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Savon kielen mestaruuskisa on takana. 
Uudet taitajat ovat saaneet Tiplominsa. 

Kisasta enemmän tässä numerossa. Pian 
valittava Savon joukkue  on vahva. Muut 
maakunnat saavat ylittää itsensä, mikäli 
ohittavat. Luottavaisin mielin siis käymme 
heinäkuussa kohti Rauman Suomen Murre-
mestaruuskisoja.

Rauman piti kutsua savolaiset Itä-
Rooman kulttuurin  edustajina  Suomen 
Länsi-Roomaan jo ajat sitten, mutta 
Yleisradion hoitama vierailu jäi puoli-
väliin. Raumalaiset näet kävivät kyllä 
mahtiaan näyttämässä Kuopiossa, mutta 
raha loppui. Hannu Taanila ei saanut 
ohjelmatoivettaan toteutettua. Porilai-
setkin ovat jo Kuopiossa käyneet.

Mutta samalla olemme saaneet kuulla 
myös surullisia uutisia. Kuopion yliopiston 
Savolainen osakunta on hiipumassa. Hel-
singin keisarillisen yliopiston Savokarja-
lainen osakunta oli runsaat satakunta vuotta 
sitten vuosikymmenet ylioppilaselämän 
johdossa. Sen jäsenyys oli ylpeyden aihe 
ja J.V. Snellmanin ohjelman käytäntöön 
panija. Kun Venäjän tsaari ryhtyi polke-
maan suomalaisia, syntyi Savolaisen laulu 
kuopiolaisen August Ahlqvist-Oksasen 
kynästä. Tuosta Aakustista tuli aika-
naan Helsingin yliopiston rehtorikin. 

Savolaisen laulua  laulettiin kansallis-
lauluna, kun samaan aikaan syntynyt ruot-
sinkieleisen kansallisrunoilijamme J.L. 
Runebergin Maamme oli vain ruotsiksi. 
Savolaisen laulu oli samalla ensimmäinen 
maakuntalauluistamme.V. 1863 suomen 
kieli sai virallisen aseman keisari Aleksan-
teri II:n toimesta kasvaakseen viralliseksi 
hallinnon, tieteen ja kulttuurin kieleksi. 

Minna Canthin toimesta itäsuomalaiset 
kansanedustajat ajoivat yleistä ja yhtä-
läistä äänioikeutta. He onnistuivat työs-
sään, kun tsaari Nikolai II:n  lopulta taipui. 
Naisemme siis saivat ensimmäisinä maa-
ilmassa vaalikelpoisuuden ja äänioike-

Iloa ja surua
uden. Kohta kansalaiset saavat taas päättää, 
ketkä kantavat vastuuta maamme asioista. 

Nykyinen  kehitys tuntuu pahalta. 
Mukamas elämme valmiissa maailmassa. 
Itä-Suomen väkiluku vaan laskee eikä tasa-
arvoon ole vieläkään päästy edes koulu-
tuksen rintamalla. Itä-Suomesta  nuorista 
suuri joukko hakee yhä  koulutusta muu-
alta. Sinne sijoittuvat myös heidän työ-
paikkansa. Alueen oikea metropoli, Pietari 
on sekin vain muutaman tunnin päässä.

Olemme seuranneet viime viikot kau-
kaisten kielisukulaistemme onnettomuuksia 
mannerlaattamme itärajalla ja vielä meren-
pohjan haudan äärellä. Tilanne voi vielä 
pahentuakin. Toivokaamme, että he pää-
sevät uudisrakentamaan. Suomesta on viety 
paljon puuta Japaniin. Japanilaiset  jopa 
omistavat Suomessa tehtaita. Suomalaisten 
on sanottu olevan Euroopan japanilaisia.

Mutta suomen ja japanin kielet  ovat 
myös kaukaista sukua. Suomalaisten on 
helppo oppia japania. Suomen  ensim-
mäinen Japanin lähettiläs opetteli japanin 
kielen kiertäessään laivalla mantereemme. 
Hän oli ainoa lähettiläs, joka osasi ase-
mamaansa kieltä. Näin valtoidemme suh-
teet ovat olleet alusta lähtien myönteiset.

Kerran söin Sofiassa japanilaisen pro-
fessorin kanssa. Yhtäkkiä hän kysyi, 
mikä oli reindeer suomeksi? Sanoin 
poro. Kysyin, entä mitä poro oli japa-
niksi? Tokkoi oli vastaus. Meillähän se 
tarkoittaa porolaumaa. Kun professorin 
nimi oli Murota, kysyin, mitä se tar-
koittaa? Vastaus kuului:  Pieni talo riisi-
pellon keskellä. Lähetin hänelle muropa-
ketin. Kioton keskellä on Inari-vuori,  ja 
meillä on Inari-järvi. Nyt alkaa kielisuku-
laisuus häämöttää mielessä. Kun Suomessa 
naiset hokevat ihana, he puhuvat tietämät-
tään japania, kun sana tarkoittaa suunnil-
leen samaa. Tähän palataan myöhemmin. 

Osmo Hänninen
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Murremestaruuskisat Kuopijossa on 
melekone herkkuhetki kielen kan-

nalta. Se nähtiin tuajs 19. maaliskuuta 
Pohjos-Savon Maakuntasalissa Kuopios-
sa.

Ylleesöö ojl kaekkijaan  kuutisenkym-
mentä. Osallistujia kielem mittelöön ili-
maatu salissa  6 henkee, kaks miestä ja 
loput naesia. 

Kisan voettajaks noos hyvällä supliikil-
laan kuopiolaenen Irja Turunen. Lähti-
miltää Irma on lapinlahtelaenen. 

Voettaja kerto, että nuoruuvessa kotj-
tilalla Sonnilassa työtä ja harrastusta pii-
sajs ojankaevusta kirjottamisseen. Kirjot-
taminej ja murre lienöövät kotjperintöö. 

Kielenkannat  
keveinä irtaallaan

Irja Turunen kerto uivasa tiällä ”kaa-
loosa myöten Savom murteessa, ja puh-
heet on yhtä paksuja kesäsä-talavesa”. 
Suattopa olla, että murre heettääty jopa 
puhujattaam paksummaks, ku’ Irja ilimotti 
olovasa ”kolomen ällän immeene: lyhyt, 
levvee ja lihava”.

Mykkänen äekliity  
oekeen tarinoemaan

Toeseks sijottunut Esko Mykkänen 
Hamulasta on aekasemminnii ollu mukana 
kisassa. Mykkänen toe lavalle  sana-vala-
miin vanahan savolaesmiehem persoonaj 
ja jutunkertojan. Äekiyty välillä ”paljas-

tammaan tottuuven”; nosti myssyä piäs-
tään ylleesölle. Kerto savonmurtee’ olovan 
isäukom perintöö.

Kolomanneks sijottunut Anja Kart-
tunen olj  ansijokkaasti pukenna runo-
muotoon nuoruuven, työelämän ja pajr-
suhteen muisteluksiaan.

Turuselle tulj lähtö Raamalle
Ylleesö piäjs aktiivisesti mukkaa’ ohjel-

maan sillä aekoo kun kilipaelun juontaja 
Olavi Rytkönen 
ja muu tuomaristo 
pohti kilipaelun 
sijotuksia. Tässä 
vaeheessa ylleesöllä 
ojl mukavasti kie-
lenkannat irtaallaan. 

T u u s n i e m e n 
Martat olivat Anna-
Liisa Happosen 
joholla järjestänneet 
tillaesuuven ruoka-
huollon, ettee kenel-

Turusesta murremestarj 2011

Kaija Räsänen

Juha Laukkanen Anja Karttunen Esko MykkänenIrja Turunen

Eila Kaikkonen

Kisakahviossa oli 
runsaat antimet. 

Palvelemassa Tuus-
niemen emännät El- 
vi Kasanen ja Anna-

Liisa Happonen.

Haaskoo ja välillä vakavampoo sannoo arvioimassa tuomaristo 
vas. Marjatta Miettinen, Auli Poutiainen ja Risto Lappalainen 
sekä erilliskuvassa juontaja, piätuomarj Olavi Rytkönen, oik.. 
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lekkää kerennä tulla näläkä.
Voettaja Irja Turunen lähtöö viimevuo-

tisen murremestarin Marjatta Miettisen 
kansa ens kesänä Raumalla piettäviin 
murteella puhumisen SM- kilipaeluihin.

Kuopijon murrekilipaelun osa’ottajat: 
Eila Kaikkonen Iisalmi, Anja Kart-
tunen Kuopio, Juha Laukkanen Makkola 
(Etelä-Savo), Esko Mykkänen Hamula, 
Kaija Räsänen Tuusniemi ja Irja Turunen 
Kuopio.

    Teksti: Jukka Lappalainen
Kuva:Teuvo Laakkonen

  
Aatelkee, ottakee
meejjän murre huomijoon.
Savonmualle pittää laaloo
rakkaavella täättä kaaloo.
Tulloo kultoo Kuopijoon, 
Kuopijoon, 
Kuopijoon.

Uskokee, toevokee
murteet noosoo suosijoon.
Huastellessa lystin lykkee
huulen heetostakkii tykkee.
Tulloo kultoo Kuopijoon, 
Kuopijoon, 
Kuopijoon.

Tottukee, aatokseen
onnee virtoo Kuopijoon.
Savonmuassa murre pärjee
huumorj immeeselle tärkee
Tulloo kultoo Kuopijoon, 
Kuopijoon, 
Kuopijoon.

Tulloo kultoo 

Irja Turunen

Savon kie-
len seuran 

v u o s i k o k o -
ukseen 19.3. 
Poh jo i s -Sa-
von liiton 
Maakuntasa-
lissa osallistui 
15 seuran jä-
sentä. Kokous 
hyväksyi vii-
me vuoden 
toimintaker-
tomuksen, ti-

linpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden 
hallituksen jäsenille ja muille tilivelvol-
lisille. Samoin hyväksyttiin kuluvan vuo-
den toimintasuunnitelma sekä tulo- ja me-
noarvio.

 Jäsenmaksuksi 2012 hyväksyttiin 15 
euroa henkilöjäseneltä, 30 euroa yhtei-
söjäseneltä ja 150 euroa kannatusjäseneltä. 

Seuran puheenjohtajaksi 
valittiin professori Osmo 
Hänninen. Erovuoroisista 
hallituksen varsinaisista jäse-
nistä Aune Räsänen Vehmer-
salmelta ja Olavi Rytkönen 
Kuopiosta olivat ilmoitta-
neet, etteivät ole enää käy-
tettävissä tehtäviin ja heidän 
tilalleen valittiin Tuula Ollila 
ja Veijo Martikainen Kuopi-
osta. Erovuoroiset hallituksen 

Savon kielen seura toivoo  
yliopistoilta murretutkimusta

jäsenet Anna-Liisa Happonen, Seppo 
Kononen ja Matti Lehmonen valittiin 
uudelleen. 

Hallitukseen uusiksi varajäseniksi 
valittiin Pertti Pasanen Itä-Suomen yli-
opiston ympäristötieteiden laitokselta 
ja Eevariitta Jäntti Tuusniemeltä sekä 
erovuoroiset Marianna Falkenberg, 
Marja-Riitta Saastamoinen ja rahas-
tonhoitaja Raija Uhlbäck uudelleen. 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Sylvi 
Tiihonen ja varalle Asko Ruuskanen. 

Keskustelussa esitettiin toivomus, 
että Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopis-
tojen suomen kielen laitoksilla tehtäi-
siin opinnäytetöinä savon murteen tutki-
musta. Seuran murretutkimusrahastolle 
ei ole ilmaantunut alun perin tarkoitettua 
käyttöä. 

Teksti: Eila Ollikainen 
Kuvat: Teuvo Laakkonen

Opinnääte murteesta

Professori Osmo Hänni-
nen kiitti kokousedustajia 
saamastaan luottamuk-
sesta tultuaan valituksi 
seuran puheenjohtajaksi.

Savon kielen seuran vuosiko-
kous pidettiin maakuntasalissa. 

Etualalla ent. murremestari 
Risto Lappalainen ja Kalevalan 
savontaja Matti Lehmonen,oik. 

Marjatta Miettinen ojentaa tiploomin 
Esko Mykkäselle. Takana Olavi Rytkönen.

Uutta mestaria, Irja Turusta evästävät 
Marjatta Miettinen ja Olavi Rytkönen. 
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Vaekka olin nähnä rakennettavan - 
ja ajanna reellä ja polokupyörällä 
ja hööryvenneelläe Kallaveen yjl, 

kun sitä rattoo perustettiin –asemahuonee-
hin seenillä ojl aekataaluja – nin oekees-
taav vieläkää osanna uskoo, että raatatie 
ojl toella olemassa. Minnuun ojl vuan 
jummiunna semmonen taekausko, ettee 
minun kojtpitäjääm millonkaa tulla raata-
tietä suamaan.

Tämä epäusko johtu kaet, että sillä ojl 
niim monta vastusta: karjalaesten kili-
paelu, Kallaveen yjlmänö, rantarattoen 
sun muihin reettiin kilipaelu. Ja varsinnii 
– surkee sannoo – kielkysymys. Sitä ne 
setvi sillon kum minä olim Parriisissa. 
Raatatiekysymys ojl sillojn niihen siätyin 
kiänneltävänä.

Kuta kaavempana kottoo sitä on, sitä 
myönteesemmiks ne asijat kuvittelloo. 
Kun sittä huomasi’ että tämmösessä, puh-
taasti aeneellisessa asijassa kielpuoluveet 
seesovat yhtäkkiä vastakkaen, vetivät er 
suuntaan, niin kun siävyt tek Iisalamen 
suunnan ja rantaratan kohalla, ni’ ee se 

hyvältä tuntunna.
En niinkää sillon harmitellu ratan koh-

taloo vuan sitä että ne ylleesä siitä jäpi-
köevät. Tuntu että siitä ee tulis mittää 
tolokkua. Se oes kun silta joka ee vie 
mihinkää - ja sen alite Suomen veet kui-
tennii virtajs. Nevahan se nielöö Laatok-
kata ja Saemaata ja Kallavettä merreen 
päen. Nielöö ja nielöö…

Vuan eehän tuo nyt niin käännä että se 
oes siihen raovenna… Rata vuan rakentu - 
Kallaves täötty. Minu’ epäusko jootu siinä 
häppeeseen. Enkä kuitenkaa tahtonna 
uskoo silimijän enkä korvijanj. Vaekka 
oon sillä kulukennakkii, ni’ yhä tuntuu, 
niin kun se oes unennäkköö.

Tämä johtuu siitä, kum muistot pakkoo 
piälle, semmosena kun se taeval ojl ennen 
sitä raovottamista - siihe’ aekaan, kun sitä 
matkoo vielä hevosella ajettiin… Neon 
muistoja kolomenkymmenen vuen aejalta 
- melekeej jokavuotisia.

Pikku poejasta, kymmenvuotijaasta 
tuonne kaheksatoesta-vuotijaaks: kottoo 
kooluun Kuopijoon ja sittä takasi kottiin. 

Sittä yjl-oppilaana ja mikä minnäe.
Se ee ollunna vähäpätönen tappaas - 

että  ”-saesinko eestakasen piletin?” 
Sitä lähettiin jonnae tammikuun 

uamuna, kun päevä ee vielä ees kajas-
tanna. Istuttiin pappilan pihalla reslaan ja 
lähettii’ ”omalla” tae jollae mökkiläese’ 
hittaalla ja laeskalla ”myötyrillä” kittuut-
tammaan Kuopiota kohti.

Sittä ojl vielä miärääs, että hevonen ee 
suanna hiota, ja jos hikojs, nin sen pit syöt-
töpaekassa kuivoo, vaekkoes puel päevee 
männä.

Pöljälle pit ennättöö yöks, kuus penin-
kulumoo päevässä.

Seoroovana päevänä kolomen penin-
kuluman matka ja puoliltapäevin oltiin 
Kuopiossa.

 Se ojl oekee ”reessu” ja vielä suurella 
kuormalla: kooluun pit viijä omat evväät 
puoleks vueks. Siin’ojl leevät, lihat, 
voet, kaekki pitäjältä suavut, jopa joskus 
maetookii, niin paljo kun sitä mahtu jiävy-
tettynä leeliin.

Hittaassa vaahissa kerkes tarkkaan 
paenoo mieleen kaekki tien varrella olovat 
talot ja maesemat. Jokkaenen kiänne, jok-
kaenen myötä- ja vastamäjk, silta, puro, 
järvi, pelto, mehtä, hongikko, talo, torppa 
– niistä tujl aena uuvistuvata vakijosi-
sältöö, ikkään ku’ osa ommoo elämätä. 

Miel’alat ojl siinä aena erlaesia; illoo, 
surua, mielhyvvee tae vastemmielistä - 
riippu, minkälaenen ojl ilima taekka kel’  
ja mikä vue’ aeka ja ajettiinko sitä kooluuv 
vae kottiim päen.

Syöttöpaekat, nuo sen aekaset  ”pysäkit” 
ojl tuttuja taloja. Niissä ee hevosia riisuttu, 
annettiin vuan kaoroja purasta. Niitä paek-
koja lämmöllä vieläe’ muisteloo. Niihin 
asukkaat olivat ku’ ommaesia. Niihin läm-
pimässä suojissa kahvit keetettiin ja pirtim 
pöövälle evväät levitettiin – ah, niitä 
mamman evväetä!

Semmosia syöttöpaekkoja ojl muis-
tettavin Honkaniemi Lapinlahella. Sinne 
risteöty talavitie pitkin jytäkkätä hongik-

kokangasta. Tie mäjn talon pihan läpi ja 
ohitti tuulmyllyn. Hevoset tahto säekkyä 
niitä huitovia siipiä. 

Siinä talossa asu Tahvo, pitäjän suntio 
ja vaemosa Ulla. Tahvo ojl hilijanen, 
hyväntahtonen tarinamies ja Ulla joukee-
luontonen , arvokas emäntä.

Pajujärvelle on pueltoesta peninku-
lumoo Lapinlahelta. Sielläe ojl muu-
tamassa mökissä ”pysäkki”. Siinä asu 
minu’ isän entinen palavelija, ”herännyt” 
immeenen, niin ku’ ne ojl kaekki  tuttavat 
siihe’ aekaan. 

Sittä ojl kievajr, siitä erikoenen, että 
siellojl kammarissa aena lämmin. Mänjpä 
sinne mihi’ aekaan tahasa, uunissa ojl 
lämmin hiillos.

Se virkisti, kun ties että Pajujärvellä 
matka ojl jo ”enemmän kun puolessa”, 
varsinnii kottiin männessä.

Pajujärveltä Pöljälle tultiin talavisy-
vännä usseennii pimmeen kähmässä. 
Siihen liitty vähäm pientä alakulosuutta, 
ehkä sennii takia, että sillojn siirryt-

Kotjpuolen  raatatie Pöljän pysäkillä viivähdettiin valoku-
vaankin. Kuvassa Yrjö ja Kerttu Räisä-
nen (Sasu Punanen) sekä pojat Juha ja 
Kullervo sekä palvelijatar Siiri.

Kallaveden yli johtavat terässillat mahdollistivat rautatieliikenteen Kuopiosta pohjoi-
seen Iisalmeen ja sittemmin Kontiomäelle saakka. 
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tiin Kuopion pitäjän puolelle. Iisalami ja 
Lapinlahtihan olivat sillon yhtä pitäjätä. 
Lapsena semmosilla asijoella tuntu olovan  
kovasti merkitystä.

Pöljä ojl yöpaekkana Iisalamesta- ja 
usseempa Kuopijostakii tullessa. Siellä 
tahto vuan olla raohatonta. Huoneet ojl 
koolukkaeta täännä ja aesakellot soevat. 
Ovet naris ja paokko, hevoset hirnu ulu-
kona koko yön.

Uamulla herättii’ aekuseen, ennen 
päevän noosua - just kun ojl ennättännä 
piästä makkeimpaa’ unneen. 

Se ojl esmakua kooluelämästä, joka ojl 
loppumatonta taestelua uamu-unen kansa. 
Sitä se ojl reessäkii. Pikku mies istuu 
reessä toesen pienev vieressä. Välistä 
siin’ojl kolomekkii yksiin nahkaste’ alla. 

Jalas natisoo, hevone hölökkäsöö nukut-
tavah hittaasti ja tähet tae valju kuu tui-
jottaavat unisiin silimiin. Ripset jiätyyvät 
toesiisa, poskee kirvelää, jalakoo paleltaa 
ja kylymä kooristaa koko ruumista. Pakko 
herätä. Vuan’ tuajs tekköö miel nukkumaa. 
Päevän valettua sittä vasta ujn ruppee 
haehtumaan.

