneet saarilla 
suurten rakennusten raunioita. Ovatpa jot-

kut innostuneet tarunomaisesta Altantis-
saarestakin.

Guanchien aikana Teneriffalla oli yh-
deksän kuningasta. Kastiliasta eli Espan-
jasta tulleet valloittajat pettivät kuninkail-
le antamansa lupauksen ja valta siirtyi 
espanjalaisille. Espanjalaisten tuliaseet 
olivat kivikauden guancheja vastaan yhtä 
tehokkaita kuin Etelä-Amerikassakin, mis-
sä espanjalaiset konkvistadorit valloittivat 
tuhannella miehellä ison valtakunnan.

Santa Cruzissa on arkeologinen museo, 
jossa on runsaasti guanchien esineistöä ja 
tietoa heidän uskonnostaan sekä sosiaali-
sesta verkostostaan.

Nykyään Guimarin - guanchien antama 
nimi oli Acaimo - pyramideilla järjeste-
tään kulttuuritapahtumia - jopa gaala-illal-
lisia ilmastoidussa auditoriossa.

Yleisesti uskotaan, että Guimarin py-
ramidit ovat Kanarian saarten alkuasuk-
kaitten eli guanchien rakentamia. Heidän 
kulttuurinsa on kadonnut ja sulautunut 
espanjalaisiin, mutta mystiset pyramidit 
- vaikka niiden olemuksesta tiedemiehet 
vieläkin keskustelevat - jatkavat olemas-
saoloaan.

Taidanpa järjestää itseni uudelleen Te-
neriffalle ja tutustua entistä tarkemmin 
guancheihin ja pyramideihin.

Leo Puurunen

Mun isän’oli lautamies
ja nuorna kauniskin.
Ja talonpojan taidoilla
hän lakia tulkitsi.
Olj’ lakikirja salkussaan
kun kylillä kierteli.
Hän teki kauppakirjoja;
maat myytiin, ostettiin.

Olin viisitoistavuotias,
kun isä saneli:

Nyt lue tyttö lakia
ja perintöoikeutta.
Saat auttaa isääs’ 
kirjoissa terveellä järjellä.
Sen muistat,
ettet poikkea,
et pisteellä, pilkulla.

Niin tulin isäll’ kirjuriks’
sain hältä kiitosta.
Vaikk’ Suomen laki,  merkitys,

on alati muuttuva,
niin oikeusaate, säädäntö
on kaikkein suojana.
Lain muoto ja sen toteutus,
oikeuden pohjana.

Aune Räsänen
Vehmersalmi

Lue tyttö lakia
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Maukasta
savon kieltä
seitsemänä

päivänä
viikossa,

edullisesti
kotiin

toimitettuna

www.savonsanomat.fi

Savon Sanomien sutkaus, nurkkavitsi, on elävää savolaista
sanallista perinnettä ja samalla myös väärentämätön

todiste kunkin ajan arvoista ja sattumuksista.
Se on myös palsta, jota kaikki lukijat saavat olla vapaasti

toimittamassa. Lähetä oma sutkausehdotuksesi osoitteella
Savon Sanomat/sutkaus, PL 68, 70101 Kuopio tai sähköpostitse

lukijansanomat@savonsanomat.fi


