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Riitta Maria Heino on vastikään v. 
2011 julkaissut  John Mortonin, 

suomalaisittain Jussi Marttisen elämää 
kuvaavan kirjan. Sitä sopii suosittaa 
tuleville ylioppilaille lahjaksi. Oheinen 
kuva kertoo, millaisessa talossa John 
Morton syntyi.  Rakennus on vanhin 
Pennsylvaniassa säilynyt  talo. 

Savolaisille tutun näköinen raken-
nus on Delaware-joen rannan tuntu-
massa. Hyvin ovat nurkkahirret  tul-
leet salvetuiksi. Talo on  kuosissaan.

Savon kielen seuralle  John Mortonin 
historia ja myös hänen syntymätalonsa tu-
livat tutuksi, kun osallistuimme joukolla  
Philadelphiassa järjestettyyn FinnFest 
-juhlaan muutamia vuosia sitten. Samalla 
retkellämme saimme tavata John Mor-
tonin työtoverin Benjamin Fraklinin 
elävän kopion Philadelphian keskuspuis-
tossa lähellä USAn itsenäisyyskokouksen 
pitopaikkaa. Tämä näyttelijä  kävi myös 
samoihin aikoihin Rautalammillakin. 

Molemmat herrat osallistuivat maan 
itsenäistymiskokoukseen. Molem-
mat myös allekirjoittivat Yhdysvaltain 
itsenäisyysjulistuksen. He varmasti  siis 
tunsivat hyvin toisensa. Molemmat olivat 
Pennsylvanian siirtokunnan edustajia. 
Yhdysvaltain ensimmäinen vuonna 
1781 valittu presidentti,  John Han-
son oli John Mortonin sukulainen. Hän 
oli eräiden tietojen mukaan Hänninen 
alkuperäiseltä nimeltään. John Han-
sonin lähisukulainen, suomalaisjuurinen 
hänkin oli eräs itsenäistyvän demokratian 
sotapäällikön George Washingtonin 
lähimpiä miehiä. Washington oli sitten 
aikanaan ensimmäinen nelivuotiskaudek-
si valittu Yhdysvaltain presidentti.

Morton tutummaksi,  
suomalaiset ytimessä  

Kuopiossa on paikallaan muistaa, että  
aikanaan Savon Prikaatin perustanut ja 
Kuopioon ensimmäisen korkeakoulunkin 
- nykyisin Maanpuoluskorkorkeakou-
luna Helsingissä - perustanut Yrjö 
Maunu Sprengtporten tapasi  Pariisissa 
Benjamin Franklinin  Yrjö Maunu 
S. oli siellä Venäjän tsaarin Paavali I:n 
lähettiläänä Napoleonin hovissa. Hän 
vakuutti nousevalle Euroopan johtajalle, 
etteivät Venäjän ja Ranskan intressit 
olleet silloin ristiriidassa keskenään. 

Suomen jättäneen Sprengtportenin 
tavoitteena oli ollut  myös päästä Yh-
dysvaltain itsenäisyyskamppailuun 
siinä kuitenkaan onnistumatta. 

Sprengtporten  oli puolestaan laati-
nut tavoittelemansa tulevan itsenäisen 
Suomen perustuslakiluonnoksen. Näiden 
perustuslakien  vertailu olisi paikallaan, 
jos vaan tuo suomalainen vaihtoehto 
joskun paikannettaisiin - lienee jossain 
Venäjän arkistoissa. Oikeastaan haaste 
Itä-Suomen yliopiston tutkijoille.

Näin pieni oli maailma 1700-
1800 vaihteessa - suomalaiset oli-
vat todella tapahtumien ytimessä, 
kuten nytkin on tapana tavoitella.

Osmo Hänninen

Etukansi: Sotien jälkeen aina 1960-luvulle saakka korjattiin 
puu metsistä pääosin mies- ja hevosvoimin. Miehet kävivät 
hevosineen jopa kymmenien kilometrien päässä töissä metsä-
firmojen osoittamilla hakkuupalstoillla. Lisää sivulla 36.

John Mortonin kotitalo Delawaressa.
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Näin kuvailee valitsijaraati  vuoden 
2012  Savonia-kirjallisuuspalkinnon  

voittajaksi valittua Marko Kilven ”Elävien 
kirjoihin”.   Romaani  nousi  parhaaksi   
71  teoksen joukosta raadin yksimielisellä 
päätöksellä.  Kuopion kaupungin kirjal-

lisuuspalkinto, suuruudeltaan 10 000 eu-
roa, jaettiin  2.1. Aapelin päivänä   23. ker-
ran.   Raadin  mielestä kilpailuun tarjotun 
savolaislähtöisen kaunokirjallisuuden tar-
jonta oli kovatasoinen.  

Savonia-valinnan voisi sanoa olevan 

suorastaan muodissa ellei sanonnalla olisi 
turhan kepeä sävy.   Dekkarit ja poliisit  ovat  
pinnalla viihteen ja kirjallisuuden maail-
massa.  Kotimainen kaupallinen tv-kanava 
on jopa keksinyt ruveta seuraamaan polii-
sien työtehtäviä. Aina ne eivät ole  kovin 
dramaattisia,  rutiininomaista liikenteen ja 
nuorison seurantaa.  Yleisö haluaa  seurata 
tosi  äijätyötä  (liian?)  keveäksi  koetun 
arkielämän vastapainoksi. 

 Mutta  tavallisen arjen  takaa löytyy 
tumma  kääntöpuoli, josta tihkuu yksit-
täistä tietoa uutisista  ja oikeusselostuk-
sissa. Helpompi olla  tietämättäkin  siihen 
saakka,   kunnes draama tapahtuu omassa 
pihapiirissä.

 Marko Kilven  romaani tapahtuu sa-
volaisessa miljöössä, tarkemmin sanot-
tuna Kuopiossa.  Moni tunnistaa  tietyn 
kaupunginosankin.  Huumekauppa löytää  
reittinsä ja tekijänsä vaikka kuinka turval-
lisen näköiselle asuntoalueelle. 

Virtaa ja virikkeitä 
Kliseistä leppoisaa savolaisuutta  kir-

jasta on turha etsiä,  edes murrerepliikke-
jä, sillä murteella  kirjoittaminen ei  tunnu 
omalta lajilta. Sensijaan on tullut pantua 
merkille, että virkatyössä savolainen tyyli 
näkyy tarttuvan jopa pohjalaiseen.   Van-
hemman polven  polliiseilta periytyy  tapa,  

että ensin yritetään huastamalla  ja vasta 
sitten muilla keinoilla. Vuodenvuoden-
vaihteessa Kuopion poliisi sai  tyylipistei-
tä   uudenvuodenjuhlinnan ohjeistuksesta 
netissä.  

Järjestyspuolen vanhempana kons-
taapelina Marko Kilpi sanoo itseään   
”poliisi-merkkisen pakettiauton  kuljetta-
jaksi”   joskin jonkinlainen julkkisasema 
kotikaupungissa on  pitänyt hyväksyä.  

Kilpi kuvaa savolaisen 
arjen tummaa puolta  

“Teos kuvaa poliisin työn sekä yhteiskunnasta syrjäytyneiden kovaa arkea. Teos ei 
jää vain näyttämisen tasolle, vaan teoksen kertoja panee lukijan pohtimaan myös vai-
keita eettisiä kysymyksiä.  

Kirjailija nostaa esille nykypäivän yhteiskunnan kipeimpiä ongelmia kuten huume-
kaupan. Rikollisuus nähdään sosiaalisena ja yhteiskunnallisena teemana.  ------ Siinä 
kuvataan maailmaa, jossa poliisit ja narkomaanit elävät,  mutta jolta meidän ns. taval-
listen ihmisten on helppo sulkea silmämme.”

 Marko Kilpi on jaka-
nut nimikirjoituksia jo 
kolmeen ilmestyneeseen 
kirjaan, viimeisimpänä  
Savonialla palkittuun 
Elävien kirjoihin-teok-
seen.  

Savonia-kirjal-
lisuuspalkinnon 

saaja Marko Kilpi 
ja raadin puheen-

johtaja Jaakko 
Kosunen. 

Savonia-ehdokkaat puhtaalla päydällä 
yleisön tutkittavina.
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Marko Kilpi (s. 1969 Rovaniemellä) 
on kuopiolainen vanhempi kons-

taapeli. Kilpi toimi aiemmin elokuva-
alalla, kunnes päätti kypsällä iällä hakea 
poliisikouluun. Hän ei ole katunut.

Marko Kilpi on noussut nopeasti suoma-
laisen rikoskirjallisuuden kärkikaartiin. 
Kahdella aiemmin ilmestyneellä romaanil-
laan hän on kahminut palkintoja ja ehdok-
kuuksia sekä saanut loistavia arvosteluja.

Finlandia-palkintolautakunta luonneh-
ti Kadotettuja näin: ”Kilven teos räjäyttää 
dekkarilajin konventiot, koska huomio ei 
siinä kohdistu rikoksen selvittämiseen älyl-
lisenä pulmana ja rikollisen takaa-ajoon, 
 vaan rikos otetaan vakavasti psykologise-
na, humaanis-moraalisena ja yhteiskunnal-
lisena ilmiönä.”

Palkinnot ja ehdokkuudet
-Vuoden johtolanka –palkinto  2008 

esikoisromaanistaan Jäätyneitä ruusuja. 
-Lasiavain-palkintoehdokas 2009
-Kuopion taiteilijaseuran myöntämä 

Minna-palkinto, Kadotetut teoksesta
-Finlandia-palkintoehdokas 2009 teok-

sella Kadotetut
-Savonia-palkintoehdokas 2010 teoksel-

la Kadotetut, (2009)

-Kilpi  perkele, sinäkö siinä!  saat-
taa kirjallisesta tuttavuudesta ilahtunut 
asiakas  tokistautua.  Ja  ainakin naama 
muistetaan,  jos  on jotakin valittamisen 
aihetta jälkikäteen,  hän hymähtää.   

Poliisin työ   antaa virtaa ja virikkeitä.  
Kolmen kirjan jälkeenkään hän ei voisi 
kuvitella  jäävänsä kokopäivätoimiseksi 
kirjoittajaksi.   Toisaalta  työn jälkeen 
illalla ei enää jaksa kirjoittaa, ja neli-
lapsinen perhe vaatii isältä oman  aikansa.  
Johonkin väliin oma luova työ on sovitet-
tava, ja kotimaisessa rikoskirjallisuudessa 
on  hyllytilaa Matti Yrjänä Joensuun pois-
menon jälkeen. 

 Marko Kilvellä on ammatin mukana 
syntynyt  pohdiskeleva lähestymistapa 
aiheisiinsa eikä sillä tule  tekstiä heit-
tämällä.   

Kamerasta kynään  
Marko Kilvestä piti tulla elokuvamies. 

1980-luvun alussa hän oli perustamassa  
Kuopion videokerhoa ja juoksenteli paina-
va kamera olalla tekemässä filmiä Puijon 
metsissä. Pitkän elokuvan käsikirjoitus  
oli valmiina, mutta rahoitus  petti  kuten 
alalla on käynyt pidemmällekin ehtineille  
tekijöille.  Jälkikäteen ajatellen  kunnian-
himoa oli ehkä liikaa resursseihin nähden, 
hän myöntää.  Mutta tarinoiden maailma 
viehätti eivätkä kirjoittamisessa taloudel-
liset rajat tule samalla tavalla esteeksi.

 -Voi tuoda vaikka lentokoneen torille, 
Marko Kilpi nauraa poikamaisesti.  Vaik-
ka eihän se tietenkään niin yksinkertaista 
ole. Esikoisteosta hän kirjoitti ja  kirjoitti 
ja tarjosi monelle kustantajille. Siitä tuli 
päähänpinttymä – ja   lopulta Jäätyneet 
ruusut  sulattivat kustantajan.  Seuraavana 
vuonna ilmestynyt Kadotetut oli jo Finlan-
dia-ja Savonia –palkintoehdokkaana.  

Pisin prosessi on ollut   ”Elävien kir-
joihin”  tekeminen. Viisi vuotta sitten 
aamukahvipöydässä idea  iski   kuin met-
rin halko keskelle jakausta   äitiä  lapsen 

Marko Kilpi

kanssa vankilan kalteri-ikkunan edessä  
esittävästä sanomalehtikuvasta. Hän las-
ki lehden kädestä, meni koneen ääreen 
ja hahmotteli sisältöä. Tarina vankilasta 
lapsen kanssa vapautuvasta huumeäiti 
Pikestä alkoi elää. 

Oli onni, ettei valmista syntynyt he-
tikään, sillä lisää aineistoa kertyi muun 
muassa kriminaalialan jatkokoulutuk-
sessa. Paras täydentäjä  on kuitenkin ollut 
työtehtävissä karttunut kokemus. Yhden 
näkemänsä kantavan asian Marko  Kilpi 
erikoisesti haluaa nimetä.    

_ Äidinrakkaus on ihmeellinen asia. 
Se pystyy siihen mihin eivät terapiat ja 
voimakeinot.  Miehenä sitä aina ei  pysty 
ymmärtämään vaikka haluaisi!  

Siksi kirjan nimi antaa toivoa. 

Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen 

Mainostoimittaja  Anneli Kilpi  oli äitinä 
iloitsemassa pojan menestyksestä puoli-
sonsa Kari Airaksen kanssa. 

Kirjailijan tuotantoa
Jäätyneitä ruusuja 2007, Kadotetut 

2009, Kadotetut -äänikirja 2010, Kado-
tetut -pokkari 2010, Konstaapeli Kontio - 
Näkymätön  vaara 2010, Tykki-kirja 2011, 
Elävien kirjoihin 2011.

Muu tuotanto/ dokumentit
Miekka ja leijona, esitettiin Yleisradion 

TV-2 kanavan Pohjantähden alla –sarjassa 
lokakuussa 2000.

Viimeinen kaahaus, esitettiin tele-
visiossa maaliskuussa 2003 kolmen nu-
oren hengen vieneestä, Kuopion Väinölän-
niemessä elokuussa 2002 tapahtuneesta 
auto-onnettomuudesta.

Kotona syntynyt, esitettiin televisiossa 
marraskuussa 2004 Kilven neljännen laps-
en syntymästä.

Piispaa kyydissä, jossa piispa Wille 
Riekkinen on mukana kuopiolaispoliisien 
päivystyskeikalla, ensiesitys uudenvuo-
denpäivänä 2006.

Maisemagalleria, tilaustyö Tiehal-
linnolle valtatie 5:n varrella sijaitsevasta 
Maisemagalleriasta vuonna 2002. 

Elävien kirjoihin 
filmataan Kuopiossa 

Marko Kilven Elävien kirjoihin –ro-
maanista tehdään elokuva. Kuvaukset 
Kuopiossa alkavat keväällä. Tuotantoyhtiö 
Blind Spot Picture on hakenut avustajia 
ja kuvauspaikkoja pitkin talvea. Elokuvan 
ohjaa Aki Louhimies. 

  Elävien kirjoihin  kertoo huumekaupas-
ta sekä poliisin ja rikollisen näkökulmas-
ta.  Viimeksi Kuopiota on nähty miljöönä  
1960-luvulla Speden filmissä.  

Perusteluna mainittiin mm.  että filmi pe-
rustuu Marko Kilven Savonia –palkinnon 
saaneeseen teokseen. Kokonaisuudessaan 
elokuvan budjetti on 1,3 miljoonaa euroa. 
Elokuvasäätiö on myöntänyt elokuvalle 
tuotantotukea 630 000 euroa.  Kuopion 
kaupunginhallitus  päätti 13.2., että kau-
punki  osallistuu kustannuksiin yhteensä  
60 000 eurolla.

Marko 
Kilpi, 
palkittu 
mies.
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Valtiosihteeri Raimo Sailas Espoosta 
jatkaa Suomen Kotiseutuliiton hal-

lituksen varapuheenjohtajana. Liiton hal-
litus päätti Sailaksen valinnasta kokouk-
sessaan tiistaina 24. tammikuuta. 

”Tärkein kotiseututyötä koskeva 
yhteiskunnallinen teema on nyt vireillä 
oleva kuntauudistus”, Sailas toteaa.

Suomen Kotiseutuliitto on koonnut 
tutkijaverkoston pohtimaan kuntaliitos-
ten vaikutuksia liitoskuntien asukkaiden 
identiteetille. Liitto osallistuu lisäksi liitos-
ten suunnitteluun liittyvään lähidemokra-
tiakeskusteluun ja järjestää aiheesta 
heinäkuussa Suomi Areena-tapahtumassa 
Porissa julkisen keskustelutilaisuuden, jo-
hon myös Sailas osallistuu.

Raimo Sailas on ollut liiton hallituk-
sen jäsen vuodesta 1992 lähtien ja vara-
puheenjohtaja vuodesta 2001 lähtien.