Sittä on niitä miellyttäviäkii muistoja. 
On tultu harjanteelle, josta näkkyy uamu-
ruskon kultoomina Nilsiän avokylykiset 
vuarat; Kinahmit, vae mitä lienövät.  Sittä 
alavata mehtee, järviä jalakae’ alla.

Aesakello alakaa pookuttoo – tiessä on 
alamäkkee usseeta virstoja - rek työntää 
hevosta. 

Vasemmalla on viljava järver ranta, 
kommeeta taloja. Siilinpiät, Miettilät, 
Laetilat. Oekeella puole’ on jylyhäkkä 
harju, salaperänev vuer.  Hyypiövuer, joka 
peettää päevän.

Se on reeppaasti ajettu taeval ja se kar-
kottaa viimeset unet silimistä. Toevo pika-
sesta perilletulostakkii pittää jo mielev 
virkeenä.

Vuan vielä on yjl’mänö Kallaveen 
poekki. Uuhmäen ja Puijon välisessä 
uomassa kääp vakituinen viima. Siinov 
väljiin vessiin välissä levvee salami, 

jossa paenaotaan usseennii ump’piähän 
nahkaste’ alle, kokkoon kyyristynneenä. 
Kyytimiehem piä on kippurassa ja selekä 
tuulessa. Kinokset vielä hijastaa siellä 
kulukua.  

Sittä on viimen piästy Puijon suojaaj 
ja noostu maehin. Tiällä oj jo turvallista 
ajella korkeehin, havujsten rantoev välissä 
lampiij jäetä. Niissä on aena välillä kap-
peeta kannaksia. Nämä oj jo tuttuja alu-
veeta. Tiällä on hiihetty ja mäkiä laskettu 
– näessä metissä kevväesij ja syksysin 
samottu. 

Kaapunki alakaa näkyä. Kulettu taeval 
kuvastuu mielessä niim pitkältä, kun se 
oes alakanna Lapista ja kestännä viikko-
kaasia eekä vaen toesta päevee.

 Tämmöstä se ojl kulukeminen sillon. 
Ja mikäpäs siinä hyvällä ilimalla ja kelillä. 
Vuan ojl siinä monet riesasa, niin ku’ 
yhtenäe talavena joolulomalle männessä. 
Kallaves laenehti sulana ja kaekki meijäm 
puolen poejat pakkavuttiin laotalle. Sillä 
köttyytettiin Kelloniemestä Toevalaan. 
Kylymä, räntäne’ uamu. Toevalasta kol-
luutettiin yheksän peninkulumoo kärri-
kyyvillä ja talavipakkasessa, routasta ja 
jäestä muantietä pitkin.

Toesella kertoo tuajs pit syvän kurkussa 
pelätä jiätaepaleella ettee hevonen hump-
saha jäehin. 

Tae sittä ku’ jiällä ojl vettä eekä tiellä 
voenna väestee. Hevonen pit riisua kesken 
kaeken kun rahtimiehiä ku’ ee muuten 
pystynnä väestämään. 

Kel’rikko-aekana ojl vielä pahempi. 
Yks virsta ojl sulloo, toenen jiätikkötä. 
Toenen puel matkasta pit sillon kävellä 
reem perässä. 

Mutta kaekki tämä nyt vuan kuulu asi-
jaan. Se ojl sitä ihteesä elämistä ja ole-
mista, eekä se muuks sillon muuttunna.  
Nythän se ov vuam muisto, sen aekusen 
elämäj ja paekkakunnah historijata.

Se ojl oma mualimasa tapojneen ja käö-
täntöenee - sanosimpa että aateeneennii.

Isot uuvistukset muuttaavat koko 

elämän sisältöö. Aattelen tätä 
nyt tässä ihan kooluun mäni-
jöehin kannalta. Heelle ojl 
ennen muantie ja hevoskyyti 
elämäsä ensimmäesenä tienä 
mualimaan, nyt seon raatatie.

Kumpikii näestä matkus-
tustavojsta paenuu mieleen 
er tavalla; laps suap niistä 
erlaesia vaekutelmia ja tun-
teeta. Kumpikii ne kiin-
nitäävät omalla tavallaan 
herkkee mieltä kojt-seotuun.

Koolumatkat olivat 
enne’ aekaan paljo suu-
rempia tapahtumia, paljo tär-
keempiä asijoeta kun nyt. 
Nykyvään pystyy piipahtam-
maan kotona sunnuntae- ja 
lupapäevinäkkii. 

Kumpiko aeka tae tapa 
tässä suhteessa vaekuttaa 
kasvattavammin, sitä ee tässä 
toenna sen kummemmin 
tarkastella.

Mutta sen tunnustan, että ensmäenen 
raatatiematka tek minnuuv vaekutuksen – 
iha’ aavemmaesev vaekutuksen. Varsinni, 
kun teen sen Iisalamesta Kuopijoon. 

Aekusi uamulla lähettiin nyttii, tammi-
kuun pimmeenä uamuna. Vuan mikä ero 
valamistuksissa: istut vuan niin ku’ ajurin 
rekkeen; kannoelle eijjoo kapsäkkiä siottu 
eekä sem piälle kumolleen apevasua. Eekä 
oo sevillä pullottavia säkkijä, ee törötä 
turkki tötterönä ympärillä. Ja sinä ajat – 
asemalle! Ajat vanahasta koesta asemalle, 
joka loestaa peltoen takkoo kuj juhlasajl 
ilotulineen.

Siinä ee oo vanahoo paekallisväritystä 
tae -muistoo. Uusissa huoneessa on uutta 
kaekki. Ja junavaanussa sama ylleesmua-
limallinen tunnelma. Sama kuiva ritisövän 
raatauunin lämmin. 

Jos mitenkä koetat kuvvaella olovajs 
Iisalamessa, et sua mittää kotosuuven 
tuntua mielees. Tuossa on tuo kaappias, 

joka aena ajo eelle kommeella hevosel-
laan, karhun nahka reen perässä, levvee 
punanen vyö suurta supiturkin kaalusta 
kiristämässä; tuossa vanaha koolutover, 
jonka kansa usseen yhteen yövyttii.

Ja istutaan vaanuun. Juna lähtöö liik-
keelle ja sitä ajetaan niin ku’ ee mil-
lonkaa oes muulla laella ajettukkaa; niin 
kum meellä oes aena ollu tämmöne huone 
rekenä ja tuommonev vetujr hevosena.

Mutta tuolla näkkyy vanaha muantie, 
jonka ylite aena vähäv väliä ajetaa. Jokka-
enen sen kiänne on tuttu, jokkaenen puu, 
jokkaenen aeta. 

Siinä vilahti Koevikon hovi, siinä Kal-
lion talo, siinä Peltosalamen tiehuara, 
Pakaskylä, Nerkooj järvi. 

Ja eekös tuossa totta tosijaa’ ollunna 
Honkaniemen tuulmylly ja Tahvo 
seesomassa pirttisä rappusilla! Eijjoo 
aekoo syöttee, ee ies juottoo. 

Lapinlahe’ asema petäjämetän sisässä; 

Kallansillat vuonna 1927, siis ennen maantieyhteyttä. 
Kuvassa rautatie Päivärannan suunnasta katsottuna.  
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siinee nää merkkijäkkää tutusta maese-
masta niiltä ajoelta kun reellä ajeltiin.

Mutta Pöljä’ ohi eijjoo piästy nyt 
enemmän ku’ ennenkää. Sen nimi ja 
paekka tulloo säelymään uusiinnii kuluku-
neovoen historiassa.

Vanahan kievarin isäntä seesoo pysäkin 
sillalla ja kahtoo tätä uutta männöö. Se ojl 
pitännä kievaria niin kaavan kun muistan. 
Toemittanna hevosia, mitanna kaaroja ja 
heeniä. Talavikaasiin kaet se ee suanna 
häerihtemätöntä, koko-öestä unta nukkua. 
Tänä talavena ee kuulu olleen vieraesta 
vastusta. 

Tänne Iisalamesta tullessa kulu ennen 
kokonaenen päevä. Nyt – talavinen päevä 
eijjoo vielä kunnolla ennättännä alakoo, 
kun tiältä jo jatketaam matkoo!

Tämmönen aekavertaelu näehen uusiin 
vehkeehin ja vanahan  käätännön välillä 
tekköö näestä uusista välineestä entistä 
merkillisempiä.    

Kallaveen yjl mänö on jo pien ihme ja 
urotyö uuvennii tekniikan kannalta.

Mutta sittä kuv vertoo sitä lumipen-
gertä, jonka kuperalla selällä rek jytyjs 
kitisövässä lumessa tähän hiekka- ja kivi-
penkereeseej joka muutamassa minnuu-
tissa kantaa tämän ”raataroekan” rannalta 
toeselle? (Huh huh!) Pittää jo kysyä itel-
tään: onko se toellae totta!

Tottahan seon. Pitänööhän se uskoo, 
kun sen on nähnä.

Mutta sittennii: kun haluan löötee miel-
kuvan kotosista oloesta, hakkee miellyttä-
vimpiä muistoja oekeen kotosesta Kuopi-
josta ja Kuopijon takasesta, itellen perim-
mäesestä mielkuvasta, nin aena tulloo 
etteen muantiematka jollae mökkiläesen 
laeskalla myötyrillä. Vetujr on sillon jottae 
ootoo, vierasta ja asijaan kullumatonta. 

Mutta kaet se nyt aekoo myöten sekkii 
sullaotuu seotuun ja muuttuu yhtä koto-
seks kulukuneovoks ku’hööryvenneet jo 
ovat, kun neon tunkenna kirkkovenneet 
tieltään.

       Ahoa mukaillen: JL

Naisten vähälukuisuutta  erilaisten hal-
litusten jäseninä harmitellaan.  Mutta 

nähty on, että  missä naisväki vastuun ot-
taa, se   hoituu täydellä sydämellä.   Hy-
västä esimerkistä käy  emäntä  Aune Rä-
sänen Vehmersalmelta. 

 Hän on kuulunut Savon kielen seuran 
hallitukseen yhtäjaksoisesti  28 vuotta.  
Perustavassa kokouksessa 24.5.1982 yli-
opistolla hän ei ollut mukana,    mutta valit-
tiin  ensimmäiseen hallitukseen ja siitä 
pitäen  hän on kuulunut  seuran hallituk-
seen  varsinaisena tai  varajäsenenä.    Per-
hevelvollisuuksiin vedoten  Aune haluaa  
nyt   jättää  hallitusvastuun nuoremmille  ja  
toivoo tilalle löytyvän aktiivisen jäsenen 
Itä-Suomen yliopiston piiristä. 

Käytännön syynä -  eikä  vähäisenä -  on 
hankaluus osallistua iltakokouksiin Kuo-
pion keskustassa. Ilman maailman kil-
teimmän aviomiehen  apua,   kuten Aune 
nätisti  puolisoaan kiittää,  kehnoilla  tal-
vikeleillä se ei olisi onnistunut.   Aune on 
tavannut  saapua   kokoukseen mukana 
tuore  pullaletti, pikkuhipleitä ja   kahvi-
kakku,  joskus täytekakkukin. 

- Töiden lomassa tein,  vähättelee hän 
vaivaa.    

Emännän rooli tuli Bertalta
Emännän rooli  hallituksessa  lankesi  

kuin  luonnostaan ruokamestari  Bertta 
Räsäsen poismenon jälkeen  1994.  Ehkä 
Aunen tarjoilut ovat osaltaan olleet syyl-
lisiä  hallitusten kokousten erinomaiseen 
tunnelmaan ja siitä  johtuneeseen  loppu-
pään päätösten venymiseen.   Mutta  sydä-
mellinen kiitos siitä syystä!

Hallitusvastuu ei  toki ole rajoittunut 
vain tarjoilupuolen hoitamiseen,  vaan 
Aune on vienyt kotiseututyötä  ruohon-

Aune  Räsänen hallitusvastuussa liki 30 vuotta

Murre-emäntä vapaalle

juuritasolle.  Vuosituhannen vaihteen 
Tuhatvuotinen Savo – tapahtumaketju 
käynnistyi Vehmersalmella pidetyllä juh-
lalla,  puhujana  idean isä, dosentti  Osmo 
Pekonen.   Muistettavat oli myös muu-
tamaa vuotta myöhemmin pidetyt  Veh-
mersalmen vesipäivät,  puhujana profes-
sori Osmo Hänninen.  Suomen Heimojen 
liittokin on kokoontunut   vieraanvarai-
sessa Hongistossa.   

Aunen voi sanoa noudattavan ison 
kirjan kehoitusta   antaa kynttilänsä loistaa 
muille  huoneessaolijoille.      Savon Sano-
missa,  Soisalon seudussa  ja Aakustissa  
Aune Räsänen on  mielipidevaikuttaja.  
Kirjoituksissaan hän valottaa maaseudun 

Aune Räsänen Vehmersalmelta on tuonut  
Savon kielen seuran hallituksen toimin-
taan käytännöllisen ja henkisen panoksen 
loppuun  kolmen vuosikymmenen ajan.   

Kuvan keskellä Kuopion (vanha) rautatie-
asema 1920-luvulla. Yläkulm. näkyy hie-
man vankilan muuria. Ylhäällä Maljalahti.

Puijo oli 
matka-
kohteista 
suosituin. 
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Järjestäkää juhla, ehdotti maabrändiryh-
mä äskettäin ohjeeksi miten itse kukin  

voisi tehdä Suomen entistä paremmaksi 
paikaksi elää.  Mikäpä  paremmin edistää-
kään  yhteisöllisyyttä:  valmisteluissa teh-
dään vapaaehtoista työtä yhteisen tavoit-
teen hyväksi,  ohjelma  tiivistää yhteisiä 
arvoja  ja tuottaa esteettistä nautintoa niin  
esittäjille kuin yleisölle. 

Alkuun tarvitaan ihmisiä keksimään 
idea, tietämään ohjelmansuorittajat ja 
innostuttamaan. Loppu hoituu omalla 
painollaan. 

Savon kielen seuran hallituksen pitkä-
aikainen jäsen, varapuheenjohtaja  Ritva 
Kokander on näitä  puuhaihmisiä.  Hän 
tietää mitä kunnon juhlaan tarvitaan ja  
ihmiset,  joiden puoleen  kääntyä.   Osaami-
sellaan  on vankka tausta.  60-luvulla 
aloittaneen luokanopettajan tehtäviin 
koulunjuhlien järjestäminen kuului  kuin  
Manulle illallinen, mutta esiintymistai-
toinen  opettaja ei  tyytynyt pelkästään 
ohjailemaan taustalla,  vaan on noussut  
lavalle  juontajana  ja lausujana.  

”Ajattelen,  ettei ihmisen  pidä väistää 
vastuuta sillä kohden, jonka hän näkee 
omaksi paikakseen toimia.   Ja juhlien jär-
jestämisessä minua  kieltämättä  on usein 

tarvittu”, Ritva naureskelee. 
Hänen käsikirjoituksellaan on  Savon 

kielen seuran piirissä  juhlittu  puheenjoh-
tajan syntymäpäiviä, ja hän on juontanut 
murretorilla ja kotiseutupäivien kavalka-
dissa.   Ritvaan kohdistuvat katseet, kun 
tarvitaan savon murteen tiptopilleen hal-
litsevaa  lausujaa.  Bravuureita ovat  Kalle 
Väänäsen   runot,  mutta mielellään hän 
esittää Unto Eskelisen runoutta.  Ritva 
oli toimittamassa  kehitysmaiden lasten 
hyväksi toimivan Pisara Meressä –piirin  
julkaisemaa  Unton runokirjaa.

Ritva  Kokander tunnetaan  kanssaih-
misenä ja esiintyjänä ikään kuin kahdessa 
pitäjässä, nimittäin Tervossa ja Kuopi-
ossa Puijonlaaksossa.  Tervossa Korhola 
on hänen kotipaikkansa, ja maakunta-
rajan toiselta puolelta löytyi  myös avio-
puoliso Pekka.  Kumpikin teki pitkän 
työrupeaman Kuopiossa, Ritva  Rajalan 
koulussa luokanopettajana ja Pekka osuus-
pankissa. Koti  sijaitsee Puijonlaaksossa, 
mutta toinen on koko ajan ollut Tervon 
Hautolahdessa.

Tervon seurakuntatalolla vietettiin 
tammikuun lopussa yhteiset 145-vuo-
tispäivät. Kutsuttuina oli väkeä vuosien 
kahden pitäjän ja rikkaan elämän varrelta, 

Niin   
Ritvan  
oloiset  
juhlat

ihmisten tuntoja,   muistuttaa perinteisten 
arvojen kunnioituksesta  ja avaa kanssaih-
misten  silmiä luonnon kauneudelle.

 Usein kirjoitukset kiinnittyvät oman  
kodin ja suvun historiaan.  Yhtä rohkeasti 
henkilökohtaisella otteella kirjoittavia 
ei ole monia, mutta  Vestäjien entinen 
puheenjohtaja   on  kautta vuosien roh-
jennut pitää tyylinsä. Aakustiin  hän lupaa  
edelleen kirjoittaa.

 Savon kielen seuran hallituksen koko-
uksessa 24.1. puheenjohtaja Osmo Hän-
ninen kiitti  Aune Räsästä pitkäaikaisesta 
vaikuttamisesta ja  luovutti muistolahjana 
runoilija  Lassi Nummen juhlakirjan,  
joka herkisti saajan  muistelemaan runoi-
lijan tapaamista kirjallisuusseminaarissa 
Kuopiossa.   

Vestäjien puheenjohtajavuosina alka-
neita ystävyyssuhteita on ollut muun 
muassa professori  Kai Laitinen  Irma-
rouvineen.  Aunella on tapana varustaa 
asiallisia sähköpostiviestejä   kuulumisilla 
talon töistä ja  vuodenaikojen vaihtelusta. 
Näin vastaanottajalle tarjoutuu   ikään 
kuin tilaisuus istahtaa  tuvan penkille kat-
selemaan maalaismaisemaa ja  seuraile-
maan asukkaiden toimia.  

”Olin tänään sauvakävelyllä n. tunnin 
ajan ja oli ihanaa. Hoidamme Jarmon 
kanssa myös lintuja ja jäniksiä ja pyysin 
Jarmoa tuomaan riistamiesten viime 
kesänä kasvattamia rehukaaleja ulko-
verannalle. Viime yönä jänis oli käynyt 
verannalla etsimässä ruokaa. ” (4.2.2011 
s-postiviestissä) 

Joskus lukijat saavat terveisiä kau-
empaa kuten Aunelle  rakkaaksi muo-
dostuneesta Israelista.  Kuluvana 
keväänä lehtimajajuhlan ajaksi on 
varattu järjestyksessä  jo  kahdeksas 
matka  ”Jos Jumala suo!”

 Yksi periaate  on kuitenkin ehdoton:  
Suomen ihanasta kesästä  Hongiston 
emäntä nauttii  kotimaassa ja  ensisi-
jaisesti  Vehmersalmen maisemissa.     

        
 Teksti Eila Ollikainen

Kuvat: Teuvo Laakkonen 

    Onneen on ihminen luotu
 

Joka päivä sanomme: 
kiitos elämästä! 

Joka päivä muistamme 
ystäväjoukon - kaikki ne, 
jotka iloitsevat yhdessä 

kaikista pienistä 
asioista ja palveluista. 

 
Onneen on ihminen luotu; 

ei murhesäkkiä kantamaan. 
Aika muuttuu, pesee kasvomme, 

mutta onnen salaisuuteen 
se ei voi kajota. 

Onnellinen kaiku vastaa 
sydämistä: olenhan kotona!  

Aune Räsänen 
Vehmersalmi

Juhlittavana oleminen vetää 
kokeneenkin juhlien järjes-
täjän  Ritva Kokanderin va-
kavaksi Savon kielen seuran 
hallituksen kokouksessa.

Kiitokset Au-
ne-emännälle 
esittivät Osmo 
Hänninen, 
Eila Ollikai-
nen ja Raija 
Uhlbäck.
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Maaseudulla 1970-lopulla elettiin 
vielä rikasta, monipuolista ja itse-

riittoista elämää. Maaseutua kehitettiin 
uskoen lujasti tulevaisuuteen. Maaseudun 
tehtävänä oli edelleen elintarvikeomava-
raisuuden lisääminen ja ylläpito. Siihen 
liittyi myös raakapuun hankinnan turvaa-
minen Itä- ja Pohjois-Suomen työvoima-
valtaisilta metsäsavotoilta.

