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Kunnioittakaamme tohtori
Wolmar Schildt-Kilpistä

T

ulevana kesänä tulee kuluneeksi
200 vuotta suomen kielen erään
merkkihenkilön syntymästä Laukaassa.
Samoin tulee kuluneeksi 200 v. Uno Cygnaeuksen syntymästä. Jälkimmäistä on
muistettu monessa yhteydessä. Suomen
kielen aseman taistelussa on liian vähälle
huomiolle jäänyt Jyväskylän piirilääkäri
Wolmar Schildt (1810-1893). Hän oli
Snellmanin aikalainen ja myös Saiman
avustaja. Schildtin linjaa kuvaa oman kirjailijanimensä suomentaminen Wolmari
Kilpiseksi.
Adolf Ivar Arwidsson oli hieman
aikaisemmin ajanut Ylä-Savon runonkeräysretkensä jälkeen suomenkielistä
yliopisto-opetusta Turun Akatemiaan.
Sen seurauksena hän sai lähteä pois koko
maasta Ruotsiin elämäntyötään tekemään.
Wolmar Schildt oli kuitenkin aatelismies, ehkä aikakin oli jo toinen. Suomen
kielisen yliopisto-opetuksen uusi ehdottaja sai tehdä työnsä synnyinseudullaan.
Hän meni myös niin pitkälle, että hän ehdotti suomenkielisen yliopiston perustamista Jyväskylään. Hän lahjoitti sitä varten pyöreän summan eli 40 000 silloista
markkaa. Laskuri laskee sille nykyrahassa
arvoksi vajaat miljoona euroa kohtuullisten korkojen kanssa. Kelpo esimerkki
niille, jotka harkitsevat rahalahjoituksia
eri yliopistoille.
Schildt ajoi myös suomenkielistä
oppikoulua. Näin syntyi Jyväskylän yläalkeiskoulu v. 1858 eli samana vuonna kun
ensimmäinen suomenkielinen väitöskirja tarkastettiin Helsingin yliopistossa.
Pieksämäkinen Rietrikki Polèn sai ensimmäisenä puolustaa suomenkielistä väitöskirjaansa. Suomen kielen professorina
toimi silloin entinen Kajaanin piirilääkäri

Elias Lönnrot.
Jyväskylässä aloitettiin vuonna 1863
suomenkielinen kansakoulunopettajien
valmistus, eli samoihin aikoihin, kun senaattori J.V. Snellman sai ajettua keisari
Aleksanteri II:n avulla suomen kielelle
virallisen aseman. Tällä oli luultavasti
suurempi merkitys kuin siihen aikaan olisi ollut yliopistolla, koska opettajista oli
varmaan pula. Opettajaseminaarista tuli
v. 1966 yliopisto, eli samana vuonna, kun
annettiin lait Itä-Suomen korkeakouluista.
Yliopistoja niistäkin pian tuli.
Me muistamme luultavasti tietämättämme jatkuvasti Wolmar Schildtia. Me
käytämme sanoja tiede ja taide liki jokainen päivä. Kiitos hänelle näistä hyvistä
sanoista. Hän ehdotti monia muitakin
yleiseen käyttöön omaksuttuja sanoja.
Yleisö kokoontuu urheilujuhliin.
Uskonnosta on käyty paljon keskustelua,
kun on jännitetty kenestä tulee maamme
seuraava arkkipiispa. Ympyrä ja neliö
samoin kuin päätelmä sekä kansalaisuus
ovat nekin hänen ehdottamiaan. Uuden
tavan hän kehitti myös suomen kielen
kirjoittamista varten, mutta onneksi se ei
sentään mennyt läpi
Schildt ehdotti myös Keski-Suomen
läänin perustamista, mutta nyt ovat kaikki
läänit lopulta päätyneet historian lehdille.
Wolmar Schildt nukkuu ikuista untaan
Jyväskylän keskustan hautausmaalla
mahtavan kuusen siimeksessä, kuten sopii
suomen kielen ja kulttuurin kehittäjälle.
Ehkä hänen mainetekonsa palaavat yleiseen tietoisuuteen tulevana kesänä, mutta
voisikohan hänelle ajatella muutakin
muistomerkkiä Suomen Ateenaan hautapaaden lisäksi?
Osmo Hänninen
AAKUSTI 1/2010 

jan kunnianteko edeltäjilleen ja oppimestareilleen ja taidokas näyttö siitä miten
moninainen merkitys suomen kielen sanoilla on, perusteli raati valintaansa.

”Maailmaan hiukan iloa”

Jukka Itkosen kanssa keskustelemassa kustannuspäällikkö Ulla Salmi (vasemmalla)
Kirjapajasta ja kriitikko Ritva Kolehmainen. Takana oik. kulttuurijohtaja Pekka Vähäkangas ja professori Sirkka Sinkkonen.

Savonia –kirjallisuuspalkinto
taiteen moniottelijalle

Jukka Itkosen runoissa soi kansanlaulu ja syvä tunnelma

S

avonia –palkintoraati yllätti. Kuopiossa vuodenvaihteessa 21. kerran jaettua kirjallisuuspalkintoa povattiin proosan
kirjoittajalle – tarjontaa oli! - mutta raati valitsi saajaksi taiteen rajoja rikkovan
moniottelijan Jukka Itkosen.
Runoilijana, lastenromaanien kirjoittajana, kuvittajana ja muusikkona Jukka
Itkonen, 58 on tehnyt neljän vuosikymmenen mittaisen uran. Nyt palkitusta runokirjasta ”Linnunlaulun saarella” raati
löysi elämänmyönteisyyttä ja lämpöä, jota
moni nykylukija kaipaa.
”Keskeisiä teemoja ovat suhde luontoon, elämään ja lähimmäisiin. Runot johdottavat lukijan kesän lämpöön, tyynen
järven rantamille ja Kaukometsän maise AAKUSTI 1/2010

miin. Maailma on levollinen, panteismi
voimakkaasti läsnä. Aurinko on ihmistä
siunaava jumalolento, joka tuntee meidät
kaikki.
Itkosen runot ovat kuin kansanlauluja, yksinkertaisia ja tiiviitä. Säkeet soivat
ja saavat hyräilemään niiden rytmissä
milloin iloisesti, milloin surumielisesti.
Yhtäkkiä lukija oivaltaa, että tekstissä on
paljon muutakin kuin sanojen ilmiasu ja
tunnelmointi. Ne välittävät lukijalle syvällisiä mietteitä olemassaolon suurista kysymyksistä.”
Niukoin sanoin huumorilla höystäen ja
lapsenuskonsa säilyttäneenä Itkonen vetää
huikeita ajatuskaaria ihmisen maalliselta
matkalta. Teos on elämää nähneen runoili-

Jukka Itkonen (syntynyt 1951 Varkaudessa) tunnetaan kaikenikäisiä puhuttelevista runoistaan. Hän on kirjoittanut lastenromaaneja, näytelmiä, tv-näytelmiä,
kuunnelmia sekä suomentanut lasten- ja
nuortenkirjoja. Lasten- ja nuortenkirjoja
ovat kustantaneet Otava, kuopiolainen
Kustannuskiila 1986-1990, Koivu ja tähti-kustannusyhtiö, WSOY sekä palkitun
runokirjan Kirjapaja. Tänä vuonna ilmestyy uusi lastenkirja.
Jukka Itkosen laaja-alaisuutta edustaa
musiikki. Hän on lastenmusiikkiyhtye
Z. Z. Topeliuksen perustajajäsen ja hänen 1200 laulutekstiään on sävelletty eri
taiteilijoille. Tuotantoa ovat myös lastenkabaree, pienoisooppera Suomen kansallisoopperaan sekä musikaalit Lahteen, Hämeenlinnaan ja Pyhätunturille.
Jukka Itkonen on kuvittanut kirjoja ja
suunnitellut kirjankansia. Hän on pitänyt
yksityisnäyttelyjä ja ollut mukana yhteisnäyttelyissä. Parhaillaan Unkarissa ja
Suomessa kiertää tauluja ja runosuomennoksia käsittävä Runoilijan talossa –näyttely
Ensimmäinen julkinen tunnustus oli
Martti Merenmaa-stipendi 1973, minkä
jälkeen ovat seuranneet mm. Varkauden

kaupungin kirjallisuus- ja kulttuuripalkinto, Arvi Lydecken-palkinto, Anni Swanmitali, Tirlittan-palkinto, Kirjallisuuskettu
sekä useita Savonia- ja Finlandia Juniorpalkintoehdokkuuksia.
Tarvittaessa kitara on Jukka Itkosen
oma instrumentti ja työn johtotähti ”kaunis yksinkertaisuus”.
-Se mistä Elvis sanoi, että hän haluaa
lohduttaa ihmisiä ja tuoda maailmaan hiukan iloa! Väkivaltaa ja ahdistusta on tässä
ajassa niin paljon. Mikähän selitys valtavalle dekkariboomillekin on, hän pohtii.
Vaihtoehdoksi hän tarjoaa runon kieltä ja

Jukka Itkosen mielestä runo
on parhain ääneen luettuna.
Kuva oik. ylhäällä
Professori Sirkka Sinkkonen
ja kulttuurijohtaja Pekka
Vähäkangas luovuttivat
Kuopion kaupungintalolla
juhlatilaisuudessa Jukka
Itkoselle tämänvuotisen Savonia-kirjallisuuspalkinnon.
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ääneen lukemista. Ääneen luettuna runon
rytmin kuulee parhaiten.
Lapsuusvuosilta Varkaudesta Jukka Itkonen muistaa lahjakkaana tarinankertojana ukkinsa Otto Ville Itkosen, joka oli
13-vuotiaana lähtenyt Heinävedeltä renkipojaksi, ollut sisävesilaivoilla ja päätynyt
metsätyönjohtajaksi. Ukki oli tavannut
Kuikka Koposenkin ja kertoi hänen tempuistaan. Tarinan aineksia sieltäkin ehkä
jäi mielen pohjalle.

Kirjallisuuden arvioinnista kertoi raadin
jäsen, farmaseutti Outi Turunen. Yksi Jukka Itkosen sanoittama laulu kuultiin Maija Halmeen yksinlauluesityksissä.
Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen

66 kirjaa ehdolla
Savonia-palkintosumma on 10 000
euroa ja se annetaan vuosittain tunnustuksena vuonna 2009 ilmestyneestä merkittävästä savolaisesta kaunokirjallisesta
teoksesta. Raati luki kaikkiaan 66 kirjaa ja
lopullisessa valinnassa olivat ehdolla Kari
Hotakaisen Ihmisen osa, Marko Kilven
Kadotetut, Sirpa Kähkösen Neidonkenkä,
Pasi Lampelan Kuolemansairauksia, Mari
Mörön Kuuri, Jouni Tossavaisen Koulu
sekä Jukka Itkosen Laululinnun saarella.
Kuopion kaupungintalolla 4.1. juhlassa palkinnon luovuttivat kulttuurijohtaja
Pekka Vähäkangas ja raadin puheenjohtaja professori (emerita) Sirkka Sinkkonen.

Savonia-kirjallisuuspalkinnolle oli ehdolla seitsemän savolaista kaunokirjallisesti
merkittäväksi arvioitua teosta. Kirjoja
arvioimassa Kirsi-Marja Myöhänen.

Jääskeläinen selvittää sanasoppaa
Rähtinänmäki, Riähtinänmäki,
Viättäminen
Lapinlahden-Varpaisjärven tien ohessa
tuntuu erikoiselta paikannimeltä, mutta
Tiettoverbi vetää, vettee
yritetään suaha selevä alakuperästä.
Hevonen vettää tukkirekkee
Rehkiä -verbi kuuluu itämurteissa,
Hevosmies viättää/ veättää
siis myös savossa mm. riehkiä. RiehkoMehtäpomo viätättää/ veätättää
ta, riehkasta merkitsee Nilsiässä telmiä.
Virma
viätätyttää/ veätätyttää
Rehto, riehto taas tarkoittaa aidan seiVientiyhtiö viätätytättää/ veätätyttää
väsväliä. Vanha germaaninen wrechte
Jos tarvis viätätytätytättää
on aitaus. Olisikohan sanan ja nimen
i:llinen syvänsavossa, e:llinen
alkuperä saksassa? Muinaisten kauplaetapuolella Sanoppa tuo muulla
payhteyksien kautta rehkiä olisi näin
kielellä verättää, veräryttää...
kulkeutunut muuallekin Suomeen.
Risto Jääskeläinen
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Nilsiän emäpitäjän vieraita
Ruotsin korkeasti kunnioitetmiehistö ehtivät asua Nilsiässä
tu ja rakastettu kuningas Kuskuitenkin nelisen kuukautta
taa III kiersi valtakuntansa
vuoden 1776 alussa vaikka
itäistä osaa 1770-luvun
asuinpaikoista ei olekaan
alkuvuosina mielessään
tietoa säilynyt.
hallinnon tehostaminen ja
Pitäjän kaavoitus- ja
sitä kautta verotulojen temittaustyötkin ehdittiin
hokkaampi käyttö. Ei ole
jo määrätä aloitettavaksi
tietoja siitä, että hän olisi
ja ne olisivat ulottuneet
soutaa lipsutellut myöpuolen peninkulman etäitätuuleen Syvärin vesiä
syyteen silloisesta pikkukruunu pikkuisen kallellaan
kirkosta.
Tahkolle päin silmitellen ja
Kiista ratkaistiin valitsesuunnitellen mutta mahdollismalla pääpaikaksi kompromistahan sekin tietysti on.
sinä pikkuruinen ja vaatimaton
Kuninkaiden tehtävähän on alitui- Kustaa III Kuopio. Tulevalle kaupungille vaseen ajatella valtakunnan kehittämistä ja linta oli onnenpotku ja on taannut komean
alamaistensa parasta.
menestyksen ja kehityksen.
Nilsiä pysyi osana Kuopion pitäjää aina
Kustaa oli kaapannut vallan säädyiltä
vain kolme vuotta aikaisemmin ja oli täyn- vuoteen 1816, jolloin siitä tuli oma seuranä tarmoa ja ideoita. Kunnioitus ja rak- kuntansa ja samalla hallintopitäjä.
kauskin pääosin hiipuivat parissakymmenessä vuodessa ja kapteeni Anckarström Dolgoruki koukkasi Nilsiän kautta
ampui kuninkaan Tukholmassa oopperan
Toinen arvovieras Nilsiässä oli kenraanaamiaisissa 1792 Se siitäkin rakkaudesta liadjutantti ja ruhtinas Mihail Dolgoruki,
sitten.
joka johti omaa taisteluosastoaan kenraaVanha ja laaja Kymenkartanon ja Savon liluutnantti Tutskovin alaisuudessa Suolääni kuitenkin jaettiin ja muodostettiin men sodassa.
uusi Savon ja Karjalan lääni. KiertomatEversti J.A. Sandelsin joutuessa pekallaan kuningas määräsi läänin pääkau- rääntymään Toivalasta yrittivät Dolgorupungiksi Nilsiän ja valitsi maaherraksi kin ratsujoukot saarrostaa sen koukkaaO t t o Ernst Boijen joka toimi malla Nilsiän kautta Reittiöharjua pitkin
maaherrana vuoteen Lapinlahdelle. Sandelsin joukot perään1781 eli kuolemaan- tyivät kuitenkin nopeasti Iisalmeen, jossa
sa asti. Sotaneu- käytiin Koljonvirran taistelu 27.10.1808.
vokselle ja kap- Ruhtinas oli tullut Suomeen hankkimaan
teenille Boijelle kannuksia sodassa kuten tarinan mukaan
Nilsiä ei oikein hänen kihlattunsa Katariina Pavlov oli
kelvannut vaan hänelle urakaksi antanut. Innostettuaan uphän piti parhaana seereitaan huutamalla ”Hyvät herrat, tuolpaikkana Leppä- la puolella on Pyhän Yrjön ristejä saatavirran pitäjän Var- villa”, hän sai vitjaluodin rintaansa, putosi
ratsunsa selästä ja menehtyi välittömästi.
kautta.
Maaherra ja virka- Hänet kuljetettiin balsamoituna Pietariin
Otto Ernst Boije
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Ruhtinas
Mihail Dolgoruki ja hänen
Iisalmeen
pystytetty
hautamuistomerkkinsä.
haudattavaksi. Komea hautamuistomerkki
on Iisalmessakin.

Kuopioon porvariston keskittymä
Asiallisesti ottaen toisen perustamisensa
jälkeen 1782 Kuopion kaupunki sai nopeasti mm. oman postikonttorin ja elinkeinoelämä alkoi kehittyä vireästi porvareiden
muuttaessa tällä kertaa aivan vapaaehtoisesti kaupunkiin. Ensimmäinen merkittävä kauppias oli Samuel Backman, jonka
palvelukseen valikoitui joukko tulevia
menestyjiä kuten Carl Hårdh, Nathanael
Roering ja Gabriel Sjöblom.
Carl Hårdh tuli Kokkolan kautta Raahesta Backmanille bookhållariksi eli kirjanpitäjäksi ja naituaan varakkaan lesken
kohosi merkittävään asemaan Kuopion
talouselämässä. Kuopion vaakunan suunHårdin Paavalia esittävä maalaus
on Nilsiän seurakunnan hallussa.
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nittelu kertoo hänen taiteellisista taipumuksistaan.
Hänen poikansa Adolph Hårdhin maalauksia on niukasti tiedossa, mutta Nilsiän
kirkkoherranviraston kokoushuoneen seinällä on apostoli Paavalia esittävä taulu,
jonka hän maalasi vain 17-vuotiaana. Taulun lahjoitti murtolahtelainen valtiopäivämies Pietari Väänänen poikansa appiukon Anders Johan Brofeldtin johtamalle
Nilsiän seurakunnalle.
Kuopion torin seudusta on olemassa
Adolphin akvarelleja. Carl Axel Gottlundin kolmiosaisessa kirjasarjassa ”Otava.
Suomalaisia huvituksia” on hänen kuvitustaan. Adolph muutti Tukholmaan
maalariystävänsä Magnus von Wrightin
kanssa 1825 ja jäi sinne pysyvästi luoden
huomattavan aseman taiteilijana ja kivipainajana. Magnus muutti takaisin Suomeen ja teki komean uran lintumaalarina
kuten nuoremmat veljensäkin.
Erityisen huomion saa kuitenkin Nathanael Roering (1771-1808), joka tuli
Kuopioon 1793 Backmanille kauppaapulaiseksi. Hän sai 1798 kauppiasporvarin oikeudet ja avioitui 1804 Catharina Iskaniuksen kanssa. Nathanael kuoli

jo 36-vuotiaana, mutta kaikeksi onneksi
perheenlisäystä oli tullut muutamaa kuukautta aiemmin sillä poika Otto Wilhelm
syntyi 1808. Leski Catharina peri porvarisoikeudet ja jatkoi kauppiastoimintaa
aina vuoteen 1822, jolloin hän luovutti
kauppiasoikeudet uudelle puolisolleen
Gabriel Sjöblomille. Hän hoitikin liikettä
menestyksellisesti.
Sjöblomin hoitaessa liiketoimia Otto
Wilhelm aloitti lääketieteen opinnot Tartossa, mutta isäpuolen vanhetessa palasi
Kuopioon hoitamaan liikettä. Otto Wilhelmin aikana yritys kasvoi ja siihen kuului
kaupan lisäksi höyrymylly, olutpanimo
ja viinanpolttimo. Otto Wilhelm oli avioitunut venäläisen kauppiaan Machar
Gurtsjeffin tyttären kanssa ja puoliso toi
yhteiseen pesään Kuuslahden hovin 1838
kun kauppias isä kuoli. Hovi oli ostettu
perheeseen 1831.