Hallituksen puheenjohtajaksi valit-
tiin joulukuussa Jyväskylän yliopiston 
hallintojohtaja Kirsi Moisander. Muut 
jäsenet ovat dosentti Rauno Lahtinen, va-
rarehtori Annukka Alppi, erityisopettaja 
Marja Lepola, museonjohtaja Henri Nord-
berg ja tietokirjailija Harri Turunen.

Liiton puheenjohtajana toimii profes-
sori Pekka Laaksonen ja varapuheen-
johtajina professori Janne Vilkuna sekä 
aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen.

Suomen Kotiseutuliitto on etenkin 
paikallista kulttuuriperintöä ja kotiseutu-
toimintaa vaaliva keskusjärjestö, jonka 
jäseninä on 632 kotiseutu- ja kaupungi-
nosayhdistystä, lukuisia alueellisia koti-
seutujärjestöjä, kaikki maakuntien liitot, 
lähes joka kolmas Suomen kunnista sekä 
lukuisia valtakunnallisia järjestöjä. 

Keskusjärjestönä Kotiseutuliitto huo-
lehtii jäsenyhteisöjensä toimintavalmi-
uksien kehittämisestä. Liitto palvelee 

Raimo Sailas: ”Kuntauudistus on nyt tärkein kotiseututeema”

Sailas jatkaa puheenjohtajistossa

jäseniään mm. antamalla neuvontaa ja 
koulutusta, harjoittamalla julkaisutoi-
mintaa sekä edistämällä kotiseudun tutki-
musta ja tuntemusta.

Sauli tule tupaan,
tähän suomalaisen
talonpojan kurkihirren
alle ja näe se koskematon
elämänalue, jota hän
kunnioittaa; rohkeutta
ja uskollisuutta joka on
samaa, kuin oikeuden kanssa
joko seistään tai kaadutaan.
Yhä ilmaisemme arkipäivinä,
levossa ja juhlahetkinä
ihailumme ja arvonantomme
muistaessa omaa kunniakasta
menneisyyttä, luovaa vapautta
ja yhteishenkeä, joka lujittaa
ja vakauttaa  talouselämän.
Jokainen täällä syntynyt
on luotu isänmaansa
suuria asioita varten,
sillä optimismi on kuin kevät,
joka tyynnyttää ja kylvää
uuden siemenen itämään
tähän Suomi-peltoon.

Aune Räsänen

Sauli tule tupaan

Joetae numeroeta sitten luin Aakustista 
juttua Jalakasista, mualimanmestar 

Kalle Jalakasesta etupiässä.
Isävaenoo toemi pitkään Iisvein Kirin 

puhheenjohtajana ja poekasena minuttiin 
vihittiin näehin hiihtämisen sallaesuuk-
siin.

Kalle näestä Kirin Jalakasista olj tieten-
niin kuulusin ja Garmischin viestin ank-
kurjosuus Kallen yljvoemasesti maeneik-
kaen uroteko. Hupasana yksityiskohtana 
tunnetaan Kallen tekohampaien puttoomi-
nen hankeen, pysähtyminen ja hampaien 
haku sekä piälle piätteeks ihan hirvee 
hiihto umpihankee pitkin ohi norjalaisen 
Iversenin - kultamitaliin asti! 

Mualimanmestaruuven Kallelle kerkis 
voettoo Lahessa kunnes sitten poloki on-
neton miinaan Aunuksen rintamalla eikä 
muuta kun henki poes. Kallen kojtmökki 
Iisveillä on pystyssä vieläe, rapistuu siinä 
Kolikkoenmäen kuppeessa. 

Mutta Kallen hampaesta vähän lis-
see: Kirin sihteerin asemamiesten esi-
mies Väisäsen jiämistöstä löyty aekanaan 
Kallen kömpelöllä käsalalla kirjottama 
kirje, joka melekein sanasta sannaan jäe 
poekasen mieleen. Joltaen valamennus-
leiriltä lehetetyssä kirjeessä Kalle pyytää 
Väisäseltä 200 markkoo «lisäruokaan ja 
hampaien korjuuseen». 

Jottaen vähän toesta kun näijen tämän-
päevän sankarien tienestit! Ruokae pit 
osin ite maksoo.

Suksi kuluki  
muillae Jalakasilla

Mutta eihän Iisvein hiihtävät Jalakaset 
tähän lopu, ei tokkiisa!

Aarne Jalakanen olj soan jäläkeen 

Suonenjoen 
Jalakasista

yks parraeta pitkiin matkoen hiihtäjiä 
koko muassa. Sota olj kolohina Aarnen 
kättä niin että toenen käs olj kyynärpiästä 
jäökistetty. Se koetu miehen kohtaloks 
kun Suomen joukkuetta valittiin St Morit-
zin kisoehin 1948. Karsintojen perusteella 
paekka oen kuuluna Aarnelle het Van-
nisen veljesten, Benin ja Pekan jäläkeen. 
Piävalamentaja Suarinen olj kuitenniin 
sitä mieltä, ettei kämpyräkätinen pärjee 
alappimaesemissa ja niin paekan sae Mart- 
ti Sipilä- niminen mies. Olokoon lohtuna, 
että Beni toe sieltä ronssia ja Pekka olj 
neljäs. Sipilä ei pärjännä.

Kalle 
Jalkanen 
Garmischin 
kisoissa v. 
1936. (yllä)

Erkki 
Jalkanen 

kilpaili 
Puijolla 

samalla nu-
merolla 13. 

Kuva oik.
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Aeka peto se Aarne olj suksilla: voetti 
vielä 50-luvun alussa minnuuttitolokulla 
90 kilometrin pittuisen Oulu-hiihon.

Vielä on maenittava Erkki Jalakanen, 
mahoton pikamatkoen mänijä - ei parraena 
vuosinaan löytänä montakaan parempoosa 
koko muassa.

Muitae oes kun ensinhän iisvetiset oppi 
hiihtämään ja sitten vasta puhumaan - vae 
miten se mänjkään!

Yks Jalakanen on vielä maenittava.

Olavia kututtiin  
mualarj Jalakaseks

Vaellusvuosina Raumalla ja Porissa 
(siitä ei sitte hiiskuta!) törmäsin taeteilija 
Olavi Jalakaseen, verrattommaan seo-

raveikkoon ja 
ihan joltiseenniin 
mualariin. Sinne 
olj Olavi eksynä 

Savon kielen seuran  30-vuotisjuhla 
pidetään 24.5.2012 klo 18   Kuopion 

kaupungintalossa. Juhlapuhujana on  Itä-
Suomen yliopiston rehtori  Kalervo 
Väänänen. Puhe on viimeisiä täälläpäin, 
sillä hänet on valittu Turun yliopiston reh-
toriksi. 

Ohjelmassa on savolaista pelimanni- ja 
kansanmusiikkia ja tervehdyksiä. Näyt-
telijä Seija Pitkänen esittää lausuntaa. 

Savon kielen  seuraa perustamassa 
Kuopion korkeakoulun  Snellmaniassa 
24.5.1982 oli 65 henkeä.  Väliaikaiseen 
johtokuntaan valittiin opettaja Unto Es-
kelinen Kuopiosta, rehtori Osmo Hän-
ninen Kuopiosta, maisteri Liisa Karttunen 
Kuopiosta, kirjailija Aarno Kellberg Iisal-
mesta, maakuntaneuvos Olli Kervinen 
Mikkelistä,  opettaja Lauri Koponen 
Kuopiosta, agronomi Marja Linnove Sii-
linjärveltä, lääninkouluneuvos Olli Mur-
torinne Kuopiosta,  opettaja Yrjö A. Pit-
känen Kuopiosta, emäntä Bertta Räsänen 
Kuopiosta, kansakoulutarkastaja Vilho 
Siikanen Pieksämäeltä, toimittaja Aimo 
Siltari Kuopiosta ja pankinjohtaja Kari 
Wuorisalo Kuopiosta.  Puheenjohtajaksi  
valittu professori Osmo Hänninen on sit-
temmin vetänyt toimintaa kaikkien kol-
men vuosikymmen ajan.  

Murre- vai kieliseura?
Seuran perustamisen yhteydessä kes-

kusteltiin pitäisikö seuran nimessä olla 
murre vai kieli, mutta katsottiin että kieli 
on käypäinen yläkäsite lukuisille savolais-
murteille.  

Perustavan kokouksen jälkeen Iisalmen 
Sanomien pakinoitsija luonnehti kokouk-

Savon kielen seuralla
30-vuotisjuhlat toukokuussa

sen merkitystä seuraavasti ”Kohtuullisen 
pitkän suunsoiton jälkeen Savon kielen 
seura tutkimuksen (huom. tutkimus-sana 
jätettiin pois) perustettiin aivan yksimiel-
isesti. Teko oli toiseksi tärkein sitten Kuo-
pion korkeakoulun perustamisen —Hom-
ma rupes nyt roilottamaan. ”   

”Roilotuksen” ansiosta  on  Savoon  
saatu mm. kolmattakymmentä muisto-
merkkiä tai -laattaa - jopa yksi patsaskin -   
kertomaan historiaan vaikuttaneista hen-
kilöistä ja tapahtumista.  

Tuhatvuotinen Savo – tapahtumaketjus-
sa vuosituhannen vaihteessa oli  useita 
tapahtumia.  Murremestaruuskilpailu ja  
murretori ovat saaneet  yleisön mielen-
kiinnon osakseen.  Valtakunnallisissa SM-
kilpailuissa savolaiset mestarit ovat saa-
vuttaneet hyviä sijoituksia.    

30-vuotishistoriikkiin kirjoittavat van-
hempi sihteeri Lassi  Koponen  sekä   kak-
situhatluvun sihteerit Tuomo Loikkanen,  
Marja-Riitta Saastamoinen ja Eila Ol-
likainen.  Seuran tapahtumista ja vaikut-
tajista kertovat emäntä  Aune Räsänen, 
Ylä-Savon murteen taitaja  Jukka Lap-
palainen  ja  artikkelitoimittaja Seppo 
Kononen.    

Juhlavuoden  
murremestaruuskilpailu

Savon kielen seuran vuosikokouksen 
yhteydessä Kuopiossa 31.3.2012 pide-
tään Savon murremestaruuskilpailu. Tule-
van kesän murretorilla esitetään haaskoo 
ohjelmoo  16.-21.7.2012.

Murremestari pääsee kisaamaan tois-
ten murteiden taitajista Suomen Heimojen 
SM-kilpailussa kesällä  2013 Iisalmessa.    

Rehtori Kalervo Väänänen juhlapuhujaksinaesen perässä, mutta sukua olj vielä 
Kuopion suunnalla. Sinneppä ol sukuloe-
maan mies kertomansa mukkan matkalla 
junakyyvvillä. 

Jossaen Suonenjoenko paekkeilla eli 
jossaen nous vieras ukko junnaan ja istu 
Olavia vastapiätä. Kahtoo tillitti koko ajan 
Olavia, ja jossaen Kurkimäen-Pitkälahen 
paekkailla ukon uteliaesuus olj voettana 
ja arastellen kysynä että anteeks vuan, 
mutta mahatteko olla Jalakasia? Olavi 
kerto pöllämystyneensä kun ihan vieras 
ukko osu oekeeseen. Olj vastanna että ky-
llä, kyllä Jalakasia ollaan, mutta mistä työ 
sen arvasia? No kun olj ulukonevat poski-
piät ja pintaverj, ukko olj vähän arastellen 
kuiskanna.

Olavin tunteneena voen vakkuuttoo, 
että paekkasa pit; sen mallinen olj Olavin 
nuamavärkki ja pintaan nousseita ver-
jsuonia olj yhessäe houkuteltu oluttuopin 
iäressä.

Niin että rakkaat rantasalamelaiset, 
katelkeepa ympärille ja kysäskee eppäilyt-
tävissä tappaoksissa että mahatteko olla 
Jalakasia.

Risto Juhani 

Olavi Jalkanen 
oli taiteilija, joka 
teki varsinaisen 
elämäntyönsä 
Satakunnassa. 

Tuulentie tulee järveltä päin,
se laineita läikyttelee,
ja hentoa kortta kaislikon
vihurilla se säikyttelee.

Se on aalloista irti ja levähtää,
minä mietin missä sen määränpää.
Se kulkee minne haluaa.
Ei pysähdy, menee vaan.

Se tarttuu koivujen runkoihin,
ja leppien lehdet vie tanssiin.
Vain latvoista kuusia koskettaa.
ja pyytää honkia valssiin.

Se nousee rinteille ja niityn luo.
Mutt mahda ei puroselle,
joka kivien välissä solistessaan,
vain ilakoi tuuloselle.

Puron reunalla riippuvat rentukkarivit,
voivat peilailla purosen veessä.
Mehiläiset saavat kukista juoda
ja nauttia niiden meestä.

Kas niinkin voi käydä, että pienenpi
saa suuremman hämilleen.
Niin ainakin nyt, kun tuulonen
sai pärskeistä ”nenälleen”. 

Tuulen tuulemaa Anja  
Karttunen    
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Käättötarkotus: ikävän karkotus, eli 
helepotusta ikävän ja huonon muistin liij-
jallisen kassaotumisen aeheottammiin häeri-
jötilloehin. Toesin ilimastuna ehkässöö er-
inäesijä muistisaeraoksia. – Vuan suattaapi 
se ekolookinen muistitikku toemija muis-
sahhii rennaoksissa.

Oereet: Jos ohimossa tuntuu ripeksivän 
paenetta ja ohtoo kolottaa, se suattaapi olla 
merkki ikävän ja huonon muistin liijjallis-
esta kerräötymisestä piähän. Aevot ja muut 
neorolookiset värkättimet on sillon vuarassa 
renata. Ee kaet sitä kestä tolokun immeinen 
kun piä rylykkyvvää omine aekonneen! 

Ee hättee, homma hoijjossa: Helepo-
tusta pittää rylykkyyseen suaha, ja siihen on 
nyt pohjossavoalesten muistiyhistyksessä 
kehitetty ekolookinen muistitikku. Kiän-
teentekövä uutuus, liäkevirmojen ja atk-
läöstäkkeijjen savolaenen huastaja! Tiältä 
tullaan, poes alta!

Käätä näen: Ota tikku hyppyssiis ja suj-
jaata oekeen korvan tuakse, anna haatuva 
siellä hollin tahi kahen aekoo. Ota tikku 

sitte uuvestaan näppiin, toljota sitä intens-
siivisesti silimiä räppäöttämäti, ja paena 
lopulta ohtoo vasten. Outtele vähä. Nyt out 
sätteilyttännä yljmiäräsen tympeen muistet-
tavan ekolookiseen muistitikkuun. Tikun 
suap hävittee polttamalla saananuunissa tahi 
haavvata se muahan muatummaan – se ku 
on ekolookinen ja pijolookisesti hajjoova.

Voep tietenni käättee myös melekutti-
mena. Tahi jos lipsjtuikkarilla toesen piän 
terottaa, suattaap sörkätä sillä sitä silimään, 
joka vanhoja muisteloo. Tahi kaevella eel-
isen kalakukon rämmäleet hampaankolosta.

Eekä siinä vielä kaekki! Jos ikävätä 
muistamista on kerräätynnä mahottomasti 
eekä tämän tikun kapasitteetti riitä ensinkää, 
Pohjos-Savon Muistiyhistyksen Muistiluot-
sissa on kehitettynnä pahhoehin ja riitillis-
siin tappaoksiin erityinen ekolookinen muis-
titikku V-8 turpo. 

– Vuan se on semmonen tappovehe, ettei 
sitä uskalla myyvä ku tiskin alta ja tynamii-
tin ostolupa siihenni pittää olla. Otaha tarvi-
htiissas yhteöttä, käväse taekka meiloo.

Ekolookinen 
muistitikku Kuopiolainen kulttuurin monitoimi-

vaikuttaja Outi Vuorikari on  tämän 
vuoden Savon nainen. Valinnan julkisti 
Kuopion Zontakerho II Area kansain-
välisenä  naistenpäivänä 8.3. 

HuK Outi Vuorikari tunnetaan paikalli-
sena kulttuurihistorian asiantuntijana. Hän 
on toimittanut julkaisuja mm. Minna Can-
thista,  J.W. Snellmanista, Juhani Ahosta 
ja Puijon kuvaajista. Keväällä ilmestyy 
teos kaupungin   elokuvateattereista ja 

Outi Vuorikarista 
Savon nainen
samalla selvitys mitä elokuvia ja keiden 
kirjailijoiden käsikirjoituksista Kuopiossa  
on aikojen kuluessa tehty. 