Kaupallistumisen myötä maatalous 
muuttui elämänmuodosta yhä enemmän 
yritystoiminnaksi. Perhe oli pääasiassa 
maatilan työvoimaa, koska maaseudun 
työväestö oli jo aiemmin siirtynyt teol-
lisuuden ja liike-elämän palvelukseen. 
Maalaiskodeissakin perheen nuoret hank-
kivat hyvän koulutuksen ja siirtyivät 
yhteiskunnan eri tehtäviin, mutta auttoivat 
vanhempiaan maatilan kesätöissä lomien 
aikana. 

Hyvä elämä maaseudulla kuitenkin 
perustuu tavanomaisiin, pieniin kokemuk-
siin. Monet tutkimukset osoittavat, että se 
lisää, voimistaa ja tasapainottaa kansa-
laisten turvallista elämää Suomessa. Maa-
seudun mahdollisuudet - mutta myös uhat 
- kulminoituvat parhaimmillaan luontoon, 

sen hoitamiseen, harrastamiseen ja omaan 
rauhaan. Pahimmillaan mainitaan maa-
seudun palvelujen heikkeneminen, joka 
jarruttaa elämisen uskoa maaseutukylissä. 

Ennen niin vilkkaat ja vauraat kylät 
olivat tyhjenemässä kovaa vauhtia. 
Rahasta tultiin täysin riippuvaiseksi ja 
muut arvot saivat väistyä. Koulut, kaupat, 
jopa postipalvelut lakkautettiin väen 
vähyyden vuoksi. 

Siirryttäessä 1980-luvulle myöskin 
maatilojen määrä oli vähentynyt ja niiden 
ohella maaseudun perusväestö kutistunut 
minimiin. Parhaana puolustuksena maalle 
kuitenkin pidettiin itsenäistä, hyvin toi-
meentulevaa ja osaavaa maaseutuväestöä.  

Päiväkirjan  
kertomaa 15.5.1979 

Pidin tuohon aikaan monien vuosien 
ajan tarkkaa päiväkirjaa Vehmersalmen 
Vuorisalon kylässä sijaitsevalta Hongiston 
talon maatilalta, jonka emännäksi tulin 
1961 ja olen edelleen. Maatilan isäntä 
Jarmo on maatilalla syntynyt, minä olen 
naapurikylän Mustinlahden Hiukasten-

jolle seurakuntatalon seinät tosin asettivat 
rajansa. 

Kotikylän väki hoiti talkootyönä tar-
joilun, ja ystävien myötävaikutuksella 
kahvipöytään oli taiottu juhlakranssista 
lähtien mitä herkullisimpia leivonnaisia.  
Samalla periaatteella kootussa juhlaohjel-
massa kuultiin muun muassa espoolaisen 
Aarne Laasosen sahansoittoa, sillä Ter-
vossa kokoontuvat kesäisin tämän har-
vinaisen instrumentin soittajat.  Seppe-
löidyt merkkipäiväsankarit saivat odotet-

tuja, mutta myös yllätyksellisiä onnitteluja 
kuten kunnon juhlassa kuuluukin.  

Juhlijat toivoivat muistamiset kehi-
tysmaiden lasten koulutukseen ja maata-
louden tukemiseen sekä Tervon seurakun-
nalle osoitetulle lahjatilille, jolle kertyi yli 
2500 euroa. Tervon seurakunta järjestää 
lahjarahoilla konsertin. 

Teksti: Eila Ollikainen
Kuva: Teuvo Laakkonen 

Elämä maaseudulla 1970-luvun lopulla:

Elämän ilot irtosivat  
arjen pienistä kokemuksista

järven Laakkosia. 
Sinikantinen päiväkirjani kertoo 

keväästä 1979:
 ”Sovimme illalla Jarmon kanssa, että 

nousemme aamulla töihin ennen viittä ja 
työskentelemme tunnin ajan ennen aamu-
kahvia. Jarmo herätti minut, kun unet 
olivat vielä makeat. Nousin kuitenkin. 
Jarmo lähti kalaan, minä siivoamaan 
pihamaata.

Aamuaurinko oli helakka, lämpöä + 9 
astetta. Linnut laulelivat kuorossa. Hara-
voin aitan ja puuliiterin edustalla koi-
vujen alla, kunnes mies tuli kalalta; kolme 
haukea ja yhden kukon ahvenet. Sii-
vosin kalat aamutöitä tehdessä navetalla, 
lypsyn jälkeen. Paistoin pienimmän hauen 
aamiaiseksi. 

Hallitusneuvottelut alkavat tänään 
Mauno Koiviston johdolla. Enemmistö-
hallitusneuvottelut viiden puolueen edus-
tajien kanssa käydään Suomen Pankissa, 
niin uutiset kertovat. Ennen aamiaista 
panin jo kevätsiivoukset alkuun yläker-
rassa. Parveke tuli täyteen tuuletettavaa, 
vuodevaatteita, mattoja, tyynyjä. 

Naapurin isäntä Tauno oli tullut piik-
kilankapylväiden tekoon puimalalle. Sirk-
kelin ääni kaikui pihalla. Osuusliikkeen 
kauppa-auto kävi aamupäivällä ja kääntyi 
navettapihalla. Tein 100 markan ostokset 
ja muistin Tapiota ruokatavaroilla. Ainoa 
poikani Tapio on Kuopiossa lukiossa ja 
huolehdin hänenkin ruoastaan. Isä vie 
huomenna Tapion eväät, kun on muitakin 
asioita Kuopioon.

Unisena Ullea hoivaamaan
Lehdet luettua halusin edes vähän aikaa 

olla ruokalevolla ja menin Tapion huo-
neeseen, koska sinne oli unohtunut patja 
paikoilleen. Kattoikkuna oli auki. Tuulen 
humina oli keväinen ja nyt kuului palo-
kärjen koputus puimalalta päin. Oikeas-
taan sekään ääni ei ollut ruma, soinniton. 
Sekin kuuluu kokonaisuuteen.

Tämä lämpö, auringonpaiste ja tuuli 
tekevät hyvää Roikan jäille. Olin hor-
roksessa, kun auto ajoi pihaan. Ensin ajat-
telin sen olevan Kaken, kesänaapurin 
ja nousin varmistamaan. Ai – sehän on 
keinosiementäjä!

Nopeasti alas ja saappaat jalkaan. 
Navetalle mennessä ajattelin huolek-
kaana, onkohan se Ulle-lehmä varmasti 
kiimassa? Aamulla kiima näytti heikon-
laiselta. Eilen samalle lehmälle tuli uta-
revaurio, kun olivat ulkona karjapihalla 
koko päivän. 

Talven jälkeen lehmät riehuivat ja Ulle 
repäisi piikkilankaan utareensa, palkeen-
kielestä. Nyt vuoto on jo asettunut, kun 
laitoimme harsoja ja laastareita haavan 
suojaksi. Sellaista se on -  karjatarhan 
kevätsesonki.”

Aune Räsänen,  
Vehmersalmi

Hongiston tilan emäntä Aune Räsänen 
aamulypsyllä keväällä 1979.
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Severi Suhonen, Pekka Puupää ja Impi 
Umpilampi olivat Esa Pakarisen roo-

leja (Feeliks Esaias Pakarinen 9.2.1911 
Rääkkylä 28.4.1989 Varkaus). Hän esiin-
tyi yli 20  elokuvassa. Helmikuun 9. päivä 
tuli kuluneeksi 100 vuotta Pakarisen syn-
tymästä.

Estradeille tuodaan Rillumarei-revyy, 
jossa esiintyvät muun muassa Tuure 
Kilpeläinen, Esa Pakarinen Jr. sekä 
Kuunkuiskaajat Johanna Virtanen ja 
Susan Aho. 16 konsertin Suomen kiertue 
alkoi 12.2. Helsingistä ja päätty 13.3. 
Tampereelle.

(Seura nro 6/10.2.2011)
Sodanjälkeisen iltamaviihteen harjalla 

ratsasti monta nimekästä viihdetaiteilijaa. 
Historiallisessa katsannossa kiinnostavin 
oli Esa Pakarinen.

On mahdotonta edes yrittää kuvailla 
1950-luvun suomalaista viihdekulttuuria 
ilman viittauksia Esa Pakariseen. Niin 
suuri on hänen merkityksensä.

Se, että Esa Pakarinen otti tekohampaat 
pois suustaan ja meni yleisön eteen esiin-
tymään, osoitti hyvää itsetuntoa, valmiutta 
laittaa itsensä likoon ja loistavaa kysyä 
nauraa itselleen.

Jotakin Pakarisen lumovoimasta ja 
ennakkoluulottomuudesta kertoo, että hän 
teki 1970-luvulla pari lp-levyä, joissa hän 
lauloin rock-kappaleita savon murteella. 
”Kyllähän minä laulan, jos joku hullu 
ostaa”, oli Pakarinen sanonut kuultuaan 
ehdotuksen savolaisen rock-levyn tekemi-
sestä. Hyvin taittui Pakariselta myös rock. 
V. 1988 Pakarinen teki levyn itse säveltä-
mistään savolaisista murrerunoista. 

(Ilta-Sanomat 5.2.2011)

Vakavasti hauska Suuri läpimurto 
Pakariselle oli v. 1951 kuvattu elokuva 
Rovaniemen markkinoilla.

Vielä 1950-luvulla rockista ei ollut 
Pakariselle uhkaa. Sen sijaan rillumarei-
viihteen edustajaksi leimautuminen. Tai-
teilijalle ykkösvastustaja oli korkeakult-
tuuri. Kansa tykkäsi, mutta eliitti väheksyi 
– siinä ristiriita, joka kiusasi erityisesti 
Pakariselle useita tekstejä tehnyttä Reino 
Helismaata.

Lyhyt kohtaaminen Pakarisen kanssa 
jäi voimakkaasti mieleen. Hämmennyin 
täysin hänen teeskentelemättömältä vai-
kuttaneesta vakavuudestaan ja elämän 
koulimasta arvokkuudestaan. Kai sitä 
voisi karismaksikin kutsua. Vanhan Paka-
risen seurassa nuori ja varmaan jossain 
määrin koppavakin kulttuuritoimittaja oli 
mennä täysin hiljaiseksi.

(Erik Ahonen, AL 9.2.2011)
Helsinkiläisessä sivistyskodissa vart-

tunut Maarit Niiniluoto sukelsi Pakarisen 
mukana tämän elämäkertaa tehdessään 
tyystin erilaiseen maailmaan. Esa Paka-
risen juuret olivat syvällä pohjoiskarja-
laisessa maalaisköyhälistössä. Siitä huo-
limatta hän näytteli hampaatonta savo-
laista kulkumiestä Severi Suhosta ja puhui 
savon murretta.

Maarit Niiniluoto juontaa Esa Paka-
risen muistoksi järjestetyn Rillumarei-
kiertueen, joka nähdään helmi-maalis-
kuussa 16 paikkakunnalla.

Toisten hauskuttajalla oli myös herkkä 
puolensa. Isossa seurassa Esa Pakarinen 
asettui mieluummin tarkkailijaksi kuin 
keskipisteeksi, kertoo poika, ammattinäyt-
telijä Esa Pakarinen Jr.

Esa Pakarinen näki läheltä isänsä kan-
sansuosion, mutta myös taiteilijaelämän 
kääntöpuolen. 

-Isällä oli noin viisi miljoonaa kaveria, 

mutta tuskin ainuttakaan läheistä ystävää. 
Hän oli yksinäisin ja rikkinäisin ihminen, 
jonka tunsin. Niin totaalinen yksinäisyys 
on ihmiselle tietysti pahasta.

(ET-lehti nro 3/2.2.2011)
Nälkä teki Esa Pakarisesta 

huuliveikon
Pakarinen oli hauskuuttaja, mutta vain 

yleisön edessä. Jos ihmiset menivät häntä 
keikan jälkeen tervehtimään takahuonee-
seen, he yllättyivät.

”Siellä saattoi olla vastassa baskeri-
päinen, synkkä mies. Pakarinen oli kak-
sijakoinen persoona”, kertoo Paka-
risen vuonna 1980 julkaistun Hanuri ja 
hattu –elämäkerran kirjoittanut Maarit 
Niiniluoto.

Pakarisen juhlaboksin kerännyt Juha 
Nikulainen nostaa kiinnostavaksi esi-
merkiksi Pyykkirannassa-kappaleen, 
jonka Pakarinen levytti vanhoilla päivil-
lään. ”Kappale on hyvin koskettava. Se 
on Pakarisen säveltämä ja perustuu Kalle 
Väänäsen runoon.” 

Koskettavuutta se on kuitenkin huumo-
rikin. Pakarinen paiskautui lopulta huvit-
tamisen pariin jatkosodan aikaan. Niini-

luodon mukaan viihdytysjoukkoihin kuu-
lunut Pakarinen näki, kuinka terapeuttinen 
vaikutus viihteellä on. 

Pelkkä esiintymisenhalu ei saanut Paka-
rista yleisön eteen. Kun kirjailija Heikki 
Turunen kysyi häneltä, lähteekö hänen 
taiteensa päästä vai sydämestä, hän vas-
tasi, että nälästä se lähtee.

Pakarisen lapsuus oli ollut köyhää 
aikaa. Siitä hänelle jäi ikuinen nälänpelko.

(Hanna Syrjälä, HS 5.2.2011)

Rautalampilaisen Matti  Lehmosen 
savontama Kalevala  on  käännetty 

jazzin, kansanmusiikin ja rockin rytmei-
hin. Oululainen muusikko Vega Välitalo 
valitsi  ”Kaleva savon kielelle”  teoksesta  
kolmisenkymmentä runoa ja teki niihin 
uudenrytmiset sävelmät.  

Säveltäjä  ja esitystä varten koottu 
Lyyran Tähtikuviot –yhtye kiersi hel-
mikuussa Pohjois-Savon kouluissa pitä-
mässä parikymmentä  Kalevalan sankarit 
-konserttia.  Kiuruvedellä ja Siilinjärvellä 
oli myös yleisöllä tilaisuus kuulla uuden 
kuuloista kansalliseeposta.   

Lyyran Tähtikuviot yhtyeessä soittivat 

Savonnettu Kalevala 
sävellettyyn asuun

ja lauloivat  Vega Välitalon lisäksi Anne-
Mari Kanniainen, Sanni Eskelinen, 
Kati  Hyvönen ja Niko Votkin;  kolme 
heistä on  juuriltaan savolaisia. 

Koulukonserteissa kuulijoita innos-
tettiin Kalevan hengessä   kilpalaulan-
taan kuten tunnetussa Joukahaisen ja 
Väinämöisen kohtaamisessa.  Etenkin  
alakoululaiset olivat innostuneita  
esiintymismahdollisuudesta. 

Säveltäjä Vega Välitalon mielestä savon 
murteessa on samanlaista synkooppi-
rytmiä kuin englannin kielessä. Sitä käyt-
täessään pääsee eroon suomen kieltä vai-
vaavasta virsipoljennosta. Savoksi asian 
voi ilmaista muita murteita lempeämmin 
ja hauskemmin, hän sanoo lehtihaastatte-
lussa.  (SS 23.2.)  

Rillumarei palaa
Kokosi:  

Marja Riitta Saastamoinen

Esa Pakarinen elokuvasta Pekka ja 
Pätkä. 
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Outokummusta kotoisin oleva Esko-
Pekka Tiitinen sai Aapelin päivänä   

22. Savonia-kirjallisuuspalkinnon. Vuo-
den ensimmäisenä arkipäivänä julkistettu 
tunnustus ei  ainakaan  kaupallisuutta ku-
martele.   Uudenvuoden jälkeen sesongin 
kirjat on ostettu ja lainattu.  

 Palkittu  ”Kiven sylissä”  ei koukuta-
kaan lyhytjulkisuudella, enemmän sitä   
luetaan kotiseutu- ja paikallishistorialli-
sena kuvauksena.   Outokummun kaivos 
oli iso juttu Itä-Suomelle ja erikoisesti  
Pohjois-Karjalalle.  Kolmelle  sukupol-
velle leivän ja varallisuuden antaja;  suu-
ressa kuviossa kansallinen menestysta-
rina,  joskus  kaivosmiehelle  kuoleman  
johtaneen pölykeuhkon  aiheuttaja. 

Kirjan aikajakso   on   pidempi kuin  itse 
kaivoksen aika.  Kuparimalmi  löydettiin 
1910,   Keretin kaivos lopppui  1989.  Poh-
jois-Karjalan ammattikorkeakoulu käyn-
nisti tyhjiksi jääneissä tiloissa  taidealan 

Esko-Pekka Tiitiselle  Savonia- palkinto 
kaivosmaailman ihmisten kuvauksesta

koulutuksen, josta 2000-luvun alkaessa  
nauttii   kuutisensataa opiskelijaa.  

Esko-Pekka Tiitinen kuvaa Outo-
kummun työntekijöiden paikkana.  ”Kiven 
sylissä” on kuvaus ihmisistä, joilla on 
välittämistä ja hyvyyttä toisiaan kohtaan.  
Tekisi mieli mainita vanhakantaisesti työ-
läiskirjallisuudesta ellei  sana olisi niin 
poliittisesti  rasitettu.

Neljän sukupolven  Vänskän perhe 

edustaa  neljän  sukupolven kaivos-
miehiä, heidän perheenjäseniään ja jäl-
keläisiään.   400 sivuun kirjoitettu suku-
tarina  on aika järkäle.   Esko-Pekka 
Tiitinen  on keventänyt  sitä  kahteen 
aikatasoon:   toiveikkaaseen menneisyy-
teen kaivostoiminnan alkuaikoina ja pes-
simismin värittämään sopeutumiseen  
kaivoksen loputtua.  Kaikkea ei  mahdu 
mukaan,  ulkopaikkakuntalaisena lukijana  
jää kaipaamaan jotakin esimerkiksi  kai-
voksen huippuvuosista. 

Olihan Outokumpu aikansa Nokia,  
Suomen merkittävin kaivos sadallatuhan-
nella vuotuisella kuparitonnillaan.  Jää 
miettimään miten  elintaso vaikutti kai-
voskaupungin asukkaiden elämään.

”Kiven sylissä”  tuli julki ensin näytel-
mänä. Esko-Pekka Tiitinen sovitti ja ohjasi 
musiikkinäytelmän  viime kesäksi Outo-
kummun Kiisuteatteriin.  Aidossa ympä-
ristössä esityksen nähneet mainitsevat 
kokemusta  ”vaikuttavaksi”.  Komuja, 
kaivoksen seinämän  irtoamattomia loh-
kareita  saattoi  jäädä  vähemmän mieltä 
vaivaamaan.  

Syntynyt Suonenjoella
 Esko-Pekka Tiitinen on syntynyt Suo-

nenjoella  1.12.1956. Hän on asunut vuo-
desta 1984 Outokummussa, perhettä 

vaimo ja kolme lasta.  Hän valmistui Joen-
suun korkeakoulusta 1978 lastentarhan 
opettajaksi ja Sibelius-Akatemiasta 1981 
musiikkileikkikoulun opettajaksi.

 Nykyään hän työskentelee kirjailijana 
ja kuvataiteilijana. Romaanien ja novel-
lien lisäksi hän on kirjoittanut näytelmiä 
teattereille. Nuorten romaanilla ”Villapäät ” 
hän voitti Finlandia Juniorin 2008. 

Viimeksi ilmestyneen lastenkirjan 
”Kyyhkyn kysymys” hän teki yhdessä poi-
kansa Nikolain kanssa ja ”Kiven sisässä”  
musiikkinäytelmän sävellystyön teki 
hänen toinen poikansa. Harrastuksekseen 
hän mainitsee Japanin ja jalkapallon 
peluun Mahakummun Palloseurassa. 

Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen 

Miesten vuoro -   Savonia-palkinnon saaja Esko-Pekka Tiitinen vas.  keskustelussa 
raadin jäsenten Matti Karttusen ja Jaakko Kosusen kanssa.

Savonia –palkinnon  jakotilaisuudessa 
Kuopion kaupungintalolla kirjailija Esko-

Pekka Tiitistä onnittelemassa kaupun-
ginjohtaja  Petteri Paronen ja raadin 

puheenjohtaja Sirkka Sinkkonen. 

Kansainvälisyyttä Savonia-palkintojuhlan 
ohjelmassa edusti  Popo Salamin musiik-
kiesityksillään.  

Valtiosihteeri Raimo Sailas Espoosta 
jatkaa Suomen Kotiseutuliiton halli-

tuksen varapuheenjohtajana. Liiton halli-
tus päätti Sailaksen valinnasta kokoukses-
saan 25. tammikuuta. 

Liiton hallituksen puheenjohtajana 
toimii dosentti, arkkitehti Heikki Kuk-
konen Helsingistä. Muut hallituksen 
jäsenet ovat Turun yliopiston dosentti 
Rauno Lahtinen Turusta, erityisopet-
taja Marja Lepola Hämeenkyröstä, 
Jyväskylän yliopiston hallintojohtaja 

Kirsi Moisander Leppävirralta, museon-
johtaja Henri Nordberg Torniosta ja tie-
tokirjailija Harri Turunen Oulaisista. 