Kauppiassuku hankki ja
varusti Kuuslahden hovin kodikseen
Kuuslahden hovi eli kartano sijaitsi
tuolloin Nilsiän pitäjässä Kuuslahdessa
ja tietoja siitä isäntäluettelon muodossa
on vuodelta 1774, jolloin ratsutilan isäntäparina olivat Kuopion nimismies Lars
Paldanius ja Anna Ranström. Annan isä
oli Lorentz Ranström, joka toimi mm.
Iisalmen nimismiehenä ja sai hieman epämääräisen maineen Isonvihan aikaisena
komissaarina eli venäläisen vallan edustajana.
Heidän tyttärensä avioitui kersantti Jo-

han Hollenderin kanssa ja peri ratsutilan
puolikkaan vanhempiensa jälkeen. Kauppias Gurtsjeff osti tilan 1831 Hollendereilta ja Jääskeläiseltä.

Ranin Roeringin oppipoikana
Otto Wilhelm Roeringin ja Maria
Charlotta Gurtsjeffin aikana liiketoimet
ja Kuuslahden hovi elivät kukoistuskauttaan. Otto Wilhelmillä oli mm. kaupassaan
apulaisena tuleva suurliikemies Gustav
Ranin jota hän auttoikin myöhemmissä
vaiheissa tukkukauppiasuralla.
Kartanon vieraina useina 1840-luvun
kesinä olivat Johan Vilhelm Snellman
ja hänen puolisonsa Johanna Wennberg.
Otto Wilhem ja Johan Vilhelm olivat serkuksia sillä isä Nathanael oli J.V:n eno.
Snellman tuli Kuopioon 1843 yläalkeiskoulun rehtoriksi ja avioitui itseään
huomattavasti nuoremman apteekkarin
tyttären kanssa. Perhe alkoi kasvaa nopeasti ja kaksi lasta ehti syntyä ennen kuin
he 1849 muuttivat takaisin Helsinkiin. Tämän jälkeen ura alkoikin nopeasti kohota
korkeuksiin. Kuopiossa ollessaan Snellman toimitti kolmea lehteä, ruotsinkie-

J.V.Snellman
ja puoliso
nsa Johanna
Wenberg.
Kuvat oik.
ylh.

Kuuslahden
hovi.
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Kirkkoherra
Karl Mårten
Kiljander
toimi sananpalvelijana
Nilsiässä vv.
1867 - 79.
listä Saimaa, suomenkielistä Maamiehen
ystävää ja Saiman lakkauttamisen jälkeen
Litteraturbladetia.
Sensuuri oli tiukasti Saiman niskassa ja
kuvernööri Adolf Ramsay ja kenraalikuvernööri Mensikov saivat aikaan lehden
lopettamisen. Perhe-elämän vaatimukset,
koulutyö ja vaikeudet sensuurin kanssa aiheuttivat varmasti paineita sillä Kuuslahden kartanosta kirjoittamassaan kirjeessä
Snellman toteaa :”…ja nyt minulla on täydellinen rauhan hetki, päivä, jona hengitän
raikasta maaseudun ilmaa…”

Oluenpanija Otto Iskander, Nilsiä
Mutta nyt jatketaan Kuuslahden hovin
ja Roeringin suvun seuraamista. Kauppias
Otto Wilhelm ja Maria Charlotta Gurtsjeff saivat mm. pojan Otto Nathanaelin
7.5.1846, joka sai tilan haltuunsa isänsä
kuoltua 1858. Tilaa hoiti pojan pienenä ollessa tilanhoitaja Otto Iskander, joka oli
Otto Wilhelmin serkku. Tätinsä liikkeessä
liikemiehen taitoja opetellut Otto oli kuuluisa oluenpanija Nilsiässä 1890-luvulla.
Aikanaan eli 1869 Otto Nathanael Roering valittiin Nilsiän kunnan ensimmäisen kunnallislautakunnan varaesimieheksi eli nykytermein kaupunginhallituksen
varapuheenjohtajaksi. Edellisenä vuonna
hän oli saanut pojan aviopuolisonsa Anna
Maria Thuringin kanssa. Pojan nimi oli
Otto Laurentius Roering.
Ennen kuin etenemme tarinassa niin vilkaisemme Otto Laurentiuksen kummien
nimiä. Listasta löytyy ensimmäisenä Karl
Mårten Kiljander, Nilsiän kirkkoherra,
joka oli kulttuurimiehiä. Nuorempana hän
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toimi sanomalehti Tapion toimittajana ja
varttuneemmalla iällä erikoistui kääntämään Runebergin tuotantoa suomeksi.
Kummilistasta löytyy kolme Kolströmiä, joiden sukutausta on varsin mielenkiintoinen. Suvun kantaisä on seppä
Juho Rautio Kolarista, joka muutti myöhemmällä iällä Tornioon ja pani poikansa
Matiaksen pappiskouluun. Poika muutti
nimensä Kolströmiksi ja tuli aikanaan nimitetyksi Muonionniskan kirkkoherraksi.
Hänestä kertovat matkakertomuksissaan ainakin englantilainen E.D.Clarke :”
Travels in various countries”1819 ja italialainen Giuseppe Acerbi, joka kierteli
pohjoismaita 1998 ja 1799. Tarina Muoniossa jäntevöityy, kun paikkakunnalle saapuu salanimellä Muller matkaava Orleansin herttua Ludvig Filip. Tämä Bourbonin
prinssi joutui pakenemaan Ranskan suuren vallankumouksen melskeitä henkensä
säilyttääkseen ja oli maanpaossa peräti 21
vuotta. Muonioon hän saapui 1795 ja vietti siellä peräti vuoden asuen Kolströmin
pappilassa.
Prinssi oli ilmeisen viehättävä seuramies sillä kirkkoherran käly eli vaimon
sisko alkoi odottaa poikaa, jonka isäksi
on päätelty Ludvig Philip. Tämä mielenkiintoinen poika käytti nimenään Erik
Kolström. Muoniossa tarina Bourbonin
prinssistä elää edelleen vahvana ja monen
lappilaisen veressä arvellaan virtaavan
ranskalaista aatelisverta. Ludvig Philip
valittiin 1830 Ranskan kuninkaaksi ja hänen tyttärestään Louise-Mariesta tuli aikanaan Belgian kuningatar.

Kolströmejä Maaninkaa myöten
Kirkkoherra Matias Kolströmin pojista
Peter muutti aikanaan Kuopioon porvariksi ja suku asutti myöhemmin myös Maaninkaa joutuen näin tekemisiin Roeringien
kanssa. Kummilistan pastorinrouva Kolström tarkoittanee Matias Adolf Kolstömin leskeä Carolina Hildeniä ja tämä
Matias oli vanhemman Matiaksen poika
ja kuoli 1864 Tervolan kappalaisena. Va-

Osa maalauksesta, missä Ludvig Filip Muoniossa pakolaisena ollut prinssi, ratsastaa
poikineen Versailesista v.1837.

lurautainen risti on vielä paikallaan Tervolan kahden puukirkon välissä. Lesken
armonvuodet olivat päättyneet ja yhteydet tiivistyivät Kuopion seudulla olevaan
Kolströmin sukuun.
Kolströmin sukuhaaroja nykyään ovat
mm. Kolamo, Hiilivirta ja Viherkenttä.
Radioääni Antero Viherkenttä kuuluu tähän viimeiseen haaraan.
Nyt palaamme takaisin Kuuslahden hoviin, jonka tarina alkaa kääntyä ikävämpään suuntaan sillä Roeringin liike joutui
konkurssiin 1888. Huutokaupassa kuopiolainen Samuli Niskanen osti Kuuslahden
tilan 40 000 markalla ja Gustaf Ranin huu-

si viinatehtaan ja
sen mukana suuren määrän valmista viinaa. Hän
sai tehtaan halvalla sillä muut
eivät
voineet
viinaa ostaa kun
heillä ei ollut viinatehdasta. Vielä
samana vuonna
Kuuslahden kar- Gustav Ranin oli Kuustanon talliin il- lahden hovin vieraita
maantui ori Eino, ja lopulta lunastajiakin.
jonka patsas on
Leppävirralla. Samuli eli Samppo Niskanen oli innokas hevosten kasvattaja. Hevospatsaan on taiteillut Herman Joutsen.
Kuuslahden hovin osti 1922 Kuopion
maalaiskunta ja tuolloin peltoa oli 106
hehtaaria ja niittyä 15 hehtaaria. Kuntajaossa tila jäi nykyisen Siilinjärven alueelle
ja toimi 1925 -1931 pohjoisen alueen kunnalliskotina, jonne sai ottaa vain 15 hoidokkia, joista osa oli Nilsiän puolelta.
Kunnalliskoti siirrettiin 1931 nykyiselle
paikalleen Risuharjuun ja toiminta Kuuslahdessa lopetettiin. Päärakennus purettiin
huonokuntoisena ja käyttökelpoinen puutavara käytettiin myöhemmin uuteen päärakennukseen.
Matti-Juhani Töyräs
Lähteet:

Genos 68(1997)Släkten Kolström-KolamoHiilivirta-Viherkenttä
Kuopion
museo:Näyttelyjulkaisu
2006.
J.V.Snellman.Rektor
Riekki-Vuorikari-Marin: Johan Vilhelm Snellmanin jalanjäljillä Kuopiossa 1843-1849
Mikkelin Maakunta-arkisto:Kuuslahden talo
N:o 1. Isännät 1744-1840
Joensuun Maakunta-arkisto: Kasurila 3.Isännät 1809-1814
Karppinen-Kauppinen:Entistä Siilinjärveä
Siilinjärvi 1925-1975
Kaisa Miettisen kotiarkisto
Pentti Asikaisen kotiarkisto
Lappalainen:Kuopion historia I
Wikipedia
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Eläkeikäinen ensijulkaisija

Laila Bunn saattaa oman
äitinsä rajalle kirjassaan
Lastenreki

T

ytär saattaa dementoituvan äitinsä rajalle. Ilo, suru, nauru ja kyyneleet ovat
mukana äidin ja tyttären tapaamisissa.
Kirja on kuitenkin enemmän kuin äidin, tyttären ja tämän maailmalla kulkevien poikien tarina. Se laajenee yhteiskunnallisesti kantaaottavaksi, haastavaksi ja
muutoksia perääväksi puheenvuoroksi.
Moni lukija jakaa kertojan ilot, surut ja
kyyneleet. Moni jää pohtimaan, miten käy
niiden vanhusten, joilla ei ole sukulaisia
tai läheisiä pitämässä heidän puoliaan.
Tytär saattaa äidin rajalle.
Laila Bunn on kirjoittanut koskettavan

Ollaanko
savolaisia,
Koivistoisen
Erkki kysyy

romaanin äidin viimeisistä elinvuosista
kotona ja laitoksissa. Tytär vierailee uskollisesti äitinsä luona. Kirjassa pohditaan
paitsi sairastumista, vanhenemista ja kuolemaa, myös vanhustenhoidon tilaa.
Bunn on syntyperäinen Kuopion kasvatti. Lapsuutensa hän kuunteli äidinpuoleisten isovanhempiensa savon murretta.
Sen puhumiseen hänen äitinsä palasi dementoiduttuaan lähes 90 vuoden ikäisenä.
Laila Bunn on tehnyt pitkän päivätyön
ennaltaehkäisevän terveydenhuollon parissa niin kotimaassa kuin myös Yhdysvalloissa, Nigeriassa ja Gambiassa.
Kirjoittamisen lisäksi Laila Bunn nauttii lukemisesta, maalaamisesta, hyvästä
ruoasta ja sen tekemisestä.
Kirjaa myy kirjoittajan lisäksi Kuopion
museon myymälä. Kirja on omakustanteinen ja kirjoittajan ensimmäinen teos.

Erkki Koivistoinen tutkii
sukuja. Elämäntyönsä hän teki
liikealalla eri puolilla Suomea.

M

Laila Bunn
paitsi
kirjoittaa
myös maalaa
vapaa-aikanaan.

Ulpas saa tarkennusta

Lönnrotin selitys ulppa, uluppa merkityksessä
´tulvavesi, kevättulva´ lienee uskottavin, myös
geologisin perustein. Näin ainakin Lapinlahden
Pajukankaan kohdalla: Uluppaasta ei liene
muinoin ollut lasku-uraa, jokea tms, joten
vesi on matalimmasta kohdasta tulvinut ja
kulkeutunut omia aikojaan Onkiveteen.
Ganander, Lönnrot ja Renvall ovat esittäneet
lisäksi, että ulappa, hulappa olisi jäälle
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paisuva uhkuvesi, hulavesi joko maalta tai
uveavannosta. ul=hul Lönnrotin sanakirjassa
on vielä maininta, että uluppa tarkoittaa myös
vaarallista paikkaa, turvatonta olotilaa.
Semmoinenhan tämä Pajukankaan Uluppaa on: jyrkkärinteinen ja syvä, jopa 16 m,
joten peura, poro ja ajaja ovat saattaneet

kupsahtaa veteen.

Risto Jääskeläinen

äntän Asemanseudulla asuu naapurinani Erkki Koivistoinen. Miehen
olemus oli pirteydessään erilainen kuin
perinteisen pirkanmaalaisen ja kyllähän
siihen syy selvisi. Selevä savolaenen,
Raatalammilta lähtösin. Talossa on tapana
jututtaa naapureita ja pihalla tutustuttiin.
Mänttä on Erkille 15. asuinpaikka eikä
muutto ole enää mielessä.
- Kova olen puhumaan ja höpöttämään.
Nämä ovat hiljaisia! Savossa kävin usein
kesäpaikassa Rautalammilla, nyt harvemmin.

Osuuskauppaväkeä
Erkki Koivistoinen on toiminut esimies- ja johtotehtävissä SOK-osuuskaupparyhmässä v. 1949-84 mm. Toivakassa,
Laukaassa, Jokioisilla, Lieksassa ja Kau-

hajoella. Ennen eläkkeelle jääntiään hän
toimi tavaratalopäällikkönä ja osuuskaupan apulaisjohtajana Orivedellä vuosina
1974-84. Lapsia hänellä on neljä ja lapsenlapsia kahdeksan, joista lähin on Tampereella. 80-vuotispäivä lähestyy.
Erkki on tehnyt kaksi sukukirjaa; SuurRautalammin Sorrit ja Koivistoiset. Koivistoisen äiti Olga Maria oli omaa sukua
Sorri. Kirjoittajan nimi on Erkki-Vaari.
Nimen synnystä:
- Tyttäreni soitti kutsun ensimmäisen
lapsenlapsen kastetilaisuuteen ja kertoi,
että hänen miehensä isä on pappa, sopiiko
että olen vaari. Menin kirkkoherranvirastoon ja pyysin että nimeni olisi ErkkiVaari. Kirkkoherra soitti kotiin kohta ja
kertoi ettei onnistu; se on suojattu nimi!
Mutta voit kirjoitella sillä nimellä, noin
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epävirallisesti, hän lupasi.

Koivistoiset
Tutkimus Suomen Koivistoisista on
syntynyt tavallaan takaperoisesti, sillä
ensin minulla oli tarkoitukseni selvittää
omien vanhempieni esivanhemmat. Lapsuuden ajoilta oli muistissani äitini usein
toteama heimoerilaisuus, kun hän joskus
moitiskeli isäni iloista seurallista käytöstä.
Äitini ei ollutkaan savolainen, kuten isämme oli, vaan hämäläisiä, sillä hänen isänsä
on tullut Laukaaseen Hämeestä Hauholta,
kuten Erkin esipuheesta ilmenee,
- Minusta tuntuuutu, että ihmisten luonteenpiirteet ovat muusta kiinni kuin asuinpaikasta. Sillä esimerkiksi jo kahdensadan vuoden asuminen samoilla seuduilla
luulisi kasvattavan ihmisille samanlaiset
luonteet, jos siihen asuinpaikalla olisi
suurta merkitystä. Isäni suku on asunut v.
1700 alkaen nykyisen Suonenjoen-Rautalammin alueella ja äitini suku ainakin jo
1650-luvulta alkaen nykyisen Sumiaisten,
entisen Rautalammin emäpitäjän alueella.
Tosin vanha hämäläisten ja savolaisten
heimorajahan on Suonenjoen ja Rautalammin välissä.
- Ensimmäiset löytämäni asiakirjamerkinnät kertovat yksittäisestä Olli Koivistoisesta, joka esiintyy todistajana Säämingin käräjillä Lucas Mikkosen riitajutussa
12.1.1563.
Seuraavan kerran Koivistoinen esiintyy Ålvsborgin 1. erän henkiluettelossa v.
1614 Rantasalmella.

Kuurinmaan suomensukuiset
Suonenjoen Kärkkäälänkylän Koivulan
talon isäntä Eino Koivistoinen (s. 1896)
on joskus 1960-luvulla kertonut veljelleni
Mauno Koivistoiselle esi-isiemme tulosta
Suonenjoen seudulle, silloiselle Pieksämäen Pitäjän Lietteenmäen kylään: Esi-isämme kaksi veljestä olivat asuneet Liettuassa
Kuurinmaalla, jossa harjoittivat kalastusta
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Erkki Koivistoinen, juuriltaan
rautalampilaisia, paljasjalkasavolaisia siis.

isäntänsä kartanonherran lukuun. Eräänä
yönä he tarinan mukaan pudottivat isäntänsä veneestä ja lähtivät soutamaan Suomeen. He tulivat Saimaan kautta Iisvedelle ja Lietteenmäkeen.

Inkerinmaan ja
Karjalankannaksen Koivistoiset
Nykyisen Pietarin kaupungin alueella olleessa Tönttilän kylässä on ollut jo
v. 1660 aikoihin Koivistoisia. Osa heistä
on siirtynyt joko suoraan tai Viron kautta
Suomeen.

Suonenjoen ja Leppävirran haarat
Pieksämäen pitäjän rippi- ja verokirjoissa vuosina 1722-25 esiintyy ensi kerran
uudisasukkaina kaksi Koivistoista. Voisi
olettaa heitä veljeksiksi, sillä kumpaakin
nimitetään joskus Pohlin pojiksi.
Seurakunnan historiankirjojen merkintöjen perusteella on Leppävirran Sydänmaassa asunut v. 1723-38 rippikirjan
mukaan ainakin kaksi Pohl Koivistoisen
poikaa: Michel s. noin 1713 ja Andreas s.
noin 1720.

Mikkelin-Juvan sukuhaara
Koivistoisia kerrotaan asuneen jo 1700luvun alussa Mikkelin Rahuan kylässä,
josta suku levittäytyi Juvalle, Wehmaan
kylälle. Sukuhaaralle en ole löytänyt yhteistä kantaisää, mutta pitäisin veljeksinä
kahta seuraavaa tai isä ja poika: Johan s.
noin 1657 ja Andreas, s. noin 1675.

Laukaan Koivistoiset
Laukaan, myöhemmin Äänekosken
Koivistonkylässä on v. 1880 jälkeen esiintynyt sukunimenä Koivistoinen. Nimen
tarkempi tutkimus osoitti sen alkujaan
Moisioksi.
Koivistoisten nimen synnystä Erkki
kertoo, että Uuden suomalaisen nimikirjan (1988) osassa Sukunimet päätellään
Koivisto-sukunimen tulleen talonnimestä.

1700-1800-luvuilla nimenmuutos on tapahtunut siten, että nimi on annettu asuinpaikan mukaisesti. Kun 1600-luvun alussa Ruotsi-Suomen kuningaskunta asutti
Inkerinmaata ja Karjalaan, niin Koiviston
pitäjästä siirtyi asukkaita nykyisen Pietarin seudulle maanviljelijöiksi ja heitä
alettiin kutsua Koivistolaisiksi. Samalla
perusteella voidaan olettaa koivistolaisten
saaneen nimensä Savossa.