Outi Vuorikari johti  Kanttilan kulttuu-
rikeskuksen kannatusyhdistystä Minna 
Canthin kotitalon Kanttilan säilyttämisen 
ja kulttuurikäyttöön saamisen puolesta 
käydyssä pitkäaikaisessa taistelussa.  
Näillä  näkymin taistelu näyttää hävityn, 
talon omistava rakennusyhtiö ilmoittaa 
haluavansa tehdä  taloon asuntoja ja toi-
mistotiloja.  Kaupunki määräsi äskettäin 
rapistuneen rakennuksen korjaamista 
vaativan uhkasakon. 

Outi Vuorikarin johdolla kannatusyh-
distys sai  ajettua Minna Canthille ja tasa-
arvolle yleisen liputuspäivän kirjailijan 
syntymäpäiväksi 19.3.   Pohjois-Savon 
kotiseutuyhdistysten liitto  myönsi tästä  
Outi Vuorikarille Vuoden kotiseututeko-
tunnustuksen 2005. 

Vuoden maahanmuuttajanaiseksi Zon-
takerho II valitsi Siilinjärvellä asuvan lähi-
hoitaja Juliana Stedtin. Hän on kotoisin  
Tansaniasta ja tuli Kuopioon kaksikym-
mentä vuotta sitten. 

Teksti: Eila Ollikainen

Pienillä resursseilla ja pääosin vapaaeh-
toisvoimin toimivilla paikallismu-

seoilla on tärkeä rooli paikallisesti ja 
kansallisesti merkittävien kokoelmien 
ja rakennusten ylläpitäjinä, paikallishis-
toriallisen tiedon välittäjinä ja kulttuu-
rikokemusten tarjoajina. Ne tarvitsisivat 
nykyistä enemmän tukea ja resursseja 
kokoelmatyöhönsä sekä rakennustensa 
ylläpitoon ja korjaukseen.

Tämä käy ilmi tuoreesta paikallismu-
seoiden tilannetta selvittäneen työryh-
män loppuraportista, joka luovutet-
tiin kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo 

Työryhmä: Paikallismuseoiden  
kulttuuriperintötyö tarvitsee tukea

Arhinmäelle maanantaina 5.3.
Opetus- ja kulttuuriministeriön aset-

taman selvitystyöryhmän korostaa, että 
paikallismuseot tekevät kokonaisvaltaista 
kulttuuriperintötyötä ja edistävät toimin-
nallaan tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja 
-ympäristöstä. Paikallismuseot toimivat 
oppimisympäristöinä, työllistäjinä, palve-
luntarjoajina, kulttuurimatkailukohteina, 
asiantuntijoina sekä vapaaehtoistyön ja 
osallistumisen areenoina. 

Paikallismuseoihin liittyvään vapaaeh- 
toistoimintaan osallistuu vuosittain noin 
10 000 ihmistä.

Puijo kukkulankuningas kommee
ruunu piässä kaavaks kahteloo
meejjän kaapungilla ollu onnee
ilontuojoo tuota aatteloo.

Sieltä näkköö paljon Luojan luomoo
ikihonkii issoo huminoo
silimille se on hyvvee ruokoo
immeeselle sielun ravintoo.

Kukkulankuningas 
Meejjän Puijo kukkulankuningas
suurten maesemien valtijas
suorassa ku ryhti ruhtinaalla
Puijontorni linna kuninkaan.

Matkalaesii kaepuu korkejalle
torni toeveet täättää turistii
kukkulalle Puijon kuninkaalle
onnenlaalu noosoo pilivii.

Irja Turunen

Outi Vuorikari on penkonut paikallishis-
toriaa monelta kantilta. Seuraavan kirjan 
julkistamista odotellaan jo  seuraavan 
Aakustin ilmestymisen aikoihin.
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Esi-isien jäljillä idässä ja lännessä

Savon Holländereilla 
kytkentöjä Uuteen Ruotsiin
Siilinjärveläinen mummoni 

Hilja Nuutinen oli omaa 
sukuaan Holländer. Hänen Tel-
lervo-sisarensa oli 1960-luvulla 
löytänyt tiedon, että Viipurin 
linnan päällikkönä oli 1660-lu-
vulla Peter Hollender ja että 
Peterille oli kuningatar Kris-
tiina lahjoittanut  Ala-Säiniön 
myllyn.  Jännittävältä tuntuneita 
tietoja aloin tarkistaa. Lisää tie-
toa löytyi edesmenneen Georg 
Lutherin tutkimuksesta Släkten 
Hollender Ridder.  Kanslianeu-
vos Lutherin tekemästä selvi-
tyksestä oli hyvä jatkaa suvun 
savolaislinjan tutkimista.

Savon Holländerien, Hol-
lenderien, Hankimoiden ja 
Honkipurojen esi-isä, laivuri 
Hans Ridder (n.1580-1655) 
muutti perheineen 1620-luvun 
alussa Hollannista, Amster-
damin eteläpuoleiselta Reinin 
suistoalueelta Tammisaareen. 
Suomessa sukunimeksi tuli 
varsin pian Hollender aiemman 
kotimaan mukaan. Hans rahtasi 
laivallaan armeijan materiaalia 
ja hevosia Tammisaaresta ja Turusta Tal-
linnaan. Hän oli raatimies, pikkutullin ra-
hastaja ja  Tammisaaren pormestari 1642 
sekä herrainpäiväedustaja 1647/49.  

Vuoden 1650 jälkeen hän muutti Viipu-
riin. Vuonna 1628 Hans lähetti molemmat 
poikansa, Hansin ja Peterin oppiin ja uraa 
luomaan Tukholman Amiraliteettiin. Pe-
rusopetuksen pojat olivat saaneet kielitai-
doista päätellen Alankomaissa.

Vanhempi pojista,  Hans (n.1605-1658) 
nimitettiin muonituskirjuriksi  Ami-
raliteettiin, ja sai vastuulleen kolme myl-
lyä ja mylläriä sekä leipomon ja olutpani-
mon. Vuonna 1641 Tukholman rahakamari 
nimitti Hansin Viipurin ja Savonlinnan 
läänin lääninkirjuriksi ja tässä asemassaan 
hän valvoi maaherrankin toimia. Maaher-
ra Johan Rosenhanen pitämä ainutlaatui- 
nen ja päiväkirja vuosilta 1652-1654 on 

säilynyt ja siellä mainitaan usein Hans 
Hollender joko nimeltä tai lääninkirjurina. 
Päiväkirjasta löytyy merkintöjä myös 
Hansin veljestä, Peteristä. Hans sai kun-
ingatar Kristiinalta lahjoituksina useita 
tiluksia verotuloineen Viipurin lähialueil-
ta. Kruunu palkitsi näin ansioista palkan 
ohella korkeita virkamiehiään.  

Lääninkirjurin virasta erottuaan 
Hans muutti Turkuun ja toimi 1657 
kruunun vero- ja muonitusmestarina 
asuen omistamassaan talossa Aura-
joen pohjoisrannalla Kuningattaren 
Jokikadulla. Kuoltuaan Hans haudat-
tiin Turun tuomiokirkkoon melko eteen 
Tottien haudan viereen. Suomen Rid-
der Hollenderit, Hankimot ja Honkipu- 
rot ovat Hansin jälkeläisiä.

Peter kynsi merta 
Uuteen Ruotsiin

Veljeksistä nuorempi, Peter (1608-
1692) nimitettiin luutnanttina 1637 Etelä-
Suomen laivastokomppanian päälliköksi.  
Vuonna 1639 Klaus Fleming määräsi 
hänet edellisvuonna Delawarejoen ran-
nalle perustetun Ruotsin siirtokunnan, 
Nya Sverigen komendantiksi. Kuningatar 
Kristiinan suojeluksessa hän lähti Kalmar 
Nyckel–aluksella Göteborgista syksyllä 
1639 päämääränä   ”Länsi-Intia” ja Kristii- 
nan linnoitus. Mukana olivat ensimmäiset 
uudisasukkaat Uuteen Ruotsiin. 

Laiva joutui myrskyyn Pohjanmerellä 
ja sitä korjattiin Hollannissa telakalla 
kahteen otteeseen ennen kuin purjehdusta 
Kanarialle ja sieltä suotuisten pasaatitu-
ulien myötä Karibian kautta Delawarejoen  
suistoon voitiin jatkaa. Laiva saapui Nya 
Sverigeen 17.4.1640.  Peter toimi sekä 
linnoituksen komendanttina että alueen 
ensimmäisenä kuvernöörinä. Hän osti 
maa-alueita siirtokuntaa varten Lenape-
intiaaneilta ja hänellä oli hyvät suhteet 

alkuasukkaisiin. Palattuaan Ruotsiin 1644 
Peter osallistui laivaston operaatioihin 
Tanskaa vastaan, ylennettiin laivastokap-
teeniksi ja nimitettiin 1651 Uudenmaan 
laivamieskomppanian päälliköksi Viipu-
riin ja ylennettiin majuriksi. Vuonna 1666 
hänet nimitettiin Viipurin linnan pääl-
liköksi ja myöhemmin komendantiksi.  
Peter jäi eläkkeelle 1681 ja muutti Tuk-
holmaan. 

Kuten veljensä Hans, myös Peter sai 
kruunulta lahjoituksina tiluksia, verotus-
oikeuksia ja mm. myllyn Ala-Säiniön ky-
lässä.  Kruunun kassan tyhjentyessä jat-
kuvien sotien vuoksi peruutettiin ikuisiksi 
ajoiksi annetut lahjakirjat isoissa reduk-
tioissa 1660-1680.  Peter kuoli 1692 ja 
haudattiin lopullisesti 1697 Viipuriin Sii-
kaniemen kirkkoon. Kirkko tuhoutui tuli-
palossa perustuksiaan myöten venäläisten 
hyökätessä 1710 Viipuriin.

Pelastus metsäsavolaisillekin
1500-luvun lopulla Ruotsiin muutti 

suuri määrä savolaisia kuningas Kustaa 
Vaasan kannustamana ja osa hankki alu-
eilleen kuninkaan vahvistuskirjan.  He 
menestyivät hyvin kaskimaita viljelemällä 
ja metsästystä harjoittaen.  1600-luvulla 
kaskenpolttoa rajoitettiin ja 1639 kuninga-
tar Kristiinan nimissä annettiin määräys, 
jossa määrättiin vangittaviksi kaikki 
lupakirjatta metsissä asuvat suomalaiset. 
Heidän pirttinsä ja viljansa sai polttaa ja 
suomalaisista tuli henkipattoja. 

Vuonna 1638 perustettuun Dela-
waren Ruotsin siirtokuntaan, Nya Sveri-

Kalmar Nyckel täysissä  
varusteissaan on upea näky merellä.

Kalmar Nyckel purjehti Itä-Mereltä Atlannin yli Uu-
teen Ruotsiin, Delawareen. Kuva: Hanna Andrew
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Jo heti aamutuimaan uintikaverit-
kyselivät: Määtkö markkinoille?
-Mään.
Käätkös kaappahallissa?
-Kään.
Nyt ollaan kuitenkin jo tulossa torilta, 

Tumi ja minä, ihan meijerin nurkalla.
Ptruu, hiljennä vähän, taitaa valot olla 

punaisella.
Vireästi tamma juosta helkytteli alas 

Kauppakatua pysähtyen kuitenkin vanhasta 
tottumuksesta ravintola Sampon kohdalle, 
eikä ihme, tammankin nokkaan pölähti 
Sampon avonaisesta ovesta herkullinen 
tuoksu.

Nakkasimme pollelle tukon heiniä ja 
ikään kuin markkinoiden kunniaksi ison 
palan Wiipurin rinkeliä.

Karistelimme enimmät lumet kamp-
peistamme ja työnnyimme sisään pollen 
jäädessä natustelemaan rinkeliään.

Paikka ei ole mikään eliittiravintola, 
onpahan vain jonkinlainen työläisruokalaa 
muistuttava kapakka, mutta kyllä siellä ovat 
ruokailleet niin herrat, kuin narritkin.Meille 
narreillehan se oli kuin nyrkki silmään.

Mitä herroille saisi olla,  kysäisi van-
hemmanpuoleinen naistarjoilija, joka si-
simmässään kyllä oivalsi, ettemme mitään 
herroja koskaan ole olleetkaan. Kuitenkin 
on sellainen tapa vain kysyä.

Tumi, joka on teatterimiehiä, otti heti nua- 
maasa näyttämöltä peräisin olevan  ilmeen 
ja kysyi  saisimmeko nähdä ruokalistan.

-Hetkinen, ett ögonblick!
Tarjoilija tunnisti Tumin oitis kau-

punkimme julkkikseksi, mutta minun 
suhteeni hän epäröi, ajatteli minun olevan 
herr Svensson från Örebro, siitä kaksikie-
linen ilmaus.

Minäkin avasin suuni ja aloin lotos-
too ihan selevvee savvoo:  Mitteepäs myö 
muuta,kun niitä ruisjauhoissa leivitettyjä, 
voissa paistettuja muikkuja.

Tarjoilija kiitti tilauksesta, ei sanonut 
tack, tack, kun oli oivaltanut minut hetki 
sitten maanmiehekseen.

Eipä aikaakaan, kun pöytäämme kii-
kutettiin kaksi lautasta täynnä mitä ihaninta 
apetta, kullankeltaisiksi paistettuja muik-
kuja ja pottumuusia.

-Mitä herrat haluaisivat juoda?
Kuumaa punssia, kun niin vilulla hyr-

ryyttää, ehdotin minä teatterimiehelle.
Tumillehan sellainen ehdotus sopi.
Ennen kuin olivat punssiveden edes 

saaneet variksi, olivat muikut siirtyneet sui-
himme, siinä sitten viimeisiä rasvatippoja 
suupielistämme pyyhkiessä tuotiin meille 
kuumat juomat.

Punssilasi,  jos toinenkin katosi kurk-
kuihimme, ikään kuin palan painikkeeksi,  
kunnes portsari tuli pöytämme ääreen ja 
ehdotti: Pitäisikö herrojen siirtyä vähän 
tuonne raittiiseen ilmaan?

Pollelta olivat heinät loppuneet, eikä rin-
kelistä häivääkään, hermostuksissaan vain 
kuopi  jäistä katua.

Istuimme reslaan, heittäydyimme rekeen 
ja ajoimme täyttä laukkaa kaupungista pois. 
Tumi ja minä  päästimme ilmoille kak-
siäänisen savolaisten laulun, Tumin teatteri- 
miehenä solistina duota johtaen.

Aloin jo pitää tarjoilijan ansiosta itseäni 
herra Svenssonina, niinpä kajautin ilmoille: 
Du gamla du fria, du fjällhöga nord, du 
tysta, du glädjerika sköna, jag hälsar dig 
vänaste land upp på jord,  din sol din dina 
ängder gröna……..

 Osmo Kuokkanen
OK kiersi maailmalla myymässä kuopiolaista 

kultasepäntaitoa ja arvostaa kotimarkkinoita.     

Tammi- 
markkinoilla

geen tarvittiin uudisasukkaita  ja taitavia 
kirvesmiehiä.  Monille vainotuille ns. 
metsäsuomalaisille muutto ”Länsi-In-
tiaan” oli silloin pelastava vaihtoehto, 
saihan suomen kieltä puhuvat Ruotsissa 
rangaistuksetta jopa tappaa. Monet Sa-
vosta Ruotsin metsiin muuttaneet mat-
kasivat perheineen yli 370 vuotta sitten 
Kalmar Nyckelillä Göteborgista Uuteen 
Ruotsiin.  Kalmar Nyckel teki Ruotsista 
neljä edestakaista matkaa Amerikkaan ja 
historialliselta merkitykseltään sen kanssa 
kilpailee vain kuuluisa valtameripurjealus 
Mayflower. 

Kalmar Nyckel-säätiö Delawaressa 
vaalii Kalmar Nyckel-laivan perinnettä ja 
on talkoovoimin rakentanut  mm. Vaasa-
laivan rakenteisiin tutustuen 1600-lu-
vun  purjealuksen. Vanhoja menetelmiä 
ja materiaaleja mahdollisimman tarkoin 
noudattaen tehty purjelaiva laskettiin Wil-
mingtonissa vesille 1997. Viime syksynä 
Irene-hurrikaanin jälkeen vaimoni ja minä 
pääsimme Atlantin aalloille Kalmar Nyc-
kelillä.  

Lewesin satamasta alkanut purjehdus 
herätti vahvoja tunteita. Samanlaisella, 
nykyisillä mittapuilla mitaten pienellä 
aluksella setäni kymmenen sukupolvea 
aiemmin ja monet savolaiset perheet ylit-
tivät Atlantin matkallaan lähes tuntemat-
tomaan päämäärään. Tuntui uskomat-
tomalta se rohkeus joka tarvittiin matkaan 
lähtijöiltä, olkoonkin että monien mielissä 

oli annetut lupaukset omista tiluksista 
Uudessa Ruotsissa. Kun miesvoimin ran-
teen vahvuisia köysiä kiskoen saimme 
purjeet ylös ja tuuli alkoi kuljettaa Kalmar 
Nyckeliä, tuntui historia läheiseltä. Tunne 
oli mieleenpainuva.