Liiton vuoden 2011 toiminnassa kes-
keistä on mm. kuntaliitoksista joh-
tuvien kotiseututoimintaan vaikutta-
vien muutosten seuraaminen ja niihin 
vaikuttaminen.

Suomen Kotiseutuliitton jäsenenä on 
646 kaupunki-, kaupunginosa- ja kotiseu-
tuyhdistystä ja alueellista järjestöä sekä 
noin 120 kuntaa ja kaikki maakuntaliitot.

Raimo Sailas jatkaa Kotiseutuliiton hallituksen varapuheenjohtajana
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Juhani Ahon lastut ovat kovasti nou-
sussa. Ensi kesänä – jos Luoja suo 

– juhlitaan Ahon syntymää 150 vuotta 
sitten. Juhlia on jo alettu valmistella. Mu-
kana järjestelyissä ovat Iisalmen kaupun-
ki, Juhani Ahon seura, Olvi-säätiö ja Panu.

 On etsitty sopivaa kiveä Juhani Ahon 
onkikiveksi. Sellainen on jo löytynytkin. 
Se sijoitettaneen siirtolapuutarhan koh-
dalle rantaan kallellaan olevan, vanhan 
petäjän juurelle. Näin voidaan kunnioittaa 
lastun Ensimmäinen onkeni (Lastuja VIII) 
kirjoittajaa.

Sieluni silmin näen Punapukuisen tytön 
(Lastuja VII) seisovan kivellä onkimassa 
ja Juhani-pojan katselevan ihailevasti 
tyttöä. 

Myöhemmällä iällä Aho kirjoitti run-
saasti lohilastuja, esimerkiksi Lastu siitä 
suuresta lohesta (Lastuja VIII). Stenofylax 
stellatus (Lastuja VIII) on tietenkin erään 
koskiperhon nimi – niin kuin jokainen 
Suomen kansalainen tietää.

Lapsuuttaan Väärnin pappilassa ei 
Aho unohtanut koskaan. Lallu (Lastuja 
VII) – Lapinlahden kappalaisen poika, 
Jussin paras poikakaveri - toimi hevosena, 
kun neljän - viiden vuoden ikäinen Jussi 
ohjasti hevosta.

Pikku Liisaa (Lastuja VIII) – Jussin 
lastenhoitajaa (Liisa Kauppinen Taipa-
leen kylästä) Väärnin pappilassa - kohtaan 
Jussi-pojalla oli rajaton luottamus. Pikku 
- Liisa on saanut oman nimikkotiensä 
Väärnin pappilan lähelle.

Wilhelmiina Wäisänen (Lastuja IV) 
on rehevä rouva, joka matkustaa junassa 
Suonenjoelle. Hattu oli tärkeä osa Miinan 
elämää. Jos tästä tehtäisiin elokuva, niin 
Emmi Jurkka olisi sopinut Miinan roo-
liin. Tosin Emmi ehti kuolla 1990. Mutta 
Iisalmesta löytyy hänen veroisensa hieno 
luonnenäyttelijä Anna-Liisa Laiho, joka 

on ihastuttanut Iisalmen teatterissa kuuli-
joitaan sydämeenkäyvästi Piaf Pikkuvar-
punen -tulkinnoillaan – uusimpana rooli-
naan Niskavuoren vanha emäntä.

Muistan, kuinka kansakoulussa surtiin, 
kun luettiin Surullista tarinaa jäniksen-
pojasta (Lastuja I). ”Sinulla on nyt yhtä 
suuret silmät kuin minullakin.” Mutta suu 
vetäytyi hymyyn, kun Pekka (Halonen) 
pelasti jäniksiä katkomalla pyydyslan-
koja lastussa Iloinen tarina jäniksenpo-
jasta (Lastuja I). Samoin liikututtiin luet-
taessa Sammuta sinä, minä sytytän lastua 
(Lastuja III) vuodelta 1899, jolloin Bob-
rikov yritti venäläistää Suomea. Katainen 
kansani vuodelta 1891 (Lastuja III) kertoo 
Suomen kansan sitkeydestä vastustaa 
venäläistämispyrkimyksiä.

Jumalan lintu
Joutsen oli Aholle Jumalan lintu (Las-

tuja I) – samoin pihlaja oli Aholle pyhä 
puu, kuten Pekka Halosellekin. Kasken-
vierrosta Aholla oli selkeä kuva (Lastuja 
IV). ”Eivät ole isot hänen ilonsa, eivät 
suuret nautintonsa, piippu parasta ystävää 
maailmassa” – oli Ahon mielipide lastussa 
Kun Matti pani tupakan (Lastuja IV).

Samoja tunnelmia kuin Aleksis Kivellä 
kajastaa lastussa Metsäpolku (Lastuja IV): 
Minä soisin saavani levätä kahden metsä-
polun risteyksessä, missä jänönen kuukkii 
ja orava käpy suussa hyppelee ja lintupari 
juosta piipertelee…

Kansakoulun perustaminen keskelle 
korpea on saanut syvällisen kuvauksensa 
lastussa Sydänmaan kansakoulu (Lastuja 
III). Varpaisjärven kouluissa varmaankin 
luetaan tarkoin lastu Kosteikko, kukkula, 
saari (Lastuja I), koska kuvaus on Var-
paisjärveltä. Uudisasukas (Lastuja I) on 
vavahduttava kuvaus piian ja rengin yhtei-

Sasu Punasen serkkuja sestä unelmasta, omasta kodista, ja sen 
romahtamisesta. Aiheen lastuunsa Aho 
lienee saanut Vieremän Palosenjärveltä 
hiihdellessään seudulla. Asiasta on Viere-
mällä vieläkin muistitietoa. Eero Järne-
felt on maalannut samasta aiheesta taulun 
Uudisasukkaita.

Ahon omaa suhdetta heränneisiin kuvaa 
Heränneitä-kokoelmassa kertomukset 
Kuinka minä heräsin tai Saako pappi 
pelata korttia? Edellisessä nuori pappi 
haetaan kuolevan luo kesken tanssiaisten. 
Matkalla pappi kokee jotain olennaista 
Paavo Ruotsalaisen ajatuksista.

Sasu teki  
saunomisesta taidetta

Mielestäni herkullisin henkilökuvaus 
– Wilhelmiina Wäisäsen ohella – on Sasu 
Punanen (Lastuja II): Sasu Punasesta olin 
aina luullut, ettei hän ole mitään. Lihava, 
laiska, unelias, harvapuheinen, ei mitään 
harrastuksia, ei mitään innostusta. Hän 
luki papiksi.

En löytänyt hänessä mitään erikoista 
taipumusta, ei ainoatakaan alkuperäistä 
ajatusta, enkä perittyä intohimoa… Mutta 
saunassa Sasu paljasti todelliset lahjansa: 
kylpijänä hän oli taiteilija omassa ele-
mentissään, nautiskelija renessanssiruhti-
naan tapaan. Luultiinpa häntä Pariisin kyl-
pylässä venäläiseksi ruhtinaaksi komean 
ruhon perusteella.  

Saunomisen Sasu oli nostanut tai-
teeksi. Tuntien kuluttua Sasu tuli Ahon 
luo Kämppiin ja kysyi: Minkä tähden sinä 
läksit kesken pois saunasta – minä toki 
otin vielä höyrykaappiakin kylvyn päälle.

Pekka Halosen poika Antti Halonen 
kertoo kirjassaan Latu lumessa, että Pekka 
Halonen kertoi sekä surullisen että iloisen 
tarinan jäniksenpojasta. Juhani Aho kir-
joitti jutut muistiin ja muokkasi niistä tun-
netut lastunsa. Metallilankoihin tarttuneen 
jäniksen tuska koski Pekka Haloseen niin 
syvästi, että Pekka ei sen koommin harras-

tanut metsästystä. Pekka piirsi kuvan iloi-
sesta jäniksenpojasta, joka juoksee vapau-
teen metallilanka jalassa roikkuen.

Toisen kerran Juhani Aho hiihteli 
Iijärven jäällä Mansikkaniemen suunnalla 
ja tapasi siellä Rönkkölän Aatun, Aatu 
Rönkön vetämässä talvinuottaa. Kukapa 
teki avannon? kysyi Aho. Aatu vastasi: 
Nuottamies. Ei ole tiedossa, missä lastussa 
em. tapahtuma on kerrottu.

Tavataan viimeistään kesällä 2010, kun 
vietetään kansalliskirjailija Juhani Ahon 
syntymän 150-vuotisjuhlaa.

Leo Puurunen

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistys-
ten liitto tukee tänä vuonna hake-

muksesta jäsenyhdistyksiään. Liiton 
jäsenyhdistykset voivat hakea avus-
tusta kohteisiin, jotka toteuttavat 
EU:n vapaaehtoistoiminnan vuoden 
teemaa tai jäsenhankintaa. Yhdis-
tykset voivat hakea myös avustusta 
tai korotonta lainaa sellaisten omien 
hankkeidensa omarahoitusosuuksiin, 
jotka tukevat kotiseutuliiton peri-
aatteita. Hakemukset tulee toimittaa 
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten 
liitolle toukokuun loppuun mennes-
sä.

Liitto tukee kotiseututyötä myös 
muuttamalla Vuoden kotiseututeko-
tunnustuksen palkinnoksi, jonka 
arvo on 500 euroa. Ehdotuksia 
voivat tänäkin vuonna esittää sekä 
yhdistykset että yksityiset tahot tam-
mikuun loppuun mennessä.

Viime vuonna Vuoden kotiseu-
tuteko-tunnustuksen saivat Väärnin 
pappilan isäntäväki pappilansa kun-
nostamisesta sekä Riistavesi-seura 
käsityöperinteen elvyttämisestä.

EO

Kotiseututyölle tukea
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Kivistön kylän Sonnilan talossa on 
syntynyt merkittäviä kult-

tuurihenkilöitä. Yksi heistä on 
”Vanhan-Paanuksen” poika 
Taavetti Sonninen, kuva 
(1875 – 1962). Sisaruksia 
olivat Jooseppi, Heta ja 
Albanus. Tämän nuoren 
”Paanuksen” - josta tuli 
opettaja Siilinjärvelle -  
poika oli säveltäjä/profes-
sori Ahti Sonninen.

Taavetti sai Helsingin 
Taideteollisuuskeskuskoulun 
päästötodistuksen v. 1906. 
Hän oli taitava käsistään, teki yli 
sata taideteosta. Vanhapoika Taavetti 
jäi kotitilalleen ja osallistui lukuisten 
yhteisten asioitten hoitoon. Elämänsä 
loppuvuosina hän kirjoitti ”Muistojen 
Kirjan Lapinlahdelta”, jonka hänen vel-
jensä poika Aatto Sonninen on toimittanut 
(1999) painokuntoon. 

Taavetti kirjoitti tähän kirjaan myös 
oman äitinsä Kristiinan (1845 – 1919) 
muisteluksia omasta elämästään. Kiin-
toisa on Kristiinan kuvaus hänen lapsuu-
destaan Martikkalassa ja piikuuspaikois-
taan. Aluksi hän toimi palveluspaikassaan 
Kittolanniemellä kolme vuotta, seuraa-
vaksi hän meni piiaksi Väärnin pappi-
laan viideksi vuodeksi. Ennen Sonnilaan 
emännäksi tuloaan hän ehti olla vielä 
kauppias Pekka Jääskeläisen palveluk-
sessa kolme vuotta. Eli yhteensä yksitoista 
vuotta toisen palveluksessa.

Pappilassa oltiin ystävällisiä
- Aluksi vähän pelolla ajattelin Väärnin 

pappilaan menoa palvelijaksi. Mitenkähän 
osaan siinä pappilassa olla ja palvella her-

rasväkeä, kun olin palvellut vain muita 
talonpoikaisia immeisiä? Mutta 

pappilaan tultuani muutin miel-
täni, sillä heti minut otet-

tiin ystävällisesti vastaan 
ja minua kohdeltiin aina 
erittäin hyvin, jokseenkin 
tasavertaisena talon-
väen kanssa, eikä kos-
kaan halveksien kuten 
niihin aikoihin piikatyt-

töjä yleensä. Tällöin oli 
pappina Klaes Weissell 

(Väisälä-tiedemiesveljesten 
isoisä) ja hänen apulaisenaan 

H. G. T. Brofeldt, joka asui per-
heineen pappilassa. 

Kirkherra Weissell, kuten pastoria nimi-
tettiin, oli ensimmäisen rouvansa kuoltua 
mennyt uusiin naimisiin Maria Bomanin 
kanssa. Kirkherralla oli viisi lasta ensim-
mäisestä rouvastaan, jälkimmäisestä ei 
yhtään. Toisella rouvalla oli äitipuolen 
henkeä, pohjatuulta, kuten sanottiin. 
Kerran hän määräsi pappilan ryökkynät, 
Aadan ja Hannan, valjastamaan hevoset 
ja hakemaan metsästä rankakuorman. 
Myöhemmin kirkherra sanoi: On meillä 
miehiäkin sellaiseen työhön.

Pappilan kolmesta pojasta Johannes 
(Väisälä-veljesten isä) oli sairastanut lap-
sihalvauksen ja liikkui lattialla nelin-
kontin. Toinen poika oli isän kaima Klaes, 
Lalluksi (Juhani Ahon lastu: Lallu) kut-
suttu. Kolmas pojista oli Joel, jota nimi-
tettiin Juueliksi.

Samoin maisteri Ruuhveltin ja hänen 
rouvansa kanssa jatkui ystävyytemme 
vielä hänen muutettuaan Iisalmeen. Kum-
mallinen poika oli se Jussi (Juhani Aho).  
Kun eräs palvelustyttö antoi hänelle kiil-
tävän rahan, katseli hän sitä vähän aikaa 

Piikana Väärnin pappilassa 
Juhani Ahon aikaan

ja heitti sitten maahan. Eikä taipunut sitä 
ottamaan sittenkään. Kummallinen lapsi: 
Lapsethan tavallisesti haluavat tuollaisia 
kiiltäviä esineitä, mutta tämä ei. (Kris-
tiina oli 16-vuotias tyttö, kun Juhani  Aho 
syntyi v. 1861)

Pihistettiin sitä pappilassakin 
Palvelusaikana oli kärsittävä suuret 

katovuodet 1867. Näin yöllä kummal-
lisen unen: On tapahtunut sellaista, että 
kaikki ihmiset itkevät. Kerjäläisiä kulki 
jatkuvasti. Pappilassa niitä kävi enemmän 
kuin muualla. Maria-rouva vastusteli 
leivän antamista kaikille, mutta kirkherra 
sanoi, että meillä annetaan niin kauan kuin 
meillä riittää. Pappilassa halla ei ollut vie-
raillut niin pahoin kuin muualla. Ja tulihan 
niitä saataviakin, joukossa hallan vikuutta-
miakin. Eniten vaikutti se, että kirkherralla 
oli hyvä tahto antaa ja auttaa tarvitsevia, 
vaikka pappilassakin oli syömäväkeä. 

Siinähän oli oma ja Ruuhveltin perhe, 
palvelijoita, työväkeä ja eräs vanha 
herran sukulainen, jota kirkherra elätti. 

Tämä herra jätti aina syödessään leivästä 
kuoret, joita hän hammasrikkona ei voinut 
syödä. Nämä jäljelle jääneet kuoret söi 
Ruuhveltti. Kun hänelle tästä huomau-
tettiin, ettei majisterin toki tarvihe syyvä 
herran jättämiä leivänkuoria, hän vastasi: 
”Mikäpäs näillä on, syöväthän toiset sur-
vettakin. Eikä herrakaan ole hiiriä syönyt.”

Olen kertonut pappilasta olostani. Se on 
tapahtunut siitä syystä, että tunnen mie-
lessäni kiitollisuutta isäntäväkeäni koh-
taan minulle osoitetusta ystävällisyydestä. 
Kiitollinen olen myös niistä opetuksista 
ja opastuksista, joita olin saanut kaikissa 
muissakin talousasioissa karjanhoidon 
lisäksi. Eipä niinä aikoina ollut tavallisissa 
taloissa tällaista. Näistä onkin minulle 
ollut hyötyä koko elämäni ajaksi.

On sanottu, että pitäjän parhaat emännät 
tulivat niistä tytöistä, jotka olivat toimineet 
Väärnin pappilassa palvelijoina. Pappila 
toimi oman aikansa kotitalouskouluna.

Leo Puurunen. 
Lähteenä Taavetti Sonnisen Muistojen kirja 

Lapinlahdelta (1999)

Turun kaupunginkirjasto on ensimmäi-
senä Suomessa tarjoamassa apua omatoi-
miseen tallentamiseen. Aineistonkäsitte-
lyyn saa siellä ohjattua palvelua, tiettä-
västi kolmessa pisteessä.

Tässä olisi tehtävää.  Mahdollinen pal-
velun hyväksikäyttö - nauhojen ja VHS-
kasettien muuntaminen - jäänee kuitenkin 
monelta tekemättä.

Aineistoja ajan mittaan vanhentuu. 
Olisiko kotiseutuyhdistyksillä mahdolli-
suus koota ja tallentaa paikallista perin-
nettä digitaalimuotoon noista yksityisistä 
tallenteista?

Jukka Lappalainen  
Lapinlahti

Kirjastojen poistomyyntihyllyt ja 
kirpputorit notkuivat loppuvuodesta 

VHS- kasetteja ja joutilaiksi jääneitä ääni-
kasetteja puoli-ilmaisina tarjouksina. 

Myös kotien hyllyillä ja komeroissa 
lojuu yksittäisiä tallenteita, paikallista 
muistitietoa, varmaankin suuret määrät.

Muistitietohanke etsii kertomuksia 
ihmisten elämänvaiheista, tavoista ja 
paikallishistoriasta, ehkä myös näyt-
teitä puhetavasta. Niitä saattaisi hyvinkin 
löytyä erilaisina VHS- tallenteina ja kaset-
tiäänityksinä kotien hyllyiltä.

Tässä olisikin muistitiedon keräämi-
sessä ja tallentamisessa tehtävää.

Aineistot olisi muutettava digitaaliseen 
muotoon, mutta miten se onnistuisi?

Muistitieto muutoksen kourissa
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Kotiseutuliiton suunnitelmissa on kou-
luttaa jokaiselle paikkakunnalle mu-

seo-, arkisto- ja kotiseutututkimuksen asi-
antunteva harrastaja.

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 
40 000 euron avustuksen Suomen Koti-
seutuliitolle kotiseutututkimuksen nettikä-
sikirjan tuottamiseksi. Oppaan tarkoituk-
sena on auttaa harrastajia oman kotiseu-
tunsa ja sen historian tutkimisessa. 

Käsikirja tehdään suoraan Internetiin, 
jotta se olisi joustavasti päivitettävissä ja 
jotta siihen olisi helppo lisätä uusia osi-
oita tarpeen mukaan. Verkkoaineistoa on 
helppo käyttää opetustarkoituksiin.

– Suunnitelmissamme on järjestää myö-
hemmin koulutusta, jossa käytetään opasta 
opetusmateriaalina. Uskon, että tämä tulee 

Kotiseutututkimus
sai 40 000 euroa

lisäämään kotiseutututkimusta Suomessa 
ja parantamaan sen laatua, Kotiseutuliiton 
pääsihteeri Lassi Saressalo sanoo.

Opas tulee Kotiseutuliiton pian uusitta-
ville nettisivuille, joille luodaan nettikäsi-
kirjalle sopiva ja monensuuntaisen yhtey-
denpidon ja vuorovaikutuksen mahdollis-
tava osio.

Kulttuurirahaston tuella toteutettava 
hanke on kaksivuotinen. Kotiseutuliitto 
päivittää opasta myös tämän jälkeen. 

Käsikirjan tekemistä ohjaa Kotiseu-
tututkimuksen neuvottelukunta, jonka 
puheenjohtajana toimii Jyväskylän yli-
opiston museologian professori Janne 
Vilkuna. 

Kotiseutuliiton pyrkimyksenä on kou-
luttaa ajan mittaan jokaiselle paikkakun-
nalle harrastajista kotiseutututkimuksen 
osaajien voimakolmikko, jonka yksi jäsen 
olisi kotiseutututkimuksen, toinen museo-
toiminnan ja kolmas arkistoasioiden 
asiantuntija. 