Suur-Rautalammin Sorrit
Konnevedellä heinäkuun lopussa 1995
pidetyssä Sorrien sukutapaamisessa päätettiin perustaa Sorrien sukuseura hoitamaan sukututkimuksen jatkotoimia. Erkki
oli perustamisen aloitteentekijä.
Muodostettu hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseensa lokakuussa Kansallisarkistoon Helsingissä ja hahmotteli
sukututkimuksen tavoitteet ja rajat. Sukututkimus jaettiin kolmeen eri vaiheeseen:
Suur-Rautalammin Sorrit vuosilta 16501950, seuraavaksi Länsi-Suomen, Aitolahden, Lopen, Suoniemen ja Vesilahden
seutujen Sorrit ja kolmanneksi paneuduttaisiin Sorrien esihistoriaan keskiajalta
1650-luvulle, jolloin samalla täydennettäisiin aikaisemmat tutkimukset.
Rautalampilaisen Petter Sorrin (15801650) jälkeläiset osoittautuivat yllättävän
runsaslukuisiksi. Tästä syystä jouduttiin
rajoittamaan mm. naispuolisten jälkeläisten seuraamista, sillä avioliittojen kautta
Sorrien verta oli 1800-luvulla lähes jokai-

sessa Rautalammin perussuvussa.
Tästä voi päätellä, että Sorrien
naiset ovat olleet suosittuja emänniksi taloihin komean ulkonäkönsä, reippautensa ja taloudellisuutensa vuoksi.
Naispuolisten suvunjäsenten
mentyä naimisiin on pyritty selvittämään heidän aviopuolisonsa ja lapsensa. Joissakin tapauksissa tietojen saatavuuden mukaan on saatettu jatkaa myös
lapsenlapsiin.
Sukuhaaran tunnistetulla alkupaikkakunnalla Rautalammilla on enää hyvin
harvalukuinen joukko Sorreja. Suku on
levinnyt ympäri Suomea, runsaimmin
Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin seuduille. Myös Ruotsiin on muuttoliike ollut
runsasta.

Suur-Rautalammin historiaa
Kun Rautalammin hallintopitäjä perustettiin 1561, niin se käsitti silloisen Pohjois-Hämeen erämaa-alueet, jotka olivat
olleet lähinnä hämäläisten talonpoikien
nautintoalueina, riista- ja kalastuspaikkoina. Silloisen Ruotsi-Suomen kuningas
Kustaa Vaasa oli saanut tietää, että savolaiset olivat taitavia kaskiviljelijöitä. Hän
halusi saada savolaiset näille erämaille
asukkaiksi ja sitä kautta veronmaksajiksi.
Alueelle tarvittiin hallintoa lähinnä veronkantoa varten.
Kirkollinen Rautalammin seurakunta
itsenäistyi Sysmän seurakunnasta vuonna
1561. Se käsitti varsin laajan alueen. Siitä
on myöhemmin muodostettu 24 itsenäistä
kuntaa.
Erkki Koivistoiselle voi kiinnostuksen
herätessä soittaa, p. 040 523 6923.
Teksti ja kuvat:
Marja-Riitta Saastamoinen
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Mauno Katainen tuntemattoman
sotilaan rykmentissä
V

äinö Linnan Tuntematon
sotilas -kirja ja sen pohjalta tehty elokuva kuuluvat jokaisen suomalaisen perustietämykseen.
Linna palveli jatkosodassa
Pietari Autin eli ”Ukon” johtamassa rykmentissä JR 8. Se tunnetaan Tuntemattoman sotilaan
rykmenttinä. Linna kuului kkeli konekiväärijoukkueeseen.
Hänen kerrotaan kirjoittaneen
aina - kun oli huilauspaikka pieniin sinikantisiin vihkoihin.
Kaverit sanoivat: Väinöllä vähän heittää.
Linnaa kutsuttiin hieman
humoristisesti ”kirjailija Linnaksi”, koska hän ei mitenkään
salaillut kirjoittamistaan.
On runsaasti etsitty Linnan
henkilöitten esikuvia. Oikeita
nimiä Linna ei käyttänyt. Näin
ollen kirjailija ei kopioinut henkilöitä sellaisenaan, vaan hän yhdisteli eri henkilöiden luonteenpiirteitä kirjailijan vapaudella.
Kuitenkin esimerkiksi vänrikki Koskelan esikuva on selvitetty: Hän oli pienviljelijä Pohjois-Savosta, Einari Kokkonen
Nilsiästä.
Edwin Laineen elokuvassa Jussi Jurkka esitti sotilaiden inhoamaa komppanianpäällikkö ”Lammiota”. Tämä oli tiukkapipoinen kurin ja järjestyksen mies, joka
noudatti preussilaisen upseerin tavoin tiukasti ohjesääntöjä. Hänen vastakohtanaan
on pidetty vänrikki Koskelaa, jota pidetään
hyvän upseerin perikuvana - jopa Kadettikoulussa.

Aution esikuva sittemmin piispaksi
Professori Mauno Jokipiin toimittaman
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kirjan Tuntemattoman sotilaan
rykmentti - JR 8 :n historian
(painettu 1991) mukaan Suomen armeijan nuorin majuri
Jukka Malmivaara on ollut
”Aution” esikuva (s. 510). Sodassa tarvitaan ”Aution” lisäksi niin ”Lammiota” kuin ”Koskelaakin”.
Samainen historia kertoo
(s. 509), että luutnantti Jouko
Lumme vastaa hyvin ”Lammiota”. Lumme oli karhakka
ukko, joka toimi - Karvasalmen
kylän kävelevän tietosanakirjan eli Mauno Kataisen
muistin mukaan - ennen sotia
Lapinlahden suojeluskunnan
kouluttajana.
Nimien Lumme - Lammio
samankaltaisuus viestii saman
asian.

Katainen tunsi Lumpeen
välirauhan ja jatkosodan aikana
Välirauhan aikana kesällä 1940 Lumme
toimi JR 8:ssa, jossa niin Väinö Linna kuin
Mauno Katainenkin palvelivat.
Mauno tapasi Lumpeen syksyllä 1940
Rääkkylän Oravisalossa. Tuolloin koko
pataljoona majaili saaressa, ja vierellä oli
laivaväylä ja satama. Siellä oli runsaasti liikennettä ja jatkuva vartiointi.
Kuinka ollakaan: syyspimeällä katosi
yksi öljytynnyri. Katoamisesta komppanianpäällikkö Lumme kuulusteli kaikkia vartiomiehiä - myös vartiopäällikkönä toiminutta Maunoa.
Tynnyrin kohtalo ei selvinnyt. Se lienee
joutunut maanviljelijöille polttoaineeksi,
koska oli syksyn puintiaika ja kova pula
polttoaineista.

Lumme määrättiin Jukka Malmivaaran
kanssa kadettikouluun samana syksynä.
Kun sota syttyi, kadettikurssia lyhennettiin,
ja miehet komennettiin joukko-osastoihin.
Tuolloin tuleva ”asekätkijä” ja Kuopion
piispa Jukka Malmivaara määrättiin JR 8:
aan, kun Jouko Lumme sijoitettiin JR 50:
een.
Kun kesällä 1941 suomalaiset joutuivat
lähtemään Laatokan Lunkulansaaresta,
luutnantti Lumme kaatui Suojärven Tulemajoella 19.8.1941. Väinö Linna rupesi
kirjoittamaan muistiin taistelutapahtumia
juuri Lunkulansaaressa elokuussa 1941 (JR
8:n historia s. 466).
On enemmän kuin todennäköistä, että
Linna on tuntenut Lumpeen ja saanut hänestä aineksia Lammion henkilökuvaan.
Linna toimi konekivääri-ryhmän johtajana samassa joukko-osastossa, kun Mauno
Katainen toimi kranaatinheittimien tulenjohto-aliupseerina.

Kesällä 1942 elettiin asemasotavaihetta Syvärin takanakin
Linnan ja Kataisen korsujen välissä oli
elokuvassakin näkyvä venäläisten tekemä
betonista valettu Miljoonabunkkeri. Se oli
kumpareella, josta oli hyvä näkyväisyys
pohjoiseen ja etelään. Mutta samalla se oli
liian hyvä maalitaulu, joten se jätettiin suosiolla ”ei kenenkään maalle”. Myöhemmin
muun muassa Mauno johti sieltä käsin krhtulta.
Mauno oli mukana Tuntemattomassakin
mainitussa Paskamotissa (JR 8:n historia
s. 483). Siellä Maunon vieressä montussa
maannut sotilas hieman nosti päätään jotain Maunolle sanoakseen. Samalla hänen
päänsä hajosi räjähtävän luodin iskusta.
Aivot roiskuivat Maunon kasvoille. Tätä
tilannetta Mauno ei koskaan unohda.

Marinin Topi oli hyvä ampuja
Tuntemattoman sotilaan rykmentissä
Maunon ohella palveli myös Väisälänmäeltä kotoisin oleva Toivo Marin. Topin
komppanianpäällikkö Jukka Malmivaara

JR-8 tunnetaan myös Ukkorykmenttinä.
Siitä kertoo rykmentin standaarin keskiössä kahdeksikkoa ympäröivä U-kirjain.
järjesti hiihto- ja ampumakilpailut. Topi oli
pataljoonan paras ampuja, mutta jäi hiihdossa toiseksi. Topille annettiin henkilökohtaiseksi aseeksi konepistooli.
Mitä Topi sai aikaan kp:llään, voi vain
arvailla. Itse hän ei rehvastele saavutuksillaan. Kuitenkin väistämättä tulee mieleen
Tuntemattoman Rokka konepistooleineen.
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Taistelijana ylivoimainen Rokka oli
kannakselainen pienviljelijä - esikuvana
Viljam Pylkäs. Kirjan mukaan Rokka ampui 52 vihollista, mutta Kauko Rummukainen (= Tuntemattoman Rahikainen)
keräsi taistelukentältä yli 80 kokardia. Eli
todellisuudessa ruumiita tuli huomattavasti enemmän kuin kirjassa kerrotaan. Ehkä
uskottavuus olisi kärsinyt, jos filmissä olisi
kerrottu ruumisröykkiöitten todellinen suuruus.

Pastoria epäiltiin kaatunmeeksi
Eräs pastori kaatui. Kerrottiin, että kaatunut oli Kauko Hirvonen. Mutta Mauno
kävi toteamassa, että kaatunut ei ollutkaan
Hirvonen - onneksi. Niinpä Kaukosta tuli
pitkäaikainen kirkkoherra ja rovasti Lapinlahden seurakuntaan.
Linnan Tuntematon sotilas on ennen
kaikkea taideteos - ei dokumentti, eikä
raportti JR 8:n vaiheista. Kuitenkin Linna
nojautui sotatapahtumien osalta pitkälti yksikkönsä kokemuksiin.
Niin Topi kuin Maunokin tunnistivat

N

kirjan ja elokuvan taphtumat tutuiksi - eletyiksi tapahtumiksi. Mauno oli muun muassa todistamassa Petroskoissa sotilaitten
”kapinaa”, kun väsyneet sotilaat kieltäytyivät tottelemasta. Tilanne laukesi, kun
Koskela ”nosti repun pykälään” ja sanoi:
Eiköhän lähdetä pojat.
Linna on pystynyt ilmaisemaan, miten
suomalainen sotilas koki sodan kurimuksen. Kirja/elokuva on enemmän kuin todellisuuteen perustuvien yksityiskohtien
summa.
Televisiossa esitettiin filmi Tuntemattoman jäljillä. Siinä Tuntemattoman sotilaan
rykmentin veteraanit kävivät tutustumassa
sodan aikaisiin taistelupaikkoihin.
Paraatirivistössä marssi ryhdikkäänä
myös Mauno Katainen.
”Sen jälkeen he seisoivat vapaina, puhtaina ja syyttöminä. Onnelliset.
Aika velikultia”.
Leo Puurunen
P. s. Tämä juttu perustuu Mauno Kataisen ja
Toivo Marinin haastatteluihin sekä Mauno Jokipiin kirjoittamaan historiaan.

Kalevalaa tuoreesti

aatiskelua on lukea Matti Lehmosen savonnusta Kalevalasta.Luulisi
siis keskeisen ajatuksen olevan erilainen
kuin nykykielisessä tiivistelmässä eepoksesta, mutta eipä vaan ole.
Erilainen tapa esittää tekee
klassikosta tuoreemman, ja
hyvä, että versioita on eri
kohderyhmille.
Anders Larssonin ruotsinkielinen sepitelmä ”Kalevala för lata” ilmestyi
kymmenen vuotta sitten.
Kalevan
160-vuotisjuhlavuonna suomenruotsalainen kustannusliike on
kaivanut
katekismuksen
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kokoisen läpyskän esiin. Liisa Ryömä
tehnyt siitä suomennoksen ja ”Laiskojen
Kalevala” ilmestyi alkuvuodesta.
Peruseepoksen viidestäkymmenestä runosta kirjaan on tiivistetty
seitsemän keskeistä runoa.
Karsinta 84 sivuun on ollut
melkoinen, mutta pelkästään vauhtia tekijä ei ole
tavoitellut. Runomittaakin
tärkeämpi on aikalaiskieli.
Ehkä se myös tavoittaa parhaiten nuoria lukijoita.
Näin kulkee Laiskojen
Kalevalassa Joukahaisen
matkanteko kilpalaulantaan
Väinämöisen kanssa.

Pohja Kalevala väli ratsain kesti kolme päivää/
Joukahaista joudutteli vimma näyttää taivaanmerkit/
tuoda esiin uljas urho, taikuri ja laulun luoja./
Viittä vaille kolme päivää hepo lensi, matka taittui/
näin hän rikkoi ennätyksen, huippuaikaan pääsi maaliin/
Kalevalan kankahilla heti törmää Väinämöiseen/
Kärrit kirskuu, aisat naksaa, ajopelit seisahtuvat,/
pyörät paikoilleensa juuttuu, pillastuvat vetojuhdat/
Väinö vanha tarttuu suitsiin, asettelee raisut ratsut/
Katsoo tarkkaa Joukahaista - Ken on moinen miehenpuoli,/
joka tuli hännän alla, porhon tapaan tänne kaahaa?/
Suotta kysyt, ukkopaha siirry syrjään, teehän tietä./
Pian saa Väinämöinen kuulla miten runo syntyy.
Savonkielinen, Martti Lehmosen muotoilema Joukahainen ajelee vanhemmalle
lukijalle tutumalla runomitalla. Molemmat
käännökset osoittavat, että Kalevalasta

riittää tulkittavaa yhä uusille lukijapolville, kun sitä pidetään tarjolla.
Teksti: Eila Ollikainen

Ajo reepasta ravia/
ajo päevä, ajo toese,/
kohtapa kolomanneennii;
päevänä kolomantena /
olj jo Väenölä`aholla,/
Kalevalan kangasmaella./
Vaka vanha Väenämöene,/
tietäjä ijän-ikune,/
sattu seuvulle samalle,/
vaekka vastaantulijana/
nuilla Väenölä`aholla, /
Kalevalan kangasmaella.
Nuorukaenen Joookahaene/
ajo russaatti rumasti/
aesa tarttu aesam piähä,/
rahkeet sotkeentu sekasi,/
länget riipo rinnustinta,/
luokit lenkona lepatti.
Siinäpä sitä katellaan /
toesijasa tolleistellaan;/
lima timppu luokin piästä,/
hihnosta hikine usma.
Kysy vanha Väenämöene: /
”Ootko suurtakii sukuva,/
kun nuin korskasti ajelet/
varsiv varomattomasti/
säret länget lenkopuiset,/
pistät päärreks koko kosla,/
rekenj parraaemmar romutat?” Vaka vanha Väinämöinen, tietäjä iänikuinen.
AAKUSTI 1/2010 19

”Hyvä on sonkaa soutaa”, sanoi Kekkonenkin

Sonkajärvi on Venejärvi

P

itäjän nimen alkuosan
merkitystä on pitkään
tutkittu, mutta merkitystä
ei ole löydetty. Sonka-nimiä on kyllä siellä täällä
vesien nimissä. Vuonna
1996 historian professori
Jouko Vahtola esitti Rovaniemen historiakirjassa
nimeä Sonka(järvi) saamelaisperäiseksi ja yhtyi T. I.
Itkosen jo v. 1920 esittämään selitykseen, että kysymys on saamen sanasta sogge tarkoittaen
’nurkkaa, kulmaa’. Selitys on valitettavasti
ilmeisen väärä.
Eikä saamelainen Ante Aikiokaan osaa
selittää muuten pitkässä selvityksessään
sonka-sanaa paremmin uudessa Suomalaisessa paikannimikirjassa pari vuotta sitten:
Sonkajärven alkuperä jää siis epäselväksi.
Sonka -sana on lopulta muinaissuomalainen sana. Se tarkoittaa ’venettä’, pientä
venettä. Sanan merkitys ja sanan vanhuus
suomenkielessä ilmenee siitä, että sama
vene-nimitys unkarin kielessä on yhä tällä
hetkellä csónak. Kuka tahansa voi tietokoneensa nettihaulla tarkistaa nettisanakirjoista, että unkarin sanastossa yleisimpänä
sanana csónak tarkoittaa laivaa,venettä.
Saman sanan esiintyminen unkarissa
-suomen sukulaiskielessä, ja nimen yleisyys
järviemme ja jokiemme nimistä todistavat
yhdessä sanan tarkoittavan venettä.
Sana Sonka esiintyy Suomen peruskartoissa 41 kertaa ja aina järvien ja vesipaikkojen nimissä. Sonkajärvi on niistä ainoa,
joka on samalla koko pitäjän nimi. On
kirkonkylän pohjoispuolella olevan järven
nimi ja myös Sonkalahden asuinalueen ja
Sonkakosken kylän nimi. Ja on rantatalo
Sonkasalo.
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Sonkajärven
kunnan
vaakuna
vahvistettiin
vuonna 1954. Vaakunaan
voitu ottaa tuo sonka, veneen kuva. Nyt Sonkajärvi on tavallaan’väärän
vaakunan pitäjä’. Kun ei
tiedetty sonka-sanan merkitystä, otettiin kunnalle
tunnukseksi:
Mustassa
kentässä kultainen myllynratas, josta nousee viisi
kultapunaista liekkiä. Ratas viittaa paikkakunnan moniin vesimyllyihin, liekit kaskiviljelyyn.
Sonkajärveläiset tuskin enää komeaa
vaakunaansa vaihtavat. Mutta Sonkajärven
koululaisille, muillekin pitäjän asukkaille
ja prof. Vahtolallekin ja Ante Aikiolle olisi vihdoin kerrottava, että sonka tarkoittaa
venettä, ja kertoo pitäjän nimessä siitä, että
sonkajärveläisten esi-isät ja äidit olivat erittäin taitavia veneenveistäjiä ja kalastajia ja
kovia soutamaan. Eivät vain sulkavalaiset.
Sonkajärveläisiä voidaankin kutsua sonkaisiksi, ei tarvitse aina tuota järvi-osaa nimitykseen.