  Matti Halonen

Lähteitä: Luther Georg, Släkten Hollender  
Ridder, Genos 63 (1992)
Wiipurin läänin kopiokirja 1669
Johan Rosenhanes dagbok 1652-1661
Päivi Parhi-Riikola, Tiede-lehti 8/2005

Entisöity Kalmar Nyckelin tunnusmaski 
aluksen kölipuussa.

Laivalla kirjoittaja vasemmalla, 
seuraavana Earl Seppala, Kalmar 
Nyckel-säätiön johtokunnan jäsen, 
esivanhemmat suomalaisia.Kuva: 
Tytti Halonen

Kävimme laivalla!
Savon kielen seuran, Rettelon 

ja Savonian henkilöitä oli mukana 
matkalla, joka tehtiin v. 2001 Finn-
Festiin Pennsylvaniaan. Heinäkuun 
24. päivä kävimme New Swedenissä. 
Kävimme Kalmar Nyckel –laivassa. 
Enpä silloin tiennyt, että laiva liittyi   

     niin läheisesti mummoni ja 
   minun esi-isään. Veljeni Matti  

           ja hänen vaimonsa Tytti kävivät 
     laivassa syksyllä 2011 ja näin 
     asia tuli esille, oheisesta jutus-
     takin.

Marja-Riitta Saastamoinen
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Kuokkimalla kaekki alako, sisu ol’ suuri,
vaetonaesena ukko istu, nokinen ku’ muuri.
Lehemänkantturasta suatiin litra par’ maetoo,
särvintä lammesta jos joskus suatii’ kalloo.
Savupirtin hämärissä ol’ joskus ootoo taekoo,
Suomalaenen kulttuur’ el’ vielä korpiaekoo.

Nii’ pientä hirs’mökkijä tuskin mistää löötää,
pettuleepä kuulu sillo’ aena ruakapöötään.
Korpisuokii peltomuaks’ pikku hiljoo muuttu,
akkaen töehin ukko tuskin vahinkossakaa’ tarttu.
Kymmenkunta lasta akan helemoessa riippu,
jossaen närreen katveessa ”korpikyynel” tippu.

Riistoo sillo’ sualistettiin, harvon ol’ tyhäjä tulos,
kaekki suahut elläemet suolistettii’ ulos.
Pärreet hirren rakosissa valloo pirttiin anto,
puhtetöenää akka vielä veinkii’ tuppaan kanto.
Illemmalla aena tehtii yöks’ lattijalle siskon’peti,
kylämän torpan lattijalla rakosista ussein veti.

Pirtti’viljelystä salloo harrastettii aena öesin,
lapskatras akalle ol kaekkein suurtöesin.
Mehtäsuomalaesija oltii vielä sata vuotta sitten,
lukutaeto ylen harvinaesta, ol aekoo ajatusten.
Talavet ol ankarija, paleltiin kera lasten,
ukko vuol kirvesvartta lattija-lankkuja vasten.

Kööhä ol korpi›pelto joka sillo› ruokoo anto,
akka rukka tiineenä tuas uutta lasta varto.
Kesällä ku kuara verso, hevone myös varso,
lähilampi kalloo anto, ukko ne syötäväks› kanto.
Savusaanan laatehilla pestii viikon hiet poes,
mutta saanasta tullessa, ee nokisempi olla voes.

Siemenet ol kylevetty, ol vuan suo kuokka ja Jussi
sitte joskus syksymällä, ehkä täätty jaahopussi.

Juhani Antikainen 
sampy.antikainen@mail.com

Suo kuokka ja Jussi!

Kirjakevät on savolaisittain harvojen ja 
valittujen. On parasta aloittaa syksyn 

2011 kirjoista. 
Marraskuussa julkaistu Jussi Lähteen 

Aidankaataja – Lasse Lehtisen tähänas-
tinen elämä ja teot, (Helsinki Kirjat 2011) 
on sopivaa vaalivuoden luettavaa. Mar-
raskuussa ilmestyi myös Kaija Vuorion 
Niuva-kirjan toinen osa Niuva. Niuvannie-
men sairaala 1953–2010 (Niuvanniemen 
sairaala 2011). Kirjat ovat osaltaan myös 
Kuopion historiaa. 

Joulun alla julkistettiin Helena Riekin, 
Merja Marinin ja Heikki Lukkarisen 
Kalmiston kertomaa. Kuopion Sankaripuis- 
ton vanhalta hautausmaalta. Teos on Kuo-
pion ev.lut. seurakuntayhtymän julkaisu. 

Vähän vierastan omakustantamoita, 
vaikka esimerkiksi Leila Simosen Voi-
mapajan Teräsvuo-dekkarit ovat maini- 
oita kuten Loistava lähtö (2011). 

Icasos-kustantamo julkaisee lastenkir-
jan, Tatu Kokon kirjoittaman Roskasakki 
ja kadonnut kulkunen. Kirjan on kuvitta-
nut graafikko Timo Filpus, joka tunnetaan 
Savon Sanomien karikatyyrien tekijänä.

Maaninkalaisen sarjakuvantekijän 
Pentti Otsamon Kahvitaukoa (Like) 
pääsemme lukemaan jo tammikuussa.

Kesäsavolainen Pirjo Rissanen kir-
joittaa sukutarinaa Syrjärannan naisista. 
Kesän muisto (Gummerus) ilmestyy maa-
liskuussa.

Aika jätti eli Sanataiteilija kävi täällä. 
Juice Leskisen valitut runot julkaisee 
Tammi maaliskuussa.

Olli-Pekka Tennilä on Kuopiosta ko-
toisin. Hänen toinen kokoelmansa Yksin-
keltainen on kaksinkeltaista (Poesia, huh-
tikuu) houkuttaa lukemaan. 

Leevi Lehdon suomentamaa James 
Joycen Ulysses, Gaudeamus, pitää odottaa 
toukokuuhun. Lehto tunnetaan Kuopiossa 

Kirjakevättä savolaisittain 
vuosittaisista Kirjakantti-vierailuistaan. 
Pitäisikö lukea odotellessa kesken jäänyt 
Pentti Saarikosken suomentama Odys-
seus, joka julkaistiin Keltaisessa kirjastos-
sa 1964. ”Sallikaa minun käyttää kallista 
palstatilaanne. Laissez faire -oppi...”

Tuija Lehtisen Yllätysten ysi. Rebekka 
7 tulee Tammelta huhtikuussa.

Teologian tohtori ja pappi Kari Kuu-
lan Kotona kristinuskossa on maaliskuun 
kirja (Kirjapaja). Tietoteoksessa pohdi-
taan uskon ja arkijärjen suhdetta. 

Wille Riekkinen – Seppo J. J. Sirkka 
(kuvat) vievät Erävesien lumoon (Kirja-
paja, huhtikuu).

Savolaiskirjailijat ilahduttavat 
Kuopiossa on vähän kirjailijoita, 

siksi laatukustantajalta julkaisevasta esi-
koiskirjailijasta ilahtuu.

Kuopiossa hiippakuntasihteerinä 
työskennellyt teologian tohtori Marjo-
Riitta Antikainen jatkaa suomalaisten 
naisvaikuttajien elämänkertojen tutkimis-
ta, maaliskuussa ilmestyy lottajohtaja 
Fanni Luuk- 
kosesta kertova 
Ve lvo l l i suuden 
kutsu (Otava). 

Saija Nissinen 
Sitomisen taito ja 
muita novelleja 
(Atena). Novel-
leja ihmiselämän 
käännekohdista 
ilmestyy huhti-
kuussa.

Lottajohtaja 
Fanni Luuk-

kosen viimeinen 
leposija Iissä. 

Kuva:  
Jukka Nykänen
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Helsinki fokuksessa
Helsinki – vuosi 2012 maailman design-

pääkaupunki saa tutustumaan kaupunkiin 
kirjojen avulla.

C.L. Engel – Koti Helsingissä, sydän 
Berliinissä (Schildts). Useiden tekijöiden 
kirja arkkitehdin elämästä ja rakennuksis-
ta. Ilmestyi tammikuussa.  Pauli Jokisen 
matkassa taittuu Helsinki kävellen – Walk-
ing in Helsinki (Minerva, helmikuu). Tätä 
passaa odottaa maaliskuuhun, Eino Lei-
no: Kirjailijoiden Helsinki (Gummerus).

Vallan riemukkaalta näyttää Karo 
Hämäläisen, Salla Savolaisen ja Mark-
ko Tainan lastenkirja Hurraa Helsinki – 
Ikioma kaupunki (Tammi, helmikuu).

Pokkarit ovat mainioita “junamatkakir-
joja”! SKS:lta ilmestyy paljon pokkareita, 
klassikkosarjasta poimin Jorma Kor-
pelan Tohtori Finckelmanin ja Juhani 
Ahon Uudisasukas ja muita lastuja sekä 
WSOY:lta Kari Hotakaisen Buster Kea-
tonin (heinäkuu).

Ritva Kolehmainen

Saija Nissinen tunnetaan ISAKin toimin-
nanjohtajana. Eläkeikäisten elokuvakerho 
Hopeatähti sai oman elokuvafestivaalin 
marraskuussa. Kuninkaan puhe -juliste 
paikoilleen ja katsomaan!  Kuva: Ari 
Nyyssönen.

Nykyaekana kaekki työt helepottuu, niin kun tuokii ketu jahtuu,
kun riistapoluttii, metässä umpeotuu –voe kehno, mut siihennii tottuu.
Ee tarvii evveesä heelaattoo, kun jo karvakaaluksen turkkiisa värvee,
kettusiimoo, punasine lippunee -neovo on – elä rahojaes tärvee.
Vanaha haalikko – piippu ruosteessa on, tuvan seenällä remmissä roekkuu,
eokot ehtii syytä, mistä kantelun saes, ku yhtenää ukko vuan torkkuu.

Nykyään kun ketut kasvaa häkissä  ja keettoruualla mokomat ellää,
ee pakko oo passissa väristä ,- eehä mehtuutaetookaa oo ennee kellää.
Ketun metkuja katellaa vua netistä, niitä koerat ku lontoossa jahtoo,
jahtijuttuja, pelloesta ja metistä – ee kuule  ku kaekki ukot valamista kahtoo.
Ee kulu ukoelta suappaat kumiset, eekä villasukista hiki haese,
vuan turha kaet näestä on jupista,  ku eokot vahtii, puhkiiko suvelta paese.

Mut ompaha muuahta porukka, joka ketujahtuuta yllä pittää,
seon niille yks ja sama – suapko kottoo kettuja, vae pittääkö männä ittää.
Neku hallihtoo koko kettuhalametta – jokon majoettunna Vuajasalloo,
kerran vuessa ne kirkkaa voemalla – suap- ”supin”- ku joku sen allesa talloo.
Se on ”jänkhänpoekaen ” porukka – joka miesten kehumiselle aehetta antaa,
monet ketut on niihen urakka – mutta, kuka ruoja niitä koettiisa kantaa.

”Kettujahti ”, on nimi sille päevälle – jonka turvin ukot mehtään piäsöö,
toevomus on, saesko voeta leevälle – tae soppakupin , se kaet varminta lienöö.
On Alahovin tantereet tallattu – kevättalavine päevä ku iltaan kiäntyy,
kokopäevä on jahtuuta mallattu – mut sopan syöntii kaet ukot niäntyy.
Eekä ketun nahkookaa oes reejille ammuttu – kuula satu ee issoonkaa taaluu,
nii on tuaes yks talavine päevä kirkastettu – suap uamulla herätä kukonlaaluu.

Kettujahtuu  2012

Koti- ja synnyinseutu ovat varmasti 
jokaiselle yksi tärkeimmistä elemen- 

teistä, joille elämä rakentuu. Tietoisuus 
omista juuristaan – suvustaan ja 
ympäristöstään – vahvistaa minuutta ja 
tukee omien päämäärien hakemista.  Kun 
ihminen ikääntyy, nämä asiat alkavat 
saada uutta syvyyttä.  Oma synnyinseutu  
lapsuuden ja nuoruuden ympäristöineen 
palaavat uudelleen lähelle, vaikka ihmi-
nen fyysisesti olisi erkaantunut kauaskin 
niistä.  

Viime vuosina on yhtä enenevässä 
määrin alkanut syntyä kyläkirjoja, jotka 
alueiden omien asukkaiden silmin luo-
taavat seudun elämää, tapahtumia, ihmisiä 
ja kehitystä.  Nämä kirjat ovat syntyneet 
todelliseen tarpeeseen.  Ne palauttavat ih-
misille mieleen jo unohtumaan päässeitä 
tapahtumia, mutta antavat tietoa myös 
nuoremmille sukupolville isien elämästä.  
Kirjat eivät ole tiedettä eikä semmoiseksi 
edes tarkoitettukaan.   Kuvin ja sanoin ne 
antavat ihmisläheisen näkökulman seu-
tukunnan arkeen ja juhlaan iloihin ja su-
ruihin, paikallisiin suurmiehiin ja persoo-
niin.

Meillä syntyperäisillä lapinlahtelaisilla 
on ollut harvinainen onni saada kotiseu-
tunälkäämme ravitsemaan kotiseutuneu-
vos Leo Puurunen, jonka kokoamat 
ilmeikkäät kyläkirjat antavat todella mie-
lenkiintoista tietoa eri kylien vaiheista.  
Uusin teos on  vuonna 2010 ilmestynyt 
Pajujärven kyläkirja.  Se luotaa monipu-
olisella tavalla Pajujärven ja siihen kiin-
teästi liittyvän Luhin kehitysvaiheita. 

Lapsuuden mummolan seutu on al-
kanut  sykkiä aivan uutta elämää.  Näin 
kävi myöskin vuonna 2004 ilmestyneen 
Nerkoon kyläkirjan kohdalla.  Savolan 
rannat alkoivat lainehtia entistä kirk-
kaammin sedän jälkeläisten valottamina. 

Kirkonkylästä ja sen lähiympäristöstä 
koottua kirjaa odotan suorastaan jänni-
tyksellä.  Kai sellainen on jo työn alla?

Kyläkirja on siitä hauskaa luettavaa, 
että siihen voi tutustua pala palalta ja sa-
malla yhdistää mielessään ne omiin muis-
toihinsa.  Ne eivät välttämättä mene yksiin 
keskenään,  sillä jokaisella on oma näke-
myksensä ja kokemuksensa asioista.  Mut-
ta  juuri siitä muodostuu yhteisöllisyys, 
omista yhteisistä kokemuksista.  

Pajujärven kyläkirja on omassa 
käytössäni kulunut ennen muuta Luhin 
kylää koskevalta osalta.  Se pieni tyttö, 
joka 50-luvulla yhdessä mummon ja ukin 
luona katseli asutustiloista rakentuvan ky-
län syntyä, näkee nyt aikuisena edelleen 

sen valtavan innon, jolla sodasta palan-
neet miehen rakensivat perheilleen uutta 
elämää.  Se kaikki on hienolla tavalla saatu 
Leksan kokoaman teoksen kansien väliin.  

Sanotaan, että ihminen, joka ei tunne 
menneisyyttään, ei ymmärrä myöskään 
nykyisyyttään.  Toivoisinpa siksi, että 
lapinlahtelaiset ja sieltä maailmalle pon-
nistaneet löytäisivät omikseen nämä ky-
läkirjat.  Ne  ovat oiva lahja viemisiksi ja 
tuottaisivat iloa koko perheelle.  Lapinlah-
den paikallislehden Matin ja Liisan väki 
varmaan neuvoo, mistä näitä muistojen 
aarrearkkuja löytää.

Tuula Ollila
entinen Savonjärven ja 

nykyinen kaapunnin tyttö

Yks Lyytinen

Kyläkirjat syventävät
kotiseututietoisuutta
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Kuopion maaseurakunnan Kurkijoen 
kylässä Pitkäsen omistamassa Hevos- 

ahon talossa vietettiin lokakuussa 1847 
talon tyttären Elisabeth Pitkäsen 
ja Aaro Savolaisen häitä. Juh-
lallisuudet kestivät tuolle 
ajalle tyypillisesti kolme 
päivää. 

Kolmensadan hää- 
vieraan joukossa oli 
tavanomaista arvo-
valtaisempaa jouk-
koa, joista tunne-
tuin oli nilsiäläinen 
herännäis johta ja                
Paavo Ruotsalain-
en.

Häntä sanottiin 
aikanaan leikillisesti 
kolmen hiippakun-
nan piispaksi. Pappeja 
kin oli peräti kolme 
joista vihkimisen toimitti 
J.I.Bergh, yksi Suonenjoen 
kappalaisen kolmesta pap-
pispojasta. Nilsiästä oli papiston apulain-
en Lars Anders Landgren, Ruotsalaisen 
uskottu kirjeiden kirjoittaja. Kuopiosta 
oli tullut papiston apulaisena siellä vuo-
desta 1843 toiminut Erik Sauren. Mu-
kana häissä oli myös heränneitten sisäpi-
iriin kuulunut Säämingin lukkari Pietari 
Wenell, Nurmeksen kirkkoherran Aron 
Wenellin poika.