Vanahoesta kartoesta löytyy monjae-
taa etupiässä ruotin- , tanskan-, sak-

san- ja vennäänkielisiä  nimitöksiä, esm. 
Suontiesjö v.1799, vuan vanahemmissa 
asijakirjoessa  kummittelloo yljpiätään 
sana suo. Vanahasta savosta  tunnetaan  
mm. suontju ja suonnij  merkitykses-
sä  ´heinäinen, sarakasvija kasvava suo´.  
Suonj suattaes tarkottee  jokkee, purroo 
tms. Sondie, soondie oovat myöhäsyntysiä  
”vetisismijä” elikkä suomennettuna  suo-
tie ja suontie.  Kirjaen  d on tunkeotunna  
suomen kirjakieleen vasta 1700 –luvulla 
ruotin  kielen  vaekutuksesta.  Sehän on 
varraestaan ollunna  ”th”  [∂].

 Suodenniemi –pitäjän  nimi  lienöön 
iännetty  esmerkiten  kielten tuntijaen  
Lauri Hakulisen ja Aarni Penttilän muk-
kaesesti  hämäläesmurteissa  l:llisenä   ja 
itämurteissa  j:llisenä: suolenniemi ja  
soijenniemi.

Suontee, Suonne, Suonenjoki - nimistä
Mon.gen.  soitten  on myöhäsynty-

sempi.  Hämmeen  Suolijärvi  sekä  Inarin  
Suolisjärvi, Čuolisjävri  ja –vuono  suat-
taavat olla alun perin sammoo sukua. 

 Suolahti  lienöön ollunna  ´suosta  läh-
tennä puro´.  Pohjosen saamen vuotna  ja 
inarin vuona  tarkottaavat lahenpoukamoo  
elikkä  järvestä eli merestä erillään  olovee  
lahtee.

 Suonejjok  suattaes juohtuva  suoni –
sanasta  tarkottaen  vessuonta,  ´soehen  
halaki  kulukevoo  jokkee  eli purroo´.

 Onhan tietysti mahollista näennii: Suo-
nenjoki, Soinlahti ym. oesivat soidinta  
tarkoittavia  soidinjoki,  soidinlahti.

 Lisätietoo: Suomen kielen etymolo-
ginen sanakirja  ;  Hakulisen  Suomen 
kielen rakenne ja kehitys sekä mm. Pent-
tilän Suomen kielioppi

Risto Jääskeläinen  

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten 
liitto palkitsi kevätkokouksessa 26.3. 

Nilsiän perinne- ja kulttuuriyhdistyksen 
Vuoden kotiseututeko-tunnustuspalkin-
nolla. Yhdistys pitää yllä Simolan kotiseu-
tumuseota ja kotiseutukeskusta, jossa pi-
detään tapahtumia ja näyttelyjä. Alueella 
toimii myös kesäteatteri. 

Äskettäin kiinteistössä tehtiin iso 
remontti. Pakkastalvi aiheutti putkistoihin 
vaurioita, jotka nyt on saatu korjattua, 
kertoi Nilsiän kotiseutuyhdistyksen 
puheenjohtaja Matti Töyräs. 

Viidentuhannen 
kävijämäärä lähestyy

Parhaillaan museossa on säveltäjä 
Toivo Kärjen elämäntyötä käsittävä näyt-
tely ja IItä-Suomen urheilumuseon esi-
neistön kunnostetaan näytteille asetta-
mista varten. Nilsiän perinne- ja kulttuu-
riyhdistys on neljän paikallisen järjestön 
yhteinen kimppa päätehtävänä kotiseutu-
keskuksen toimintojen vetäminen, mihin 
kaupunki antaa rahoitusta. 

Tahkovuoren matkailukeskuksen lähei-
syys lisää museoon ja kotiseutukeskuk-
seen kävijöitä. Simolassa toimii myös 
kesäteatteri. Vuosittain käy noin 4000 
vierailijaa. 

- Nilsiässä sanotaankin, että kaupun-
gissa eletään lypsämällä lehmiä ja turis-
teja, vitsaili Matti Töyräs vastaanottaes-
saan Vuoden kotiseututeko-tunnustusta, 
johon liittyi ensimmäisen kerran 500 
euron rahallinen kannustus. 

Rossi mitaloi Happosen 
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten 

liittoon kuuluvista kotiseutuyhdistyk-

Nilsiän perinne- ja kulttuuriyhdistys 
palkittiin vuoden kotiseututeosta

sistä oli kevätkokouksessa edustettuna 12. 
Kokouksen alussa maakunta valtuuston 
puheenjohtaja Markku Rossi luovutti 
1808-1809 merkkivuoden muistomi-
talin Pohjois-Savon työryhmän jäsenelle 
Anna-Liisa Happoselle. Pronssimitalin 
on suunnitellut kuvanveistäjä Toivo Jaa-
tinen, ja niitä on jaettu Pohjois-Savossa 
16 kappaletta. 

Suomen Kotiseutuliiton terveiset tuonut 
pääsihteeri Lassi Saressalo mainitsi mm. 
että paikallismuseoiden kehittämisestä 
valmistellaan mainintaa hallitusohjel-
maan. Kotiseutuarkistojen perustamiseksi 
Kotiseutuliitto tulee kouluttamaan 200 
osaajaa eri puolille maata.  

Valokuvien säilyminen puhutti 
Kevätkokouksen jälkeen pidetyssä 

maakunnallisessa kotiseutukokouksessa 
valittiin Pohjois-Savon ehdokkaaksi 2011-
2013 Suomen Kotiseutuliiton valtuus-
toon Eila Ollikainen. Kevätkokouksessa 
johti puhetta Seppo Kononen ja maa-
kunnallisessa kotiseutukokouksessa Kirsi 
Moisander. 

Kokousten jälkeen kokousväki kuuli ja 
keskusteli valokuvan ja digitallentamisen 
haasteista kotiseututyön näkökulmasta, 
alustajina pääsihteeri Lassi Saressalo 
Suomen Kotiseutuliitosta, erikoistutkija 
Jukka Kukkonen Suomen valokuvatai-
teen museosta ja uutispäällikkö Riitta 
Raatikainen Savon Sanomista. 

Arvioiden mukaan erilaisissa arkis-
toissa on talletettuna 120-130 miljoonaa 
kuvaa alkaen 1840-luvulta, jolloin valoku-
vaus tuli Suomeen. Ongelmana on niiden 
säilyminen käytettävässä muodossa tek-
niikan jatkuvasti kehittyessä. 
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lähtöä Amerikkaan, mutta sota sotki suun-
nitelmat ja matka jäi lopullisesti.

   Talvi- ja jatkosodassa Toivo Kärki oli 
rintamalla tykistöupseerina toimien patte-
riupseerina, patterin päällikkönä ja tulen-
johtajana. Talvisodan aika oli rintamalla 
niin kiireistä aikaa, ettei sävellystyöhön 
jäänyt aikaa eikä tarmoakaan. 

Jatkosodan pitkinä asemasodan vuosina 
tilanne oli toinen ja Kärki ehti paneutua 
sävellystyöhön vaikkakin ilman minkään-
moista instrumenttia. Toukokuussa 1942 
Eero Väre lauloi levylle 33 Kärjen sävel-
lystä, mutta niistä ei vielä tullut menes-
tyjiä. Sen sijaan maaliskuussa 1944 levy-
tetty Siks oon mä suruinen menestyi ja 
menestyy edelleen.

Luutnantti Kärjelle  
VeeÄr kolmonen   

Ansioistaan sodassa Kärki palkittiin 3. 
ja 4. luokan Vapaudenristillä. Siviiliin hän 
siirtyi luutnanttina.

  Sodan jälkeen 1945 perheeseen syntyi 
kolmas lapsi, Kalervo ja perheen elät-
täminen musiikilla vaati kovaa työtä. 
Samana vuonna äänitettiin todelliset 
menestyskappaleet kuten Liljankukka ja 
Tule hiljaa. 

Seuraavana vuonna alkoi kiertuelämä 

joka kesti kymmenen vuotta. Orkeste-
rissa soittivat alan huiput ja laulusolisteina 
olivat mm. Henry Theel, Tauno Palo ja 
Erkki Junkkarinen.

Museon historiasta
 Nilsiän kotiseutukeskuksen museo on 

nykyisessä muodossaan varsin nuori ja 
on toiminut vasta kymmenen vuotta. Kui-
tenkin jo 1970-uvulta samassa pihapiirissä 
olevassa isossa aitassa on ollut tyypillistä 
maatalouskulttuurin esineistöä ja nähtä-
vissäkin ainakin  kesäiseen aikaan.

   Vuonna 2001 Nilsiän perinne- ja kult-
tuuriyhdistys hankki rakennukset omis-
tukseensa ja vuokrasi tarvittavan maa-
alueen sekä nimesi paikan Nilsiän koti-
seutukeskukseksi. Alueella toimii museon 
lisäksi Nilsiän harrastajateatteri jolla on 
ajanmukaiset teatteritilat. Vuotuinen kävi-
jämäärä on 5000 suuruusluokkaa.

Kärjen äänitteitä 
ja nuotistoja ynnä 
muuta matkavarus-
tusta.

Yleisö kut-
suttiin ti-

laisuuksiin 
erilaisilla 

julisteil-
la. kuten 

elokuvaju-
listeilla.

  Nilsiän museon näyttelyt ovat saaneet 
erittäin mielenkiintoisen lisän helmi-

kuussa 2011. Tällöin Toivo Kärjen nuorin 
poika Kalervo Kärki Marjatta-puolison-
sa kanssa lahjoitti huomattavan määrän 
Toivo Kärjelle kuuluneita henkilökohtai-
sia esineitä, levyjä, valokuvia ja nuotteja 
pysyvästi museon kokoelmiin. 

Kokoelma on koottu yhteen huonee-
seen jossa soi  Kärjen säveltämä musiikki. 
Tietokoneelta voi katsella valokuvia 
aina 1930 luvulta alkaen ja lehtileikkeitä 
löytyy parikin kansiollista. Kärjelle tyy-
pilliset rusetit ja mustat teräväkärkiset 
kengät jotka olivat aina yhtä epämuodik-
kaat kertovat vahvatahtoisesta oman tien 
kulkijasta.

   Toivo Kärki ei sinällään suoraan liity 
Nilsiään, mutta hänen poikansa on ollut 
vuodesta 1976 lukion matematiikan lehto-
rina ja Toivo Kärki on vieraillut Nilsiässä 
tiheästikin poikansa  perheen luona ja 
viihtynyt mainiosti. Tällä hetkellä Kärjen 
koko jäämistö on Nilsiässä ja toistaiseksi 
siitä vain pieni osa on näytteillä museossa.

Tampereelta  Nilsiään
Toivo Kärki syntyi Pirkkalassa 

3.12.1915. Hänen isänsä oli pappi Frans 

ja äiti, lähetyssaarnaaja Ester Kurvinen.
Lapsuus ja nuoruus kuluivat ensin Töy-
sässä ja sittemmin Laihialla.

Kaiken aikaa harrastuksiin kuului pia-
nonsoitto, jonka hän aloitti jo nelivuoti-
aana. Vanhemmat olivat kuitenkin huo-
lissaan pojan musiikkiharrastuksesta ja 
vielä 1960-luvulla isä Frans huokaili, että 
kunpa Toivokin vielä joskus saisi oikean 
ammatin. Tuolloin Toivo Kärki oli jo tun-
nustettu alansa mestari. 

Koulunsa Toivo kävi Tampereella kir-
joittaen ylioppilaaksi 1933.

Samana vuonna alkoi Kärjen ammat-
timuusikon ura. Aluksi hän soitti pianoa 
paikallisessa yhtyeessä mutta jo 1935 
hän siirtyi nimekkääseen Klaus Salmen 
johtamaan Ramblers-yhtyeeseen. Seu-
raavana vuonna olikin vuorossa perheen 
perustaminen. Tällöin hän meni naimi-
siin Tuulikki Leikkaan kanssa. Marras-
kuussa 1937 syntyi ensimmäinen lapsi 
Anna-Liisa.

Sotaväkeen sodan kynnyksellä
Armeijaan meno oli vuorossa 1938 

ja siellä ollessaan hän osallistui englan-
tilaisen lehden sävellyskilpailuun jonka 
voitti. Tuolloin hän suunnitteli vakavasti 

Toivo Kärki  
-kokoelma 
Nilsiän  
museoon

Matti-Juhani Töyräs
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”Sanovi sanalla tuolla,
lausui tuolla lausehella:
”Tule nyt löylyhyn, Jumala,
iso ilman, lämpimähän,
tekemähän terveyttä,
rauhoa rakentamahan!”
(Väinämöinen Kalevalassa)

Räppänästä - lakeisesta - savupirtin tai 
saunan savu pääsi ulos.

Sauna oli suomalaisille entisaikaan 
apteekki, lääkäri ja rauhantekijä – kirkon 
kaltainen, pyhä paikka. Siellä ei sopinut 
meluta, itkeä, laulaa, ”rotistella takapuol-
taan” eikä missään nimessä kirota. Sau-
nassa asui haltija, tonttu tai mörkö, jota ei 
saanut häiritä. Pekka Halosen 
maalauksessa Saunassa isä ja 
pojat kylpevät tuppisuina.

Jos ei viina, terva ja sauna 
auta, tauti on kuolemaksi. 
Sauna ja pirtti olivat usein 
sama asia. Seitsemän veljestä 
kylpi onnettomana jouluyönä 
nimenomaan pirtissä.

Juhani Aho kirjoitti lastun 
Sasu Punasesta, ”saunane-
rosta”. Sasun kylpijäntaidot 
nousevat sellaisiin mittoihin, 
että voidaan jo puhua tai-
teesta. Hänen löylynhaltijan 
olemuksensa puhkeaa lau-
teilla kukoistukseensa. Sasua 

(Kalevalassa: Joukahaisen hataria tietoja 
Väinämöisen ja Joukahaisen kilpalaulan-
nassa. Jatkuu: ”liki lieska kiukoata”)

luullaan Pariisin kylpylässä komean ruhon 
perusteella venäläiseksi ruhtinaaksi.

Juhani Aho on suomalaisen saunan 
kuvaajana ehdoton ykkönen. Rautatien 
Matti ja Liisa kylpevät juhannussaunassa 
ennen tutustumistaan rautahevoseen.

Lastussa Kotoiselle kylylleni Aho 
puhkeaa todelliseen saunan ylistyk-
seen. Kotisaunassa ”mieron tahrat pesey-
tyvät kokonaan pois sekä ruumiista että 
sielusta”.

Italialainen tutkimusmatkailija Giu-
seppe Acerbi teki matkan halki Suomen 
v. 1799 ja kauhisteli suomalaisten saunaa: 
Kuinka miehet ja naiset kylpivät yhdessä 
alasti tuntematta vähäisintäkään mielen-
kiintoa toisiaan kohtaan. 

Acerbi ihmetteli suomalaisten talvisia 
askareita. Nämä poikkesivat 70-asteisesta 
saunasta ulos 30 asteen pakkaseen. Näin 
lämpötilojen erotus oli sata astetta. Sen 

Räppänä liki lakea

Kuvapiirros suomalaisista 
saunojista Acerbin kirjassa 

1700-luvun lopulta.

ajan lääketieteen mukaan ihmisen elimistö 
ei kestä moista lämpötilojen vaihtelua.

Pentti Haanpää pilkkasi saunan pal-
vontaa kylpyurheilija Kemppaisessa, jolle 
ei löytynyt löylyssä vastusta. Kun ihme-
teltiin hänen kuumuuden sietokykyään, 
Kemppainen vastasi: Tottahan tuo nyt 
tuore liha kestää, minkä kuivat saunan 
seinät. Iisakki Vähäpuheinen narrattiin 
kolmeksi päiväksi lantatunkioon reuma-
tismia lämmittämään.

Joskus saunassa asui loisia, tilattomia 
ja asunnottomia köyhiä ihmisiä. Nykyai-
kana löylykilpailut ovat saaneet sairaita 
muotoja.

Atsteekeilla jo oma saunansa
Suomalaisuuden symboleina on pidetty 

sisua, saunaa ja Sibeliusta. Kuitenkin vain 
Sibelius on puhtaasti suomalainen. Ame-
rikan intiaaneilla oli ”hikimaja” - melkein 
sama kuin sauna suomalaisilla. 

Saunominen oli kuin pyhä toimitus, 
missä ei sopinut riidellä eikä kiroilla, ei 
mainita Jumalan nimeä, ei laulaa hoilottaa 
eikä muutenkaan pitää isoa ääntä. Jotkut 
saattoivat palvata lihaa saunassa, imeltää 
maltaita tai kuivattaa pellavia. Sauna oli 
välttämätön lasten synnyttämisessä ja sai-
rauksien parantamisessa. Saunaan liittyi 
runsaasti taikuutta.

Antiikin kreikkalaisilla oli suihkuja 
ja muinaisessa Roomassa oli kylpylöitä. 
Historiasta tiedetään lisäksi, että kirkko 
kampanjoi saunaa vastaan. Mutta Suomi 
oli riittävän takapajuinen maa, jotta sauna 
säilyi täällä takametsissä.

Tiedetään myös, että Ranskan Aurinko-
kuninkaan isä, Ludvig XIII, kylpi elinai-
kanaan vain yhden kerran.

Kaupunkilegendana kerrotaan tarinaa 
siitä, kuinka venäläiset vaativat ”luksusta” 
eli suomalaisten rakentamiin laivoihin 
kupariset saunan seinät ja lauteet. Suoma-
laiset olivat alun perin ehdottaneet, että ne 
tehtäisiin puusta.

Kalevalassa Kullervo suree synkkää 
kohtaloaan:

”Oi emoni, kantajani!/ Kun oisit, emo 
kuluni,/ synnyteltäissä minua/ pannut sau-
nahan savua,/ lyönyt saunan salpa päälle,/ 
tukahuttanut savuhun,/ kaottanut kak-
siöisnä,/ vienyt hurstilla vetehen,/ upo-
tellut uutimella,/ luonut tuutusen tulehen,/ 
liekun lietehen sysännyt!”

Hyvä mieli -lapsuus mielessä 
Tammikuun 2008 lääkäripäivillä - 

sanomalehden mukaan - professori Lasse 
Viinikka kertoi, että saunan mielihyvää 
tuottava vaikutus johtuu mielen paluusta 
lapsuuden onnellisiin aikoihin. Se toki on 
tiedetty Väinämöisen ajoista asti. 

On tunnettua, että presidentti Urho 
Kekkonen ”pehmitti” muun muassa venä-
läisiä poliitikkoja Tamminiemen saunassa. 
Lopputuloksen tiedämme: isänmaa säilyi 
itsenäisenä.

Saunasirkka sirittelee nurkassa ja sau-
natonttu myhäilee tyytyväisenä.

Leo Puurunen

Valoviiruja hangella

Pakkanen ja viima  
hellittävät 

ja auringon pyörä 
nousee kattojen ylle. 
Nyt näen valoviiruja 
hangella, yli pellon. 

Puut kylpevät valossa, 
ovat kuin lyhtypylväät. 
Ne tarjoavat tuuheita 

oksiaan linnuille 
niiden kesäkodiksi. 

Aune Räsänen
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Se, joka saanassa kylypöö koivuvastal-
la ja saanan piälle syöp’omasta uunis-

ta otettua höyryävvöö kalakukkoo, se on 
varmasti savolaene immeinen. 

Elintavat kertoovvat syntyperän. Sen 
immeisen pyrkimykset ouvvat syväm-
messä nii syvällä, ettei naatintoo ja elä-
myksiä kukkaa eikä mikkää kykene 
kuatamaan. Vähätellä kyllä suap, mutta se 
totteuttaa ne kuitennii, ens’sijassa ja muut 
suavat perässä tulla, jos nii huvittaa ja jos 
taetaavvat. 

Koivusta tehty saanavasta ei pysy tuo-
reena kun just’ tehtynä. Pitkän talaven 
varalle se pittää joko kuivattoo taekka 
pakastoo. Kuivattaminen on vanaha hyvä 
tapa suaha talaven saanailtoihin vastan-
läeskettä. Kuiva vasta pittää sillo enne 
kylypyä hauvvuttoo pehmeeks’ja tuo-
reeks’. Se tapahtuu paljussa taekka san-
kossa tulj’kuumassa veissä ja lopuks’ 
vielä kuuman kiukaan piällä vesj’höyryssä 
kiännellen. 

Siinä se sähinä kääp ja vastan hyvät 
kesätuoksut lehahtaavvat ilimoille. Olitpa 
sitte mies taekka naenen, niin kyllä 
kelepoo kellahella laateilla ja antoo peh-
mosesta tulla suoraan hartioille ja kyly-
kiin. Tässä toene voep avittoo toistaan, 
rennomman ja olon varmistamiseks’. 
Näen immeisestä irtoo poekkeen kaekki 
mualiman murheet ja turhat huolet. Piäl-
limäeseks’ jiäp onni ja autuus!