Sonka osana sukunimeä
Sonka on nykyään myös 8 ihmisen sukunimi Suomessa. Sonkajärvi on 32 ihmisen
sukunimenä.
Sonkajärven eukonkantokisoissa naisihmisille on jätetty vain miehen raahaaman
esineen vaatimaton rooli. Sonkaiset voivat
nyt panna toimeen kisan siitä, kuka Sonkajärven voimanainen on kovin verkonsoutaja - eli songansoutaja - sonkailemaan miestä vaikkapa museon rannasta Talassaaren
ympäri ja takaisin. Ja palkinnoksi tietysti
sonka eli vene!
Sonka-sana on vielä varsin myöhään ol-

lut veneen nimityksenä käytössä. Pielavedellä syntynyt ja Kainuussa nuoruutensa
viettänyt Urho Kekkosen kirjoituksissaan
v.1943 viljeli ikivanhaa sanontaa: hyvä on
sonkaa soutaa.
Voidaan arvioida, että sonka on ollut
lautavene, jonka laudat oli sidottu köliin ja
toisiinsa puunjuurilla. Juuripunosveneitä
on Suomessa ja lähialueilla tehty vielä satakunta vuotta sitten. Puuruuhi se ei ole ollut,
sillä niiden nimi oli laatikka.

Laatikka on ruuhi
Unkarin kielestä löytyy sana ladik, tarkoittaen puusta koverrettua yksipuista
ruuhta ja myös yleensä soutuvenettä.
Kun suomalainen kirja Sukunimet esittää, että sukunimen Laatikainen on tuonut
Suomeen Ladik-niminen germaanimies
kaikkien Laatikaisten kantaisänä, on tuo
kielitohtoreiden selitys sekin ilmeisen väärä. Sitä on levittänyt myös valitettavasti
päätoimittaja, prof. Erkki Laatikainen.
La(a)tikka-nimisiä järvipaikkoja on Koillis-Savossa ja Hämeessä todisteena sanan
liittymisestä vesillä liikkumiseen.
Yksi unkarin sanastossa esiintyvä laivan/
veneen nimitys on hajo ja selviää, että Haaja-nimet Suomen järvien ja lampien nimissä kertovat nekin muinaisveneistä.

Haajainen ja Evijärvi
Myös Suomen paikannimissä ja sukunimissä esiintyvät sanat haaja, soukka, saikka
ja parkka tarkoittavat nekin kaikki ’venettä’
unkarin sanastossa. Vieremällä Haajainen
on kylä vesien varsilla, Sonkajärvellä on
Haajaistenjärvi ja Pielavedellä Saikansyvä
noista veneennimistä tulleina.
Unkarin kielen sanastossa evező tarkoittaa sekä soutamista, soutumiestä että
airoa. Voidaan päätellä, että Evijärven nimessä Evi on itseasiassa tuota samaa muinaissanastoa. Evijärven nimi on oikeastaan
nykysuomeksi ’Soutujärvi, Venejärvi’.
Unkarin sanastoista löytyy tieto, että
sana tavas, joka tunnetaan Hämeen nimen
ruotsalaisena nimenä, onkin itseasiassa

suomen kieltä.
Sana tava tarkoittaa unkarin kielessä järveä! Balaton-järvi on Balaton tava. Tava on
Suomessa peräti 50 järven ja joen nimessä
muinaissuomalaisena sanana.
Kun ruotsalaisvalloittajat saivat haltuunsa järvirikkaan Hämeenlinnan seudun, he
antoivat kirjoituksissaan sille nimeksi asukkaiden ennestään käyttämän nimen Tavaste, vain lisäämällä nimeen tuon land-sanansa siis Järvimaa.
Nimistöntutkijat eivät ole valitettavasti
huomanneet tuon ruotsinkielisen sanan Tavast muinaissuomalaisuutta. Suomalainen
paikannimikirja esittää Peter Slotten kirjoittamana maakuntanimestä Tavast: ’Vanhojen maakuntanimiemme ratkaisemattomiin
probleemeihin kuuluu ruotsalaismaailman
käyttämä Hämeen nimitys Tavastland’.
Selitys on siis löytynyt, ja todisteeksi suosittelen muutenkin lukemaan kirjoista lisää
valmista tietoa.

Lisää haasteita
Hyvin monien merkittävien luonnonpaikkojen nimet on selitetty tähän asti aivan
väärin. On etsitty selitystä jostain germaanisista ja skandinaavisista sanoista, unohtaen, että suomi ja unkari ovat sukulaiskieliä ja sanastossa on paljon yhteistä, vaikka
suomen ja unkarin kielten yhteys osoitettiin
Unkarissa jo 1700-luvulla.
Yhteistä sanastoa on enemmän kuin on
usein esitetty. Unkarin sanasto antaa valtavan paljon selityksiä arvoituksellisille paikannimillemme.
Kirjoittaja on tehnyt ensimmäisenä niistä
pitkät luettelot ja haastaa nyt muut seuraamaan esimerkkiä ja kaivamaan muita mielenkiintoisia kieliyhteyksiä.
Vene on kansalliskulkuvälineemme.
Sonkajärvi on ainoa kunta Suomessa, jonka
nimessä on sana vene. Palauttakaamme veneen nimitys sonka ainakin Sonkajärvellä
myös arkikäyttöön.
Ilmari Kosonen
Kirjoittaja on Jyväskylästä ja toiminut
historian, biologian ja maantiedon lehtorina
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Osa I/III

S

Suojeluskuntien
toiminta Savossa

uomen itsenäistyminen 6. 12. 1917
tapahtui suuren murroksen keskellä.
Ensimmäinen maailmansota oli jatkunut
Venäjällä aiheuttaen vallankumouksen.
Siellä alkanut kuohunta ja levottomuudet
levisivät myös Suomeen syksyn 1917 aikana.
Kansamme elämä oli uhattuna ja tulevaisuutemme kansakuntana oli vaarassa.
Samalla se herätti toivon paremmasta tulevaisuudesta; olihan vuosikausia eletty
ankaran sorron alla. Nyt tahdottiin päästä
siitä!

Suojeluskunnat varustautuvat
Suomen sisäinen yhteiskuntarauha horjui eri puolilla maata. Kansa oli jakautunut
aatteellisesti ”valkoisiin” ja ”punaisiin” ja
hallituksen kannalta tilanne oli varsin erikoislaatuinen. Suomen hallituksen joukkojen rungon muodostivat vapaaehtoisen
kansalaistoiminnan tuloksena syntyneiden
suojeluskuntien joukot. Tärkeän lisän hallitus sai myöhemmin Saksasta palaavista
jääkäreistä.
Valtionhoitaja P.E.Svinhufvud antoi
elokuun 2. päivänä 1918 asetuksen suojeluskunnista. Näin suojeluskunnat saivat
virallisen aseman.
Asetuksen mukaan suojeluskuntien tarkoituksena on edistää kansan puolustustahtoa ja turvata laillista yhteiskuntajärjestystä. Sen mukaan suojeluskunnat:
1) antavat sotilaallista kasvatusta suojeluskuntalaisille,
2) edistävät liikuntaa ja kansalaiskunnon kasvamista,
3) toimivat armeijan tukena,
4) avustavat järjestysviranomaisia.
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Jäseneksi voitiin hyväksyä laillista yhteiskuntajärjestystä kunnioittava 17 vuotta
täyttänyt mies.
Asetuksen mukaan suojeluskuntalaiset
muodostivat kunnan mukaan nimetyn paikallisen suojeluskunnan. Sen johdossa oli
paikallisispäällikkö ja nelihenkinen, vuodeksi kerrallaan valittu paikallisesikunta.

tö. Suojeluskunta perustettiin virallisesti
Tuusniemelle 11.2.1918. Tilaisuuteen oli
saapunut suuri joukko kansalaisia kaikista
Tuusniemen kylistä. Suojeluskunnan ylipäälliköksi valittiin mv. Janne Turunen
ja varapäälliköksi mv. J.P. Happonen.
Samassa kokouksessa laadittiin myös suojeluskunnan säännöt.
Aune Räsänen,
Vehmersalmi
Suojeluskuntien toiminta Savossa Osa
II jatkuu seuraavassa lehdessä

Kuopion seutu järjestäytyi v. 1917
Kuopion ympäristössä suojeluskuntatoiminta käynnistyi syksyllä 1917 yleensä
niin, että Kuopiosta ”vierailtiin” maaseutupaikkakunnilla luotettaviksi tunnettujen
paikkakuntalaisten luona keskustelemassa
toimenpiteistä isänmaan hyväksi.
Vehmersalmen suojeluskunnan alkuna
voidaan pitää kuopiolaisen ekonomi Otto
Korhosen ”vierailuja.” Niiden tuloksena
pieni ryhmä aloitti salaiset harjoitukset
seipäät aseina. Konstaapeli Aapeli Malin
johdolla toiminta muuttui julkiseksi kansalaissodan puhjettua tammikuussa 1918.
Varsinaisia yhteenottoja sosialistien
kanssa ei Vehmersalmella kansalaissodan
aikana ollut, koska paikkakunnalla ei ollut punakaartia eikä myöskään venäläisiä
sotilaita. Ensimmäinen julkisesti marraskuussa 1917 tehty yritys suojeluskunnan
perustamiseksi kuivui kuitenkin kokoon.
Virallisesti Vehmersalmen suojeluskunta perustettiin 13. tammikuuta 1918 Lempelänniemessä Aapeli Malin johdolla.
Toiminnan motiivina oli venäläisten
karkottamisen ohella järjestyksen ylläpitäminen paikkakunnalla.
Tuusniemen suojeluskunnan perustamiselle antoi Kuusjärven suojeluskunnasta
helmikuun alkupäivinä käynyt lähetys-

S

Suojeluskuntalaisten kävivarressa komeili valkoinen nauha. Sitä käytettiin aina
vuoteen 1942, jolloin se poistettiin.

Simo Juntusta myllytettiin

imo Juntunen, s. 14. lokakuuta 1920,
oli iisalmelainen toimittaja ja poliittinen pakinoitsija. Hän tuli tunnetuksi
nimimerkistään Simppa. Juntusen isä oli
käsityöläinen, puuseppä Otto Juntunen
ja äiti kirjanpitäjä Hilma Maria sukuaan
Lehto.
Työläisperheen poika kirjoitti ylioppilaaksi Iisalmen yhteislyseosta v 1942. Tämän jälkeen, toimittajatyön lomassa hän
suoritti valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa 1953.
Juntunen oli toimittajana Työväen sanomalehtien tietotoimistossa 1947–1948,
tiedotussihteerinä Suomen pienviljelijäin
liitossa 1949–1953, toimittajana Uusi
Aika-lehdessä 1954–1957 ja Suomen Sosialidemokraatissa 1957–1974. Juntusen
yhteiskunnallinen näkemys piirtyi lähinnä
leskisläiseen oikeistososialidemokraattiseen viitekehykseen.
Juntunen sai pahan tönäisyn työnantajaltaan, kun Suomen Sosialidemokraatin
päätoimittaja Aimo Kairamo irtisanoi
hänet lehden palveluksesta 2. joulukuuta
1974 presidentti Urho Kekkoselta tulleen ”myllykirjeen” perusteella. Juntunen

joutui Kekkosen myllynkivien ruhjomaksi
kun oli aiemmin syksyllä pitänyt puheen
sotaveteraaneille todeten, että Kekkonen
maksaa Neuvostoliitolle öljylaskua väärentämällä Suomen historiaa.
Tiedonantaja-lehti näki tärkeäksi julkistaa puheen, mikä puolestaan sai Kekkonen
tarttumaan kynään. Hän sähisi kirjeessään
Kairamolle, että tämä on niin vastuutonta
ja törkeää puhetta, että jään odottamaan,
miten lehti sen voi hyväksyä.
Sanomalehtimiesten Liitto vei Juntusen erottamisasian työtuomioistuimeen,
joka totesi ratkaisussaan irtisanomisen
laittomaksi ja määräsi lehden kustantajan,
Kustannusosakeyhtiö Kansanvallan, maksamaan Juntuselle 7 000 markan vahingonkorvauksen.
Juntunen siirtyi vuonna 1975 kolumnistiksi Suomen Kuvalehteen. Samoihin
aikoihin Kekkonen lopetti pakinoiden kirjoittamiseen samaan lehteen nimimerkillään ”Liimatainen”. Suomen Kuvalehteen
Juntunen kirjoitti vuoteen 1983 saakka.
Kaija Pulli
Ylä-Savon Seuran puheenjohtaja
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Valamon yksinäinen

Merja Toppi mittaa
rakkauven miäree
H

M

iljakseen tätä on odoteltukin: että milloinka savolainen nainen räväyttää täysillä
rakkaavesta. Onhan tuo kokemus naisen povessa hiukan erilainen kuin maakuntalehden
ukkoutuneissa nurkkavitseissä.
Merja Toppi., 37 mittiloi nuoren naisen
kokemuksia vasta ilmestyneessä esikoisrunokirjassaan Voe tätä rakkaaven miäree! Nimikin kertoo jo paljon.
”Rakkautta on kaikessa, on se niin tärkeä
asia meille kaikille”, Merja Toppi sanoo esitettyään varttitunnin runojaan kirjakaupan
tiskin välissä. Tällä kertaa yleisönä on vanhempaa väkeä. Joku käy kiittelemässä aikaisemmin radiossa kuulemistaan.

Pieneen kirjaan mahtuu satakunta lyhyttä runoa. Rakkautta on etsittävä arkiaskareiden ja kaupassakäynnin lomasta.
Joskus odottaja marinoituu satiinihörhelössä olohuoneen sohvalla. Runot kertovat
modernin sinkkunaisen, sanoisiko ”savolaisen Bridget Jonesin” odotuksista ja toiveista. Yleismaailmallisiahan ne ovat.
Kiuruvedeltä kotoisin olevalle Merja
Topille savon murre on äidinkieli, vaikka arkipuhe työn myötä onkin vaihtunut
keskisuomalaiseksi yleiskieleksi. Murteella kirjoittaminen on hänelle luontevaa.
Savoksi pystyy ilmaisemaan herkkiäkin
tunteita tarvitsematta kääntää kaikkea vitsailuksi. Joskus yleiskielinen ilmaus lipsuu käestä, murre tuo lähemmäs immeistä,
kuvailee kirjoittaja.
Työkin on ohjannut Merja Topin ilmaisemaan sanottavansa omin sanoin. Merja
Toppi on viittomakielen tulkki ja työskentelee valtakunnallisia tulkkipalveluja
tarjoavassa viittomakielen osuuskunnasssa. Tulkkipalveluja välitetään koko täältä
lähimpänä Oulusta, Iisalmesta ja Jyväskylästä.
Tulkin työ on yleensä avustamista kuulovammaisten arkisten asioiden hoidossa,
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Merja Toppi puhuu esikoisrunokirjassa
Voe tätä rakkaaven miäree! hänelle rakkaalla savon murteella.
mutta joskus hän pääsee mukaan hyvinkin intiimeihin tilanteisiin.
”Kosintaa ei ole sentään tarvinnut
välittää”, Merja Toppi naureskelee. Ehkä
erikoisin tapaus uralla oli hedelmöityshoidon tulkkaaminen. Tokko sellaiseen tapahtumaan muuten koskaan olisi päässyt
mukaan.
Jyväskyläläinen Minerva Kustannus
Oy kiinnostui rakkausmurrerunojen kustantamisesta. Onhan esimerkiksi Heli
Laaksosen länsimurteella kirjoitettujen
runokirjojen suosio kirjamaailmassa ollut
yllättävää. Tuskin murteiden kilpalaulantaa silti kaivataan.
Merja Toppi kirjoittaa myös novelleja ja
kolumneja mm. Iisalmen Sanomiin. Pieni
runonäyte viereisellä sivulla.
Teksti ja kuva: Eila Ollikainen

atkailijat tuovat Heinävedellä Uuden Valamon rahalippaisiin 90 prosenttia luostarin tuloista.
Myös vanha Valamo Laatokan saarella eli matkailijoista. Piispa Ambrosius
myönsi auliisti, että Valamo on turistirysä. Mutta vieraiden palveleminen on ihan
kunniallinen ammatti. Ennen viljeltiin
maata, nyt on toisenlaista kylvötyötä. Ihmisissä on paljon alitajuista kaksinaismoraalia. Toisaalta kirotaan kirkollisveroja,
toisaalta katsotaan, että kirkossa kaiken
tulisi olla ilmaista.
Heinäveden Papinniemeen siirtyivät
sodan jälkeen Valamon ja Konevitsan
munkit. Kauppaneuvos Saastamoinen oli
myynyt tilan kartanoineen luostarille. Kun
me keskiverto-luterilaiset käymme kartanon vierashuoneissa, vastaan tulvahtaa
vanhan Valamon henki.
Venäjän keisari perheineen kävi usein
Valamon luostarissa – olihan Valamo sopivasti vesimatkan päässä valtakunnan
pääkaupungista, Pietarista. Punaisella sametilla päällystetyt huonekalut eivät olleet
turistien istuttavissa. Seinällä oli marsalkka Mannerheimin kuva ja siinä omakätinen omistuskirjoitus Valamolle.

Uusi Valamo elpyy
Uusi Valamo on yhä voimistuvan kehityksensä alussa. On rakennettu kirjasto- ja
(Edelliseltä sivulta)

Kyllä minusta
on tullu höppänä.
Tuppeeroon tukkoo,
ja pistän huulpunnoo
uamulla ennen kuutta.
Jos sattusit ajamaan töehin,
ku kään hakemassa lehen
jota en oo tilannukkaan.

M.Toppi

konservointilaitos sekä majoitustiloja kävijöille. Kokoustiloihin mahtuu pari sataa kuulijaa. Hotelli, kansanopisto ja itse
kirkko tulevat pitämään huolen siitä, että
Valamo vahvistaa asemaansa ortodoksisen
kulttuurin keskuksena.
On perustettu Valamo-säätiö, jonka
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin
maaherra Pirkko Työläjärvi. Rouva Tellervo Koivisto oli läsnä perustamisjuhlassa.
Ortodoksisuutta ei enää pidetä ryssänkirkkona, niin kuin sodan jälkeen jotkut
vielä ajattelivat. On ymmärretty, että Suomen lähes 60.000 ortodoksia tulee kantaa
kämmenellä kuin haurasta kukkaa. Ei ole
varaa antaa ortodoksisuuden kuihtua Suomesta. Se on osa suomalaista kokonaiskulttuuria. Se pitää esillä sekä Bysantin
että Venäjän henkistä perintöä kirkollisen
kulttuurin alueella. Näin sanotaan säädekirjassa. Ja tätä tavoitetta edustaa kunniakkaasti Evakkokeskus Iisalmessa.

Vanhaakin Valamoa korjataan
Tarvitaanko enää nykyaikana luostaria? Viimeinen vanhan kaartin munkki,
arkkipiispa Paavali haudattiin luostarin
hautausmaalle. Sinne voi kuka tahansa
tulla haudatuksi. Sieltä löytyy myös Pentti Saarikosken hauta. Kirjailija kääntyi
ortodoksiksi ja halusi tulla haudatuksi
Papinniemeen. Mielestäni Saarikosken
ja Paavalin olemuksessa on samankaltaisuuksia: henkistynyttä, maailmalta poisvetäytynyttä. Saarikosken ylivertainen äly
sai hänet halveksimaan maallista mammonaa. Paavali taas oli lähes läpinäkyvä,
hauras kilvoittelija. Tiedämme, että sodan
aikana Paavali omin käsin pakkasi luostarin tavaroita rekeen sotaa pakoon - turvaan
Suomeen.
Laila Hietamiehen romaani Valamon
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yksinäinen on tuonut ortodoksisuutta monille entistä läheisemmäksi. Siitä tehty
näytelmä Joensuun teatterissa oli vavahduttava kokemus.

