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Suomen kieli
ja sen asema
E

lämme aikaa, jossa englannin kieli
työntyy kaikkialle. Palvelujen tarjoajien kohdalla sen voi ymmärtää. Onneksi
Kuopiossa on ravintola Sampo pitänyt
kiinni suomalaisesta nimestään. Jopa
suomalaisissa yliopistoissa kelpaa opetuskieleksi englanti – mutta toivottavasti
kuitenkin vain suomenkielen rinnalla.
Ainoana kielenä ei mielellään.
Suomen saaminen yliopistojemme
opetuskieleksi vaati liki 200 vuotta. Sen
ensimmäinen esittäjä A. I. Arwidsson
jopa erotettiin silloisesta ainoasta yliopistostamme. Hän sai hakea leipänsä Tukholmasta Kuninkaallisen kirjaston johtajana,
kun hän tuon vaatimuksen esitettyään ei
kotimaassamme enää mihinkään virkaan
päässyt.
Ensi kesänä tulee kuluneeksi 150 vuotta,
kun eräs silloisen maailman valtiaista, Venäjän keisari Aleksanteri II sääti vuonna
1863, että seuraavien kahden vuosikymmenen kuluessa suomi saavuttaisi ruotsinkielen rinnalla laillisen aseman. On helppo
ymmärtää, että hänen patsaansa seisoo
Helsingissä Suomen tärkeimmällä torilla,
Valtioneuvoston linnan – hänen vasemmalla kädellään, ja Helsingin yliopiston
päärakennuksen – hänen oikealla puolellaan, sekä kirkon, kuningas Kaarle XI:n
v. 1686 kirkkolain eli kansalaisten lukutaitovelvoituksen toteuttajan edessä, katse
kohti tulevaisuutta. Ehkä on paikallaan
muistaa, että Aleksanteri II myös vaikutti
suomenkielen professuurin saamiseen
yliopistoon. Tuon professuurin toinen
haltija Elias Lönnrot, Kajaanin piirilääkäri kutsuttiin Helsinkiin. Räätälin poika,
kansamme runojen kerääjä ja Kalevalan
kokoaja kohosi kulttuurimme tärkeimmän
viran hoitajaksi. Tässä piili paljon tunnetta
ja tulevaisuuden uskoa. Kansan viisaudelle alettiin antaa arvoa Euroopassa kuten

Eestissä ja myös Atlantin takana, kuten
siellä koottu Hiawatha-eepos kertoo. Tuo
arvostus elää yhä. Setukaiset saivat oman
eepoksensa jo viime vuosituhannen lopulla. Monta muuta eeposta lienee työn alla.
Irokeesien kielelle on tulossa Kalevala.
Hiljan Hankasalmen kirkkoherra Jorma
Kukkonen kirjoitti Savon Sanomissa, että
suomen kieli on rappeutumassa pelkiksi
joutaviksi välisanoiksi, ja niiden lomaan
sijoitetaan asian juurta, mutta englanniksi.
Tässä lehdessä kunnioitamme Unto
Eskelistä, kielen käytön suunnan näyttäjää. Menetimme hänessä vaatimattoman – kuten Elias Lönnrot – kielemme ja
samalla sen juurien eli Suomen heimojen
syvien rivien, tässä tapauksessa, savonkielen puheenparren esiin nostajan ja
elvyttäjän, samalla seuramme isähahmon.
Unto oli runoilija kuten Elias Lönnrotkin.
Unton poismenosta jäi haasteita meille
kaikille, myös jokaiselle maamme heimolle. Toivottavasti kukin perhe viimeistään lomamatkoillaan vaihtaa kielensä
omalle murteelleen ja rohkaisee myös
jälkikasvuaan näin tekemään. Iisalmen
Suomen murteenpuhumisen mestaruuskilvassa pohdimme näitä kysymyksiä
koko Suomen käyttökielen kannalta.
Kielemme huolto vaatii työtä. Elämme murroksen aikaa. Omien lakiemme
kielen ymmärtäminen ylittää kansalaisten
käsityskyvyn. Kielemme kilpailee sähköpostien ja -tekstiviestien tulessa. Suuri
enemmistö niistä kyllä oitis tuhotaan.
Myös niiden lähettäjät tämän tietävät. Itse
sain viimeksi käsin kirjoitetun kirjeen
pari vuotta sitten – se ei yhdellä napinpainoksella katoa. Se vaikuttaa yhä.
Tervetuloa mittelemään savon
kielen v. 2013 mestaruudesta
Osmo Hänninen,
puheenjohtaja
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Pirjo Hassinen kuittasi
toisen Savonia-palkinnon