Ossootko pakastoo  
saanavastan?  

Savossa tuoreet vastat kuuluuvat juhan-
nukseen. Aina ne ouvvat kuuluneet syvän-
kesän juhlintaan. Usseimmiten emäntä on 
se, joka männöö vastasmehtään. 

Juhannusvastat voep tehhä jo parikii 
päevee ennen kylypyvä, varsinnii, jos 
on kylymä kellari, jonne pannoo ne 
vesj’sankkoon outtamaan. Juhannuksen 
jäläkeen ”tarkka emäntä” tehhä riipasoo 
talavivastoja rapunpielj’koivuista, joita 
isäntä on tuonnu metästä juhlan kunniaks’. 
Nämä vastat on parasta panna kuivu-
maan halakopinon piälle taekka muuhun 
varastoon. 

Jooluvastat heinäkuussa
Jouluaejjaks’ pakastettavat vastat on 

parasta tehhä vastakuahetuista koivuista 
heinäkuun puolj’välin maissa. Minä tein 
viime kesänä 12. heinäkuuta ja sillo olj’ 
paras vastatekoaika. 

Kun sitte mänin vastaksesta pihhaan 
kahville, vein vastat heti pakastettavaksi. 
Keittiön kuapista otin foliorullan ja kun 
vastan tyven oli leikattu tasaseks’, kiersin 
vastan folioon ”puketiksi.” 

Tässä kannattaa käättee vahvempoo 
foliota, jota kyllä kaapasta suap, niin lop-
putulos on parempi; folio suojoo kuivu-
miselta ja koivunlehet eivät karise, kun se 
joulu-uattona tae loppiaisena otetaan käät-
töön. Foliopuketin voep vielä sujjaattoo 
enne pakastamista muovipussiin, nii lop-
putulos on varmempi. 

Vasta on sitte parasta nostoo hyvis-
säajoin ennen kylypyä lämpimän uunin 
piälle, niin puketti aukeaa ja vasta on 
muhkee kaenalossa. - Korkeintaan kaks’ 
koivunlehtee tipahti kylypiissä, niin 
sano minulle tytär-Anna viime jouluna. 
Ja tuoksu saanassa olj mitä ihanin. Tätä 
vastoo voep sitte käättee usseemman 
kerran, ku vähän kiukaan piällä sitä 
höyryttellöö.  

Ossootko pakastoo  
saanavastan? Aune Räsänen, 

 Vehmersalmi

Uutta nopeaa junayhteyttä Helsingin ja 
Pietarin välillä ihastellaan, mutta kii-

rettä on ennenkin pitänyt naapurin puolella  
- nimittäin matkustajilla onnistuakseen jää-
mään oikealla asemalla  pois. 

 Muistuipa  mieleen  syyskuussa 1992 
tehty matka Tveriin,   neuvostoaikaiseen  
Kaliniin,  joka  perestroikan myötä oli  juuri  
saanut entisen nimensä takaisin.  Oltiin Kar-
jalan-Liiton matkalla menossa tapaamaan 
Tverin karjalaisia, 1600-luvulla Suomesta 
uskonvainoja pakoon muuttaneita ortodok-
sien jälkeläisiä (Aakusti 4/2010 Veijo Salo-
heimo). Kauas läksit karjalainen,  melkein 
Moskovan porteille,   mutta nyt sinne pääsi 
junakyydillä Pietari-Moskova –junassa.

Meitä oli matkassa, paitsi Karjalan-Liiton 
aktiiveja myös journalisteja ja   joku kau-
kaiseksi sukulaiseksi  itsensä tunteva hei-
molainen. Matkanjohtajana oli paras mah-
dollinen asiantuntija, suomen ja sukukielten 
tutkija,  akateemikko Pertti Virtaranta. 
Hän oli käynyt Kalinin seuduilla ensim-
mäisen kerran 1957 ja oli siitä lähtien vie-
raillut vaikeasti avautuneella sukulaisalu-
eella  lukuisia kertoja. 

Pertti Virtaranta nautti arvostusta Neu-
vostoliitossa, hänen teoksistaan ”Karjalaisia  
kulttuurikuvia” oli käännetty venäjäksi.  Toi-
mivat suhteet vallanpitäjiin eivät sulkeneet 
lämminsydämisen tutkijan silmiä tavallisten 
ihmisten arkielämän puutteilta.  Niihin hän 
koetti vuosien varrella toimittaa aineellista 
apua. Nytkin meidän matkaan lähtijöiden oli 
toivottu varustavan perheille tuliaisiksi vaat-
teita ja ruokatavaroita. 

Matkalaukkusulkeiset junassa
Pakkasin retkikassiin omilta lapsilta pie-

neksi jääneitä pusakoita ja farkkuja ja lisää 
löytyi naapureilta. Samanlaisia pullottavia 
kasseja ja nyyttejä oli ryhmämme kohdalle 
tavarahyllyllä kymmenittäin. 

Ongelmana olisi poisjäänti, sillä juna 

pysähtyisi Tverin asemalla vain tovin ja 
siinä ajassa matkustajien olisi hoidettava 
itsensä ja tavaransa asemalaiturille.  Seu-
raava pysähdys olisi vasta kahdensadan 
kilometrin päässä Moskovassa.  

Vaunun käytävä oli ahdas ja matkustajia 
muitakin kuin ryhmämme.  Nopea lähtö ei 
onnistuisi jos jokainen raahaisi kaksin käsin 
laukkujaan. Tarvittiin siis strategia: matkata-
varat käytävälle pinoon, enin osa  ryhmästä  
ulos ilman tavaroita ja loput  ketjuun heittä-
mään nyssäköitä ja laukkuja ulos.

Naiset pääsivät ensimmäisessä ryhmässä 
laiturille jännittämään, sillä laukkuja näytti 
riittävän loputtomasti:  ehditään, ei ehditä, 
ehditään ---- ehdittiin…!

Meidät otettiin Tverissä ystävinä vastaan. 
Odotetuin vieras oli tietysti Pertti Virtaranta. 
Hän tunsi kaikki ja kaikki tunsivat hänet. 
Professorin ja hänelle monta kertaa ”luetel-
leen” itkuvirren taitajan Anna Andrejevna 
Shutjajevan kohtaaminen Kozlovan kalmis-
maalla oli unohtuman kokemus meille kuu-
lijoille. Nyt  kumpikin  on ”tuonilmaisissa”.

Eila Ollikainen

Tuliaisten 
kanssa Tveriin

Akateemikko Pertti Virtaranta (1918-
1997) ja itkuvirren mestari Anna Andre-
jevna Shutjajeva (1910-1999) Kozlovan 
kalmismaalla Tverissä syyskuussa 1992.
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Suomen aforismiyhdistys on valinnut 
vuoden 2010 aforismikirjaksi Pekka 

Kejosen teoksen Kädettömän taputukset. 
Kirja koostuu sekä aforismeista että ru-
noista. Sen on kustantanut WSOY.

 Vuoden aforismikirja valittiin nyt 
kuudennen kerran. Aiemmin on palkittu 
Markku Envallin, Olli Hyvärisen, Jarkko 
Laineen, Tiina Lehikoisen ja René Charin 
teokset.

 Valinnan teki yhdistyksen nimeämä 
kolmihenkinen raati, johon kuuluivat krii-
tikko, runoilija ja aforisti Virpi Alanen, 
lasten- ja nuortenkirjailija ja aforisti 
Hannu Hirvonen sekä kuvataideopettaja, 
aforisti Eva Kyyhkynen.

Kejosella taito jättää  
sanansa lepotilaan 

 Pekka Kejosen Kädettömän taputukset 
-teoksen tekstit sijoittuvat itseironisen 
varmasti runouden ja aforistiikan yhtei-
selle maaperälle. Kokoelma on miellyt-
tävän monisuuntainen, aforistisia sarjoja 
seuraavat yksittäiset runot ja mietiskelevät 
henkäykset. 

Tekijä ei tärkeile sen enempää liikku-
essaan aforistiikan usein niin vakavilla 
alueilla, politiikan, median ja teologian 
parissa, kuin kirjoittaessaan luonnosta 
ja ihmisyydestä. Kejonen uskaltaa jättää 
sanansa lepotilaan. Tekstin rytmi on läpi 
kokoelman vapaa ja pakoton. Kädettömän 
taputukset on ajatusten vapaata liikettä 
ja lepoa, viisasta naurua ja olemassaolon 
iloa.

Pekka Kejonen aloitti Jameilla
Kuopiossa v. 1941 syntynyt Pekka 

Kejonen asuu nykyisin Vilppulassa, Pir-

Pekka Kejosen kokoelma  
valittu vuoden aforismikirjaksi

kanmaalla. Kahdeksankymmentä- ja 
yhdeksänkymmentäluvuilla hän asui Uts-
joella. Jo Kejosen esikoisteos romaani 
Jamit (1963) sai kiittävän vastaanoton. 
Neljän proosateoksen lisäksi häneltä on 
ilmestynyt kaksitoista runokokoelmaa 
sekä muistelmia ja henkilöhistoriaa.

 Kejosen viimeisin teos on nyt palkittu 
Kädettömän taputukset, joka yhdistelee 
aforismia ja runoa. Hän on myös kirjoit-
tanut kritiikkejä ja kolumneja. Kejosen 
harrastuksiin lukeutuvat kalastus, elo-
kuvat ja jazz, nuoruudessaan hän toimi 

Kirjailija Pekka Kejjonen kotoisasti 
Vilppulassa Marja-Riitta Saastamoisen 
kuvaamana.

jazz-muusikkona. Kejonen on palkittu 
useilla palkinnoilla, muun muassa Val-
tion kirjallisuuspalkinnolla (1967), Lapin 
läänin taidepalkinnolla (1992) ja Savoni-
alla (2001).  

Kejosen aforismeja teoksesta 
Kädettömän taputukset:

 Ajattelu kokemisen oheistuotteena, ei 
ammattina.

 Lause elämän osana, ei typistelmänä.
 Maailma, kertomuksilla kokoonhar-

sittu kaaos.
 Valitettavan moni epäilee itseään, ei 

maailmaa jonka tuote on.
 Markkinatalouden selkäranka: tarpeet-

tomat tarpeet.
 Montako taiteen maisteria on yksi sen 

Mestari?
 Runoilijan koti on aina miehitetyssä 

maassa.
 Asioiden täyteys ja tungos ovat eri 

asioita.
 Julistaminen on taiteilijalle yhtä vaa-

rallista kuin valistaminen.
 Kaaos ei ole järjestyksen vastakohta 

vaan meille käsittämätön järjestys.
 Joku hankkii julkisuutensa kieltäyty-

mällä siitä.
 Kun Jumala tuplattiin optimismilla, 

syntyivät markkinat.
 Iässä, jossa on sinut useamman jumalan 

kanssa, yhden korottaminen tuntuu 
rienaukselta.

 Portti jumaluuteen olet sinä itse, siitä 
sen ahtaus.

 Jumalan – minkämerkkisen tahansa – 
puhe tulee aina ihmisen suusta.

 Kun keskiluokka lahjotaan hiljaiseksi 
voi köyhille tehdä mitä tahansa.

 Demokratia taiteessa on sortoa.
 Niin kauan kun näen pilvet, elämä on 

siedettävissä.
 Kesät pilvenkaitsija, talvisin lumihiu-

taleiden laskija.
 Kaikki linnut lentävät mutta vain osalla 

ihmisistä on luonne.
 Itsensä kokoiseksi kasvaminen on 

kutistumista.
 On helpompi olla koditon kaikkialla 

kuin kotonaan ei missään.
 Kun näkökyky heikkenee, paranee 

nähdyn ymmärtäminen.
 Usko ihmiseen on uskoa ihmeeseen.
           

Kuva: Marja-Riitta Saastamoinen 

Kuopion Isänmaallisen seuran vuo-
sikokouksessa  16.3. valittiin seu-

ran sihteeriksi tutkija Pekka Kankku-
nen ja  taloudenhoitajaksi Sannaleena 
Härkönen. Kankkunen on Kuopion 
museon tutkija ja Härkönen Kuopion 
kesäyliopiston ja Snellman  instituutin 
johtaja. Hallitukseen valittiin toimittaja 
Pekka Niiranen ja filosofian maisteri 
Sanna Reinikainen.

  Seura on ryhtynyt tukemaan kau-
punginosahistorioden tekemistä ja jul-

Kuopion Isänmaallinen seura tukee 
kaupunginosahistorioiden tekemistä

kaisua. Ensimmäisenä ilmestyi 14.12  
«Mäeltä ja rannalta Ranta-Toivala-
Uuhimäki-kyläkirja «, josta 500 kap-
paleen painos on loppumassa.  Seuran 
kannustamana ilmestyi myös yksi-
tyisten kansalaisten kokoama julkaisu 
«Meijerin nurkalla: Kauppakadun 
lapset kertovat». 

Kaupunginosahistorioiden julkaisu-
hanke jatkuu ja siitä saa lisätietoja 
seurasta.



36 AAKUSTI 1/2011 AAKUSTI 1/2011  37

Kuopion Zontakerho  II  on juhlistanut 
kansainvälistä naisten nimeämällä 

kaksi  naista heidän  esimerkillisestä työs-
tään  ja vaikutuksestaan  Savossa. Vuodes-
ta 2000 lähtien on valittu Savon Nainen 
ja tänä vuonna nimityksen sai  kirjailija  
Minna Kettunen  Lapinlahdelta.  Vuoden 
maahanmuuttajanaiseksi nimettiin  pro-
jektisihteeri Beatrice Kraft Siilinjärveltä; 
maahanmuuttajanaisen valinta on tehty 
vuodesta 2004  lähtien. 

 Minna Kettunen, 42  on  sormenpäitään 
myöten  savolainen  kotiseutuihminen. 
Suurtyönä hän yhdessä miehensä kanssa 
kunnosti  kirjailija Juhani Ahon synty-
mäkodin Väärnin pappilan Lapinlahdella   
ja ryhtynyt  pitämään  sitä  kulttuuri- ja 
matkailukohteena.  

Kettunen  on kirjoittanut elämänker-
tateokset   saarnaaja Aku Rädystä  ja 
Halosen taitelijasuvusta;  viimeksi mai-
nittu oli Tieto-Finlandia-kirjaehdokkaan.  
Viimeisimpänä ilmestyi  kirja  taiteilija  
Kalle Halosesta ja parhaillaan on viimeis-
telyvaiheessa taidesisältöinen  lastenkirja.  
Meneillään olevan Juhani Aho-juhla-
vuoden projektina esitetään Väärnin pap-
pilassa  Papin rouva-näytelmä.   

Minna Kettunen on saanut tekemästään 
kulttuurityöstä  huomionosoituksia useil-
takin eri tahoilta

Metsäopiskelija Siilinjärvelle
Kenialainen Beatrice  Kraft, silloin 

vielä nimeltään  Beatrice Atieno Avcha 
tuli  1996  elokuussa   Siilinjärvelle opis-
kelemaan metsähoitoalaa.  Hän tiesi 
Suomesta kolme asiaa:  siellä oli kylmää 
ja paljon metsiä ja  Safari-rallin voittaja oli 
Juha Kankkunen.  

Toivalan metsäkoulun  jälkeen hän 
jatkoi opintoja Savonia-ammattikorkea-

Minna Kettunen ja Beatrice Kraft edustavat nykysavolaista naista

Maahanmuuttajanainen on Keniasta
koulussa ja valmistui 2001  englanninkie-
liseltä linjalta  tradenomiksi.   Harjoitte-
lupaikkana oli kuopiolainen pankki, jonka 
tiskin takaa savon murteella ”hyvvee 
päevee” toivottava pankkineiti hämmäs-
tytti asiakkaita.  

Rohkeasti hän osallistui  Kuopion  
torilla jopa kilpailuun savon murteella 
puhumisessa.  Nykyisin hän työskentelee 
kuopiolaisessa konsulttitoimistossa.  

Aviopuoliso löytyi koulusta ja per-
heessä on kolme lasta. Äskettäin hän 
oli ehdokkaana seurakuntavaaleissa 
Siilinjärven seurakunnassa ja tuli valituksi 
neljänneksi suurimmalla äänimäärällä.     

      Savonkielj 
  
Millonkaa ee savonkielj 
mää hukkaan
säelyy rakkaavella suurella 
herttasesti puhkee murre kukkaan
täätyy naatinnolla kuunnella.

Ee oo järkee vällääksenkään vertoo
puasoominen vaekka jatkuvoo
kuitennii se immeesestä kertoo
meninkiin on into hehkuvoo.

Huolta ee oo eekä hättee mittää
onnenpäevee oottoo  höllötän
meekäläesen murrebuumi pittää 
sommoo savvoo huastoo hörötän.

Kannan aarteetani kaenalossa
leekittellöö kujjeet mielessä
kaekki lempeet laalut laatikossa
murre majjailoo suupielessä.

Juurijaan ee tarte piiloon panna
tässä seeson enkä muuta voe
jutunjuurta empimätä annan 
joskus oekee serenaati soe.

Irja Turunen

Kokosi: 
 Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittuja

Katonharjalla oli nelijä miestä töis: 
karjalaanen, savolaanen, hämäläänen ja 
pohojalaanen. Köysi petti ja miehet läh-
tivät putuamaan. Karjalaanen huusi:

-Nyt miä mään, pojat!
Savolaanen lohkaasi:
-Ei se puttous mittää, mutta se 

äkkipyssääs.
Hämäläänen arveli:
-Olisko jo aika mennä?
Mutta pohojalaanen iski puukkonsa 

kattohon ja sanoo:
-Meillä lähretähän, koska itte 

tahrotahan!
  ”Etelä-Pohojalaane vitsikirja”

Kaavilainen kokoomuksen kansan-
edustajaehdokas Pasi Pitkänen sai veto-
apua puolueensa yhdeltä tunnetuimmalta 
poliitikolta Ben Zyskowiczilta. Kaavilla 
järjestetyssä vaalitilaisuudessa kuultiin 
mielenkiintoinen uutinen. Ben Zysko-
wicz on melkein Kaavin poikia itsekin. 
”Minulla on paljon sukulaisia Kaavilla.  
Ette ehken hevillä usko: Zyskowicz yllätti 
kuulijansa. Ben Zyskowiczin toinen sisar 
on naimisissa kaavilaissyntyisen Kalervo 
Tolppasen kanssa. Heidän poikansa Dan 
Tolppanen on saavuttanut menestystä 
eturivun rap-artistina. --- Zyskowicz luon-
nehti leikkisästi itseään umpiurbaaniksi 
henkilöksi, joka viihtyy Strindbergin kah-
vilan ja eduskunnan välimaastossa. Mutta 
voi ilman huimausta tulla myös Kaaville 
asti. 

(Koillis-Savo –lehti 24.2.2011)

Suomenruotsalaisen sivistys on siu-
naus ja kirous. Tilanne kärjistyi, kun Bo 
Carpelan (1926-2011) sai toisen Finlan-
diansa Paavo Lipposen kädestä vuonna 

2005. Se oli liikaa kriitikko-kirjailija 
Matti Mäkelälle.

”Kun toinen savolainen, professori 
Kai Laitinen halusi aikanaan itsenäisessä 
tilanteessa olla mieliksi kaikille, hänkin 
valitsi aina vyön ja henkselit eli suomen-
ruotsalaisen. Lipponenkin halusi vaikuttaa 
sivistyneeltä. Finlandia-palkinto ei mie-
lestäni ole kriisissä, Finlandia palkinto 
on loppu”, Mäkelä raivosi, Aamulehdessä 
9.12.2005.

(AL 12.2.2011)

Suomalaistenkin Facebook-mokille 
avattiin oma sivusto

Vuoden 2010 lopulla avattu Feissari-
mokat.com esittelee suomalaisten pöh-
köimpiä statuspäivityksiä. 

Tavanomaisimpia mokia näyttävät 
olevan niin meillä kuin muuallakin lii-
allinen yksityiselämän asioiden vuodat-
taminen, puutteellisen yleissivistyksen 
osoittaminen, väärinymmärryksiä aihe-
uttavat kirjoitusvirheet sekä perheen-
jäsenten väliset kärhämät. Feissarimokat.
comin top 10-listan statuspäivityksissä 
muun muassa luullaan Tarja Turusta 
Suomen presidentiksi.

(AL 7.1.2011)

Suomessa joku keksi muuttaa Face-
bookin nimen sosiaaliseksi mediaksi, 
mutta kovin vähän sillä on tekemistä 
median kanssa.

(Hbl:n päätoimittaja Hannu Olkinuora
 Suomenmaassa, AL 6.1.2011)

Tätä voi odottaa, kun uutisia tekevät 
tilastotieteen peruskurssin reputtaneet 
toimittajat.