Ikoni, ikkuna iäisyyteen
Mikä ortodoksisuudessa sitten viehättää? Ikoni on ikkuna iäisyyteen. Se ei
ole pelkkä kuva, vaan näkyvä heijastuma
pääasiasta. Sanonta kuvien palvonnasta ei
pidä paikkaansa. Kumarrus Valamolaisen
Jumalanäidin ikonin edessä on kumarrus
Jumalansynnyttäjälle. Ehkä etevin ikonien
tuntija Suomessa on Pajujärven entisellä
koululla - Mäntyrinteessä - asuva Piispa
Arseni.
Ortodoksinen kirkkolaulu haluaa olla
enkelten laulua. Siinä ei ole miehisen
marssilaulujen mahtia eikä naisellisten
laulujen romantiikkaa, vaan se haluaa
edustaa hengellistä kauneutta ja ylevyyttä
Jumalan kunniaksi. Tarkoituksena on ohja-

K

ta kirkon jäseniä valoisaan näkemykseen,
syyllisyyden tunnosta ja kuoleman pelosta
vapaaseen turvallisuuteen ja iloon.
Itäisessä perinteessä ihminen ei ole
luomakunnan herra: koko luomakunta
ja olevaisuus ovat jatkuvassa kasvu- ja
muutosprosessissa. Ihminen on pantu tukemaan tätä prosessia, ei manipuloimaan
eikä omimaan sitä itselleen.
Tunnen muutaman entisen perusluterilaisen, joka on siirtynyt ortodoksisen kirkon jäseneksi. Enkä ihmettele tapahtunutta.
Neljä Ämmää pelastaa Ylä-Savon: maito, metsä, metalli ja matkailu. Nyt on aika
panostaa matkailuun.
Me lapinlahtelaiset olemme iloisia ja
ylpeitä siitä, että piispa Arseni järjestää
korkeatasoisia kulttuuritapahtumia Mäntyrinteellä.
Leo Puurunen

Savolaisia merkkinaisia postimerkkeihin

ansainvälisen naistenpäivän 8.3.
juhlistamiseksi laskettiin liikkeelle suomalaisia vaikuttajanaisia esittävä
postimerkkisarja. Naiset ovat Postimerkkikeskuksen kriteereillä arvioituna saavuttaneet vaikuttaja-aseman suomalaisessa yhteiskunnassa ja jatkavat työtään
ja uraansa edelleen. He ovat professori,
sosiologi ja tutkija Elina Haavio-Mannila, professori, kirjailija Laila Hirvisaari, Kansallisteatterin pääjohtaja
Maria-Liisa Nevala, akateemikko, geenitutkija Leena Palotie, taiteilija, tanssinopettaja Aira Samulin ja muotoilija,
pukusuunnittelija Ritva-Liisa Pohjalainen.
Merkeissä on silhuettikuva, nimikirjoitus ja vaikutusta kuvaava symboli.
Ritva-Liisa Pohjalaisen merkissä on
uniikki silkkinen juhlapuku, jota yleisö
sai ihailla syksyllä 2009 Kuopion mu26 AAKUSTI 1/2010

siikkikeskuksessa töiden näyttelyssä.
Ritva-Liisa Pohjalainen tunnetaan mm.
Piretan ja Rill`s vaatemerkin suunnittelijana. Viime vuosina hän on suuntautunut
korujen ja lasin muotoiluun.
Suomalaisia naisia ei juurikaan ole
kelpuutettu postimerkkien aiheeksi.
Ensimmäisen naispresidentin Tarja
Halosen 60-vuotispäivän kunniaksi julkaistiin postimerkki 1.12.2003. Kirjailija Minna Canthin 100-vuotissyntymäpäivää kunnioitettiin sotavuosina 1944
julkaistulla postimerkillä. Kuopiossa
Minna Canth teki kirjallisen elämäntyönsä Kuopiossa ja täällä hänellä oli
myös menestyvä kauppaliike.
Naistenpäivän jatkoksi saatiin murheellinen uutinen. Geenitutkija Leena
Palotie kuoli 11.3 Helsingissä 57-vuotiaana. Hän oli valovoimaisimpia suomalaisia tiedenaisia.

Sota kulutti parhaat hevosvoimat ja pula miestyövoimasta oli suuri. Maito kuljetettiin
vielä hevosilla tai usein myös laivoilla suoraan meijeriin kirnuttavaksi.

Sotien jälkeen uuteen nousuun
S

uomessa sota-aika 1939-45 ja sodanjälkeiset vuodet olivat raskasta aikaa.
Vuodet olivat suuri koettelemus koko kansalle, mutta erityisesti maataloudelle ja sen
parissa työskenteleville. Kotirintamalla oli
enimmäkseen naisia lapsineen ja ikämiehiä, jotka velvoitettiin maataloustyöhön.
Olen syntynyt Vehmersalmella maatilalla välirauhan keväällä 1941 kaurankylvön aikaan. Muistikuvat Mustinlahden
Laakkolasta alkavat karjalaisväestön saapumisesta ja heidän työpanoksesta Hiukastenjärven tilalla.
Äitini Tyyne Esteri Laakkonen o.s.
Holopainen (synt.Tuusniemellä) joutui
vastuuseen koko maatilan toiminnasta sekä perheestä, isäni Kalle Laakkosen
ollessa rintamalla. Äidilläni Esterillä oli
luonnollisesti mies- ja naistyövoimaa,
joista sanottiin; vuosityöläisiksi.
Otto Koistinen Saahkarilta - Paalihongan Otto ja ikämies Mauno Savolainen
Mustinlahdesta lienevät olleet ensimmäiset työmiehet, jotka muistan. He tekivät
maatilan hevostyöt ja avittivat naisväkeä

karjanhoidossa.

Hevoset vietiin rintamalle
Laakkolasta vietiin hevonen, tammaTöpinä sotatoimialueelle. Töpinän tilalla oli kaksi nuorempaa hevosta; Tähti ja
Vuokko. Antti Törrönen, joka oli Tildatätini aviomies, koulutti nuoret hevoset
työhevosiksi. Töpinä palasi sodasta täysin
vahingoittumatta ja lauhkeutensa vuoksi
oli meidän tyttöjen lempihevonen. Ratsastimme sillä ilman satulaa! Mutta myöhemmin, maantien teon aikoihin 1950-luvulla
kallioiden ja kivien ampumista Töpinä
kavahti ja saattoi vauhkoontua peltotyömaalta pakosalle. Sodassa oloaan Töpinä
ei unohtanut!

Ville oli viimeinen vuosityöläinen
Isän palattua sodasta työmiehinä olivat
Toimi Räsänen ja Ville Miettinen. Ville
jäi viimeiseksi vuosityöläiseksi. Hän kaivoi suo-ojia ja jouduin viemään hänelle
päiväkahvin työmaalle. Termospulloja ei
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ollut, vaan äiti pani lasisen kahvipullon
miesten villasukkaan. Kahvi pysyi lämpimänä, mutta varoen sen lapsi joutui
viemään pienessä pärekorissa, jossa oli
maitopullo ja pullaa. Mutta Ville oli aina
hyvillään!
Ville lähti 1950-luvun alussa Imatralle
paperitehtaalle, jonne lähti muitakin kylän
miehiä perheineen.
Naistyövoimasta mainittakoon Hilkka
Kukkonen, Mirja Räsänen, Anna-Liisa
Soininen Savonsaaresta ja Vieno Savolainen, joka letitti minun tukkani tiukalle
letille kouluun lähtiessäni. Letit olivat niin
tiukat, että silmiäni siristi, mutta en virkkanut mitään, vaan kestin ja totuin Vienon
käsittelyyn. Päivän mittaan punaiset rusettinauhat heltisivät.

Karbidi- tai öljylamppu
valaisi kunnes Savon Voima toi
sähkön ja sähkövalon
Sotien jälkeen elettiin säännöstelyn aikaa, eikä öljyäkään ollut
riittämiin. Talvisaikaan paloi tuvan pöydällä karbidilamppu, jota
meidän lapsien tuli hieman pelätä
räjähdysvaaran vuoksi. Palvelija Hilkka puhdisti sen aika ajoin
huolella. Lamppu oli asetyleenikaasua polttoaineena käyttävä
laite, jossa asetyleeni saadaan tiputtamalla vettä kalsiumkarbidia
sisältävään säiliöön.
Valojuhla oli
monessa perheessa
joulun jälkeen vuoden suurin juhla
Kuva oik.ylh.
Maataloustyöt tehtiin sotien jälkeen
vielä pitkään miesvoimin. Kuvan kahvihetki Kaavilta.
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Valo oli kuitenkin niin kirkas, että
voitiin pöydän ympärillä lukea ja tehdä
käsitöitä. Myrskylyhti oli paljon turvallisempi. Sitä tarvittiin navettakäyttössä ja
hevostallilla. Lyhty paloi öljyä käyttäen
tasaisesti ”sydämessä” lasikuvun sisällä,
eikä sammunut tuulessakaan. Isä-Kalle
tarvitsi myrskylyhtiä myös kulkiessaan
kylällä asioidessa.
Varsinainen helpotus valaistukseen tuli,
kun Mustinlahden kylälle saatiin sähköt.
Aloitin koulunkäynnin 1948 ja silloin
koululla oli sähköt ensimmäistä vuotta.
Opettajan katederin sivustassa tosin riippui öljylamppu siltä varalta ja varmuuden
vuoksi, että sähköt sammuisivat. Sähkövalo oli niin uusi ja ihmeellinen asia, että
siihen ei vielä täysin luotettu. Sitten pidettiin kylän yhteiset valojuhlat ja ne vasta
olivatkin ”juhlien juhlat” kaikille kyläläisille. Lauluja ja puheita riitti!
Aune Räsänen,
Vehmersalmi

Martta Horjander, savolaisten äiti Amman
T

eosofisen Ihmisyyden tunnustajat -yhteisön perustaja Martta Horjander
(o.s. Hakkarainen) kuoli Mäntän aluesairaalassa 16.12.2009. Hän oli syntynyt
11.2.1930 Säyneisen Hirvisaaressa. Kylä
sijaitsee Säyneisen ja Kaavin rajalla ja
ulottuu molempien kuntien alueelle. Horjanderin kotimökki oli Säyneisen puolella.
Säyneinen on nykyisin Juankoskea.
Vuonna 1950 Martta muutti miehensä
kanssa Varkauteen. 1950–1955 perheeseen syntyi neljä lasta. Sitemmin vuosina
1962–1977 hän oli töissä Varkauden Ahlströmin rimalevytehtaalla.
Vuoden 1967 tienoilla hän alkoi sielullisissa vaikeuksissa olevien ihmisten
auttamistyön, joka tapahtui välittämällä
henkistä parannusvoimaa, kuuntelemalla
ja keskustelemalla.
Hän syvensi vakaumustaan tutustumalla vuoden 1973 tietämillä kristosofiaan
syventymällä Pekka Ervastin ja J. R.
Hannulan laajaan kirjallisuuteen, jossa
vuorisaarnan elämänohjeet ovat keskeisellä sijalla.
Vuonna 1978 Martta ja 15 nuorta muutti Ahosenniemen entiselle kansakoululle
Kaaville, jossa sai alkunsa Ihmisyyden
tunnustajat -yhteisö. Joka ilta kokoonnuttiin yhteen, Martta luki ja puhui. Martan
opetus oli suoraan sydämestä lähtevää,
ja hän kaihtoi teoretisointia. Hän innosti
yhteisön jäseniä monenlaiseen luovaan
toimintaan. Tammikuussa 1979 oli Varkaudessa, Savon museossa, ensimmäinen
ryhmän kuvataiteilijoiden teoksista koottu
Aseeton Suomi -taidenäyttely. Sen jälkeen
näyttely on kiertänyt ympäri Suomea ja
kiertää edelleen.
Yhteisön jäsenmäärän kasvaessa Martta
vuokrasi 1981 Käpykolon elokuvaohjaaja
Mikko Niskaselta. Käpykolosta tuli Ihmisyyden tunnustajien työkeskus. Siellä
alkoi Martan ehdotuksesta yhteisön kesäteatteri, joka toimii nykyisin Väinölän ke-

Martta Horjander nousi rohkeasti Ihmisyyden tunnustajien esipaimeneksi.
säteatterin nimellä Mänttä-Vilppulassa.
Käpykolon ryhmä muutti vuonna 1985
Vilppulaan entiseen Poukan vanhainkotiin, jolloin yhteisö sai nimeksi Väinölä.
Tällä hetkellä Mänttä-Vilppulassa toimii
kaksi muutakin asuinyhteisöä, Toukola ja
Sampola.
Martta oli musikaalinen ja on tehnyt
kymmeniä lauluja. Niistä myöhemmin
tehty kaksi CD-levyä. Hän yllätti usein
keskustelukumppaninsa laulamalla tilanteeseen sopivan laulun.
Luonteeltaan Martta oli valoisa, ja häntä voisi luonnehtia savolaiseksi Äiti Ammaksi. Martta toisti usein arvostamansa
lauluntekijän Veikko Lavin sanoja: Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Jokainen
elämä on tärkeä.
Jouni Marjanen
Kirjoittaja on Väinölä-yhteisön jäsen
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Suur-Iisalmen ruhtinaskunta
I

stuin Iisalmen kulttuurikeskuksessa
joulukuussa 2006 kuuntelemassa Matti
Klingen esitystä Iisalmen ruhtinaskunnasta. Klinge on Helsingin yliopiston täysin
palvellut Suomen historian professori.
Kirjan alaotsikko ”Modernin projekti sukuverkostojen periferiassa” viittaa hieman
elitistiseen ja aristokraattiseen, aateluus
velvoittaa -asenteeseen. Samalla se karkottaa monia nykyajan pintaliitäjiä, kepeään tyyliin tottuneita lukijoita. Mutta se
joka jaksaa kahlata yli kuusisataa sivua
käsittävän järkäleen läpi, tulee uusiin ajatuksiin.
Kirjan pääpaino on Iisalmessa asuneissa säätyläisissä. Iisalmi ei ole koskaan
ollut kreivi- eikä ruhtinaskunta. Mutta
aikoinaan se käsitti lähes puolet Kuopion
läänistä. Se oli Suomen pohjoisen hiippakunnan vaurain alue. Niinpä Elias Lönnrot selittikin Iisalmen kirkkoherran elävän
kuin kreivi - noina suuriruhtinaskunnan
hyvinä päivinä. Jotkut sanoivat Iisalmen
rovastin elävän kuin ruhtinas. Iisalmen
pappilan kulttuurista kerrottiin ihaillen
Pariisissa ilmestyneessä teoksessakin.

Laguksia ja Ignatiuksia
Klingen teos on sukututkijan aarreaitta.
Teoksessa on hengästyttävä määrä eri säätyläissukuja ja niiden edustajia pikkutarkkoine tietoineen. Laskin, että Aminoffsukuun kuuluvia henkilöitä selostettiin 26
nimen verran, Ignatiuksia oli 49 henkeä,
Snellmaneja 12 henkeä ja Collaneja 6
henkeä sekä Frosteruksia 6 henkeä. Lagukset olivat erityisesti Klingen suosiossa, koska heitä esiintyi 61 henkilön verran.
Osa heistä muutti nimensä Hirvensaloiksi, joita selostettiin 13 nimen verran.
Laguksiin kuului esimerkiksi Peltosalmen kotitalouskoulun puutarhalinjan perustaja Aini Lagus - josta tehty kokonai30 AAKUSTI 1/2010

nen kirjakin.
Lagusten sukupiiriin kuuluvat Aminoffit olivat sotilaita ja metsäherroja, Ignatiukset hoitivat apteekkia ja osallistuivat
kunnallispolitiikkaan, Sjöströmit kunnostautuivat arkkitehtuurin ja taiteen alalla,
Schroderukset olivat pappeja, Granit-Ilmoniemet vaikuttivat Kuopiossa ja Bergmanit hoitivat apteekkia.
Laguksilla oli läheiset suhteet Snellmaneihin. Carpelan-sukuun kuului yhdeksän vaikuttajaa, joista neljä oli sotilasta ja
maaherraa.
Klingen mukaan valtiopäivämies Kumpulaisen ”vaikerrukset” - jotka johtivat
Iisalmen kauppalan ja myöhemmin kaupungin perustamiseen - oli tehty yhdessä
kirkkoherra J. L. Laguksen kanssa.

Kyllikki Ignatius oli vapaamuurari
Kumpulanmäen omisti apteekkari V. J.
Ignatius Kyllikki-rouvan kanssa. Kyllikki-rouva oli vapaamuurari. Hän jopa kirjoitti kirjasen: Mitä on vapaamuurarius?
Hänen mielestään Suomen henkisen
eliitin tehtävä oli etsiä maan paikkaa maailmansodan jälkeisessä Euroopassa. Tanssipaikkana tunnettu Kyllikinniemi kantaa
vielä tämän Kyllikin nimeä.
Väinö Ignatius osti Runnin terveyslähteen alueen ja myöhemmin Vilhelmsdalin
kartanon. Näin ollen Iisalmen apteekkari
omisti Runnin sanatorion.
Suomen Kuvalehdessä päätoimittaja
Tapani Ruokanen moitiskeli lempeästi
sitä, että papiston kepeä säätyläiselämä ei
paljon kansaa valistanut. Tästä puhui jo J.
V. Snellman. Säätyläiset olivat Ruokasen
mielestä aikansa optiomiljonäärejä ja julkimoita omassa pettuleipäympäristössään.
Kuitenkin - Ruokasen mielestä - herätysliikkeiden vaikutus on lopulta ollut suurempi kuin näiden mahtavien rovastien.

Mielestäni Ruokaselta jäi ymmärtämättä, että kirkkoherrat olivat pitäjästään ja
seurakuntalaisistaan aidosti huolehtivia
ihmisiä, ruustinnoista puhumattakaan.
Esimerkiksi Ukko-Ruuhveltti - Juhani
Ahon isä - on meille yläsavolaisille leppoisa patriarkka, jota kaikki kunnioittivat
ja arvostivat. Luulenpa, että Ruokanen on
vain pintapuolisesti silmäillyt kirjaa arvosteluaan varten. Ruokanen itse sortuu
nykyajan muodinmukaiseen pintaliito-liturgiaan.
Pappilat säteilivät ympäristöönsä vaikutteita monella tasolla. Lapinlahdella
on kerrottu, että isoihin taloihin parhaat
emännät saatiin Väärnin pappilassa työskenneistä piioista.

Pappilan tilukset palstoiksi
Miksi Matti Klinge, helsinkiläinen
muotoseikkoja korostava historioitsija ja
aristokraatti, on paneutunut näin perusteellisesti Helsingistä katsoen syrjäisen Iisalmen vaiheisiin? Siihen on yksinkertainen selitys: hän itse on suoraan alenevassa
polvessa apteekkari Väinö Ignatiuksen
jälkeläinen.
Miksi minä sitten innostuin Klingen
ajatuksista? Mielestäni hän on harvinaisen
oikeassa antaessaan kirjalleen nimen Iisalmen ruhtinaskunta. Olihan Iisalmen rovasti yhtä aikaa kunnanjohtaja, mallimaanviljelijä - ja jopa pankkiiri. Tiedetään, että
rovasti rahoitti kymmenien lahjakkaitten
nuorten miesten - tuona aikana vain miesten - opintoja. Päästyään vihreälle oksalle
virkamiehet maksoivat lainat takaisin.
Kun aikanaan Iisalmen pappilan virkatalo palstoitettiin, sen maista tuli yli 200
taloa - kuvailee Klinge pitäjän mahtitilan
häviämistä.
Olen kauan ollut sitä mieltä, että 1700luvun valistusfilosofi Voltaire oli oikeassa. Hänen mielestään paras valtiomuoto
on valistunut yksinvaltius. Valitettavasti
meillä on esimerkkejä yksinvaltiaista, jot-

ka eivät olleet ”valistuneita” vaan pelkästään vallastaan juopuneita diktaattoreita
- kuten Hitler, Stalin tai Mao Ttse-Tung.
Paino on sanalla ”valistunut” - ja sitä oli
Iisalmen rovasti!