K

uopion kaupungin Savonia-kirjallisuuspalkinnon 2013 sai kirjailija
Pirjo Hassinen teoksestaan Popula. Hän
on ensimmäinen vuodesta 1986 lähtien
jaetun kirjallisuuspalkinnon toiskertainen voittaja. Ensimmäinen kerta oli 1995
teoksesta Ennustaja.
Palkinto jaettiin tunnustuksena vuonna
2012 ilmestyneestä merkittävästä savolaisesta kaunokirjallisesta teoksesta. Palkintoraati luki 67 palkinnon piiriin kuuluvaa
teosta ja nimesi niistä loppukilpailuun
kuusi tekijää ja kirjaa, joukossa yksi esikoiskirjailijakin.
Palkinto luovutettiin yleisötilaisuudessa Kuopion kaupungintalolla 2.1. Palkintoraadin puheenjohtaja Jaakko Kosunen
mainitsi avauspuheessaan , että moninaisuus on asettunut osaksi yhteiskunnallista
todellisuutta. Meitä odottaa entistä mo-

nikulttuurisempi tulevaisuus, ja on suuri
haaste laajentaa moraalista myötätuntoa.
Tässä taiteella on merkittävää annettavaa.
Puhuja piti valitettavana ettei meillä ole
juurikaan ihanteita, jotka saavuttaisivat
laajan yleisön kannatuksen. Ihanteiden
paikan ovat vieneet sellaiset arkipäivän
latteudet kuin tosi-tv, varallisuus, maine,
täysillä eläminen ja lööppiriippuvuus.
Merkitystä on vain sillä mikä vie sivistystämme eteenpäin, hän päätti lainaten toisen kuopiolaisen taideinstituution, Kuopio
tanssii ja soi –festivaalin johtajan Jorma
Uotisen ajatusta.
Kirjalllisuuspalkinnon
määrältään
10 000 euroa, luovutti palvelualuejohtaja
Pekka Vähäkangas. Juhlan tyylikkäästä
musiikkiohjelmasta vastasivat Jouni Kuronen, piano ja Esko Hartikainen, kitara.

Savonia-palkinto hakee oman aikansa kuvaajia.
Pirjo Hassinen varoittaa:

Ilmapiirissä on samaa kuin
1930-luvulla
Kirjailija Hassinen kuittasi
toisen Savonia-palkinnon. Kahdeksantoista vuotta välissä ovat
kasvattaneet tekijän varmuutta
omaan osaamiseensa.

Poliitikkojen vai kirjallisuudenharrastajien Savonia?

U

uden Savonia-vuoden alkajaisiksi kirjailija Jouni Tossavainen kyseenalaistaa kirjoituksessa (Savon Sanomat 17.2.) Savonia –kirjallisuuspalkintoraadin
jäsenten nimeämisperustelut. ”Mihinkään muuhun kirjallisuuspalkinnon valintaraatiin ei nimitetä jäseniä poliittisten puolueiden edustajina kuin lautamiehiä”,
kritisoi Tossavainen. Hän ollut aikaisemmin valitsemassa Runebergin kirjallisuuspalkinnon saajaa.
Pitkäaikainen raadin puheenjohtaja lehtori Annukka Airaksinen (Savon Sanomat 21.2.) pitää kohtuullisena, että Kuopion kaupunginhallitus nimeää raatiin
jäsenet, koska kaupunki rahoittaa 10 000 euron suuruisen palkinnon. Airaksisen
mukaan raatiin nimetyt ovat olleet kirjallisuuden harrastajia eikä tähän tehtävään
ole ollut tunkua jo työn laajuuden takia. Raatilaiset esimerkiksi lukivat 70 viime
vuonna ilmestynyttä kaunokirjallista teosta.
Kuopion kaupunginhallituksen nimeämät jäsenet Savonia-raatiin ovat Varpu
Puskala pj, Jaakko Kosunen varapj, Marja-Liisa Hublin, Atik Ismail, Seppo Kononen, Jukka Liukkonen, Neeta Röppänen, Matti Vanhanen ja Terttu VilpponenSalmela, sihteerinä Kirsti Hietanen.
Seuraava Savonia-palkinto jaetaan alkuvuodesta 2014.
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K