(Professori Matti Wiberg, AL 6.1.2011)

Suomen vanhin juhlii Konttoristi 
Heikki Fabian Helminen Jyväskylästä sai 
joulukuun 3. päivänä 1870 painoasiain yli-
hallitukselta luvan julkaista Keski-Suomi-
nimistä sanomalehteä. Ensimmäinen 
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Keski-Suomi ilmestyi 7. päivänä tammi-
kuuta 1871 eli tasan 140 vuotta sitten. Toi-
mittajakuntaan kuului muun muassa kir-
jailija Minna Canth. Myöhemmin Kes-
kisuomalaiseksi nimensä muuttanut lehti 
juhlii perjantaina Suomen vanhimpana 
suomenkielisenä sanomalehtenä.

(AL 7.1.2011)

”Häippäsepä niin saan kertoa”, Seija 
Järvinen hätistää asioille miehensä, levy-
raati-Klasun eli Klaus Järvisen paris-
kunnan kodista Helsingin Oulunkylässä.

”Ei mulla suuria salaisuuksia ole, mutta 
tuo Klasu keskeyttää aina miun puhheet.”

Sitten lähdetään matkalle hänen elä-
määnsä. Vuonna 1942 Sortavalassa perhe 
suorastaan näki nälkää.

Sodan loppuvaiheessa perhe muutti 
Mikkeliin.

”Siellä murre oli kamalan rummaa. 
Päätin, etten ikinä luovu omasta kielestä”, 
sanoo Järvinen, jolle minä on yhä mie ja 
sinä sie.

(Seija Järvisen 80-vuotis-
haastattelu, HS 23.1.2011)

Helsingin Sanomat julisti kesäkuussa 
1942 kilpailun, jolla etsittiin suomen-
nosta sanalle invalidi. Lukijat ehdottivat 
muun muassa sanoja rikko, vauro, vammo 
ja vaurilas, mutta parhaana raati palkitsi 
sanan vammainen.

(HS 27.2.2011)

Viikon tietokirja –ohjelmassa Radio 
1:ssä esiteltiin Teemu Keskisarjan elämä-
kerta Mäntän ”Metsäperkeleestä”, paperi-
patruuna G. A. Serlachiuksesta. Keski-
sarja sanoi, että ”ei ole olemassa mitään 
liikehistoriaa, vaan yhtä elämäntaistelua”.

(Vesa Karonen, HS 4.12.2010)

Vuoden historiateos avaa Mäntän dik-
taattorin elämää Teemu Keskisarjan kirja 
Vihreän kullan kirous – G. A. Serlachi-
uksen elämä ja afäärit (Siltala) on valittu 

vuoden 2010 historiateoksi. Valinnan teki 
Historian Ystäväin Liitto.

(AL 12.2.2011)

Pakkoruotsin seuraukset Tukholman 
Dramatenissa 12 vuotta näytellyt Tanja 
Lorentzon on hyvä esimerkki pakko-
ruotsin seurauksista. Hänelle kotikielen 
vaihtaminen ruotsiksi oli äidin valinta ja 
sosiaalinen pakko. Nuorimpien tytärten 
ei tarvitsisi kärsiä samanlaisesta ylenkat-
seesta kuin äidin aikanaan. Samalla ruot-
sinnettiin sukunimi. Tytär havahtui identi-
teettikriisiin keski-iän kynnyksellä.

Tämän sivun jutut ovat seurausta yhden 
Pohjois-Savossa koulut käyneen pakko-
ruotsista. Iisalmessa ei juuri ruotsin kie-
leen törmännyt – jos Sven Tuuvaa ei las-
keta. Otin kuitenkin ruotsin kielen siltä 
istumalta, se oli niin helppo. Piti päästä 
Ahvenanmaalle pyöräilemään ja opiske-
luaikana löytyi helposti työtä Tukholman 
Årstan sairaalasta.

(Anne Välinoro, AL 5.12.2010)

Murteen puhuminen ei ole enää häpe-
äksi pääkaupunkiseudulla. Toiseen suku-
polveen muuttajan puhetapa siirtyy kui-
tenkin harvoin.

Murteiden sekamelska sorisee Helsin-
gissä monella tavalla. Kaupunkilaiset ovat 
ihastelleet murretta puhuvaa bussikuskia, 
ja yliopistolla vaikuttaa professori, joka 
luennoi vahvalla savolaismurteella.

Espoolainen Sari Honkanen tartutti 
murteen stadilaiseen mieheensä. Helsinki-
läismiehen puheeseen ilmaantuvat kesän 
aikana Enonkoskella itäsavolaiset mie ja 
sie.

(HS 8.12.2010)

Ähtäristä uusia tuulia kulttuurielä-
mään: Uusi valtakunnallinen kulttuurialan 
toimija Suomen kulttuuriyhdistys KUTU 
ry on nähnyt päivänvalon, kun ähtäriläiset 
kulttuuritoimijat polkaisivat liikkeelle 
uudentyyppisen organisaation. Yhdistys 

on valjastettu ajamaan yksittäisten taitei-
lijoiden ja taideryhmien etuja ja asioita. 
KUTUn puheenjohtaja on Janne Val-
keinen, ööölö varapuheenjohtaja Sirkka-
Liisa Lamminkoski ja sihteeri Marjatta 
Kuusisto-Hautoniemi. Tavoitteena on 
saada vuoden 2011 aikana yhdistykseen 
tuhat jäsentä. Päätoimipaikka on Ähtäri. 
Tavoitteena on julkaista laajan jakelun 
omaava kulttuuripainotuote muutaman 
kerran vuodessa.

(Ykköset – Kuuden maakunnan mark-
kinointilehti nro 52/30.12.2010)

Etelä-Pohojalaanen vitsikirja sai 
toisen osan. Jukka ja Eija Kuusisto ovat 
tuotteistaneet etäläpohjalaisuutta vitsikir-
jojen ja pelikorttien muotoon. 

(Ykköset 9.12.2010)

Enkeli Garbrielista puhuttiin Leena 
Luotosen Kuka kukin on kirjallisuu-
dessa –ohjelmassa Yle Radio 1:ssä 15.12. 
Teologian savolaistohtori Martti Nis-
sinen muistutti, että Gabriel ei ole pelkkä 
mediatekninen välikappale, vaan oman-
laisensa henkilö, joka ”torventaa” Mari-
alle tiedon tulevasta poikalapsesta, 
Jeesuksesta.

Nissisen torventaa otettakoon yleiseen 
käyttöön mediassa! Onhan myös Ollin 
verbi uudisoida vakiintunut mediakieleen 
uutisoimiseksi.

(Kanavalla, Vesa Karonen, 
HS 31.12.2010)

Savolainen yritti pyydystää ilvestä 
narulla. Vieremällä on löydetty maas-
tosta luvattomia jalkanarupyydyksiä. Pyy-
dyksiä on löydetty viisi metsäautotien var-
resta Viklasuon tienoilla Salahmilla. 

(AL 30.12.2010)

Iltajumppa oli loistohomma! Koe-
kuvaukset kestivät kaksi päivää. Onneksi 
hakijoiden joukossa oli myös Eeva Luuk-
konen, josta Anne Sällylä sai mieluisen 

parin.
-Teimme yhteisen ohjelman ja meidät 

valittiin. Muistan hyvin vieläkin ohjaaja 
Juhani Valasvaaran neuvon testin jälkeen: 
”Jos pääset jatkoon, lupaa puhua yleis-
kieltä.” Turun murteestani ei kuulemma 
saanut mitään selvää, Anne nauraa.

Hän lupasi noudattaa neuvoa ja pääsi 
ohjelmaan.

(Ilta-Sanomat Plus 31.12.2010)

Suomessa sivistys samastetaan koulu-
tukseen. Valitettavasti maailman koulute-
tuimmat kansalaiset eivät ole maailman 
sivistyneimpiä. ”Koulutusyhteiskunta ei 
inhimillisellä tasolla merkitse muuta kuin 
nuorten ihmisten rääkkäämistä sulkemalla 
heidät pariksikymmeneksi vuodeksi eri-
muotoisten oppilaitosten syövereihin”, 
kirjoitti Pentti Linkola esseessään Oppi 
ojaan kaataa vuonna 1971.

(Jaakko Lyytinen, HS 9.1.2011)

Savolaiset opettivat lumenkuorma-
usta. Kuopiosta tullut valtuuskunta jär-
jesti helsinkiläisille lumenkeräysnäy-
töksen. Tyhmä paljon työtä tekee, viisas 
pääsee vähemmällä. Ja vieläpä nope-
ammin ja halvemmalla. Näin ainakin väit-
tivät savolaiset, jotka tulivat 25.1. näyttä-
mään helsinkiläisille kädestä pitäen, miten 
lumisotaa oikein pitäisi hoitaa. Varuste-
lussa olisi kuulemma parantamisen varaa.

Pientä puimakonetta muistuttava lumi-
linko kävi lumikasan kimppuun ja suih-
kutti putken päästä muutamassa minuu-
tissa kuorma-auton lavallisen täyteen.

(HS 26.1.2011)

Viime vuoden aforismikirjaksi on 
valittu Pekka Kejosen teos Kädettömän 
taputukset. Kirjassa on sekä runoja että 
aforismeja, sen on kustantanut WSOY. 
Valinnan teki Suomen Aforismiyhdistys.

(KMV-lehti 10.2.2011)
Kulttuurikumarrus kristitylle mur-

remiehelle Opetusneuvos Kauno Per-
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kiömäki tuottaa hengellisen kansanoop-
peran syyskuulle. Ooppera kertoo F. E. 
Sillanpään kanssa samana vuonna synty-
neestä Martti Myllyharjusta. Tämä sai-
rastui polioon 17-vuotiaana. Se ei muser-
tanut hänen toimeliaisuuttaan. Myllyharju 
keräsi murreperintöä 60 vuoden ajan. 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa 
on Myllyharjun tallenteita yli 11.000 kap-
paletta, kuten tämä:

-Elli suikki päätänsä tuntikaupalla eikä 
keriinny aikanansa kirkkoon!

(AL SU Ihmiset 13.2.2011)

Miltähän kuulostaisi työmarkkinoilla 
seuraava ilmoitus: pieni, ulottuva, hento, 
raamikas, maltillinen ja nopea kiina-
lainen etsii  mitä tahansa työtä, minulla 
on finanssipankkiirin ja kerrossiivoojan 
pätevyys, olen vähään tyytyväinen, kylty-
mätön kapitalisti.

(Kari Hotakainen,  
Nollasta sataan, HS 29.1.2011)

Savolainen yhteisymmärrys Bari-
tonit Jorma Hynninen ja Ville Rusanen 
puhuvat laulamisesta, satavuotiaasta 
suomalaisesta oopperasta – ja Clint 
Eastwoodista.

”Minulla oli ilo ja onni olla Sibelius-
Akatemian professorina ja ottaa Ville 
sinne opiskelemaan”, Hynninen sanoo. 
Kaikesta näkee, että opettajan ja entisen 
oppilaan suhde on läheinen ja arvostaa. 
He kuuntelevat toisiaan tarkasti, nyö-
kyttelevät, täydentävät, tarkentavat. He 
molemmat ovat savolaisia, onko sillä mer-
kitystä heidän ystävyydelleen?

”On on, se on aivan ratkaisevaa”, Hyn-
ninen huudahtaa. ”Siitä syntyy yhteisym-
märrys, joka on mahdollinen vain toisen 
savolaisen kanssa.”

(Oopperasanomat 1/2011)

Moderni Väinämöinen Keravalta 
kommentoi maailman menoa. Kalevi 
Koskelan runoharrastus alkoi Vienan 

Karjalaan suuntautuneesta valokuvamat-
kasta. Kolme kesää sitten valokuvaus-
harrastus vei Koskelan Vienan Karjalan 
runokyliin. Uhtuan, Jyskyjärven ja Paana-
järven kuvista hän teetätti valokuvausliik-
keessä kirjan. Sen tekstit hän riimitteli, no, 
arvaatte varmaan, mihin mittaan. 

Yleisin lähde on Helsingin Sanomat. 
Runon Koskela kirjoittaa aamupäivällä. 
Riimien oikeellisuuden hän tarkistaa Kar-
jalaisen runokielen seuran ylläpitämällä 
Trokeemankelilla.

Kalevi Koskelan päivän runot: http://
personal.inet.fi/business/koskela/

(HS 3.1.2011)

Suomalaisten tuntojen tulkki ja 
tuottelias sanoittaja monille suomalai-
sille artisteille sanoituksia tehnyt Aappo 
I. Piippo on kuollut. Hän oli syntynyt 
6.6.1950 Vieremällä.

Piippo asui pitkään Ruotsissa. palat-
tuaan Suomeen hän teki yhteistyötä Toivo 
Kärjen kanssa ja sanoitti kappaleita  mm. 
Kari Tapiolle, Reijo Taipaleelle, Eino 
Grönille ja Eija Kantolalle.

(AL 9.2.2011)

Lopuksi huumoria ja savon kielen 
alkeita. Lipponen oli kaverinsa kanssa 
kalassa Kallaveellä. Kaveri souti, Puavo 
pit perree. Tultiin verkoille ja kaveri kysyi:

-Huopoonko vai souvan.
Puavo vastas: Souvot.

(Matti Pitko, AL 19.2.2011)

Norjalaisten luotettavien lähteiden 
mukaan suomalaisveljekset tapasivat ensi 
kertaa kahteenkymmeneen vuoteen, kun 
toinen veljeksistä tuli Amerikasta käy-
mään. Savolaismökillä ryypättiin neljä 
vuorokautta. Sitten Amerikasta tullut veli 
kysyi, että elääkös se meidän äitimuori 
vielä.

-Suutako tänne on tultu pieksämään vai 
ryyppäämään, tokaisi veli takaisin.

(Kaisla, HS 24.11.2010) 

Suomen kielen murteista poikkeavin 
kuulijan korvaan lienee Rauman murre 

eli Rauman giäl. Sille on ominaista sano-
jen lyhentely, oma intonaatio ja germaa-
nisten kielten lainsanat. Sanoja on tullut 
merimiesten kielen mukana myös virosta, 
ranskasta ja venäjästä. 

Rauma on siis huippupaikka meikäläi-
sille murteiden osaajille kokoontua kil-
voittelemaan keskinäisestä paremmuu-
desta. Suomen Heimot ry:n joka toinen 
vuosi järjestämä murteella puhumisen 
SM- kilpailu käydään ensi kesänä 24.7 
.Raumalla. 

Paikkana on kulttuuritalo Poselli, 
kanaalin rannassa, Vanhan Rauman alu-
eella. Kilpailujen käytännön järjestelyistä 
vastaa Nousee Satakunnan kansa. Kau-
pungissa on viikonloppuna runsaasti muu-
takin ohjelmaa, mm. avataan Rauman 
pitsiviikko. 

Raumalaisilla itsellään on puolustetta-
vana murteella puhumisen SM-kilpailussa 
kahden vuoden takainen joukkuekilpailun 
voitto. Savosta lähtevät yksilökilpailuun 
ainakin kahden vuoden murremestarit 
Marjatta Miet-
tinen ja Irja 
Turunen ja jäl-
kimmäisen aiko-
muksen mukaan 
”voetto tulloo 
huastamalla”.

Giäl on gauhia lyhvä
Niingo ussemat tiätävä, Rauman giäl on 

gauhja lyhyvä. ”Sans snää mnuu snääks, 
snääks mnääki snuu sano.”

Siinäkki om bualt vähemän davui kom 
bitkälls suamell: ”Sano sinä minua sinäksi, 
sinäksi minäkin sinua sanon.”

Fundeerakkast ny. Rauman giälest 
kannatais tehd koko Suamell viralinen 
giäl, kosk kaikk asjak käveisiväp pualt 
noppemi.

Juhlpuhe pidetäis pualen diima sijast 
vartis. Ja studentiks lukemine ei kestäis 
kahdeksa vuatt, ei maaka, se luanistais 
neljäs.

Kosk kerra vaali jälle ovat tulom bääll, 
pankkast tämne asi reedaha!

Merellinen kaupunki
Rauman idylli on vertaansa vailla. Meri-

kaupunkina Raumalla on pitkä ja värikäs 
historia. Merenkulku on tuonut vuosisa-
tojen ajan vahvan kansainvälisyyden pik-
kukaupungin eloon. Rantakaupungin etuja 
ovat mahtavat maisemat ja rannikon pite-

niin Raumalla kilpaillaan murteella puhumisen SM -kisat

Olkoonpa se kielj tai giäl

Vanha raatihuone  
toreineen ilmentää 
Rauman  historial-

lisia kerrostumia.
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lemätön kauneus. Raumalla kodin voi 
perustaa hyvin erilaisiin ympäristöihin: 
meren rannalle, vilkkaaseen keskustamil-
jööseen tai haja-asutusalueen rauhalli-
seen maaseutumaisemaan kukin makunsa 
mukaan.

Kaksi Unescon 
maailmanperintökohdetta

Idyllinen Vanha Rauma on Unescon 
maailmanperintökohde. Pohjoismaiden 
laajimmalla yhtenäisenä säilyneellä puu-
kaupunkialueella on peräti 600 raken-
nusta. Talot ovat saaneet nykymuotonsa 
vähitellen, monissa rakennusvaiheissa. 
Kiertely Vanhassa Raumassa on antoisaa. 
Kullakin rakennuksella on oma nimensä 
ja tarinansa. Myös omaleimaiset katu-
kilvet ja myymäläopasteet ovat katso-
misen arvoisia.

Meri on läsnä raumalaisten arjessa ja 
juhlassa kaikkina vuodenaikoina. Kau-
punki on aina elänyt merestä, käynyt 
kauppaa ja saanut vaikutteita kaukomailta 
asti. Jo keskiajalla Rauma oli Pohjan-
lahden tärkeimpiä satamia. 

Puu elää Raumalla vahvasti niin paa-
teissa kuin rakennuksissakin. Rauma on 
Suomen ja koko maailmankin mittakaa-
vassa todella harvinainen kaupunki. Alu-
eella on nimittäin peräti kaksi Unescon 
maailmanperintökohdetta! Vanha Rauma 
edustaa laajaa ja yhtenäistä keskiajalta 
periytyvää puukaupunkialuetta. Toinen 
maailmanperintökohde on Lapin Sammal-
lahdenmäen pronssikautinen muinaisjään-
nösalue. Tutkimuksissa on selvitetty, että 
Rauman alueella on asuttu jo kolmisen 
tuhatta vuotta. 

Rauma on kuulu uniikista kulttuuris-
taan. Virkeä kulttuuri sekä Rauman giäl 
tuovat valon arjen harmauteen.

Risto Kupari,
kulttuuripäällikkö,
Rauman kaupunki

 Nyt se kuitennii myrkyn lykkäes,
ku iski tuo vyöruusu.
Mikälie ja mistälie,-mokoma,
-en tuota oo ennen kuullu.
Nimi viittoes hyvinnii hyöleesee,
-kukkaa,-tae rinsessaan.
mut kovin on ätäkkä olojaa,
ilimi antaasen jo tullessaan.
Kun liäkärille kylykee villaattaa,
-vyöruusu -sehhään se on,
punalaekut ja -ukko älähtää 
–ku vähäkää kiännäkse.

Se on taati ,-taatii joukossa, 
ja kuulemma se jokkaesella on,
se pintaan tulloo ja näöttäötyy,
-kipu silloen on tolokuton.
Ärtymyksen lykkee se kaekille,
sen kynsii joka joutuu,
ee annase ystävii hyvväellä,
-ja mannuustae sanoja puuttuu.
Ulukopuoline ee ota uskooksee,
miten kippeesti kaekki kääp,
ee pysty pytyllä ähkäsemmää,
-vuan syvenny taejolla tehtävään.

On hoetopöyvällä pillerit poekinee,
ja haateeta vyötäröllä,
koetjookot välillä kyselöövät,
-ootko nukkunna vae -ättäröennä.
Paerviikkoo ottaa se vähinnii,
-ku suap sen ruusun hotteella olla,
eekä entisellää oo vielä sittenkää,
-jos on kipu poes, nii piä on nolla.
Vyöruusu, -se on nimesä näkönen,
-meejän vyötäröllähän se ellää,
kukkaan puhkii millo huvittaa,
-onko aekoo,--see kysy sitä keltää.

Yks vaevane Lyytinen

Vyöruusu

Ruotsin suomalaisvähemmistö sai tänä 
vuonna juhlia ensimmäistä  kertaa  

omaa merkkipäivää.  ”Metsäsuomalais-
ten apostoliksi” nimetyn Carl Axel Gott-
lundin syntymäpäivä  24.2.  päätettiin 
viime vuonna Ruotsinsuomalaisten 
valtuuskunnassa nimikkopäiväksi.  