Kolmen kunnan mallissa Ylä-Savosta
Iisalmesta ruhtinaskunta
Seppo Kääriäinen on liputtanut viisaasti kolmen kunnan mallia Pohjois-Savoon: Varkaus, Kuopio ja Iisalmi. Kullakin keskuksella on ympärillään oma
talousalueensa.
Kuntaliitoksilla on turhan paha maine siinähän yhdistyy vain hallinto. Ja hallintoa hoidetaan nykyään tietokoneilla, jotka
eivät tunne kuntarajoja - eivätkä edes valtakunnan rajojakaan. Hallinto ei kosketa
tavallista ihmistä paljoakaan - varsinkin
kun koulut, terveyskeskukset ja muut palvelulaitokset tulisivat säilymään nykyisellään. Tässä mielessä kiistely kuntarajoista
on turhaa, mennyttä aikaa.
Toivotan Ylä-Savoon tulevan suur-Iisalmen ”ruhtinaskunnan” - mikä uuden
kunnan/kaupungin nimi sitten onkaan tervetulleeksi. Esimerkiksi Lapinlahti itsenäisenä kuntana ei ole itseisarvo - olemme
aina kuuluneet Ylä-Savon talousalueeseen.
Aikoinaan Iisalmen kirkkoherrakunta
jakautui kappeliseurakuntiin, joista hiljalleen muotoutui itsenäisiä kuntia. Nykyään
voisimme pyöräyttää ajan ratasta taaksepäin - hyvässä ja rakentavassa mielessä.
Euroopan unionissa ei tunneta sellaista
käsitettä kuin ”kunta” - se on liian pieni
yksikkö. Mutta siellä tunnetaan ”alueita”
(Ossi Martikainen tuntee ”alueet” hyvin).
Ylä-Savo on noin 60.000 asukkaineen
sopiva ”alue” eli tulevaisuuden ”kunta” entinen ”Iisalmen ruhtinaskunta”.
Että semmoista rutinaa tällä kertaa!
Leo Puurunen
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Mustinlahden vanha riihi palveli
alkuun asuttuna savutupana

V

ehmersalmen Mustinlahdessa Viljo
Laakkosen maatilalla on 100-vuotias riihi. Se on entisten peltojen keskellä,
korkealla mäellä, vähän ulompana asuinrakennuksesta. Ierikan poika Erik Juho
Laakkonen muutti Riistaveden Ryönältä
Kuopion maalaiskuntaan Mustinlahden
Hiukastenjärvelle. Muuttokuormat Ryönältä saapuivat 5.3.1910.
Kuormat purettiin juuri valmistuneeseen sisäänlämpiävään savutupaan. Perhe
asui savutuvassa neljä vuotta, kunnes varsinainen hirsirakenteinen asumus ja sauna
valmistuivat.
Savutuvan isoisä Juho oli suunnitellut
niin, että se asuinrakennuksen valmistuttua muutettiin riiheksi. Riihenä rakennus
palveli aina 1970-luvulle saakka ja on vieläkin varsin hyväkuntoinen.

Terveys vaarantui savutuvassa
Riihessä asuneeseen Laakkosen perheeseen kuului vaimo Eeva Stiina sekä
viisi lasta: Juho Pellervo, Kalle Edvard,
Tilda Maria, Martta sekä Anna Karoliina.
Perheen äiti sairasti
keuhkotautia ja joutui menemään sisarensa Selma Soinisen luo Kuopioon,

Laakkosten sukuriihen 100 vuotta
vanha uuni on
alkuperäinen Juho
Laakkosen laattakivistä valmistama.
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koska ei voinut asua sisäänlämpiävässä
savutuvassa. Hän kuoli 10.3.1910.
Suvun auttavat kädet mahdollistivat elämän jatkumisen Hiukastenjärven Laakkolassa, niin että kaikki lapset varttuivat työikäisiksi. Hiukastenjärven tila – niin myös
riihi, jäivät tilakaupassa Kalle Edvard
Laakkosen omistukseen. Kalle oli maanviljelyksen ohella lautamies, herastuomari
ja kuolemaansa 1979 saakka julkinen kaupanvahvistaja. Hän toimi Mustinlahdessa
kansakoulun taloudenhoitajana, yhteismetsän kirjapitäjänä ja Savon Sanomien
asiamiehenä 50 vuotta.
Sukutila siirtyi 1960-luvulla hänen pojalleen, veljelleni Viljo Kalervo Laakkoselle ja on nykyisinkin hänen omistuksessa. Viljo ja hänen poikansa Pasi Markus
pitävät riihestä hyvän huolen, oman vointinsa mukaan. He valoivat sementistä riiheen uuden lattian. Mustat riihen orret
ovat alkuperäiset, samoin laattakivistä isoisän tekemä uuni. Kuluneet riusat seinällä
kertovat niiden paljosta käytöstä. Lapsillekin on oma, pienempi ja kevyempi riusa.

Rukiin puinti riihessä säilyi aina 1960-luvulle saakka ja tytötkin jouduimme osallistumaan puintitöihin.

Kunnon riihijuhlat odotettavissa
Laakkosten riihi palvelee nykyisin
enimmäkseen varastotiloina. Suvun ihmiset käyvät ihmettelemässä perheen alkuasuntoa ja 100-vuotiaalle on aikomus pitää juhlat! Varsinkin kesäisin on mukavaa
istuskella riihen kynnyksellä, katsella sieltä avautuvaa järvimaisemaa Hiukastenjärvelle. Sisarusten ja heidän lastensa kesken
on mieluista kertailla suvun tarinoita ja
muistella erilaisia viljankorjuun työvaiheita, joita jokainen meistä nuoruusvuosina
joutui tekemään. Elettiinhän vielä 195060 luvuilla hevoskulttuurin aikakautta ja
elokuussa seisoi pellolla ruiskuhilaat, joista jokainen lyhde oli sirpillä leikattu.
Laakkosilla on sukuseura, joka on perustettu 1931 ja on Suomen vanhimpia sukuseuroja. Vuonna 1981 julkaistiin Laakkosten sukukirja I. Sukukirja kertoo, että
Lars Lackberghin ja Pehr Laakkosen
suvut ovat lähtöisin Riistaveden Ryönältä,
josta on säilynyt myös valokuvia. Kirjatyöryhmässä työskentelivät mm. Helena Heinonen, Hannu Keijonen, Eini Laakkonen
ja Maija Turunen, sisareni Litmaniemen

Turulasta. Sukutarinoiden kirjoittajina toimivat Helena Heinonen, Eini Laakkonen
sekä Aune Räsänen.
Sukukirja on ahkerassa käytössä kansallisen historian ja henkilöhistorian osalta. Kirja on painettu Gummeruksen Kirjapainossa Saarijärvellä.
Aune Räsänen,
Vehmersalmi

Viljo Kalervo
Laakkonen
esittelee mielellään Laakkosten
sukuriihen. Kuva
oik. ylhäällä.
Laakkosten tyttäret iltalypsyllä
metsälaitumellapuoli vuosisataa
sitten. Vas. Aune
sittemmin Räsänen ja Eeva Kilpeläinen. Kuva:
Jarmo Räsänen.
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Vuoden kotiseututeko
-tunnustukset jakoon
Kiuruvedellä

P

ohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten
liitto palkitsee vuosittain Vuoden kotiseututeko-tunnustuksella kiinnostavan ja
aikaansaavan kotiseututoimijan.
Vuoden 2009 osalta tunnustukset jaetaan liiton kevätkokouksessa 27.3. Kiuruvedellä. Aikaisemmin tunnustuksen ovat
saaneet Tervo-Seura paikallisen nimistön
tallentamisesta, Risto Lappalainen savon murteen murteen käytöstä ja elävöittämisestä, Sirpa ja Juhani Ollikainen
Varkauden Lehtoniemen muistomerkin
hankinnasta,
Outi Vuorikari Minna
Canth-liputuspäivän toteuttamisesta ja
Jenni Halme savolaisveneen rakentamisesta. Liitto julkaisee teoksen pohjoissavolaisista kulttuurihistoriallisista rakennuksista, jotka on kunnostettu.

Mestari Bertta Räsänen

Perinteiden vaalijalle on hatunnoston aika
hymyilevään mestariin liittyi uskomaton taika.
Savolaista suurta luovaa uranuurtajaa
usein muistelemme ahkeraa puurtajaa.
Leppoisasti myhäilevä persoona oli hän
kotiseutuneuvoksesta löysimme ystävän.
Aito savon murteen taitajamme tietä näytti
entisajanhenkeen monet pitopöydät täytti.
Hyppysistä hyvää leipää taikinasta tuli
voilla leivotut kahvipullat aivan suussa suli.
Hän uutterasti uurastaen uransa loi
tuttaviaan muistaen usein lämpimäiset toi.
Puhe soljui virran lailla suurtalousalalle
lämpöisesti sydän sykki makoisalle kalalle.
Harjulan ehtoisa emäntä monet sopat sekoitti
savolaisen keittokirjan perinteisen kirjoitti.
Ajanratas mestarin on pysähtynyt kulkemaan
arvokkaasta asiasta kertoo kaiken kirjassaan.
Nykypäivän ihminen poimii siitä parhaat palat
onkii itsellensä hyvän keittotaidon salat.
Irja Turunen
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Bertan sylttyä,
lirpotinta
ja Irjan imellosta
Lyökkihuttua limppisoppoo
- silläpä näläkä toppoo
Miähnävoeta kalakukkoo
- tulloopa topakkoo tukkoo
Talakkunoo tirripaestia
- hytisevä imellos aakasoo aestia
Siensoossi potattihuttu
- onpa hyvinnii tuttu
Olokleepee uuntuuvinkia
- utarekukkosen viilinkiä
Patahassia mykyrokkoo
- alakaa olla mahassa kokkoo
Pottukolikkoo retamuikut
- puuttuu ennee sintu ja tuikut
Lillettiä ja rakkaaven pulloo
- silläpä suluhaset lähelle tulloo

Saksittuja

Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Näyttelijäpariskunta Mikko ja Maija-Liisa
Majanlahden luona asui Maija-Liisan vanhan äiti, oikea karjalaismummu. Yhtenä iltana
mummo istui yksin synkkänä keittiössä.
- Kun Maija-Liisa kysyi, miksi mummo on
kuin myrskyn merkki, tämä vastasi: ”Suatta
tappoo, kuakku män paskaks”, Pöysti hekottaa.
(Lasse Pöysti, HS 4.12.2009)
Maailman vanhimpiin kuuluvan alkuperäisheimon viimeinen jäsen kuoli Intialle kuuluvilla Andamaanien saarilla 85-vuotiaana. Boa
Seniorin mukana maailmasta katosi myös
yksi vanhimmista kielistä, bo-kieli. Nainen oli
viimeinen bo-kielen puhuja lähes kolmekymmentä vuotta – sen jälkeen kun hänen omat
vanhempansa olivat kuolleet.
Bo-heimon uskotaan eläneen saarilla jopa
65 000 vuotta.
(HS 6.2.2010)
Tapasin saamelaisen
Yhtäkkiä tajusin, etten ymmärtänyt, mitä
viereisessä pöydässä puhuttiin.
Saamea. Hitto vie, saamea se oli. Siinä ne
istuivat, neljä tavallista miestä, joivat kahvia
ja vitsailivat ja puhuivat ihan muina miehinä
saamea.
Ja samassa en voinut käsittää, että Suomessa on lapsia, joilla ei ole koulukirjoja omalla
kielellään.
(Ville Similä, HS 27.11.2009. Kirjoittaja
kaipasi todisteita saamen puhumisesta.)
SPR:n Tampereen osasto kerää rahaa Haitin maanjäristyksen uhreille tänään Tampereen
keskustassa. Paras tapa huolehtia siitä, että apu
ei mene perille, on jättää apu antamatta (rovasti Sakari Virtanen saarnassaan).
(Matti Pitko, AL 20.1.2010)
UUTISGURU: Kuka suomalainen on The
Mathematical Intelligencer –lehden päätoimittaja?

a) Lauri Myrberg
b) Ernst Lindelöf
c) Olli Lehto
d) Osmo Pekonen
Vastaus: d) Osmo Pekonen.
(HS 29.1.2010)
Yhdessä aikaisemmassa teoksessasi
olet koonnut yhteen tyrvääläisten lempisanonnat. Mikä on oma lemmikkisi?
- ”Ei arka peluri saa korreeta akkaa.”
(Marko Vesterbacka, joka on koonnut
kaksi-osaisen Tyrvään murteen sanakirjan, jossa on lähes 14 000 murresanaa.
AL 4.12.2009)
Varsinais-Suomen miehet
Yleistäminen on hiukan vaarallista.
Mutta jos etsii kunnon miestä, on turha
tähyillä Kymenlaakson suuntaan. Lapista
voi löytää ahmanhajuisen poroisännän ja
Hämeestä lyhyenlännän hartevan halonhakkaajan, jolla on vatupassin huumorintaju ja koivupahkan kallonmuodot. Uudenmaan miehet pitkästyttävät kenen tahansa
perseen palorakoille tärkeilevine metropolipuheineen ja ikuisine havainnekuvineen
Pasilan tulevista pilvenpiirtäjistä.
Me Varsinais-Suomen miehet olemme
vaatimattomia ja rehellisiä kuin unet.
Onkin lohdullista, että kaikkien suomalaismiestä määrittävien masentavien
myyttien joukossa vain käsitys VarsinaisSuomen miesten ylivertaisuudesta on kokonaan tosi.
(Riku Korhonen, turkulainen kirjailija,
HS 9.12.2009)
Eteläpohjalaisten maailmanvalloittajien
Extreme Duudsonien toinenn nokkamies
”Jarppi” Leppälä esitti kerran televisiossa mahdottomaksi kokemansa toiveen:
”Vielä ku löytääs Seinäjoelta vaatimattoman miehen”.
Sari Malkamäen novelleissa näitä
vaatimattomia eteläpohjalaisia on. Koska on epärealistista esittää toivomus, että
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Leppälä lukisi Malkamäkeä, toivon salaa,
että Malkamäki katselisi vähän enemmän
Duudsoneita.
(Matti Mäkelä Sari Malkamäen novellikokoelmasta Jälkikasvu. HS 15.12.2009)
EU:n ulkoministeri Catharine Ashton
eli paronitar Ashton of Upholland joutui
perustelemaan parlamentille aatelisarvoaan. Onneksi kukaan ei huomannut kysyä
Olli Rehniltä, miksi hän on savolainen.
(Matti Pitko, AL 13.1.2010)
Miksi savolaisella on ruotsalainen
nimi?
Koska eräs ruotsalainen upseeri 1600luvulla päätti, että nimi Syrjäläinen on
liian vaikea ääntää ja väänsi sen muotoon
Rehn. Eli mun nimi on savolainen sotilasnimi. Ollaan savolaista torpparisukua.
(Olli Rehnin haastattelu; Annamari
Sipilä HS:n NYT-liitteessä 12.2.2010)
Miksi ”murteet ovat rikkaus” –fraasia
viljelevät eniten kiteeläiset 30-vuotiaat
naiset, jotka ovat tehneet kaikkensa oppiakseen helsinkiläisen kiekuvan puhetavan?
Mistä tunnistaa suomalaisen pariskunnan pariisilaiskahvilan terassin ihmisvilinässä? Oikein. He ovat ainoat ihmiset,
jotka eivät puhu toisilleen.
(Vesa Laitinen, Avautuminen lentokentällä, AL 12.1.2010)
Netti loi vuoden sanan
The New Oxford American Dictionary
on jälleen valinnut vuoden englanninkielisen sanan. Tänä vuonna lukuisten ehdokkaiden joukosta voittajaksi nousi unfriend.
Verbinä se merkitsee jonkun poistamista
ystävälistaltaan verkkoyhteisöpalveluissa.
Sanaa on melko mahdotonta kääntää nasakasti suomeksi. Kävisikö epäystävystyä
tai epäystyä? Ehkä ei.
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk36 AAKUSTI 1/2010

sesta tutkija Riina Klemettinen ehdottaa:
verbinä häätää ystävä, substantiivina ystävänhäätö.
(HS 20.12.2009)
”Olen lupsakka savolainen”
Olet syntynyt Savonlinnassa ja löysit
sieltä vaimonkin. Mistä savolainen tunnistaa toisen Barcelonan lentokentällä?
- Äänekkyydestä. Savolainen puhuu paljon. Savonlinna on tosin Itä-Savoa. Siellä
sakki ei ole yhtä äänekästä kuin Kuopiossa. Mutta kyllä minä itsessäni savolaisen
tunnistan. Puhun paljon ja olen välitön ja
lupsakka.
(Näyttelijä Kari ”Hissu” Hietalahti,
I-S plus 23.1.2010)
Virolaisen kirurgin suurin haaste on
savolainen
Lappeenranta. Virolaisen lääkärin Hillar Jäägerin suomi on sujuvaa, eikä kielen
ymmärtämisessäkään näytä olevan vikaa.
Hän keksii silti yhden tilanteen, jossa
kielitaito joutuu potilaan kanssa koetukselle.
”Jos ihminen puhuu savoa, suomalainenkaan ei välttämättä ymmärrä heti”, hän
kertoo hymyillen.
(HS 19.1.2010)
Vuoden kielikylpy
Suomalaiset pankit ottivat Kielitoimiston tehtäviä hoitoonsa, kun ne alkoivat
vuoden alussa syöttää kansalaisille uudissanoja kuin kalanmaksaöljyä lapsille.
Pankkialamaisille selvitettiin, että vastedes tulee painaa debit-nappulaa, kun haluaa pankkikorttinostoa ja credit-nappulaa, kun aikoo nostaa luottokortissa.
Kansaa kiukuttaa, kun vierasta kieltä
tuputetaan väkisin pankkiautomaateilla.
Pohjanmaalla moista suomen kielen raiskausta ei suvaita. Seinäjoella Otto-automaatteihin on liimattu tarrat, joissa debit
ja credit on suomeksi.
Espanjassa oli kenraali Francisco