Häät sujuivat tavanomaisen kaavan 
mukaan ja vieraanvaraisuus oli ainakin 
riittävää. Alkoholia käytettiin runsaasti 
ja siitä seurasi kolmatta vuotta kestänyt 
oikeusistuntojen sarja Tuusniemellä. 

Muutaman viikon kuluttua häiden jäl-
keen J.H.Hiltunen ilmestyi Kuopioon 
maaviskaali C.G.Järnefeltin puheille ja 
kertoi, että hänen 17- vuotias poikansa 

Heikki Hiltunen oli ollut kyseisissä häis-
sä ja nähnyt herännäisjohtaja Paavo Ruot-
salaisen melunneen ja kiroilleen juovuk-

sissa häävieraitten keskellä.
Ensimmäinen oikeusistun-
to pidettiin Tuusniemellä 

maaliskuun lopulla 1848 
ja siellä Heikki Hiltunen 
kertoi tapahtumien ol-
leen ilmiannon mukai-
set paitsi, että hän ei 
ollut kuullut Paavo 
Ruotsalai-sen kiroil-
leen. Muita haastet-
tuja ei ollut paikalla.

   Toisessa is-
tunnossa myös 
Paavo Ruotsalainen 
oli paikalla. Häntä 

edusti hänen hyvä 
ystävänsä ja herän-

neisiin kuulunut raati-
mies C.A.Malmberg, joka 

myöhemmin toimi Kuopi-
ossa henkikirjoittajana, läänin-

rahaston hoitajana ja kollegiasessorina. 
Puolustus kiisti syytteen ja kertoi Ruot-
salaisen nauttineen alkoholia vain lääk-
keeksi rintakipuun. Varsinkin säiden vaih-
tuessa vanha hevosen potkun aiheuttama 
vaiva rinnassa vihoitteli tuskallisesti.

Juopumuksesta epäilty  
saarnamies vältti istuntoja

Juttua käsiteltiin kaikkiaan viidesti, 
mutta Ruotsalainen oli paikalla vain 
toisessa istunnossa. Todistajia kuultiin 
kolmattakymmentä ja vain muutama Hil-
tusen lisäksi todisti Ruotsalaisen olleen 
juovuksissa. Varsinkin heränneitten ydin-
joukko todisteli Paavon puolesta.

Sairauteen vedoten Ruotsalainen ei 

enää myöhempiin istuntoihin ilmestynyt. 
Sairauden vakavuutta epäillyt syyttäjä, 
maaviskaali Järnefelt laittoi ensin nimis-
mies Lagerstamin ja kaksi lautamiestä vie-
railulle Aholansaareen tutkimaan syyte-
tyn kuntoa. Paavon ystäviin kuuluneen 
nimismiehen vakuuttelut eivät riittäneet 
syyttäjälle ja hän laittoi asialle Nilsiä kirk-
koherran A.F. Hjelmmanin. Hän ei ollut 
ainakaan Paavon kavereita, vaan tunnettu 
vastustaja. 

Lopulta parin vuoden kuluttua syyt-
täjä antoi periksi ja jutun käsittely siir- 
rettiin kunnes syytetty kuntoutuisi niin 
paljon, että voisi tulla istuntoon. Syyte 
raukesi tammikuussa 1852 Ruotsalaisen 
kuolemaan.

Monenlaista riidansiementä
Oikeusjutun takana on tietysti hen-

kilökohtaisia syitä mutta myös valtakun-
nan politiikkaan liittyviä intressejä. 
H.J.Hiltusen ja hänen Heikki-poikansa on 
katsottu olleen vain käsikassaroita, joilla 
iskettiin herännäisjohtaja Ruotsalaiseen.

Vallitsevana todellisena syynä on pi-
detty ns. pukeutumisriitaa, jossa varalää-
ninkamreeri Carl Leopold Kepplerus 
hermostui vasta vihitylle vaimolleen 
Emilielle, kun hän oli pukeutunut kört-
tipukuun Kuopion tuomiorovastin Mat-
thias Ingmanin puolison Juliana Sofia 
Bonsdorffin hautajaisiin. Emilie-rouva oli 
käynyt J.I.Berghin luona pukeutumis-
neuvoja saamassa ja tästä varalääninkam-
reeri nokkaantui pahasti ja päätti osoittaa 
puolisolleen. että Paavo Ruotsalainen ei 
ole ihmistä kummempi. Tältä selitys me-
nettää uskottavuutensa, kun tiedetään, että 
Juliana Sofia Bonsdorff kuoli 6.3.1848 ja 
oikeutta istuttiin Tuusniemellä jo ennen 
hautajaisia.

Todennäköisenä syynä onkin Paavo 
Ruotsalaisen ja papiston apulaisen Erik 
Saurenin kärhämä. Saurenilta oli puoliso 
kuollut ja hän meni avioon Ruotsalaisen 

mielestä liian pian vaimon kuoleman jäl-
keen. Sauren oli Heikki Hiltusen eno, 
jonka vuoksi hän jääväsi itsensä käräjillä. 
Luultavasti Sauren päätti lankomiehen 
kanssa antaa Paavolle pienen näpäytyksen, 
mutta ei arvannut millaisiin mittasuhtei-
siin juttu paisui.

Heijastumia maailman  
tapahtumista 

Maailmanpoliittisesti 1848 tapahtui 
hyvin merkittävä seikka eli Karl Marx ja 
Friedrich Engels julkaisivat kirjansa Kom-
munistinen manifesti. Kirja oli käännetty 
nopeasti ruotsiksi ja sen pelättiin aiheutta-
van levottomuuksia rahvaan parissa. Vihki- 
papista Julius Berghistä alkoi kierrellä 
huhuja, että hän olisi pitänyt saarnoja, 
jossa hän olisi arvostellut virkavaltaa ja 
Paavo Ruotsalaisen juttuun liittyen olisi 
tehnyt väärän valan. Näiden huhujen levit- 
tämiseen Berghille katkeroitunut Kepp-
leruskin saattoi innolla osallistua. 

Kenraalikuvernööri, jalosyntyinen krei- 
vi Platon I.Rokassovski määräsi asiaan  
perehdyttyään Porvoon piispan C.G. Ot-
telinin matkustamaan Kuopioon ja selvit-
tämään asian perinpohjaisesti ja raportoi-
maan siitä hänelle henkilökohtaisesti.

Piispa Ottelin perehtyi tilanteeseen 
varsin perusteellisesti. Hän hankki Ruot-
salaisen oikeusjutun kaikki pöytäkirjat liit-
täen ne raporttiinsa. Tutkinnassa Bergh sai 
käytännössä puhtaat paperit, mutta ikään 
kuin muodon vuoksi hän sai nuhteet sanan- 
käytöstä, jota Bergh oli käyttänyt todista-
jana Ruotsalaisen jutussa. Terminologia 
olisi kuulunut hänen mielestään paremmin 
lääkärille tai tuomarille kuin papille. 

Tärkeänä johtopäätöksenä oli, että 
minkäänlaisia levottomuuksia ei ollut il-
mennyt ja herännäisyys oli saavuttanut 
käännepisteensä ja hitaasti hiipumassa. 

Pastori Erik Sauren sai pikaisen siir-
ron Pielisjärven papiston apulaiseksi. 
Lieneekö ollut jonkinlainen piispan kan-

Reissumiehen kiusaukset
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nanotto asiaan. Korkean tason mielenkiin-
non ja painostuksen lakattua maaviskaali-
kin saattoi antaa asian jäädä odottamaan 
Ruotsalaisen tervehtymistä.

Paavo Ruotsalainen (1777-1852) oli 
erittäin merkittävä herännäisjohtaja jon-
ka vaikutus laajimmillaan ulottui kauas 
Savon rajojen ulkopuolelle. Hänen vaiku-
tusvaltansa ja johtajuutensa kestivät suun-
nilleen neljäkymmentä vuotta ja edellä 
kuvatun oikeudenkäynnin aikana herätys-
liike oli jo liukumassa hänen käsistään. 

Suhteet Henrik Renqvistiin ja hänen 
seuraajiinsa olivat katkenneet jo 1820-lu-
vulla. Myöhemmin 1840-luvulla välit 
kiristyivät ja katkesivat useimpiin herän-
näisjohtajiin kuten Hedbergiin, Niiles 
Kustaa Malmbergiin ja Wilhelm Niska-
seen. 

Ruotsin heränneiden johtaja Carl Olof 
Rosenius sai ikävän kohtelun herännäis-
papeilta ja Paavostakin hän totesi että…..” 
Paavon sana tuntuu olevan tärkeämpi kuin 
Jumalan sana.” Suhteet Ruotsiin katkesi-
vat. Mikkelin seudun heränneet jotka oli-
vat ryhmittyneet seppä Högmanin tyttären 
Margareta Högmanin vaikutuspiiriin 
katkaisivat suhteensa Paavoon. 

Pohjoisen Ruotsin herännäisjohtajan 
Lars Levi Laestadiuksen saarnasta 
Paavo oli todennut, että “jo taas 
työntää sontaa…”, eipä laesta-

diolaiset siitä tykänneet. 
Seuraavaksi en malta olla lainaamatta 

Laestadiuksen kannattajan kirjettä Paa-
volle. Oikein napakkaa tekstiä.

”Paljon  terveyksiä Paul Ruotsalaiselle 
Savon maassa…enkä tiedä minkälainen 
sokia nauta asuu Savon maassa, joka ei 
tunne valkeutta…mutta minä sanon si-
nulle kuka on sika; juuri  olet sinä itse 
se. Sillä minä olen nähnyt yhden porsaan 
Haaparannalla, jonka sinä olet synnyt-
tänyt…ja olet vienyt Savon heränneet 
pimeään metsään, jossa ne raukat kuole-
vat nälkään…”

Hannu Purhonen on kirjassaan Piik-
kinen mies todennut, että Ruotsalaisen ja 
muiden hengellisten johtajien epäilemättä 
räyhäkkä keskustelutapa ei ole mitenkään 
uutta sisällöllisesti tai sävyltään. Tälle on 
jopa oma terminsäkin teologien raivo tai 
hullu hurjuus. Siinä missä muut alat kes-
kustelevat sisäpiirissä teologit keräävät 
kannattajansa ottelukehän ympärille buu-
aamaan verille rusikoitua vastustajaansa. 
Ja hurraamaan itselleen.

Vanheneva johtaja ärisi kirjeissään 
ystävilleen ja valtakunta mureni. Herätys-
liike vajosi hiljaisuuteen kymmeniksi vuo- 
siksi Paavo Ruotsalaisen poistuessa.

Alussa mainituista herätysliik-
keen keskeisistä henkilöistä Pie- 

tari Wenell oli Säämingin lukkari ja Aron 
Wenellin ja Anette Gottlundin poika. 
Aron Wenell oli Nurmeksen kirkkoherra 
joka oli syntyisin Kehvon Puiroolahdesta 
ja alun perin Aaro Väänänen joka hienonsi 
nimensä opiskelemaan lähtiessään, 

Anette Gottlund oli Carl Axel Gottlun-
din tytär. Kirjallisessa todistuksessaan 15. 
päivänä joulukuuta 1848 hän kirjoittaa, 
että Ruotsalainen oli sairas eikä juovuksis-
sa. Hänen piti kyllä tietää, kun nukkuikin 
Ruotsalaisen kanssa samassa huoneessa.

Kolmantena pappina paikalla ollut Lars 
Anders Landgren oli Nilsiän papiston apu- 
lainen ja toimitti kirjurin tehtäviä Paavo 
Ruotsalaiselle vuosien ajan. Hänellä oli 
suuri perhe ja ehkäpä toivomisen varaa 
elämäntavoissaan. Landgrenin velkojen 
vuoksi Ruotsalainen joutui myymään luut- 
nantti Collianderilta ostamansa mustan 
hevosen. Toinen Landgrenin veljeksistä 
toimi samoina vuosina Nilsiän lukkarina 
ja heidän enonsa oli nimismies Lagerstam. 
Rautavaaralla perimätieto yhdistää Lars 
Anders Landgrenin seuraavaan tarinaan 
saamani kirjeen mukaan.

  Pappi oli ollut hevospelillä matkalla 
Rautavaaralle kirkollisia tehtäviään toi-
mittaakseen. Erään talon väki kiinnitti 
huomiota mekastukseen ja sadatteluun 
jota kuului kärrytien mutkasta. Men-
tyään paikalle asiaa tutkimaan kyläläiset 
huomasivat ojanravissa kaatuneet kär-
ryt hevosineen. Hevosmies tunnistettiin 
paikkakunnan papiksi. Hevonen ja kärryt 
autettiin takaisin tielle ja kuski pyydettiin 
läheiseen taloon lepäämään ja rauhoittu-
maan. 

Syötyään ja saatuaan virkistävän totin 
pappi kysyi kuinka voisi korvata aiheutta-
mansa vaivan. Hetken aikaa pohdittuaan 
talon tytär toi näkyville talon emokissan 
pyöräyttämät kissanpojat ja pyysi jos 
pappi ristisi ne. Totta kai, totta kai. Pappi 
jatkui toimituksen tehtyään virkistyneenä 
matkaansa.

Lähteet: Joensuun maakunta-arkisto: 

Tuusniemen käräjäkunnan välikäräjien 
pöytäkirjoja
Veijo Meri: Huonot tiet,  hyvät hevoset
Hannu Purhonen: Piikkinen mies
Viljo Remes: Paavo Ruotsalainen
Riekki-Marin-Lukkarinen: Kalmiston 
kertomaa  
Paavo Ruotsalaisen juhlakirja
Pentti Simojoki: Ensimmäiset ja  

    viimeiset kiusaukset
  

Matti-Juhani Töyräs  

Kirjailija Lassi Nummi menehtyi vain 
viikkoa ennen kuin hänen nimeään 

kantava seura yhdessä muiden paikallis-
ten kulttuuritoimijoiden kanssa järjesti 
monipuolisen kolmepäiväisen kulttuuri- 
ja keskusteluseminaarin Jyväskylässä. 
Seminaari alkoi perjantaina 16.3. teemalla 
”Kirjailijat, media ja yhteiskunta”. Siinä 
kirjailijat ja tutkijat keskustelivat ja kes-
kusteluttivat kuulijoita yhteiskunnan tilas-
ta, työttömyydestä jne. 

Lauantain teemoina olivat ”Työt-
tömyys ja köyhyys – maton alle-
ko?” sekä ”Gandhi ja yhteiskunta”. 
Sunnuntaipäivä käynnistyi ”Kulttuu-
rikävelyllä” kaupungin rakennuskult-
tuuriin tutustuen. Päivä jatkui teemalla 
”Ympäristö- ja hyvinvointi”, minkä jäl-
keen päivä huipentui Jyväskylän Tarina-
teatteri Storian esitykseen NYT.  

Seuraavassa kuukausiseminaarissa 
18.4. keskustellaan työstä, ”Työkö miehen 
kunnia”.

Kajannes jatkaa  
puheenjohtajana

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 
vuosikokouksessa dosentti Katriina Ka-
jannes, varapuheenjohtajaksi professori 
Kimmo Suomi, sihteeriksi Leo Turunen 
ja rahastonhoitajaksi Kalervo Kastari. 

Kirjallisuus- ja keskustelu- 
viikonloppu Jyväskylässä

Ruotsin herännäis-
johtajat Lars Leevi 
Laestadius vas. sekä 
Carl Olof Rosenius 
oik. Nilsiän krha A.F. 
Hjellman keskellä.
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 Lassi Nummi (1928-2012)

”Mutta kun olen runoniekka”

Merikapteeni Viljo Kalervo Aalto 
(26.5.1907-22.3.2006) syntyi Helsin- 

gissä kolmelapsiseen Richard ja Helena 
Aallon perheeseen. Viljo oli lapsista van-
hin. Hän kävi keskikoulun ja lähti merille 
1925 purjekoululaiva Favellilla.

Aalto suoritti yliperämiehen tutkinnon 
1931 ja merikapteenin tutkinnon 1933, 
molemmat Turussa. Joulukuussa 1937 hän 
astui merenkulkuhallituksen palvelukseen 
aloittaen perämiehenä Tarmossa. Tammi-
kuussa 1940 hänet määrättiin Murtajan 
päälliköksi.