Kielentutkija ja runoilija Carl Axel  
Gottlund syntyi Juvalla  1796,  ja hänet 
mainitaan yhtenä merkittävimmistä 
savolaisista.

Arviolta yli puolella miljoonalla Ruot-
sissa asuvalla henkilöllä on sinivalkoinen 
tausta. Vanhimmat ovat  1600-luvulla 
Värmlannin metsiin muuttaneiden savo-
laisten jälkeläisiä. Heitä Gottlund  
1800-luvulla ensimmäisenä kansanpe-
rinteen tutkijana, lähti  haastattelemaan.  
Muutenkin hän  toimi  suomalaisten elin-
olojen parantamiseksi, mikä sittemmin  

Ruotsinsuomalaisuuden nimikko- 
päiväksi Gottlundin syntymäpäivä

aiheutti Ruotsista karkotuksensa.  
Väärinymmärrykset seurasivat koti-

maassakin. Kielimiehenä  hän olisi 
halunnut kehittää muotoutumassa olevaa 
kirja suomea savon murteen pohjalta, mutta 
ei saanut  kannatusta  näkemyksilleen.  

Viranhaussa koettujen tappioiden ja 
särmikkään luonteen takia hän ajautui 
suomalaisuusmiesten sisäpiirin ulkopuo-
lelle ja katkeroitui. 

Gottlund kuoli Helsingissä 20.4.1875. 
Syntymäpitäjässä  Juvalla ja Värmlannissa 
Ruotsissa on hänen muistomerkkinsä.    

Vuonna 2000 ruotsinsuomalaisista 
tuli  Ruotsissa virallinen vähemmistö ja 
samalla suomesta vähemmistökieli.   

Suomalaisessa kalenterissa on pitkään 
ollut  ruotsalaisuuden päivä  6.11.  nimitet-
tynä kuningas  Kustaa Adolfin muistoksi.  

Jyväskylän yliopisto on julkaissut 
lehtien tekstejä, joissa huumori kukkii – 
joko tahallaan tai tahattomasti. 

Parhaimmisto löytyy osoitteesta:
https://kielikeskus.jyu.fi/opetus/

kirjoitusviestinta/kielikukkasia-osa-4
Savossa päin:
Poliisi otti maanomistajaan yhteyden
ja ilmoitti, että hänen maillaan kasvaa 

laittomasti hamppua, Korhonen kertoo.  
Savon Sanomat 29.8.2010

Puijonlaaksossa Mailatiellä saa autoja 
olla jonoksi asti pysäköitynä aluepysä-
köintialueella. Kuitenkin tiellä joutuu 
ylittämään päivittäin vanhuksia, joille 
pysäköidyt autot ovat hyvinkin vaaraksi.

SS:n Kuuma linja 12.3.2010

Jokaista 60 neliökilometriä kohti tulee 
olla yksi palovaroitin.

Viikkosavo 27.2.2010
Keskustan uudesta puheenjohtajasta 

Mari Kiviniemestä tulee ensi viikolla 
Suomen historian toinen pääministeri.

Savon Sanomat 20.6.2010
Aukeista alueista, taimikoista ja kuu-

simetsistä koostuvan metsänomistajan 
mukaan maastoa on palanut 15 hehtaaria.

Yle.fi/Savo 2.8.2010
Myytävänä. Lasten päästä jatkettava 

sänky, mäntyä, lakattu.
Iisalmen Kaupunkilehti 21.8.2010

Huomautamme oppilaille, jos kypärä 
roikkuu pyörän tangossa pään sijaan.

Savon Sanomat 16.8.2010

Sanomalehtien torveilua
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Savon kielen seura r.y. on perustettu 
1982.  Kulunut vuosi oli  seuran 28. 

 Seura  kuuli Suomen Kotiseutuliittoon,  
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liit-
toon, Suomen Heimot ry: een  sekä  kult-
tuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto 
Kultti ry:een. 

Seuran jäsenmäärä oli   vuoden lopussa 
273. Toimintavuoden aikana seuraan liit-
tyi 19  uutta jäsentä ja poistu eri syistä 
kahdeksan henkilöä.

Hallitus on pitänyt kauden aikana kuusi 
kokousta. Hallitukseen ovat kuuluneet 
puheenjohtaja Osmo Hänninen, varapu-
heenjohtaja Ritva Kokander,  sihteeri 
Eila Ollikainen sekä  varsinaiset jäsenet 
Anna-Liisa- Happonen,  Seppo Kononen, 
Jukka Lappalainen, Teuvo Laakkonen, 
Matti Lehmonen, Leo Puurunen, Olavi 
Rytkönen ja Aune Räsänen, varajäsenet 
Marianna Falkenberg,  Veijo Martikainen, 
Tuula Ollila, Jouko Kröger, Marja-Riitta 
Saastamoinen,  Anneli Valta-Lisitsin ja  
Matti Väisänen sekä rahastohoitaja Raija 
Uhlbäck.

Miettinen murremestariksi
Savon murremestaruuskilpailu pidet-

tiin 27.3. vuosikokouksen jälkeen. Osan-
ottajia oli  viisi,  neljä naista ja yksi mies.  
Kilpailun vetäjänä ja tuomariston puheen-
johtajana  oli  artikkelitoimittaja Seppo 
Kononen,   tuomareina Auli Poutiainen,  
Matti Lehmonen ja  Risto Lappalainen.

Savon murremestariksi  valittiin perhe-
päivänhoidon ohjaaja ja harrastajanäytte-
lijä Marjatta Miettinen  Iisalmesta, toiseksi 
sijoittui  Pentti Ihalainen Tuusniemeltä ja 
kolmanneksi  Eeva Huotari Riistavedeltä.

12. kerran järjestetyn Kuopion mur-
retorin 19-24.7.  paikkana oli Kuopion 
kauppatorin remontin vuoksi   satama-
tori.  Murreviikko  kuului osana  Taide-
tori 2010  kokonaisuuteen.  Savon kielen 

Katsaus Savon kielen seuran toimintaan  2010
seuralla oli torilavalla päivittäin tunti  
puhetta, musiikkia, lausuntaa  yms. esiin-
tyjinä  mm. murremestareita,  pelimanneja  
sekä  sanantaitajia.   Murreviikon päivä-
ohjelman juonsivat Seppo Kononen  ja 
Aapeli Rummukainen  ja  muuten  torilla 
päivysti Teuvo Laakkonen.

Satamatorin esityksiä seurasi päivittäin 
runsas yleisömäärä. Mainittakoon, että 
kuopiolaiset   kaupunkilehdet palkitsivat 
Vuoden kaupunkiteko-tunnustuksella Tai-
detori ja sen vetäjän Anja Lapin.

Aakusti, kotisivu ja Kultti
Savon kielen seuran jäsenlehti,  savo-

laesuuven iänenkannattaja  Aakusti 
(21. vsk.)  ilmestyi  4 kertaa. Lehden on 
kooonnut Jukka Nykänen.  Jäsenet saavat 
lehden jäsenetuna.

Aakustit   (2004-2010 ) luettavissa 
yhdistyksen kotisivulla. www.savonkie-
lenseura.fi .  Kotisivulla ovat seuran  yhte-
ystiedot ja  tietoja toiminnasta.  Kotisivua 
päivittää   Eero Mantere. 

Edustukset  ja avustukset
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten 

liiton hallituksessa edustajana on  Eila 
Ollikainen. Kotiseutuyhdistysten liiton 
kevätkokouksessa 27.3. Kiuruvedellä oli 
Jukka Lappalainen  ja syyskokouksessa 
Juankoskella  13.11. Teuvo Laakkonen.

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouk-
sessa Joensuussa  7.8. edustajana oli Eila 
Ollikainen.  Kokouksen yhteydessä pide-
tyssä kotiseutuyhdistysten neuvottelussa 
pohdittiin alueellisen yhteistyön muotoja, 
joita Kotiseutuliitto ryhtyy selvittämään. 

Suomen Kotiseutuliiton JOY -kulttuu-
riympäristökampanjan Pohjois-Karjalan 
ja Pohjois-Savon aluetilaisuudessa Joen-
suussa   9.11. oli edustajana Anna-Liisa 
Happonen.

Näin kirjoitetaan raviontolan ruokalis-
tan kohta 21, Onnellisen traktorimie-

hen pihvi, kiinan kielellä.
Helsingin keskustassa toimiva noin 

500-paikkainen ruokaravintola Zetor 
on uudistanut ruokalistansa ja painanut 
sen 26 eri kielellä. Yksi kielistä on savo.  
Lista tarjoaa alkupaloiksi mm ”Kallaveen 
törppömuikkuja Kuopijon kuppeesta” ja 
salaattina ”Zetorin  vihreetä virtasta”.

Piäsapuskoessa on tarjolla runsaasti 
evästä, kuten ”Dieselkurssilaesen löö-
lymakkara”.  Peräruoaksi passoo ottoo 
vaekka ”Hurmoovoo jiätellöö soossilla tae 
hillolla”. Kaikista lista-aterioista on lyhyt 
sisältöselitys savoksi.

Ruokalistoilla on tavallisuudesta poi-
keten menekkiä. Asiakkaat näet mieluusti 
ostavat monikielisen listan kotiinviemi-
siksi. Sellaisen saa 2,50 eurolla.  Ruo-
kalista, eli ZETOR UUTISET 25,  on 12 
-sivuinen  tabloid –formaattiin painettu 
lehti. Painos 10 000 kpl.

 J. Nykänen

Zetor -ravintolassa 
ruokalista savoksi

Ote Zetorin  
ruokalistasta. Yläpuolella savoksi ja 
alhaalla sama vielä japaniksi.

Kultin vuosikokous pidettiin keskiviik-
kona 2.3. Kokouksessa oli edustettu-

na parikymmentä jäsenlehteä, ja sääntö-
määräiset asiat käsiteltiin ripeään tahtiin. 
Kokous päätti korottaa Kultin jäsenmak-
sua viidellä eurolla, eli tänä vuonna maksu 
on 85 euroa. Kokouksessa valittiin myös 
uusi Kultin hallitus. Kokoonpanon näet: 
http://www.kultti.net/kultti/4/

Kultissa on suunniteltu hanketta, jossa 
halukkaat lehdet voisivat tulla tekemään 
Big issue -tyyppistä lehteä asunnotto-
mien myytäväksi. Hankkeen toteutuminen 

riippuu nyt rahoituksesta, mutta homma 
voi lähteä käyntiin kevään kuluessa varsin 
rivakasti. 

Ajatuksena on tehdä kulttuurilehtien 
kooste, joka pohjautuu lehtien valmii-
seen materiaaliin. Osallistuvat lehdet lah-
joittavat jutut ja kuvat, ja Kultti kokoaa ja 
toimittaa niistä lehden, jota asunnottomat 
myyvät kesällä esimerkiksi muutaman 
viikon ajan. Myyjät ostavat lehtensä pie-
neen hintaan, myyvät lehdet kadulla, jol-
loin ei tarvitse kerjätä, ja pitävät sitten itse 
myynnistä saamansa rahat. 

Kultti kokoaa uutta lehteä
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Alkanut vuosi  2011  on nimetty 
Euroopan vapaaehtoistoiminnan tee-
mavuodeksi. Vuoden tarkoituksena on 
korostaa vapaaehtoistoiminnan yhteisöl-
lisyyttä, sen tuottamaa hyvinvointia sekä 
mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. 

Savon kielen seura r.y. lähestyy 
kolmen vuosikymmenen ikää (perus-
tava kokous  24.5.1982).  Merkkivuosi 
tarjoaa tilaisuuden tarkastella miten 
seura on pystynyt vaikuttamaan  ”savo-
laesuuven iänenkannattajana” maakun-
nassa ja laajemminkin.

30-vuotishistoriikin kokoaminen 
on syytä aloittaa.  Perustajajäseniä  on  
tavoitettavissa kertomaan muistojaan.  
Lassi Koposen vuosilta 1982-2000  laa-
tima historiikki, joka on luettavissa koti-
sivulla, muodostaa työlle hyvän pohjan. 

Seuran hajallaan oleva arkistolle kai-
vataan edullista varastotilaa Kuopiosta.

Tapahtumia 
Nuoremman polven kilpailijoita 

innostetaan  mukaan lähettämällä 
kilpailukutsua yliopistojen 
savolaisosakuntiin ja henkilökohtaisilla 
yhteydenotoilla. 

Kaksitoista kertaa järjestetty mur-
retori on vakiinnuttanut paikan Kuo-
pion kesässä. Viime kesänä toriremontin 
takia satamatorilla toteutettua Taide-
tori - yhteistyötä jatketaan. Kuluvan 
vuoden murretori  järjestetään 18-23.7. 
satamatorilla.

Suomen Heimot ry. järjestää murteella 

puhumisen SM-kilpailun Raumalla 24.7.   
Kilpailun järjestelyt hoitaa Nousee Sata-
kunnan kansa ry.   Savon kielen seura 
lähettää edellisen ja tämän vuoden mur-
remestarit osallistumaan henkilökohtai-
seen ja joukkue-SM-kilpailuun.

Järjestetään syksyllä Juhani Aho-
juhlavuoteen liittyvä yleisötapahtuma 
Kuopiossa. 

Nuoret kirjoittamaan murretta 
Nuorten murreilmaisua rohkaistaan 

järjestämällä  yläaste-ikäisille tarkoitettu  
murrekirjoituskilpailu tai  kirjoitusta-
pahtuma yhdessä koulutoimen kanssa. 
Kirjoituksia julkaistaan Aakustissa. 

Aakusti ilmestyy neljänä numerona 
ja  on luettavissa myös  www.sivulla.  
Teemanumeroiden tekemistä harkittava, 
samoin toimitusneuvoston täydentä-
mistä aktiivisilla kirjoittajilla.

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten 
liiton ja Pro Civitas-asiantuntijoiden 
perustaman  Muistitieto.fi –sivuston 
sisältöä suositellaan kartuttamaan henki-
lökohtaisilla muistoilla. 

Osallistutaan Suomen Kotiseutuliiton 
kotiseutupäiville ja vuosikokoukseen 
28.-31.7. Turussa. 

Osallistutaan Pohjois-Savon kotiseu-
tuyhdistysten liiton kevätkokoukseen ja 
valokuvien digitalisoimista opastavaan 
tilaisuuteen 26.3. Kuopiossa,  samoin 
syyskokoukseen.

Hallitus 24.1.2011 

Savon kielen seura r.y: toimintasuuntia  

Tehhään mitä parraaks katotaan

Heikki Aho – Björn Soldan: Helsinki 
1930-luvulla, WSOY. Juhani Ahon pojat 
dokumentoivat Helsingin arkea kuviksi. 
(Ahon juhlavuosi!)

Anna-Riikka Carlson: Suomalaisen ten-
niksen ensimmäiset sata vuotta, Avain. Peli-
tarinoita ja valokuvia suomalaisesta tennik-
sestä. T (savolaiset sukujuuret)

Jouko Halmekoski: Orjamarkkinat, Ajatus 
Kirjat. Huutolaislasten kohtaloita Suomessa. 
H/M/Y (Sisältö koskettaa savolaisiakin)

Seppo Heikkinen: Mansikkakarnevaalit 
Tammi. 70-luvun nuoruutta ja nostalgiaa 
Suonenjoen mansikkakarnevaaleilla. R

Kari Hotakainen: Asialliset, WSOY. Afo-
rismeja Hotakaisen tuotannosta. 

Kari Häkämies: Presidentin murhe, Teos. 
Naispresidentin mies katoaa. J

Marko Kilpi: Elävien kirjoihin, Gum-
merus. Vanhempi konstaapeli Olli Repo tais-
telee huumekauppaa vastaan. J

Kristiina Kouros & Susan Villa (toimitt.): 
Iloisen talon kellareissa, Like. Kokemuksia 
yhteisöstä yksilön vankilana. Y

Pasi Lampela: Kiusaajat, WSOY. Nuoren 
pojan matka vaikeisiin muistoihin ja mie-
huuteen. R

Maritta Lintunen: Mozartin hiukset, 
WSOY. Novelleja ihmissuhteista ja elämän 
kriittisistä pisteistä. 

Aila Meriluoto: Tämä täyteys, tämä paino, 
WSOY. Konkarilyyrikon elämyksiä, koke-
muksia ja muistoja. 

Eppu Nuotio: Loppu, Otava. Pii Marin 
-trillerisarjan päätösosa. J

Raili Pursiainen, toim.: Savolaesten kat-
kismus, Kirjapaja. Murreklassikko. U 

Wille Riekkinen: Ilveilijän toinen hartaus-
kirja, WSOY. Piispa käsittelee kirkkovuoden 
tapahtumia. U

Pirjo Rissanen: Äitienpäivä, Gummerus. 
Muistot-romaanin sukutarinan jatkoa. R

Markku Ropponen: Kuhala ja vanginvar-
tijan mandoliini, Tammi. J

Martta Rossi: Upoksissa pilvet, 
Otava. Esikoisrunoja vanhenevan naisen 
näkökulmasta. 

Vexi Salmi: Kari Tapio. Olen suoma-
lainen, Teos. T

Ville Tiihonen: Yhä sieltä jostakin, 

WSOY. S (Ilpo Tiihosen poika)
Merja Toppi: Aekusen naesen iholla, 

Minerva. Naisen tuntoja savon murteella.
Jouni Tossavainen: Sivullisia, Like. 

Kuvauksia eri alojen ammattilaisista proosa-
kokoelmassa. R  

Hannu Väisänen: Apupata, Otava. Lyhyt-
proosaa taiteilijan elämästä ranskalaisky-
lässä. (Hänet omimme, sukujuuret Savossa.) 

Lapsille ja nuorille
Karo Hämäläinen: K. H. Moilanen ja 

karanneet tarinat, Tammi. Jylhäkoski-sarjaa. 
Jukka Itkonen & Matti Pikkujämsä: Kau-

punkiretki, Kirjapaja. Kuvitettuja lastenru-
noja. L 

Eija Lappalainen & Anne Leinonen: Rou-
tasisarukset, WSOY. Tulevaisuuden tieteis-
fantasiaa nuortenromaanina. N

Tuija Lehtinen: Voitto kotiin, Vintiöt, 
Otava. Karting Team Vintiöt -sarjan pää-
tösosa. N 

Tuija Lehtinen: Rebekka – mansikoita 
ja morsiusneitoja, Otava. Kasiluokkalaisen 
Rebekan kesäloma. N

Marja-Leena Lempinen: Reppu ja reissu-
miehet, WSOY. Reppuvaaran koulun luok-
karetki koittaa. L

Mari Mörö & Marjo Nygård: Touhutarha, 
Kirjapaja. Lapset puutarhan parissa. 

Mari Mörö, Pentti Rasinkangas & Virpi 
Talvitie: Markan possu, Minerva. Lasten-
laulun tarina kuvakirjana.

Eppu Nuotio: Iso karhu ja kiiltävät kengät, 
Tammi. Jylhäkoski-sarjaa. T 

Leena Parkkinen: Miss Milky Ray, 
Teos. Kertomus nokkelasta tytöstä, oman-
arvontunnosta ja lehmäystävästä. (Suku-
juuret Savossa, vaikka kirjailija asuukin 
Helsingissä)

Raili Pursiainen – Heikki Hyvärinen: 
Savon lasten satukirja, Kirjapaja. Satuklassi-
koita savonkielellä.

Vapaasti savolaisuuden  
ottanut, Ritva Kolehmainen

R= romaani, J=jännitys, L=lastenkirja, 
N=nuortenkirja, H=historia, M=muistelmat, 
T= tietokirja, U=uskonto, Y=yhteiskunta, 
S=sarjakuva

Poimintoja kustantajien kevätkauden 2011 kirjoistaKulttuuri-, tiede- ja mielipidelehtien 
liiton Kultti r.y. hallitukseen kuului jäse-
nenä Marja-Riitta Saastamoinen.  OPM:n 
kulttuurilehtilautakunnassa Eila Olli-
kainen. OPM:n  kulttuurilehtien tuki  
Aakustin  painatus- ja postituskuluihin   
2000 euroa. Lisäksi Kuopion kaupunki   

on antanut  Aakustin painatus- ja postiku-
luihin 150 euroa.

Kuopion kaupungin avustus  murreki-
sojen ja murretorin kuluihin   700 euroa.
Savon Sanomat on tukenut Aakustia taka-
sivun ilmoituksen muodossa  1000 eurolla.
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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

- Mitteepä vaemos toevo joululahjaks?
- Semmosta vehettä, jonka mittari nousoo nollasta sataseen alta     
  seihtemän sekunnin.
- No, mitäpä ostit?
- Henkilövaakan.            J.R. (KUOPIO)