Francon aikaan Galiciassa ”kadotettuna
kielenä” galegon. Sitä puhuu nykyisin n.
kolme miljoponaa espanjalaista Santiago
de Compostelan liepeillä. Kuinka ollakaan, siellä pankkiautomaatillakin voi asioida myös galegonin kielellä…
(Jarmo Aaltonen, HS 27.12.2009)
Kalevalasta tuli elämän sisältö
Kalevalasta elämäntyönsä ammentanut
saksalainen taiteilija Archibald Bajorat
(1923-2009) kuoli 15. joulukuuta Oberurselissa Saksassa. Hän oli 86-vuotias.
1960-luvun lopulla Bajoratin käteen
osui Kalevala ja eepoksesta tuli hänen
elämänsä sisältö. Hän teki lukemattomia
Kalevala-aiheisia piirroksia, puupiirroksia
ja akvarelleja.
Bajorat piti yli sata Suomi- ja Kalevalaaiheista näyttelyä eri puolilla maailmaa.
Kalevala pysyi taiteilijalle aina rakkaana. HS:n haastattelussa v. 1982 hän sanoi
tarttuvansa teokseen mielellään ”varsinkin
iltaisin, jos on tarve rauhoittua, Kalevalan
rytmi tyynnyttää”.
(HS 23.1.2010)
Kyllä rouva tietää
Häikiön kirjan hauskimmassa pätkässä
lainataan Vieno Koskenniemeä. Rouvan
mukaan miehen harrastuksiin kuuluivat
geologia, tähtitiede, arkeologia, uudenaikainen säteilyoppi, filosofia, teologia,
perinnöllisyysoppi, juridiikka, strategia,
ulko- ja sisäpolitiikka, mielitautioppi,
shakkiprobleemit, biograafinen kirjallisuus, taiteentutkimus, pankkipolitiikka,
mytologia, verotustekniikka, kolonisaatiokysymykset, elokuvaregiataide, teoreettinen maatalous, kasvi- ja eläinoppi ja
käytännöllinen moottorioppi. Vain sääennustukset ja teosofia eivät miestä kiinnostaneet.
Entä sitten huonot puolet? Rouva paljastaa: ”Hän näyttää tekevän töitä kaikissa muissa asennoissa paitsi istualtaan ja
kaikissa muissa paikoissa paitsi kirjoitus-

pöytänsä ääressä.”
(Kari Salminen, AL 22.1.2010.
Martti Häikiö: V. A. Koskenniemi-elämänkertakirjat)
Kotus menettämässä tutkimustehtävänsä
Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen eli Kotukseen kohdistuvat kovat
säästöpaineet. Opetusministeri Henna
Virkkusen johdolla toimiva työryhmä piti
keskuksen tärkeimpinä tehtävinä kaikkien
kotimaisten kielten kielenhuoltotyötä ja
suomen ja ruotsin yleiskielen sanakirjojen
ajan tasalla pitämistä.
Kovimman kolauksen työryhmän ehdotuksessa saivat Kotuksen laajat murresanakirjahankkeet ja Vanhan kirjasuomen
sanakirja.
Tutkimustehtävät vähenisivät ehdotuksen mukaan niin merkittävästi, että Kotuksen nimi kannattaisi työryhmän mielestä
muuttaa Kotimaisten kielten keskukseksi.
(AL 14.1.2010)
Karjalan kieli on sydämen ja intohimon asia
Karjalan kielen seura on hiljan saanut
korjata satoa sitkeästä työstään karjalan
kielen hyväksi. Kokonaisvaltaisen talkootyön keskeisiin vaikuttajiin kuuluu seuran
sekretari eli sihteeri Pertti Lampi, 61.
Mikä on karjalankielisille tärkein saavutus tällä vuosituhannella?
”Karjalan kieli sai Suomessa vihdoin
virallisen vähemmistökielen aseman ja
olemme nyt hyväksytty vähemmistö muiden vähemmistöjen joukossa. Karjalan
kielen seura sai ajettua Suomen kieliasetukseen tällaisen lisäyksen.”
”Pohdimme vielä Suomen kielilain
luonnetta. Haemme varoja esiopetuksen
pysyvään järjestämiseen ja ympäri maata
tuleviin karjalan kielen kielipesiin, peruskouluopetuksen järjestämiseen ja aikuisopetuksen kehittämiseen. Nurmekseen on
tulossa karjalan kielen opetusta ja TohmaAAKUSTI 1/2010 37

järvelläkin ollaan kiinnostuneita.”
Seuralla on nyt useita juhlan syitä.
”Tänään julkistetaan karjalankielinen
Kalevala. Parhaillaan käännetään Vanhaa
Testamenttia. Puhetta on ollut myös Seitsemästä veljeksestä. Tiedoiniekan Hattu
eli Taikurin hattu ilmestyi lokakuussa.”
(Säde Nenonen, HS 3.12.2009)
Pellollako opit ajamaan?
Sain taannoin sähköpostiini kiertokirjeen, jossa oli liikennekäyttäytymisen ohjeita niin autoilijoille, pyöräilijöille kuin
jalankulkijoillekin. Täytyy myöntää, että
naurattihan se aika lailla.
Jotta pääsette kärryille, annan muutaman esimerkin. (Pahoittelut jo etukäteen,
että teksti on pohjanmaan murteella. Jos
ette ymmärrä, käyttäkää tulkkia.)
1.Jos joku menöö erellä, aja ohitte.
2.Jos joku yrittää ohitte, niin älä päästä.

3.Säästä vilikkua.
4.Ku liikennevalo vaihtuu nokkas erestä
vihiriästä keltaaseksi, nin kiihrytä vauhtia.
Kyllä sä kerkiät.
5.Oo varovaanen ruuhkaliikentees. Ettei kännykkäs lipsahra korvalta.
6.Ku joku yrittää sivutiältä ramppia
myären isomman tiän liikennevirtaan, niin
älä anna sille tilaa. Son joku kohomo.
7.Jos jonku auto menöö rikki ja pysähtyy etehes, niin töötötä ja raivua ittekses
niin kauan, että saat syränhalavauksen.
Kiertokirje palasi mieleeni joulun pyhinä, jotka vietin enimmäkseen autoillen
pitkin Suomea. Eikä muuten enää pahemmin naurattanut.
Näytti nimittäin siltä, että aika moni
liikenteeseen lähteneistä oli opetellut ajamaan pellolla, kuten kiertokirjeen otsikko
kertoi.
(Elina Laurila, AL 29.12.2009)

Edessä toimelias vuosi

Kielenelvytystalkoot tähtäimessä

S

avon kielen seuran hallitus on jäsennellyt alkaneen vuoden toimintaa esitettäväksi vuosikokoukselle.
Seura jatkaa työtään savolaisen identiteetin vahvistamiseksi yhteistyössä samanhenkisten järjestöjen, yritysten ja yksityisten toimijoiden kanssa.
Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhdistyminen tukee Savon kielen seuran
vaalimaa toivetta humanististen alojen
opetuksen ja tutkimuksen vahvistumisesta. Seuran toimeenpanevan sihteerin Eila
Ollikaisen mukaan jo tässä alkuvaiheessa on tarpeen luoda yhteyksiä Itä-Suomen
yliopiston suomen kielen Joensuussa ja
Jyväskylässä toimiviin laitoksiin
Savon kielen seura r.y. kuuluu Suomen
Kotiseutuliittoon. Seuralla on edustus
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton,
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Suomen Heimot ry:n ja kulttuuri- ja mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultin hallituksissa.
Jäsenlehti Aakusti ilmestyy neljä kertaa vuodessa kantaen savolaisuuden iäntä
”mualiman konsertissa” lähelle ja kauas.
Ollikainen muistuttaa, että seura täyttää
piakkoin 30 vuotta. Merkkivuoden (perustettu v. 1982) huomioimista on aiheellista
ryhtyä harkitsemaan jo kuluvana vuonna.

Iänharjottelu voep jo alakoo
-murremestaruuskilpa kuun lopulla
Vuosikokous ja sen yhteydessä Savon
murremestaruuskilpailu 27.3.2010 Pohjois-Savon liiton Maakuntatasalissa Kuopiossa.
Kilpailun parhaat voivat edustaa savolaista puhetaitoa Suomen Heimot ry. jär-

jestämässä murteella puhumisen SM-kilpailussa 2011 Satakunnassa.
”Murreviikko järjestetään poikkeuksellisesti 19.-24.7. Kuopion satamatatorilla,
sillä torilava siirtyy sinne vuosina 20102011 toteutuvan alatorin remontin takia.
Satamatorilla voi viikon aikana seurata
savon ja muiden murteiden taitajia.”
Pikku-Pietarin Torikujan kauppiaiden
kanssa jatketaan yhteistyötä.

Ympäristö ja osallistuminen
Ollikainen pitää tärkeänä seuran läheistä vuorovaikutusta Kotiseutuliiton ja sen
seutukunnallisen jäsenjärjestön kanssa. Se
tietää muun muassa osallistumista Suomen Kotiseutuliiton JOY – Jokaisen oma
ympäristö-kampanjaan vuosina 20092011.
Myös Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton kirjahankkeeseen, jossa kerrotaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
ja säilytettyjen rakennusten kunnostamisesta, on tarkoitus antaa omaa panosta.
Ollikainen korostaa myös liiton käynnistä-

män internetpohjaisen Muistitieto.fi – tallennushankkeen tärkeyttä, jossa seuran on
syytä olla tiiviisti mukana.
Seura tekee retken Suomen Kotiseutuliiton valtakunnallisille kotiseutupäiville
5.-8.8.2010 Joensuuhun.

Murteet innostamaan myös nuoria
Nuoret pitäisi saada innostumaan entistä enemmän käyttämään murteita ja arvostamaan savolaisia kulttuuri-ihanteita.
Helsingin yliopiston Savolainen Osakunta
on haastettu osallistumaan murremestaruuskilpailuun ja murretorille.
-Myös muiden yliopistojen ja korkeakoulujen savolaisosakuntiin koetetaan
saada yhteyksiä, Ollikainen lupaa.
Kuopion koulujen Kyhhäys –lehteen
2010 ehdotetaan savon murteella kirjoitettua aihetta. Ollikainen olisi valmis palkitsemaan kolme parasta kirjoitusta 50 euron
tunnustuspalkinnolla.
Seuran toiminnan tavoitteita Ollikainen
luonnehtii lyhyesti savon kielen ja perinteen elvytystalkoiksi.

Savon kielen seura ”viilistelee” aktiivisuudellaan

Lamasta ei näy merkkiäkään

S

avon kielen seuralle kulunut vuosi
2009 oli 28. toimintavuosi ja sitä
värittivät omien
tapahtuminen
ohella Suomen Kotiseutuliiton 61. valtakunnalliset kotiseutupäivät Nilsiässä teemalla Mualimalle ja takas! Seuran jäsenet
esiintyivät
ryhmänä kotiseutupäivien
avajaisten kavalkadissa, ja jäseniä osallistui myös kaikkiin kotiseutupäivien tilaisuuksiin Koillis-Savossa ja Kuopiossa.
Vuosikokous Savon kielen seuran vuosikokous ja sen yhteydessä pidetty murremestaruuskilpailu pidettiin 14.3. 2009
Pohjois-Savon Liiton Maakuntasalissa.

Kahdeksankymmenpäisen yleisön joukossa istui myös vieraaksi saapunut Porin
murrepiirin 18 jäsenen ryhmä.
Puheenjohtajaksi seura valitsi edelleen
professori Osmo Hännisen. Seuran sihteerille Birgitta Pajusillalle myönnettiin
pyytämänsä ero hallituksen jäsenyydestä
ja hänen tilalleen jäljellä olevaksi vuodeksi valittiin Ritva Kokander. Va. sihteerinä
on toiminut Eila Ollikainen ja kasöörinä
Raija Uhlbäck.
Erovuorossa olleet hallituksen varsinaiset jäsenet Anna-Liisa Happonen, Seppo
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nen ja Aune Räsänen valittiin uudelleen.
Varajäseniksi Ritva Kokanderin tilalle
Anneli Valta-Lisitsin sekä kaksivuotiskaudeksi Tuula Ollila, Marianna Falkenberg
ja Veijo Martikainen. Tilintarkastajiksi
valittiin Asko Ruuskanen ja Sylvi Tiihonen, varatilintarkastajiksi Maisu Nummi
ja Sirkka Väätäinen.

Krögeristä murremestari ja -mitalisti
Vuosikokouksen jälkeen pidettyyn Savon murremestaruuskilpailuun osallistuivat Esko Mykkänen, Anna-Liisa Happonen, Vexi Itkonen, Vilho Laakkonen, Matti
Lehmonen ja Jouko Kröger. Tuomariston
kokeneena puheenjohtajana oli Olavi Rytkönen ja jäseninä Auli Poutiainen, AnnaLeena Poutiainen ja Risto Lappalainen.
Heidän valintansa murremestariksi oli autonkuljettaja Jouko Kröger Oravikoskelta, valttina leppoisa jutustelu ratin takaa,
matkan varrelta.
Jouko Kröger, Matti Lehmonen ja
edellisen vuoden murremestari Kalevi
Puronheimo edustivat Savoa murteella
puhumisen SM-kilpailussa 25.7. Kuortaneella. Urheiluopistolla pidettyä kilpailua
seurasi innostunut yleisö. Liekö kotikenttä
tarjonnut kilpailuedun kaksoisvoittoon yltäneille pohjalaisille, kolmanneksi kiilasi Jouko Kröger. Joukkuekilpailun voiton
vei Rauman joukkue.
Nuoremman polven innostamiseksi
murteen käyttöön suunnattiin katseita yliopistojen ja korkeakoulujen savolaisosakuntiin. Helsingin yliopiston Savolaisen
osakunnan edustajia haastettiin Savon
murremestaruuskilpailuun ja esiintymään
murretorille. Haasteen luovutti Matti Väisänen perinteisessä Talakkunajuhlassa
21.11.2009.

Murretorilla ja torikujalla
Kesä-heinäkuun vaihteen Kuopion
murretori on runsaassa vuosikymmenessä vakiinnuttanut asemansa kaupungin
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kesätapahtumana. Murretorin avajaisissa
kaupungin edustajana puhui kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Marja-Leena
Puputti. Toriyleisö ja turistit seurasivat
29.6.-4.7. torilavalla päivittäin esitettyä
tunnin mittaista murreohjelmaa, jota veti
Risto Lappalainen.
Eri tahoilta maakuntaa oli tullut ennakkoon värvättyjä esiintyjiä ja heitä nousi
myös yleisön joukosta. Seuran edustajana
torilla päivysti Teuvo Laakkonen, jolta
kyseltiin seuran toiminnasta ja esitettiin
toiveita mm. päivittäisen ohjelman ilmoittamisesta.
Pikku Pietarin torikujan käsityöläiset
ryhtyivät vahvistamaan savolaisilmettään.
Torikujan savolaisviikolla 20-25.7. kävivät esiintymässä Anneli Valta-Lisitsinin
johdolla musiikkiyhtye Mahottomat, soitinyhtye Savonia, Aapeli Rummukainen
ja Ritva Kokander. Vastavuoroisesti
torikujan Pikku-Pietari oli mukana seuran
ryhmässä kotiseutupäivien avajaisissa.

Kotiseutupäivät kokosi Nilsiään
Savon kielen seuralaiset osallistuivat
valtakunnallisten 61. kotiseutupäivien
järjestämiseen 6-9.8.2009 Kuopiossa ja
Koillis-Savossa monella tasolla. Kotiseutuyhdistysten avajaiskavalkadissa seuran
ryhmää veti varapuheenjohtaja Ritva Kokander. Pikku-Pietarin torikujan Mikael
Miettinen kajautti lavalla Kallavesj-laulun. Valitettavasti kavalkadin seuraamista
vaikeuttivat äänentoiston ongelmat.
Mainittakoon, että kotiseutupäivien
vien tunnus ”Mualimalle ja takas!” oli
seuran aikaisemman sihteerin MarjaRiitta Saastamoisen ideoima. Juhlaillallisten ruokalistan esitteli yleisölle Eila
Ollikainen. Kotiseututyön ansiomitali
luovutettiin seuran hallituksen jäsenelle
Seppo Konoselle.
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa seuraa edusti Eila Ollikainen ja
liiton valtuustossa FT Kaija Vuorio Kuo-

pion Isänmaallisesta Seurasta.

Aakusti -lehti ja netti
Aakustin 20. vuosikerta ilmestyi neljä
kertaa, päätoimittajana Osmo Hänninen
ja toimitussihteerinä Jukka Nykänen.
Savolaisuuven iänenkannattajana lehti
on kertonut paitsi seuran omista tapahtumista myös elämänmenosta eri aloilta.
Kirjoittajat ovat olleet etupäässä seuran
jäseniä. Aakusti sai toimintavuonna opetusministeriöltä kulttuurilehtitukea 2000
euroa. Lehteä tukivat myös Savon Sanomat ja Kuopion kaupunki. Paitsi jäsenille
Aakustia toimitetaan myös kirjastoihin.
Seuran nettisivuja www.savonkielenseura.fi ylläpitää Eero Mantere.
Varsinkin murretorin ohjelma sai mukavasti huomioita paikallisessa mediassa.

Seuralla pian 300 jäsentä
Seuran jäsenmäärä on 264 henkilöä,
näistä 1 kunniajäsen, 30 ainaisjäsentä, 6
yhteisöjäsentä ja 6 kirjastoa. Vuoden aikana seuraan liittyi 12 uutta jäsentä.
Vuoden aikana juhlittiin useiden seuran
jäsenten ja yhteistyökumppanien merkkivuosia. Puheenjohtaja Osmo Hännisen 70vuotispäivää viettiin Kuopion yliopistolla
29.4. savolaishuumorin ja kalakukkotarjoilun merkeissä.
Juhlapuheessa Helsingin ja Jyväskylän
yliopiston dosentti, kirjailija ja matemaatikko Osmo Pekonen Jyväkylästä korosti
merkkipäivänsankari-kaimansa toiminnan
monipuolisuutta. Merkkipäiväonnitteluista kertyi seuran tilille 725 euroa.
Mainittakoon, että Osmo Pekonen väitteli 16.6.2009 jo toiseen kertaan tohtoriksi Lapin yliopistossa, aiheenaan Pierre
Louis Moreau Maupertuis´n tutkimusmatka Tornionjokilaaksoon 1736-37. Hänet
on kutsuttu 1752 perustetun Besanconin
tiedeakatemian kunniajäseneksi, ja virkaanastujaisesitelmänsä hän kävi pitämässä
marraskuussa Besanconissa.

KULTTI hakee
vs. toiminnanjohtajaa
Kultti hakee vastaavaa toiminnanjohtajaa ajalle 19.4.2010
- 31.7.2011. Määräaikaisuuden
perusteena on perhevapaa. Katso
lisätietoja http://www.kultti.net/uutiset/141/ ja laita sana kiertämään!
KULTIN vuosikokous huhtikuussa
ja se pidetään huhtikuun alkupuolella. Ilmoitamme tarkan päivän, paikan sekä kokouskutsut myöhemmin.
Talviterveisin Kultin toimisto
Toiminnanjohtaja Kirsti Suoranta,
044 210 3445
Tuottaja Eeva Tiainen,
0500 60 1158
kultti@kultti.net (09) 726 2212

Sulosointuja kirjastolla
Kuopion kaupunginkirjastolla
Maanantaina 26.4.2010 14.00
Sulosointuja ja soidinkutsuja
Elämänvirta La corriente de la vida
-suomi-espanja runokirjan
julkistamistilaisuus.
Kun laululintu laulaa sielussanne,
ilo ja onni viihtyvät elämässänne.
Cuando el pajarito canoro canta
en tu alma alegria
y felicidad placen en tu vida.
vaeltava runoilija
Erkki J. Vepsäläinen
Seuran jäsenet
Olette sydämellisesti tervetulleita!
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Sukkela jalka ja muuta historiaa
merkkivuonna Juankoskella
Taustalla näkyvän
ns. soittokunnan
talon entistäminen
oli merkittävä hanke
20-vuotialle seuralle, puheenjohtaja
Marja-Sisko Pihl
tyytyväisenä toteaa.

J

uankosken Kulttuurihistoriallinen Seura ry saavutti vuoden alkajaisiksi 20
vuoden iän. Merkkivuosijuhlassa 17.1.
2010 Ruukinpajalla seuran vaiheista kerrottiin Maila Lonkilan käsikirjoittama
näytelmällisen historiikin avulla. Juhlapuheen piti P-S:n elinkeinokeskuksen, ELY:n
ylijohtaja Kari Virranta. Juhlassa vieraili
vuosikymmenen takaisesta historiallisesta
näytelmästä tuttu legendaarinen Rajasusi
ja Juantehtaan soittajat esiintyivät.
Puheenjohtaja Marja-Sisko Pihlin mukaan näyttelytoiminta tulee merkkivuonna
olemaan vilkasta. Seuran vaiheita ja toimintaa esitellään Ruukinpytingissä. Oman
näyttelynsä saa suomalaisen polkupyörävalmistuksen historiasta kertova Sukkela
jalka. Niinikään tulossa on näyttely Masuuni Brunoulle lahjoitetuista esineistä,
myöskin Juankoskea esittelevistä maalauksista kootaan taidenäyttely.
Yksi juhlavuoden mielenkiintoisia
hankkeita on Juankoskea koskevista lehtiuutisista 150 vuoden ajalta koottava
Juankosken Uutiset. Hartaasti varmaan
odotetaan, että historialliseen julkaisuun
kerkiäisi myös tuoreita positiivisia uutisia
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tehtaan ympäriltä.