irjailija Pirjo Hassisella on kiitospuheeseensa kanttia.
-Tämä toinen kerta maistuu vielä ensimmäistä paremmalta!
Kahdeksantoista vuotta takaperin Savonia-palkinnon saajana hän sanoo olleensa
”ensikertalainen esittäjä”, tosin jo kolmannella teoksellaan (Ennustaja 1995),
mutta olisihan se voinut jäädä onnenkantamoiseksi. Kolmetoista romaania on va-

kuus itsellekin ammattitaidosta ja sanottavasta. Niiden myötä on tottunut myös
olemaan kirjallisuuspalkintoehdokkaana,
kokemaan odotuksen jännityksen, joskus
pettymyksen. Parasta kirjailijan työssä
on kuitenkin tämä – kirjoittaminen!
- Kaipaan jo omaan työtuoliini. Minua
eivät nämä palkinnotkaan pysäytä! Näin
omasta osaamisestaan varma tekijä voi
luvata.
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Pieni pysähdys Aapelinpäivänä entisessä kotikaupungissa on kuitenkin paikallaan. Pirjo Hassinen lähti 19-vuotiaana
Kuopiosta Jyväskylään opiskelemaan ja
jäi sille tielleen. Identiteettinsä hän määrittelee jyväskyläläis-savolaiseksi. Mutta
savolaiseksi sanankäyttäjäksi häntä ehdottomasti voi sanoa - vaikka- se pitää heti
mainita, ei ole palkinnossa ole painavin
kriteeri.
Kirjoittajana Pirjo Hassinen ei kerta kaikkiaan osaa/voi/tyydy/ sanomaan suoraviivaisesti vaan mukana on tunnetta ja maustetta. On vertauksia ja höysteitä kuten
Ryllykkä -vainaalla, vaikka samanlaisuutta kouluiintuneen kirjoittajan tekstistä
ei heti huomaa.
Tyttö katsoo vierestä miten aikuinen
ponnistelee aivan tavallisen asian
kanssa. Veden juominen oli kuin olisi
koettanut kastella kovaa pinnoitettua
pahvia.
Just, semmoista remonttitalon ensopahvia, jota valmistalon asukas ei ole nähnytkään.
Olkoon kerrontatapa lukijalle lisäarvo,
sillä Savonialla palkitseminen on siirtynyt
ajankohtaisen yhteiskunnallisen kuvauksen linjalle. Viime vuonna tunnustus annettiin Marko Kilven poliisiromaanille,
joka muuten lähiviikkoina ehtii filmattuna
valkokankaalle. Huumeet ja niitä seuraava rikollisuus leviävät ennen rauhallisiin
maakuntakaupunkeihin. Helposti nyky-
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Suomessa leviävät myös aatteet ja niiden
sisällään pitämät toimintatavat, jotka ovat
Pirjo Hassisen romaanin sisältönä.
”Teos ottaa ottaa kantaa moniin tämän
päivän ongelmiin, työttömyyteen ja ihmissuhteiden vaikeuteen sekä siihen miten
helposti tarpeettomiksi ja syrjäytyneiksi
itsensä tuntevat ihmiset ajautuvat rasismin
ja oikeistopopulismin verkkoon”, perustelee lautakunta ratkaisuaan
Popula on sijoitettu tapahtumaan pääkaupunkiseudulla. Päähenkilö, Pirjo ei
työttömäksi jäädessään ole ollut halukas
muuttamaan 262 kilometriä pohjoiseen,
koska on ”allerginen pikkukaupungeille ja
ahtaille yhden naisen asunnoille”. Perttu joutuu irtisanotuksi portsarin työstä,
ja hänen ainoan lähiomaisensa, äidin on
Alzheimerin tauti vienyt henkisesti tavoittamattomiin. Hoitokodin arjen ja vieraskäyntien kuvaus on kaunistelemattominta
mitä olen lukenut. Varmaan tekisi monelle päättäjälle ja omaiselle hyvää silmäistä näitä kohtia.
Populan porukassa on eronneita tai
eroavia, työnsä menettäneitä, yksinhuoltajia, lähimmistään työn tai sairauden vyoksi
erkaantuneita. Yhteistä kaikille on välimatka niissä ihmissuhteissa, jotka arjessa
Kirjailija Pirjo Hassiselle Savoniapalkintoshekin luovuttivat palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas (vas) ja
raadin puheenjohtaja Jaakko Kosunen.