Hylkeenpyyntiä Grönlannissa
Murtajan päällikkönä oli nyt merikap-

teeni Aalto, Grönlannin jäätiköt  kolun- 
nut navigatööri. Hän olisi voinut antaa 
neuvoja hylkeenpyynnissä erikoistuneille 
ja innokkaille edeltäjälleen Malmille, ni- 
mittäin Viljo oli 1932 palvellut perämiehenä 
suomalaisella Ukko Pekka -hylkeenpyyn-
tialuksella. Pohjoiselle Atlantille suun-  
natulla retkellä aluksen väki oli saanut 
saaliikseen peräti 2 200 hyljettä. 

1940-luvulla hylkeitä pidettiin tuhoe-
läiminä, joista maksettiin tapporahaa. 
Hylkeistä otettiin talteen monenlaista 
hyvää ja arvokasta. Niiden rasva keitet-
tiin saippuaksi tai sekoitettiin ulkomaa-
lin joukkoon. Tällöin maalista tuli sään- 
kestävää. Viiksikarvoista tehtiin myös ko-
risteita naisten hattuihin. 

Myös nahka kelpasi moneen tarkoituk-
seen. Malmilla oli kuuluisat hylkeen-
nahkaiset rukkasensa, jotka Tarmon toi-
minnasta juttuja julkaiseva lehdistö teki 
tunnetuksi. Monet jäänmurtajamiehet 
– varsinkin saaristosta kotoisin olevat – 
pitivät myös hylkeenlihasta. Hylkeiden 

Merikapteeni Viljo Aallon  
sukujuuret järvisessä Savossa

kuonot otettiin talteen. Ne tarvittiin tappo-
rahaa haettaessa. 

Veljekset jäänmurtajia
Syksyllä 1941 Viljo Aalto siirtyi Mur-

tajalta tarkastusaluksille. Hän ehti palvel-
la päällikkönä jokaisella sotien jälkeen 
jäljellä olevalla höyryjäänmurtajalla aina 
vuoteen 1956 saakka, jolloin hänet nimi-
tettiin Sisun päälliköksi. 

Tähän saakka Sisun päällikkönä oli 
vuoden 1940 alusta ollut Viljo Aallon nuo-
rempi veli Armas Olavi Aalto (1.8.1908-
13.8.1975). Hän suoritti yliperämiehen 
tutkinnon 1930 Turussa ja purjehti sen 
jälkeen perämiehenä konsuli Elfvingin 
kalastusaluksilla Pohjois-Atlantilla ja 
Suomen Höyrylaiva Oy:n talvilaivoilla. 

Merikapteeni Viljo Aalto I luokan pääl-
likön virka-asussaan vm1963.

Runoilija Lassi Nummi  kuoli 
13.3.2012 Helsingissä. Hän oli myös 

syntynyt  9.10.1928 Helsingissä.
Lassi Nummen vanhemmat olivat  rovas- 

ti Yrjö Alarik Nummi ja  äiti  Ida Maria 
o.s. Mahlberg  ja olivat aikanaan lähetys-
työssä Kiinassa.  Suomeen palattua perhe 
asui Kuopiossa, jossa isä oli vankilapappi-
na,  ja lahjakkaan velisarjan pojat kävivät 
koulua.  

Niinpä hän oli  tuttu ja rakastettu vie-
railija lapsuus- ja koulukaupungissaan 
Kuopiossa. Täällä pidettiin kaksi runoili-
jalle nimettyä seminaaria ja perustettiin 
Lassi Nummen nimikkoseura. Kaikissa oli 
taattu yleisömenestys.  

Runoilijana Lassi Nummi  kuului 
1950-luvun modernistien kärkipolveen. 
Hän tuli julkisuuteen 1949 kahdella ru-
nokirjalla Intohimo olemassaoloon ja 
Vuoripaimen  sekä proosateoksella  Maise-
ma.  Hän julkaisi kaikkiaan yli kolmekym-
mentä teosta,  työskenteli Uuden Suomen 
kulttuuritoimittajana ja oli raamatunkään-
nöskomitean jäsen 1973-1990. Taiteili-
japrofessorina hän oli vuosina 1990-1995. 

Lassi Nummi sai  useita palkintoja 
kuten viisi valtionpalkintoa, kirkon tun-
nustuspalkinnon Mikael Agricolan ristin 
ja Suomen Kirjailijaliiton tunnutuspalkin-
non.  Savonia –palkinnon 1991 hän sai  
runoteoksesta Requem.  Kuopio-vuosien 
muistoja häneltä on 1992 ilmestyneessä 
Portaikko pilvissä –kokoelmassa. Olavin-
linnan 550-vuotisjuhlaan ilmestyi 1975  
Linna vedessä.

Lassi Nummi tuli tuli Kuopioon  juh-
littavaksi  75-vuotispäivänsä merkeissä  
7.11. 2003.  Yhtenä henkilökohtaisista 
muistajista Savon kielen seuran sihteeri  
Lassi Koponen oli valmistelemassa  juh-
laseminaarin ohjelmaa.   Suomalaisen 

modernin lyriikan synnystä esitelmöivät  
professori Kai Laitinen,   dosentti Osmo 
Pekonen sekä dosentti Katriina Kajannes.  
Kansalaisillallisilla  hotelli Savoniassa  
nautittiin savolaistyyliin  nauriskeittoa, 
ryynirieskaa ja mustikkakukkoa. 

 Seuraavan kerran Lassi Nummi  pala-
si   nuoruutensa kaupunkiin viisi vuotta 
myöhemmin  nimikkoseuransa  perusta-
vaan kokoukseen  2.2. 2008.  Kuopion kau-
punginkirjastoon. Lassi Nummi -seuran 
perustajajäseniksi kirjattiin kuutisenkym-
mentä henkilöä.  Nimikkoseuran toimitti 
puheenjohtajansa  Katriina Kajanneksen 
johdolla  80-vuotisjuhlakirjan Mutta kun 
olen runoniekka, jossa on muistoja ja ku-
via runoilijan elämän varrelta. 

Eila Ollikainen

Lassi Nurmi, kääntäjä, kirjailija ja ru-
noilija.
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Keväällä 1936 hän valmistui merikap-
teeniksi Turussa ja syksyllä 1936 hän tuli 
merenkulkulaitoksen palvelukseen aloit-
taen perämiehenä Voimassa.                                                             

Pula-ajan kourissa 
Sodan jälkeiset talvet olivat Suomen 

jäänmurtajatoiminnalle raskasta aikaa. 
Yli-ikäisen höyrykaluston lisäksi talvilii-
kenteen ylläpitämiseen oli käytettävissä 
ainoastaan yksi ajanmukainen murtaja, 
dieselkäyttöinen sodan kolhima Sisu. 
Se oli kyllä ketterä ja kätevä, mutta liian 
kevyt. 

Parhaat höyryjäänmurtajat Sampo ja 
Tarmo olivat ainoastaan 13-14 metriä le- 
veitä. Tämä ei riittänyt, kun Suomeen 
alkoi liikennöidä 6.000-8.000 dwt aluksia. 

Murtajien riittämätön leveys ja heikko 
koneteho aiheuttivat usein vaaratilanteita, 
etenkin kun jouduttiin avustamaan isoja 
tankkialuksia. Avustettavien joukossa oli 
myös runsaasti vanhoja jäävahvistamatto-
mia aluksia, sillä kaikki mahdollinen pin-
nalla pysyvä kalusto oli työllistetty. 

Helsingin talviliikenteelle tuotti lisäksi 
haittaa venäläisille vuokrattu Porkkalan 
alue. Se katkaisi länteen johtavan suojai-
san saaristoväylän ja Sommarön kautta 
avomerelle johtavan väylän. 

1940-luvun jälkipuoliskon vilkaslii-
kenteisinä talvina Suomen valtion kovia 
kokenut jäänmurtajalaivasto ylti moniin 
kunnioitettaviin suorituksiin. Mm. talvel-
la 1946 Tarmolle sattui erikoislaatuinen 
haveri, joka johtui sota-ajan ankarista 
rasituksista ja säännöllisen telakointien 
laiminlyömisestä. 

Maaliskuun 7. päivänä, juuri kun ol-
tiin sivuuttamassa Lohmin luotsipaikkaa 
Saaristomerellä, Tarmon perä alkoi täristä 
omituisesti ja alus lakkasi tottelemasta 
ruoria. Lähemmin tutkittaessa havaittiin, 
että koko perävannas oli irronnut ja ka-
donnut. 

Kihlajaismatka Tarmolle
Tarmon aktiivipalvelu jatkui vielä vuo-

sia. Juhannuksena v. 1960 menimme mie-
heni Jarmo Räsäsen kanssa kihloihin ja 
vierailimme marraskuussa Helsingissä. 
Me tapasimme sukulaisemme Viljo ja 
Armas Aallon puolisoineen. Ystävällises-
ti he halusivat esitellä meille uuden die-
selsähköisen avomerijäänmurtajan, jolle 
oli annettu nimeksi Tarmo. 

Meille Suvasveden vesiliikenteeseen 
tottuneille uudenaikaisen murtajan valmis- 
tus, voima ja tehokkuus oli ihmettä.  
Laajan peruskorjauksen jälkeen Tarmo vi-
hittiin museoalukseksi 21.5.1992. Nyt  se 
on nähtävillä Kotkan Merimuseossa.

Kävimme kesällä 2009 katsomassa 
kunnostettua vanhaa Tarmoa Kotkassa, 
jossa se on kunniasatamassa nähtävänä. 
Haikein mielin, mutta kiitollisina, muis-
telimme edesmenneitä, pitkän päivätyön 
tehneitä päälliköitä Viljo ja Armas Aaltoa.  

Sukulaisvierailuja  
Vehmersalmelle

Viljo ja Armas Aallon sukujuuret ovat 
Savossa Riistaveden Ryönällä, joka on 
Laakkosten suvun alkukoti.  Heidän äitin-
sä Helena Laakkonen ( 1879-1961) lähti 
Ryönältä Tuusniemelle ja sieltä edelleen 

Helsinkiin. Hän avioitui ylikonstaapeli 
Richard Aallon (1875-1947) kanssa.

Perhe ei unohtanut savolaisia juuriaan, 
vaan he lähettivät pojat kesää viettämään 
enonsa Juho Laakkosen maatilalle Veh-
mersalmen Mustinlahteen Hiukastenjär-
ven Laakkolaan. Pojat tekivät maatilalla 
pieniä askareita ja kalastivat yhdessä serk-
kujensa kanssa. Suvun piirissä kerrotaan, 
kuinka Viljo Aalto keskenkasvuisena jou-
tui lapsenlikaksi pienelle Hanna-tytölle. 
Näin Laakkolan perheen muu väki pääsi 
päiväksi  heinäniitylle. 

Lapsenlikka Viljo oli suureksi avuksi. 
Riistaveden Laakkosista isäni Kalle Laak- 
konen kirjoitti 1979 mustaan vahakan-
tiseen vihkoon. ”Isäni isä (Viljo Aallon 
ukki) oli myös Eerikki niminen, aika koo-
kas, suoraryhtinen mies, harvapuheinen, 
vaatimaton, ahkera mies, kutoi verkkoa 
puhdetöinään, pikkuinen peltinen sapa-
rolamppu valon antajana. Mummon nimi 
oli Anna, hän oli ollut komentava tyyppi, 
yksin miehelleen Eerikille...”

Vuoroin vieraisilla
Helsingin sukulaiset saivat myös hää-

kutsuja Vehmersalmelle. Sisareni Maija 
Laakkonen avioitui juhannuksena 1958. 
Häävieraiden joukossa olivat myös Viljo 
Aalto, vaimonsa Rakel sekä Armas Aalto 
ja hänen vaimonsa Maire. 

Viljo Aallon oma tytär Rauni Marita 
oli noihin aikoihin avioitunut ja muuttanut 
Pariisiin puutarhakaupunginosaan. 

Viimeisen kerran Viljo Aalto vieraili 
Vehmersalmella heinäkuun 
30. pnä 1995, jolloin mei-
dän talossamme Vuorisalon 
Hongistossa pidettiin Laak-
kosten sukukokous. Viljo 
Aallon vaimo oli jo kuollut, 

mutta Viljo osallistui sukukokoukseen si-
sarensa Eila Rautkylän ja tämän perheen 
kanssa. 

Viljo Aalto tervetulotoivotusten jälkeen 
kertoili juhlaväelle merimieskokemuk-
sistaan, joista mielenkiintoisin lienee ollut 
valaanpyynti Grönlannin vesillä. 

Aune Räsänen  
Vehmersalmi                      

Lähdeteokset: Seppo Laurell ”Höyrymurtajien 
aika” Merenkulkuhallituksen julkaisu 1992, his-
toriikki Laakkosten Sukukirja I, Gummerus 2001 

Hongistolla sukuloimassa 
v. 1995 vas. Hanna Miet-

tinen, Viljo Aalto ja emäntä  
Aune Räsänen.

Murtajan kansipäällystö v. 1942. Vas. 
kapt. Viljo Aalto ja perämiehet Into Lehti-
salo ja Johannes Tukiainen.

Sota-asuinen Murtaja oli kunnioitusta 
herättävä vartiopaikallaan syksyllä 1941.
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Mitä tarkoittaa Niinistön vaalijulis-
teessa se ”Presidentti on työ”?

-Eikös ”työ” ole teitittelyä savoksi?
-Mainostoimistolla ei näytä olevan ha-

juakaan itämurteista.
-Olisi pitänyt kysyä Lipposelta.
-Kysyttiinkin.
-Mitä hän sanoi?
-Böö.

(Toinen mies, HS 8.1.2012)

-Teistä ei ole mitään apua kun ulkomaa-
lainen yrittää oppia kieltänne. Ette osaa 
puhua hitaasti ettekä yksinkertaisesti. Ap-
piukkoni Pieksämäeltä on hyvä esimerkki. 
Jos en ymmärrä, hän toistaa lauseen – 
täsmälleen samoin sanoin ja kovempaa. Ja 
vielä pahemmalla savon murteella.

(Phil Schwarzmann, 32  
Anna  nro 1/5.1.2012)

Bensan ja tuoreen puun hajusta tulee 
mieleen lapsuus, päivät isän kanssa iis-
almelaisessa rantametässä. Se on metsän 
kaunein luontoääni, kun moottorisaha ju-
rahtaa käyntiin. Entäs savolainen Ponssen 
mehtäkone, se on emäpeli! Harrastuk-
seni on siis metsänhoito, perinteisin me-
netelmin.

(Seppo Roth,  kehitysjohtaja. AL esitteli  
6.1.2012  työntekijöidensä harrastuksia.)

Ylivoimaisesti pätevin. Paavo Väyry-
nen on siis ylivoimaisesti pätevin siihen 
päätehtävään, mihin presidenttiä valitaan, 
Suomen ulkopolitiikan johtajaksi. Miksi 
siis jättää valitsematta selkeä ja vahva – 
epäselvän pohdiskelijan, hitaasti puhuvan 
savolaisen tai peruspopulistien populistin 
sijasta.

(AL 24.12.2011)

Stadin slangia tamperelaisille. 
Mutkattoman ja leppoisan oloinen An-
tero Nuotto on johtanut Pirkanmaan 
käräjäoikeutta elokuun alusta. Helsingissä 
syntyneenä ja siellä tähän saakka työsken-
nelleenä hän kertoo yrittäneensä opettaa 
tamperelaisille stadin slangia. 

-Kun virastomestarilla oli jalka kipeä, 
kysyin, onko klabbi klesa. Hän ei ym-
märtänyt, mutta opetteli sen. Nykyään hän 
sanoo, ettei ole enää klabbi klesa.

-Kyllä minäkin olen oppinut Tamper-
een murretta. Äkkiä se tarttuu. Viähättävä, 
tosi hauska tapa puhua.

(AL 22.12.2011)

Kerrankin oikeustalossa ilman 
syytettä, lausahti kuvanveistäjä teoksen 
julkistamistilaisuudessa.

(Taidehistorian dosentti Virpi Harju 
Miina Äkkijyrkästä Lakimiesuutisissa. lai-
naus AL:ssä 12.12.2011)

Miten Siilinjärven kiltistä Jyrkistä tuli 
Euroopan tuhma poika? Niin Suomelle 
tuntuu käyvän aina, kun lähdemme Sak-
san kanssa marjaan.

(Jorma Pokkinen, AL 12.12.2011)

Suomen pääministerit ovat vuodesta 
1987 olleet pitkiä kuten Harri Holkeri, 
Esko Aho ja Matti Vanhanen.

Ja ongelmia riitti. Jyrki Katainen on 
tyypillinen lyhyt savolainen, ja mies jak-
saa urakoida kuin Veikko Hakulinen ai-
kanaan.

(Matti Pitko, AL 17.12.2011)

Korruptiokaan ei ole kuin silloin. Tu-
run entinen apulaiskaupunginjohtaja osti 
kaupungin laskuun Tukholmasta tangat, 
Borat-peruukin, pierutyynyn ja krapulapa-
ketin. Kuulemma edustuslahjoiksi. Ennen 
vanhaan Turussa sentään vieraille ojennet-
tiin matkamuistoiksi arvotaulut suoraan 
museon seinältä.