Uusi yhdistys
kehittämään ruukinaluetta
Juankoskelle perustettiin marraskuussa
vanhan ruukinalueen kehittämiseksi Juankosken Ruukki-yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tehtaalta vapautuvan ruukinalueen käyttöä monipuolisena
kulttuurin, matkailun ja käsityöläisyyden
paikkana sekä markkinoida Juankosken
matkailupalveluita. Ruukki-yhdistys on
avoin kaikille ruukkialueen säilyttämisestä ja kunnostuksesta kiinnostuneille.
Viime vuosina ruukin aluetta on kunnostettu usean hankkeen voimin mm. soittokunnan talo kulttuurihistoriallisen seuran voimin. Kulttuurihistoriallinen seura
on ilmaissut halunsa keskittyä museon ylläpitoon ja tapahtumien järjestämiseen.
Ruukki-yhdistyksen puheenjohtajana
on arkkitehti Juha Rajahalme, jolla on
käytännön kokemusta Koillis-Savossa toteutetuista rakennuskorjaushankkeista.
Teksti: Eila Ollikainen

Myö ei olla nälässä
Savolaene ystävällisyys
ihastuttaa eilleennii,
sosiaalista piäommoo on
omasta takkoo,
eikä myö iesj’olla nälässä.
Kuopiota eijou iliman toria,
Puijoa, eikä savon murretta.
Kalakukkoja tehhään ympäri muakuntoo,
tiällä pohjosempana ahvenista,
Etelä-Savossa pyöräätellään muikuista,
niin että hankihan kalakukko
ja nouvata oekeita
ruokailutapoja.
Tie kulttuuriin kääp’
vatsan kautta ja ku tarjoulupöyvvälle
on katettu kalakukko, nii elä
syö sitä täätekaakun kanssa.
Eläkä tukehu kerrosmössöön, joka
paljastuu ruiskuoren alta, sillä
sehän se on kalloo ja sianlihhoo.
Suuremmita huomaatuksita
itekkii jo hoksoot, että
tämähän se on justiisa sitä,
joka tekköö nämä savolaeset
immeiset nii kommeiksi
ja naaravaisiksi.
Sitte voep’ vielä sattua –
nii ku kävj’ viime kesänä –
jotta kalakukko ruppee vieraeta
laalattammaa, ihan nuin vuan,
pitopöyvvästä kotj’kaljan juotuaan,
ja jotkut laaluimmeiset
rohkeesti yllättäävät esittämällä
duettona Lentävää kalakukkoa.
Siinähän sinä seisot ja ihmettelet
ettei savolaene intonaatio lähe poes,
eikä Kalevan kaiun perinne katoa,
vua ansahtoo parraimman arvosanan
ja ylleisen tunnustuksen.
Aune Räsänen
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Humanismin
illat kutsuvat

uopion kesäyliopisto ja PohjoisSavon kulttuurirahasto järjestävät tänä keväänä kolme Humanismin
iltaa. Sarja käynnistyi jo maaliskuun
alussa kun professori Olli Heinonen
Turun yliopistosta käsitteli murrosajan ilmiöitä. Seuraavana, huhtikuun
20. päivä on vuorossa pastori ja
toimittaja Hilkka Olkinuora. Hänen
luentonsa, ”Surun vuosi”, tarkoituksena on valottaa vaikeaa, vaiettua
surua ja avata mahdollisuuksia sen
kohtaamiseen.
Kevään viimeisenä luennoitsijana
4. toukokuuta vierailee kosmologian professori Kari Enqvist, joka
pohtii ihmisyyden olemusta fyysikon
näkökulmasta otsikolla ”Mitä on
ihminen?”
Humanismin illat ovat Kuopion
kesäyliopiston ja Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahaston
järjestämiä kaikille avoimia, maksuttomia luentoja. Luennot pidetään
Kuopion yliopiston Snellmania-rakennuksen luentosalissa L21, Luennot alkavat klo 18.30.
Lisätietoja: www.uku.fi/kesayliopisto, rehtori Sannaleena Härkönen,
p. 044 746 2841, sannaleena.harkonen@uef.fi

John Morton konferenssi Helsingissä kesäkuussa

ksi Yhdysvaltain historian merkityksellisimpiä miehiä on John Morton. Hän oli
maan itsenäisyysjulistuksen allekirjoittaja vuonna 1776. Suomalaisille Morton on
tärkeä siksi, että hänen isoisänsä isä, Martti Marttinen, oli kotoisin Rautalammilta
John Mortonin elämää ja merkitystä USA:n synnyssä käsitellään kolmipäiväisessä
konferenssissa, joka järjestetään Helsingissä 14.-16. kesäkuuta 2010. Rekisteröinti
tähän avoimeen tapahtumaan on alkanut sivuilla www.johnmortonproject.com, josta
löytyy myös lisätietoja aiheesta.
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Pohjoissavolaista perinnettä
tallennetaan muistitieto.fi -sivuille

ohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten
liitto kerää maakunnan perinne- ja
muistitietoa ja tallentaa ne Muistitieto.
fi - sivustolle. Liiton hankekoordinaattori
Tarja Itkosen mukaan liikkeelle on lähdetty nuoruusmuistojen keräämisestä.
Muistitieto.fi -sivustoa on valmistellut
työryhmä, jossa ovat mukana perinteen
tutkimuksen professori Seppo Knuuttila
Joensuusta, kansanterveystieteen professori Jussi Kauhanen Kuopiosta, Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton puheenjohtaja Kirsi Moisander, sosiaalisen
median asiantuntija Jyri Wuorisalo sekä
hankekoordinaattorina toimiva PohjoisSavon kotiseutuyhdistysten liiton sihteeri
Tarja Itkonen. Yhdistyksen yhteistyökumppanina on ProCivitas osuuskunta.

Palvelu on jo viime syksyn aikana otettu koekäyttöön pilottiyhdistyksessä. Myöhemmin palvelu avautuu kaikkien kiinnostuneiden, kuten Savon kielen seuralaisten
käyttöön. Tavoitteena on saada kerättyä ja
tallennettua laajasti pohjoissavolaisten ja
muiden itäsuomalaisten muistitietoa. Yhteisöllinen verkkopalvelu edellyttää kirjautumista palveluun.
Pohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten
liitto sai keväällä 2009 Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahastolta avustuksen muistitiedon kokoamiseksi Muistitieto.fi - sivustolle. Suullisen perinteen
tallentamisen lisäksi järjestelmään kootaan
myös valokuvia, elokuvia sekä puhetta ja
muita äänitallenteita.

Vai laiskansutjakkaa väkeä

Juhani ja Pekka Ahon toimittamassa Uuden Kuvalehden numerossa 5
maaliskuulta 1901 on veljesten laatima
ja V. Barsokevitsin kuvittama aukeaman kokoinen reportaasi Kuopion kaupungista. Aho kirjoittaa kuin matkakertomusta. Siitä lainataan Aakustiin nyt
yksi kappale:
”Kauneudestaan on Kuopio kuuluisa, mutta muita huomattavia kuuluisuiden syitä ei sillä juuri olekaan.
Kaupungin väkiluku on hyvin hitaasti
lisääntynyt, ja on nyt kappaleen toista
sataa vuotta kaupungin perustamisesta hiukan yli 10.000. Kaupungin
kasvattajana, samoin kuin sen ylläpitäjänä on sen ympärillä oleva maaseutu, jonka asukkaita säännöllisesti
muuttaa kaupunkiin talonomistajiksi
ja työmiehiksi. Näin onkin Kuopiosta
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tullut varsinainen talonpoikaiskaupunki, jonka asukasten enemmistö tyytyy
hyvin vaatimattomaan ja hiljaiseen
sekä samalla laiskehtivaan elämään.
Kun tarpeet eivät ole suuret, ei ihminen
viitsi paljon puuhatakaan hankkiakseen varoja. Siitä huolimatta ovat olot
kyllä täällä kuten muuallakin synnyttäneet tavaran kokoojia, joilla se on tärkeimpänä tarkoituksena. Vaan suuriin
summiin eivät saituritkaan tämöisissä
oloissa voi kohota ja jättävät he tavallisesti jälkeensä muihin oloihin verraten hyvin vaatimattomat pesät.”

Siis tällaisilta kuopiolaiset näyttivät
Ahon veljesten silmissä. Mikäpä sadassa vuodessa on muuttunut, kaupunki
saa edelleen elinvoimansa ympäröivästä
maaseudusta.
Jukka Nykänen

Kirkahon kantasana ei ole kirkollinen
K
irkaho mm. Varpaisjärvellä saattaisi
kuulostaa kirkolliselta nimeltä, mutta
eihän Varpaisjärven ahoilla kirkkoja kasva!
Nimi on paikannimenä tuttu muuallakin
Suomessa, samoin sukunimi Kirkinen ainakin Karjalassa ja muuallakin Itä-Suomessa.
Nimien kantasana on tietenkin kirki, joka
tarkoittaa mm. lemmenkiihkoa, halua. Karjalan kirgi on kiima, viron kirg samoin, lisäksi myös liekki, kipuna ym. Norjan lapin
garget säkenöi, kipunoi.
Vanhastaan suomessa on tunnettu kiri-,
kirkiheinä merkityksessä vanamo. Kasvitieteessä kirkiheinä, -ruoho kämmekkänä.
Niitä löytyy useita lajeja usein runsaina
kasvustoina. Mieleen tulee lähinnä maariankämmekkä (Gymnadenia conopsea),
täplälehtinen punakukintoinen kaunis kas-

vi, jonka kukinnossa on sinipunainen kuviointi. Siinäpä kiivaasti kipunoiva kukkameri Kirkaholla!
Lantonsuo Varpaisjärvellä. Nimi tulee
sanasta lantto, joka tarkoittaa ympäristöään
matalampaa painannetta, jossa vesi painaa
viljan ”lanttoon”.
Rähtinänmäki, Riähtinänmäki Lapinlahden-Varpaisjärven tien ohessa tuntuu
erikoiselta nimeltä, mutta yritetään löytää
selitys.
Rehkiä -verbi kuuluu Itä-Suomessa, siis
myös Savossa riehkiä. Riehkoa, riehkaista
tarkoittaa mm. Nilsiässä telmiä. Rehto,
riehto tarkoittaa esmerkiten aidan seiväsväliä. Vanha germaaninen wrechte merkitsee aitausta. Olisikohan Rähtinänmäki näin
kaukaa tullut?
Risto Jääskeläinen

Minnan päivät
18.-21.3.2010

Voi tuhannen kertaa
-kirjoitukset kansiin

Kuopiossa järjestetään uudenlainen
naisten tapahtuma 18.- 21.3.2010. Tasaarvoa ja Minna Canthia liputetaan perjantaina 19.maaliskuuta.
Kuopio Festivals ry:n käynnistämän tapahtuman keskiössä ovat naisten tekemä
taide, monikulttuurisuus sekä päivittäinen
hyvinvointi. Teemoissa esille nostetaan
Minna Canthin yhteiskunnallisuutta ja perintöä.
Vuonna 2007 Kuopiossa juhlistettiin
Minna Canthin juhlavuotta ja liputettiin
ensimmäistä kertaa 19.3. tasa-arvonpäivänä. LC Kuopio Canthin Minna Canthin
patsaan seppelöinti on kuulunut päivän
juhlintaan. Sarka-hanke järjestää työhyvinvointi-seminaarin osana tapahtumaa
torstaina 18.3.
Minnan päivistä on tavoitteena luoda
vuosittainen, valtakunnallinen kulttuurin,
tieteen, taiteen ja hyvinvoinnin foorumi.

Etelä-Pohjanmaan murreseura Krannit
on julkaissut kolmannen kirjansa Voi tuhannen kertaa.
Kirjaan valitut teokset ovat murreseuran järjestämän tarinankirjoituskilpailun
satoa.
– Meillä oli kirjoituskilpailun jälkeen
käsissä 154 tekstiä yli sadalta eri kirjoittajalta. Oli ilmiselvää, että teemme kirjan,
jossa on mukaansa tempaavia tarinoita
kerrottuna kunnon pohojalaasella murtehella, toteaa murreseuran hallituksen varapuheenjohtaja Jorma Aro.
Voi tuhannen kertaa-kirjan julkaisun
yhteydessä palkittiin luonnollisesti myös
tarinankirjoituskilpailun parhaimmistoa.
Kaikki kirjoittajat palkittiin kunniakirjalla.
Voi tuhannen kertaa kirja on myynnissä
murreseura Krannien nettisivujen(www.
krannit.fi).
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Kaavi sai nimensä sorakankaistaan

Selitykset löytyivät unkarin kielestä osoittaa tutkija Ilmari Kosonen

S

ana kaavi pitäjän nimessä tarkoittaa
sorakankaita. Ja Sonkajärvi sai nimen
sonka-veneistään, kuten aiemmin on jo
kerrottu. Niitähän muinaiskansa veisteli
Savossa ja Lapissa.
Nimien selitykset löytyivä unkarin kielen sanastoista, joissa on samaa vanhaa
sanastoa kuin suomenkielessä.
Suomen ja unkarin kieli ovat sukulaiskieliä ja niissä on jonkin verran samaa
perussanastoa vanhoina sanoina ainakin
1.000 vuoden takaiselta ajalta. Unkarin
kielessä sana kavics tarkoittaa sekä soraa,
pikkukiviä että myöskinkiviä.
Kaavin kirkolla näitä soramäkiä on
todella monta, on Kirkkoharju, Iloharju,
Vaaranmäki, Kellomäki, Miettilänmäki,
Kelamäki, Heikka-aho, Timolanmäki,
Piippalanmäki, Piilainniemi ja Herravaara. Ja on Kuvakankaan sorakankaat, joita
on kaavittu soranottoon noiden muiden
säästyessä luonnontilaan.
Olen kyllä kuullut selityksen, että sana
kaave tarkoittaa linnun valekuvaa eli houkutuskuvaa metsästyksessä ja että pitäjä
olisi saanut siitä nimensä. Mutta tuollainen kuva ei ole paikallaan pysyvä eikä voi
antaa nimeä maastopaikoille. Kaavi on siis
saanut nimensä noista sorakummuistaan
jo ainakin 1.000 -1.500 vuotta sitten.
Ja eräissä teksteissä on myös selitys,
että sana kaavi tarkoittaa venevalkamaa.
En tiedä, kenen keksintöä tuo selitys saamenkielen venevalkamaa tarkoittavana
sanana on. Mutta sille ei ole perusteita.
Saamenmaallakin veneet vedetään rantahiekalle ja soralle ja sielläkin tuo kaavi
on alun perin tarkoittanut soraa ja hiekkaa
muinaissuomalaisena sanana eikä tuota
venevalkamaa.
Saamenmaassa ei ole yhtään venerantaa
nimellä Kaavi. Suomessa on tiedepiireissä
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edelleen vahva lappalaisromantiikka etsien saamen sanoja vaikka mistä ja sieltäkin
missä niitä ei koskaan ole ollut. Tuo selitys Kaavin nimestä saamelaissanana on
eräs vahva muistomerkki tuosta tiedeharhailusta suomalais-ugrilaisuuden perään.
Omat tutkimukseni osoittavat, että saamelaiset ovat väestöryhmä, joka on tuotu
ensin Ilomantsin seudulla vasta noin 1.000
vuotta sitten ja sieltä siirretty kauppiaiden
alihankkijoiksi Saamenmaalle. Saamen
paikannimistössä onkin hyvin runsaasti
muinaista balttikieltä ennen heitä paikannimille annettuina.
Lyhyempi muoto Kava-, Kavi- ja Kavio- alkuperäisen kavics-sanan malliin on
kymmenien harjujen ja hiekkakankaiden
nimenä ympäri maata.
Suomen paikannimistössä näitä hiekkaa, soraa ja kivikoita tarkoittavia tuntemattomia sanoja on hyvin runsaasti.
Esimerkiksi kaikki Viiri-paikannimet tarkoittavat sorakankaita, mutta ne tulevat
balttikielen sanastosta.
Etelä-Suomen korkein maastokohta
Tiirismaa ei sisällä nimessään hiekkaa
eikä soraa, vaan nykyisenkin latvian kielen sana tiiris tarkoittaa tuossa nimessä
’kuivaa,karua’ jollainen tuo Salpausselän
vuoriharju on.
Kaavin nykykielinen nimi on siis ’Soramaa’, ’Hiekkamaa’ ja se voidaan opettaa
lapsille kouluissa. Ja kunnalla on valmiina
unkarinkielinen kunnannimi Kavics.
Kirjoittaja kokoaa valtavan paksuksi paisuvaa kirjaa Suomessa aiemmin puhutuista,
mutta tutkijoille tuntemattomista kielistä eli
muinaiseurooppalaisesta kivikauden kielestä,
balttilaisesta kielikerrostumasta ja myös unkarista löytyvästä unkarin-suomen yhteisestä
sanastosta paikannimissä.

Tuasj haetaan
savolaesta puhetaetoo!
Savon kielen seuran vuoskokkoos ja
Savon murremestaruuskilipaelu 27.3.2010
Savon kielen seura r.y. vuosikokous
pidetään lauantaina 27.3.2010 klo 10
Pohjois-Savon liiton muakuntasalissa
Sepänkatu 1, Kuopio.
Kokouksessa käsitellään siäntöen
miäreemät asiat.

- - - Kahvitauko - - - -

Savon
murremestaruuskilpailu
Murremestaruuskilpailu alkaa kello 12.00
Kilpailu on kaksiosainen. Ensimmäisessä osiossa kilpailijalla on neljä
minuuttia aikaa antaa vapaamuotoinen näyte murteella puhumisesta.
Aihe ja tyylilaji on vapaa, kunhan käytetään kilpailijan omaa murretta.
Toisessa osiossa tuomaristo haastattelee (murteella) kilpailijat, ja itse kukin
vastaa omalla luontevalla tavallaan. Tässä osiossa testataan kilpailijan
murteen notkeutta ja sen käyttöä puhekielessä.
Kilpailijoiden kannattaa huomata, että tavoite on löytää nimenomaan
luontevia murteella puhujia, ei lausujia tai murteen sisälukijoita.
Vapaa ilmaisu, ilman papereita ja muistikirjoja on arvossaan!
Kilpailu on avoin eli kuka tahansa, jonka suussa murre viihtyy,
on tervetullut mukaan.
Parhaat pääsevät edustamaan savolaesta puhetaetoo Suomen heimojen liiton
järjestämään murteella puhumisen SM-kilpailuun Satakunnassa kesällä 2011.
Ennakkoon voi ilmoittautua 15.3. mennessä: Savon kielen seura Eila Ollikainen
Taivaanpankontie 17 D 31 70 200 Kuopio puh. 044 275 7442, (017) 282 2550 tai
tuntia ennen kilpailupaikalla.

Tulukeehan huastelemmaan ja loventieroomaan!
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Pyylevän puoleinen Einari koetti ensiliukkailla taiteilla pystyssä
postilaatikkokäynnillä. Naapuri ehätti kommentoimaan:
– Yllättikö talaven liukkaat?
– Ei, minä vuan tätä paenonhallintoo kokkeilen.
J.V. (KUOPIO)

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 soitteella Savon Sanomat/sutkaus, PL 68, 701010
Kuopio tai sähköpostitse lukijansanomat@savonsanomat.fi
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