pitävät olemista ”säädyllisenä” vaikkei
sana tässä yhteydessä ei paras olekaan.
Populan ihmiset pyristelevät irti läheisimmistään mutta heille kuitenkin soitellaan, kun ahdistus tavoittaa.
Lukijana rupeaa miettimään onko kehityskulun ratkaisu vääjäämättä poliittinen
vai olisiko peräänkuulutetulla vaikka naiviksi leimatulla välittämisen kehoituksella apua syrjäytymisen estämisessä. ”Pidä
huolta perheestä niin perhe pitää sinusta.”
Haastattelussa Pirjo Hassinen kertoi
kirjoittamaan ryhtyessä olleensa hyvin
vihainen lähtökohtana olleen rasistisen
uutisen takia. Kuitenkin hän on koettanut
kirjoitusprosessin aikana oppia ymmärtämään luomiaan henkilöitä. Langanpäitä suomalaisen yhteiskunnan ilmapiirin
muuttumisesta löytyy monesta paikasta
eikä edes tarvitse mennä netin keskusteluryhmiin, joissa puhutaan mitä sylki suuhun tuo.
-Alkeellinen häpy estää sanomasta silmästä silmään mitä siellä sanotaan. Ehkä
toiset imevät voimaa vihapuheesta, siitä
että joka uskaltaa sanoa.
-Ihmisten itsetunnon vähyys pelottaa.
Miten se voi olla näin, vaikka kaikki ovat
käyneet samaa peruskoulua ja saaneet osapuilleen samat eväät, ihmettelee kirjailija.

Pirjo Hassisen mielestä suomalaisen
yhteiskunnan ilmapiiri varoittaa 1930-luvusta. Ei liene ihan sattuma, että ehdolla
palkintonnosaajaksi oli myös Asko Jaakonahon arkistolähteisiin perustuva faktan
ja fiktion sekoitus Savon tunnetuimmasta poliittisesta surmatyöstä 1930-luvulla,
Onni Happosen murhasta, joka jäi selvittämättä vaikka tekijät tiedettiin.
EILA OLLIKAINEN
Kirjailijan nimikirjoitus lukijalle PirkkoLiisa Piiroselle.

Palkintojenjakotilaisuuden tyylikästä musiikkiohjelmaa esittivät Jouni Kuronen, piano
ja Esko Hartikainen, kitara.
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80 vuotta: Jukka Peltovirta vaihtoi Hämeen Savoon

Opettaja löysi
oman kultalammen
N

äin otsikoi Aamulehti 18.12.2012
Jukka Peltovirran 80-vuotishaastattelun.
-Meillä oli vaimoni kanssa pitkään
Kultalampi-syndrooma. Nähtyämme kuulun Oscar-filmin ajattelimme, mistä me
löytäisimme oman kultalammen. Tuon
viehättävän filmin olemme katsoneet ainakin viisi kertaa. Kiertelimme myös
Keski-Suomessa. Eräällä kerralla tulimme
katsomaan tätä paritalokotia, kun tämä oli
myynnissä.
Näin kertoo Aamulehdessä eläkkeellä
oleva opettaja ja entinen Tampereen radion Valkeakosken kirjeenvaihtaja Juhani
(Jukka) Peltovirta.
Nyt Peltovirta ja Hellevi-puoliso asu-

vat savolaisissa maisemissa. Koti sijaitsee
Kerimäellä, vain 10 kilometrin päässä
Ängervöinen-järven Myllylahden rannasta.
Peltovirta vastaakin tervehdykseen ”hyvvee päivee”. Murteet tarttuvat miehen korvaan helposti.
Hämeen aate on silti Jukka Peltovirran
sydämessä.
Eikä ihme. Hän toimi Hämeen Heimoliiton sihteerinä ja toiminnanjohtajana 13
vuotta, ennen kuin 70-vuotiaana, jätti tämänkin tehtävän. Liiton toimintaa piti sitä
ennen laajentaa ja Häme-kirjallisuutta saada taas julki.
Itse Peltovirta on asunut Hämeessä yli
puolet elämästään. Savossa eläkepäiviä on
vietetty vasta 7,5 vuotta.
Heimojen liiton tapahtumissa
me savonkielenseuralaiset tapasimme Peltovirran.
MRS