(Matti Mörttinen, AL 27.11.2011)

Helsingin Kallion tai Rööperin pers-
pektiivistä voi olla vaikea käsittää, että 
ihmiset eivät vastentahtoisesti elä Hel-
singin rivitaloalueilla, Espoon perukoilla, 
Nurmijärvellä tai jopa – hui – Kuopiossa.

(Ilkka Malmberg, HS 27.11.2011) 

Jaakko Teppo ei luovuta. Kansan-
taiteilija Jaakko Teppo sairastui ja jäi 
eläkkeelle jo 1990-luvulla, mutta suosiota 
riittää yhä. Tästä kertoo myös uusi musi-
kaali Jaakko Teppo Goes To Mallorca. 
Jaakko Tepon ja Mallorcan yhdistäminen 
saattaa keski-ikäisessä ihmisessä herättää 
kauhureaktion: Näinkö sitä taas ”ollaan 
hauskoja” Espanjan auringossa hönössä 
örveltäen.  Mielenkiintoista on sekin, ettei 
Jaakko Teppoa ole saatu kytketyksi perus-
suomalaisiin, vaikka veikkaan tieduste-
luja tehdyn – olisihan kansanomainen 
savolainen leukailija hyvä lisä populistien 
propaganda-arsenaaliin. 

(Erik Ahonen, AL 24.11.2011)

Mäkihypystä kuuluu myönteistäkin. 
Podiumilla kuulee taas suomensukuista 
kieltä, sillä Kuopiossa harjoitellut Japanin 
Taku Takeuchi viäntää savvoo.

(Olli Helen, AL 9.1.2012)

UUTISGURU. 10. Millä kielellä sana 
ryntähänkannattimet tarkoittaa rintaliive-
jä?

Liivin, b) Vepsän, c) Inkerin, d) Karja-
lan? Oikea vastaus: 10d

(HS 16.1.2012)

Tampereen murretta puhuva Mari-
lyn. Sari Hellsten on löytänyt rooliin sopi-
van sekoituksen viattomuutta ja viettele-
vyyttä. En tiedä, oliko Sugarin tarkoitus 
puhua Tampereen murretta, mutta se teki 
hahmosta kotoisan.

(AL 21.1.2012, Piukat Paikat)

Ketä aiotte äänestää toisella kierrok-
sella? Miten arvelette oman ryhmänne 

äänestävän? Jouni Backman, eduskun-
taryhmän puheenjohtaja, Savonlinna:

”Savolaisittain ja asemani huomioon 
ottaen en ota kantaa ennen kuin tilannetta 
on analysoitu porukassa.”

(HS 24.1.2012)

Viikon urahdus Johan tässä on tun-
tunutkin vaalikeskusteluja kuunnellessa, 
että Suomen turvattu ja hyvä tulevaisuus 
on kuin savolainen urakka: aloittamista 
vaille valmis.

(Kari Huoviala, AL 4.2.2012)

Hienolta näyttää, mutta mistä se ker-
too?  Sillä miten Roiha muuttaa Ibsenin 
kieltä pohjalaishämäläiseksi puhekieleksi, 
on tavallaan Ibsenin siunaus. Roihahan 
jatkaa siitä mihin Ibsen jäi: antaa roolihen-
kilöille tämän ajan äänen ilman kirjakielen 
koukeroita.

Ymmärrys tosin voi kärsiä, jos katsoja 
on ihan toiselta murrealueelta. Mutta ei 
tämän näytelmän läpimeno kuullun ym-
märtämisestä kiinni jää. Sanotaan pikem-
minkin niin, että tulkinnan teatterino-
maisuus ajaa nyt kaiken muun ohi.

(Ibsenin Villisorsa, kantaesitys Lah-
dessa marraskuussa. AL 4.2.2012)

Kyä Tampereen Area pitää susta hualen, 
vaikko olisit maailman ääris.

(Arean mainos Aamulehdessä 2.2.2012)

Kommentti edelliseen Aamulehden 
Lukijalta-palstalla:

Jos Arean mainos (AL 2.2.) yrittää käyt-
tää Tampereen kiältä, niin pieleen menee. 
Ei moista mongerrusta missään puhuta.

(Nimimerkki HESSA, AL 4.2.2012)

Urpaania lava-ammuntaa. Murre 
lensi mäkeen, keikoilla mukana kulkenut 
tonkka toiseen mäkeen. Näin Ulla Tapa-
nisesta tuli urpaani.

On etnisiä ravintoloita, joita jotkut sa-
novat entisiksi ravintoloiksi.

Kokosi: 
 Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittuja
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-Kyltissä luki: suomalaisia ruokina. En 
uskaltanut mennä, mikä lie savolaisukon 
ne on uuniin torpannu!

(Ulla Tapaninen Mäntässä, 
KMV-lehti 9.2.2012)

-Tässä on sellaista tiettyä Hiski Salo-
maa tunnelmaa, että vapaus se voittaa, 
Halonen tunnelmoi.

Halonen viittasi Salomaan kuuluisaan 
kappaleeseen Lännenlokari, jossa lau-
letaan, että ”vaekka mualiman myrskyt 
meitä tuuvittaa, niin vapaus se varmasti 
voettaa”.

(Presidentti Halosen viimeiset valti-
opäivien avajaiset, Iltalehti 8.2.2012)

50 vuotta sitten. Aamulehti 18.2.1962:
Saksalainen ”lääkäri” on yhä tunte-

maton. Keskusrikospoliisi ei ole vielä 
onnistunut selvittämään saksalaisen 
Günther Rathsin todellista henkilöl-
lisyyttä. Lauantaina lähetettiin tämän nuo-
ren ”lääkärin” sormenjäljet ja valokuva 
Saksaan henkilötarkistusta varten.

Günther Raths oli esiintynyt mm. Kuo-
pion keskussairaalassa ja Savonlinnan 
sairaalassa, syönyt sairaalan ruokalassa 
ja jopa onnistunut saamaan asunnonkin 
maksamatta mitään.

Eräs nuorukainen haki minua joitain 
vuosia sitten tanssimaan ja sanoi hymyil-
len, että ”nyt voin kertoa äidille Iisalmes-
sa, että olen tanssinut sen ihmisen kanssa, 
jonka ääni kuuluu Linnan juhlien lähe-
tyksessä”. Se oli minusta jotenkin liikut-
tavaa.

(Marjukka Havumäki työtehtävissä 
olleesta kadetista, Iltalehti 5.12.2012)

Vihti-kuvan valmentaja saapuu Savos- 
ta ”Vahvaa savolaista yhteisöllisyyttä.” 
Sitä Vihdin uusi kunnanjohtaja Sami Miet- 
tinen on oppinut Pielavedellä, ja sitä hän 
aikoo tuoda mukanaan etelään.

(HS 1.2.2012)

Keveästi, heleästi soivat kaikki 189 
kelloa nuorten käsissä. Kuopiolaisten 
nuorten käsikellokuoro Dolce täytti Tam-
pereen Tuomiokirkon penkit loppiaisena.

(AL 7.1.2012) 

Kirjakantti-kirjallisuustapahtumassa 
Kuopiossa jaettiin ensimmäistä kertaa 
Vuoden Irja ja Antti kunnianosoitukset. 
Vuoden Irjaksi ja Vuoden Antiksi on valit- 
tu Helsingin piispa Irja Askola ja Hel-
singin Sanomien kirjallisuustoimittaja 
Antti Majander.

(HS 21.11.2011)

Tuomo Tuomi (26.10.1929-24.11.2011) 
oli Suomen murteiden sanakirjan neljän 
ensimmäisen niteen päätoimittaja ja an-
toi tälle pitkään keruutyöhön perustuvalle  
suurteokselle tiukan ja analyyttisen muo-
don. Suomen murteiden sanakirja on pe-
rusteellinen suomen sanaston kuvaus.

(HS 3.1.2012)

Kulunut vuosi oli  Savon kielen seura r. y.  
 29.  toimintavuosi.  Hyvillä mielen 

voi todeta, että savon murteen esittäminen  
on saanut näkyvyyttä  murrekilpailujen ja 
kesän murretorin ansiosta.  Vuoden mur-
remestari  Irja Turunen julkaisi jopa ru-
nokirjan.  Juhani Ahon 150 -juhlavuosi  on 
näkynyt  Aakustin sivuilla etenkin yläsa-
volaisten jäsenten kirjoituksissa.

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Koti-
seutuliittoon, Pohjois-Savon kotiseutuyh-
distysten liittoon,  Suomen Heimojen liitto  
r.y:een sekä  kulttuuri-, mielipide- ja tie-
delehtien liitto Kultti ry:een. 

Jäsenet ja hallitus
Seurassa oli 31.12.2011   henkilöjäseniä  

279,  heistä ainaisjäseniä  31 ja 1 kunnia-
jäsen.  Yhteisöjä  on jäseninä  6,  joista 
3  ainaisjäsentä  sekä  6 kirjastoa.  Uusia 
jäseniä tuli vuoden aikana 20, Aakustia 
tilattiin lahjaksi  3.  Jäsenyydestä erosi tai  
jätti  tilauksen uusimatta 10,  kuoleman 
kautta päättyi  3 jäsenyyttä.     

Hallitukseen ovat kuuluneet puheen-
johtaja Osmo Hänninen, varapuheen-
johtaja Ritva Kokander,  sihteeri Eila 
Ollikainen,  rahastonhoitaja Raija Uhl-
bäck ja muina varsinaisina  jäseninä  
Anna-Liisa  Happonen, Seppo Kononen, 
Jukka Lappalainen, Teuvo Laakkonen, 
Matti Lehmonen,  Leo Puurunen, Veijo 
Martikainen ja Tuula Ollila  sekä vara-
jäseninä Marianna Falkenberg,  Eevariit-
ta Jäntti, Pertti Pasanen, Jouko Kröger, 
Marja-Riitta Saastamoinen,  Anneli Valta-
Lisitsin ja Matti Väisänen.  

Hallitus kokoontui  viisi kertaa:  24.1., 
19.3., 16.5., 10.l0. ja 28.11.   Lokakuun 
kokous pidettiin  Lapinlahdella Väärnin 
pappilassa, minkä jälkeen hallitus oli kuu-

lemassa Lapinlahti -salissa elämänkerran 
julkaisseen Martti Turtolan  esitystä Juha-
ni Ahosta monien aatteiden miehenä. 

Seuran arkisto
Seuran arkistolle  löytyi  etsimisen 

jälkeen vaatimukset täyttävä tila  Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton Kuopion 
osaston Tavallisen toiminnan talosta  
Kasarmikatu 1:ssä.  Entiseen kassaholviin  
sijoitettiin kolmen vuosikymmenen aika-
na kertyneet toiminta- ja kirjanpitopaperit  
sekä kirjallisuutta. 

Yleinen kokous
Seuran vuosikokous pidettiin 19.3. 

Pohjois-Savon liiton Maakuntasalissa, 
puheenjohtajana Osmo Hänninen. 

Kokous toivoi julkilausumassa Itä-
Suomen yliopistolta savon murretta kos-
kevaa tutkimusta, mihin toivomukseen 
tuli vastakaikua  varsin pian, kun  Anne-
Maria Nupposen tohtorinväitöskirja ”Sa-
von murre savolaiskorvin –kansa murteen 
havainnoijana”  tarkastettiin ja hyväksytti-
in 9.4.  Itä-Suomen yliopiston filosofisessa 
tiedekunnassa Joensuussa. 

Savon murremestaruus- 
kilpailu ja murrepuheen SM   

Savon murremestaruuskilpailu pidet-
tiin välittömästi em. yleiskokouksen jäl-
keen, ja sitä seurasi salintäyteinen yleisö. 
Tuomaristossa olivat puheenjohtaja Seppo 
Kononen sekä jäseninä  Auli Poutiainen ja 
Risto Lappalainen.  

Kuudesta kilpailijasta voittajaksi selvisi  
tuomariston yksimielisyydellä  Irja Tu-
runen Kuopiosta. 

Savon joukkue osallistui Suomen Hei-

   Harakan reviirillä

Ne pitkään tuijotti toisiaan.
Silmästä silmään, paikoillaan.
Oli välimatkaa metri – vajaa.
Ei kumpainenkaan rohkene
toista pois ajaa...

On kysymys harakan reviiristä.
Se sanovan näyttää: 
”Et tänne siipiäs pistä”
Harakka suojelee pesäänsä hataraa.
Näköala sieltä on upean avara.

Ei sinne varista kaivata,
Täytyy häirikkö pihalta raivata.
Täällä tilaa ei ole, eikä eineet riitä,
 ala lentää lekuttaa tiehesi siitä.
     

  Anja Karttunen  

Savon kielen seura r.y. toimintakertomus 2011

Murre ellää ja mänestyy 
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mojen liitto r.y.  järjestämään SM-mur-
remestaruuskilpailuun Raumalla 24.7. 
Joukkueeseen kuuluivat Irja Turunen, 
Marjatta Miettinen ja Jouko Kröger. Mat-
ka tehtiin pienoisbussilla, varmana kuljet-
tajana Jouko Kröger. Kannustusjoukkoina 
oli matkassa yhteensä kymmenkunta  per-
heenjäsentä ja  seuran hallituksen jäsentä.  

Kulttuuritalo Posellissa  kilpailua 
seurasi  yli  kaksisataapäinen yleisöjouk-
ko.  Yksilökilpailussa  länsimurteiden 
puhujilla oli kotikenttäetu  ja kärkipaikat 
jäivätkin  tälle puolen Suomea  Marjatta 
Miettisen saadessa  kunniamaininnan.  
Joukkuekilpailussa savolaiskolmikon 
suoritus arvioitiin parhaaksi. 

Kiertopalkinto ”Torpparin aurinko” 
matkasi  joukkueen mukana  Savoon, ja 
se on nähtävänä Iisalmen kulttuurikeskuk-
sen vitriinissä kesään 2013 saakka,  jolloin 
Iisalmessa pidetään seuraava murteella 
puhumisen  SM-kilpailu.

Kuopion murretori 15.-23.7.
Kuopion murretori järjestettiin toisen 

kerran yhteistyössä Taidetori-2011 –ta-
pahtumien  kanssa Satamatorilla. Viikon 
avasi kaupungin edustajana hyvinvoinnin 
edistämisen lautakunnan puheenjohtaja 
Iiris Asikainen.  

Maanantaina esiintyi  kuopiolaisia  mur-
teen ja musiikin taitajia. Tiistaina vuoros-
sa olivat koillissavolaiset.  Keskiviikkona 
huvittivat Heinäahon näytelmäpiiri ja 
huumoriyhtye Mahottomat Ylä-Savosta. 
Torstaina  oli ohjelmaa karjalan kielellä. 

Perjantain esiintyjävieraana oli  un-
karilainen naiskuoro Intervox  yhdessä 
heitä emännöineen Pielaveden-Keiteleen 
kansalaisopiston naiskuoron kanssa.  

Murretori-viikon juontajana oli Seppo 
Kononen paitsi lauantaina,  jolloin ohjel-
man veti yhdenmiehen orkesteriryhmä   
Aapeli Rummukainen.  Yleisökin sai päät-
täjäisiksi tehdä muutaman pyörähdyksen  
ikivihreiden tanssisävelten tahtiin.  

EU:n kulttuuriperintöpalkinto 
Seura päätti kokouksessa 19.3. ehdot-

taa Euroopan kulttuuriperintöpalkinnon 
(Europa Union Prize for Cultural Heritage  
Europa Nostra Awards 2012) kohteeksi  
Minna Kettusen ja Jarkka Rissasen to-
teuttamaan Väärnin pappilan kunnostus-
työtä.  Hakemus kuva- yms. liitteineen piti 
postittaa englannin- tai ranskankielisenä 
viimeistään  1.10.   

Hakemuksen teki kääntäjä Irmeli Hut-
tunen yhteistyössä Minna Kettusen,  Eila 
Ollikaisen ja Lapinlahti-Seurasta avus-
taneen  Veli-Matti Sormusen  kanssa.  
Hakemuskuluista maksoi  Savon kielen 
seura 300 euroa ja Pohjois-Savon kotiseu-
tuyhdistysten liitto 400 euroa.  

Kulttuuriperintöpalkintoa konservointi 
-kategoriassa on tiettävästi  Suomesta 
haettu haettu viiteen kohteeseen, Väärniin 
ainoana Itä-Suomesta. Palkinnoista tiedo-
tetaan kevään 2012 aikana.  

Edustukset  ja avustukset
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten lii-

ton hallituksessa edustajana Eila Ollikai-
nen, varajäsenenä Ritva Kokander.

Suomen Kotiseutuliiton valtuustoon 
Pohjois-Savon edustajaksi  2011-2013 
valittiin Turun vuosikokouksessa 7.8.  Eila 
Ollikainen.

Suomen Heimojen liitto r.y. hallitukses-
sa edustajana on  Osmo Hänninen.

Opetusministeriön kulttuurilehtituki 
Aakustille  2000 euroa. 

Kuopion kaupungin avustus murre-
torille 900 euroa. 

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten 
liiton avustus 30-vuotishistoriikkiin 750 
euroa (maksetaan kuitteja vastaan)  ja toi-
minta-avustuksena 500 euroa. 

Savon Sanomat on antanut  ilmoitus-
tukena   Aakustille  1000 euroa sekä tar-
jonnut hallitukselle kokoustilan ja kahvit 
maksutta.

Stipendit   ja muistamiset

Murretutkimusrahastosta 500 euron 
stipendi  fil. tri  Anne-Maria Nupposelle 
väitöskirjatyöstä   ”Savon murre savolais-
korvin - kansa murteen havainnoitsijana”.

Murretutkimusrahastosta  300 euron 
stipendi fil. kand. Sanna Paltemaalle  Ylä-
Savon paikannimistöä koskevasta pro 
gradu-työstä.  

Hallituksen eroavaa pitkäaikaista 
jäsentä Aune Räsästä ja merkkivuosia juh-
linutta Ritva Kokanderia muistettiin hal-
lituksen kokouksessa  24.1. kukkasin ja 
kirjoin.  

Ylä-Savon Seuraa Helsingissä on-
niteltiin adressilla  40-vuotisjuhlassa 5.3. 

Juhlivan Rautalammin 450-vuotisjuh-
lassa 12.6.  esitti  onnittelut Anna-Liisa 
Happonen. 

 130 -toimintavuotta  juhlinutta Juutilan 
valimoa Kaavilla onnitteli 20.8. Eila Ol-
likainen. 

Kotiseutuneuvoksen arvon saanutta 
Anna-Liisa Happosta muistettiin Tuusnie-
mellä  juhlassa  9.10.  runokirjalla ja kuk-
kakimpulla. 

Irja  Turusen runokirjan ”Savonmuan 
iltatähti”  julkistamistilaisuudessa Puijon-
laakson kirjastossa 17.12.   onnittelivat 
Osmo Hänninen ja Risto Lappalainen. 

Suomen Kuvalehden journalistipalkin-
non saanutta artikkelitoimittaja Seppo 
Konosta onniteltiin 15.12.  kukkakimpul-
la.

Puheenjohtaja  lähetti   osanottavan 
tervehdyksen 25.2 kuolleen Kuopion kau-
punginvaltuuston puheenjohtajan Marja-
Leena Puputin omaisille.  Muistokon-
sertissa 28.5. Kuopion kaupungintalolla 
olivat Anna-Liisa Happonen ja Eila Ol-
likainen.

Savon kielen seuran jäsen, suomen 
kielen professori  Alpo Räisänen kuoli 
2.3. Joensuussa. Hänen muistoaan 
kunnioitettiin sähkeellä.                       (EO).

      Savon Kielen seura r.y.:n    
            VUOSIKOKOUS 
pidetään lauantaina 31.3.2012 klo 
10.30 Kuopion kaupunginkirjaston 
kokoussalissa Maaherrankatu 12.
    Vuosikokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus;

2) valitaan kokouksen puheenjohta-
ja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tar-
kastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

3) todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus;

4) hyväksytään kokouksen työjär-
jestys; 

5) esitetään tilinpäätös, vuosikerto-
mus ja tilintarkastajien lausunto;

6) päätetään tilinpäätöksen vah-
vistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille; 

7) vahvistetaan toimintasuunnitel-
ma, tulo- ja menoarvio sekä liitty-
mis- ja jäsenmaksun suuruus 

8) valitaan joka toinen vuosi halli-
tuksen puheenjohtaja:

9) valitaan hallituksen jäsenet ero-
vuoroisten tilalle;

10) valitaan kaksi tilintarkastajaa (toi-
minnantarkastajaa) ja heille kaksi 
varamiestä:

11) käsitellään muut kokouskutsussa 
mainitut asiat. 

Vuonna 2012 ovat erovuorossa hallituksen 
jäsenet: Ritva Kokander, Jukka Lappalainen, 
Teuvo Laakkonen, Eila Ollikainen ja Leo 
Puurunen sekä  varajäsenet Jouko Kröger, 
Anneli Valta-Lisitsin ja Matti Väisänen.    
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Sotien jälkeen piti teollisuus saada 
pyörimään ja sille tarpeellinen raaka-

aine hankittua. Puunjalostusteollisuus oli  
silloin ensitilalla. 

Keväällä 1945 tulin Lapin sodasta ja  jo 
saman vuoden syksyllä tuli Nilsiän työvoi- 
matoimistosta määräys, että talvella 1946 
on mentävä Nilsiän  pitäjän Siikajärven 
kylässä sijaitsevalle Ruukinsalon tilalle 
ajamaan puutavaraa Keyritynjoen ran-
taan. Tilan omisti Kymi-yhtiö ja he enna-
koivat, että pääosa tilasta saattaa  joutua 
rintamiehille asutustiloiksi niin kuin sitten 
kävikin. Sen takia jo silloin kesällä tilan 
metsissä suoritettiin paljon kuusipropsien 
hakkaamista. 

Puut hakattiin neljän metrin pituisiksi 
ja samalla kuorittiin ja laitettiin ilmaviin 
kasoihin kuivumaan. Meillä kotonani oli 

Tunnelmia tukkisavotasta 
parireet ja niiden päälle sopiva lavetti, 
jolla pystyi mainittua puutavaraa hyvin 
ajamaan. 

Kotoani oli minulle määrätylle palstalle 
matkaa toistakymmentä kilometriä, joten 
lähempää piti hevosella ja minulle löytää 
kortteeripaikka. Se löytyikin Hetemäen 
Nurkkalan tilalta, joka oli noin kahden kil-
ometrin päässä ajopalstalta. Makuupaik-
kana oli talon tuvan lattia.  Petivaatteiksi 
vein vanhan ison turkin, joka sitten toimi 
patjana ja peittona. Tyynynä oli karvahat-
tu, joka oli myös ulkona päässäni. 

Sarkavaatteet yöpukuna(kin)
Nukuin työvaatteissani ja ainoastaan 

kengät heitin nukkumisajaksi jaloistani.  
Hevosen ruokintaa piti myös suorittaa ilta-
sella myöhään ja aamusella aikaisin, jotta 

hevonen jaksaisi kuormia vetää. 
Ruoka oli myös itseni laitettava. Evääk-

si vein leipää, voita, maitoa ja paksua 
sianläskiä. Läskistä tein tirripaistia, joka 
oli sitä savottalaisen ruokaa. Tirripaistissa 
puukon kärellä pyöritin leipäpaloja ja pis-
tin  sitten suuhun. Leipäpalojen päällä oli 
vähän voita ja juomana maitoa. Iltasella 
sain talon emännän keittämää kahvia. Niil- 
lä eväillä hyvin kyllä työt luistivat. 

Ajopalstalla piti ensin tyhjällä kuor-
malla ajaa ura päätielle, jotta sitten myös 
kuormankin saisi päätielle. Puolikuivaksi 
kuivuneet propsit olivat varsin kevyitä 
kuormaan laittaa ja niitä yleensä kuor-
maan laitoin kuutisen pinokuutioometriä.

Palstoille liittyvän päätien aurasi ja 
hoiti yhtiön tiemiehet. Tien he myös 
jäädyttivät, jolloin kevyesti kuorma tiellä 
kulki. Tavoitteena oli, että kolme kuormaa 
päivässä pitäisi ehtiä ajaa.  

Minä sain minulle määrätyn määrän 
puutavaraa joen rantaan ajettua seitsemän 
viikon aikana, jolloin sain sitten lopputi-

lin, joka oli mielestäni tyydyttävä. 
Lisäksi antoivat sitten tehopakkauksen, 

joka sisälsi neljänneskilon kahvia, pienen 
määrän sokeria ja Työmiesaskin pöllitupak- 
kaa, joiden jakamiseen taisi valtiokin os-
allistua. Tämä savontanajossa käynti antoi 
minulle yhden merkittävän kokemuksen 
elämääni. 

                 Armas Laitinen, Rautalampi

Hevoset olivat tukkisavotoissa tiukoilla 
ja niin olivat miehetkin. Oikealla Savot-
tahevosen patsas  Punkaharjun Metsä-
museon tontilla kuvattuna marraskuussa 

1998. Kuva: Armas Laitinen.

Euroopan rakennusperintöpäivien tee-
ma on Liikunta- ja urheiluympäristöt. 

Suomessa lasketaan olevan lähes 
30 000 liikunta- ja urheilupaikkaa, jo-
ten paikallisilla liikunnan ja urheilun 
ympäristöillä on suuri merkitys ihmisten 
arjessa. Erilaiset liikuntapaikat halleista 
hyppyrimäkiin kuuluvat jokapäiväiseen 
elinympäristöömme ja ne ovat oleellinen 
osa rakennettua maisemaamme. 

Liikuntarakennuksilla on usein myös 
merkitystä alueiden identiteetille paik-
koina, joihin asukkaat kiintyvät. Hyvät 
liikuntamahdollisuudet vaikuttavat asuk-
kaiden hyvinvointiin ja voivat myös tuoda 
kunnille kilpailuetua. 

Euroopan rakennusperintöpäiviä (ERP) 
vietetään vuosittain syyskuun toisena 
viikonloppuna, mutta teema on esillä pit-

Urheilullinen rakennusperintöpäivä
kin vuotta. Rakennusperintöpäivien tapah-
tumat liikuttavat ihmisiä oman kotiseudun 
rakennusperinnön ääreen, huomaamaan 
miksi ja miten liikuntapaikkoja suunnitel-
laan ja rakennetaan: yhteiseksi hyväksi.

Yhdistykset, museot, koulut ja muut 
kiinnostuneet tahot ovat tervetulleita 
järjestämään rakennusperintöpäivien ta-
pahtumia. 

Kansallismuseo on julkaissut kyselyn, 
jonka avulla kerätään tietoa ja kokemuksia 
merkityksellisistä liikuntaympäristöistä – 
lajista riippumatta. Tavoitteena on saada 
tietoa erityisesti sotien jälkeen rakennet-
tujen liikuntaympäristöjen merkityksestä 
kulttuuriympäristönä. Kyselyllä halutaan 
myös tuoda esiin hyvinvointivaltion ra-
kentamien liikuntaympäristöjen merkitys 
ihmisten hyvinvoinnille. 

Minna Kettunen
lavarunouden SM-finaaliin

 Minna Kettunen Lapinlahdelta 
voitti lavarunouden Kuopion karsin-
takilpailun  16.3. ja jatkaa Suomen 
mestaruus-finaaliin 26.5.  

Kuopion kilpailussa oli kahdeksan 
osanottajaa.  Toiseksi sijoittui Kaarin 
Hemming ja kolmanneksi Pii Santa-
vuori.  Lavarunouden viime vuoden 
Suomen mestari on Seija Hämäläinen 
Kuopiosta.
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Savon  murremestaruuvesta kilpilaellaan tuassiin, mutta 
tällä kertoo Kuopion piäkirjaston luentosalissa.

Kilipaelu on avoin kaekille kansalaesluottamnusta naattiville  
murteen puhujille.  Osallistuva voep muillakii murteilla kun savoks, 

er juttu vuan on  pärjeekö. Tarkotus on löötee  luontevia murteen 
puhujia, ei niinkään ulko- ja sisälukijoita,  vaekka taetohan se on sekkii.

   
Kilpaelu käävään kahessa osassa.  Ensmäeseks jokkaisella kilpaelijalla 

on neljän (4) minnuutin puhheenvuoro itekunniin ihtesä etuklätteen 
valihtemasta ja valamistamasta aeheesta.  Tyyli on vappaa.

 
Toesessa osassa tuomaristo, jossa on kokeneita murteen tulikihtijoeta,  

huastattaa kilipalijoita,  mistäpähä aeheesta hyväks näkköövät.

Murremestarille tarjoutuu tillaisuus noosta ramille ens kesän 
murretorilla Kuopiossa. Lisäks seuroovat murteilla  puhumisen 

SM-kilipaelut  pietään 2013  Iisalamessa, ja silloin piäsöö 
koettelemmaan savolaesta puhetaetoon muita murteita vastaan.    

Tervetulloo kilpailijat ja ylleisö Kuopion kirjastoon huastamaan 
ja kuuntelemmaan laavantaena  31.3.  klo  12.  Ennakkoon voipi 
ilimottautua seuran sihteerille Eila Ollikaiselle puh. 044 2757442 

tai viimestään kilipaelupaikalla.   

Savon kielen seura r.y. täyttää  toiminta-
vuonna 30 vuotta.  30-vuotisjuhla pi-

detään 24.5.2012  Kuopiossa.  Juhlapuhu-
jaksi hankitaan valtakunnallisesti tai 
maakunnallisesti vaikuttava persoona.  

30-vuotistoiminnasta kootaan historiik-
ki, jossa on  käydään läpi pöytäkirjoista 
yms. seuran vaiheita.  Vuosien 1982 -1999  
osuuden on aikaisemmin kirjoittanut 
sihteeri Lassi  Koponen. Vuosien  2000-
2011 osuuden kirjoittaa nykyinen sihteeri 
Eila Ollikainen.

Historiikkiin hankitaan  perustaja-
jäsenten ja toimijoiden muistelmia  (Unto 
Eskelinen ) sekä artikkeleita   yleisesti sa-
volaisuutta  sivuavista aiheista; niitä ovat 
lupautuneet kirjoittamaan   Aune Räsänen 
(Kai ja Irma Laitinen) ja Jukka Lappalai-
nen (Lappalais-suvun historiaa). His-
toriikin tekemiseen Pohjois-Savon koti-
seutuyhdistysten liitto antanut 750 euron 
avustuksen. 

Savon kielen seuran vuosikokouksen 
yhteydessä 31.3.2012 Pohjois-Savon lii-
tossa  järjestetään kilpailijoille ja yleisölle 
avoin  Savon murremestaruuskilpailu, jos-

sa haetaan esiin murteen taitajia.  
Järjestyksessä 13. kesän murretori pi-

detään 16.-21.7.2012 klo 15-16  Kuopion 
Satamatorilla  jatkaen yhteistoimintaa 
Taidetorin  kanssa mm. mainonnassa. 
Päivittäinen toriohjelma suunnitellaan 
etukäteen ja hankitaan esiintyjiä eri puo-
lilta maakuntaa.  

Seuran jäsenlehti Aakusti ilmestyy 
neljä kertaa.  Lehti on luettavissa myös 
kotisivulla www.savonkielenseura.fi  

Osallistutaan Kotiseutuliiton kotiseutu-
päiville ja vuosikokoukseen Mikkelissä 
2.-5.8.2012. 

Osallistutaan Pohjois-Savon kotiseu-
tuyhdistysten liiton kevät- ja syyskokouk-
seen.    

Savon kielen seura on  vetovastuussa 
Suomen Heimojen liitto r.y.  toiminnasta 
2012-2013. 

Liittokokous järjestetään  9.6.2012 
Kuopiossa.  Valmistellaan  vuoden 1863 
kieliasetuksen eli Suomen kielen oikeuk-
sien 150-juhlavuoden huomioimista ja 
valtakunnallista murrekilpailua Iisalmessa  
2013.   

Savon kielen seura r. y.  
toimintasuunnitelma v. 2012  Savon murremestarj  

tuas hakusessa
Murremestaruuskilipaelu  

31.3.  puolilta päevin  (klo 12.00 )  
 Kuopion piäkirjaston luentosalissa

Ensin pietään 
 Savon kielen seura ry:n  

vuosikokoukos  
kymmen jäläkeen (10.30) 

ja sitten juuvaan  
kokkooskahvit ja  

pietäänpä arpajaisettiin

Sitte ite kilipaelusta 

Itä-Suomen hovioikeus järjestää  Kuopion musiikkikeskuksen konserttisalissa 
perjantaina 30.3.2012 kello 14 seminaarin oikeuden toteutumisen edellytyksistä. 

Oikeamielisyys ja riippumattomuus
Avaussanat      Hovioikeuden presidentti Mikael Krogerus
Esitelmät         Oikeamielisyys   

                             Käytännöllisen filosofian dosentti Terho Pursiainen
                        Tuomioistuinten riippumattomuus tänään
                         Akatemiaprofessori Kaarlo Tuori

Seminaari päättyy kamarimusiikkiesitykseen Franz Schubert Pianotrio nro 2 Es duuri  
Uusi Kuopio-trio: Maria Itkonen, viulu, Laura Bucht, sello, Rina Zahharenkova, piano

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

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

SUTKAUS