Hämeen Heimoliiton sihteerinä toiminut Juhani Peltovirta
(oik.) luovutti Häme-teko
2002 –tunnustuksen Koskenjalan Kenkä- ja Nahkamuseolle Juupajoella. Kunnallisneuvos Aapo Soikka (vas.)
vastaanotti palkinnon.
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Savolaisen
laulu ja
Vänrikki
Stoolin
tarinat
Niin kuin odottaa sopii, vuosien 1808
– 1809 sota ryhdyttiin alusta lähtien
käsittelemään perusteellisesti Ruotsin
sotahistoriassa. Ensimmäisten joukkoon kuului eversti Gustaf Montgomeryn historia vuodelta 1842.

“Täss` Savon joukko tappeli, ja joka kynsi
kylmeni edestä Suomenmaan”, lausuu
August Ahlqvist-Oksanen spontaanisti
syntyneessä runossaan.
Karl Collan sävelsi tuon runon tämän
maan ensimmäiseksi maakuntalauluksi,
ja silloin se tavallaan ”nous arvoon arvaamattomaan” - jos nyt uskaltaisi Runebergia käyttää. Savolaisen laululle alkoi tulla
kansallislaulun status.
Kun ei nyt joukkotappelusta ollut kysymys, niin mikä oli se joukko, joka taisteli
edestä Suomenmaan?
Mennäänpä vuoteen 1848, silloin ilmestyi Vänrikki Stoolin tarinoiden I osa. Teoksen nimirunossa kertoja kuvailee sitä, miten hän kesken ikävystyttävän talvipäivän
saa käsiinsä tuntemattoman tekijän kirjan.
Se kertoi Suomen sodasta, vaikkakin ”armosta vain tuo kanneton(kirja) lie päässyt
muiden joukkohon”.

Stoolin tarinoiden nimikkoruno jatkuu
näin:
”Mukaani vein sen, kääntelin
sivuja jonkin hetken,
en tiedä, kuin näin esihin
sain Savon miesten retken;
ma luin rivin, luin kaks,
vereni tunsin kuumemmaks.”
Kanneton kirja alkoi polttaa nuoren ylioppilaan hyppysissä. Mikä oikein oli tuo
”Savon miesten retki”? Jokin sai hänet
kuumenemaan rivi riviltä:
”Näin kansan kaikki koittavan,
edestä kunniansa,
näin sotajoukon voittavan
nälissään, viluissansa.
jokaista sanaa, lukeissain,
suudella tahdoin innoissain”.
Savolaisen laulussa joka kynsi kylmeni
edestä Suomenmaan. Runeberg puolestaan näki samassa sodassa kansan kaikki
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Suomen sodan itse kokeneena, nyt jo
everstinä 30 vuotta sodan jälkeen,
Gregor Aminoff julkaisi selostuksen
Savon Prikaati sotataipaleesta. Kirjassa kerrotaan myös prikaatiin palkatun
henkilöstön tehtävistä Ruotsissa sodan
jälkeen.
koittavan nälissään, viluissansa.
Samasta sodasta oli kysymys, Suomen sodasta 1808-1809. Ei savolaisen taistelijan kynsi aikaisemmin ollut
samalla tavalla kylmennyt.
Pannaan sitten samalla merkille,
että Tarinain johdantorunossa mainitaan nimiltään vain kaksi sotilasta:
kapteeni (sittemmin everstiluutnantti) Joakim Zachris Duncker ja kapteeni (sittemmin everstiluutnantti )
Karl Vilhelm Malm. Ensinmainittu
lähtöisin Ristiinasta, Malm puolestaan meiltä Kuopiosta, siis erittäin
savolaisia molemmat, silloisen Savon Prikaatin miehiä.
Kolmantena tuon prikaatin soturina on tähän yhteyteen syytä mainita luutnantti Gregor Adolfsson
Aminoff. Hänen epäkiitollisena
kunniatehtävänään vuonna 1809
oli palauttaa Suomeen taisteluista
ja taudeista säästyneitä sotilaita. Hänen
mukanaan heitä tuli 165.
Rantasalmella syntynyt Aminoff osallistui myös sodan viimeiseen taisteluun
Hörneforsissa. Myöhemmin, sodan jälkeen ja jo everstin arvoisana, hän kirjoitti
” Savon miesten retkestä” eli ”selostuksen
Kuninkaalliseen Suomen Armeijaan kuuluneen Savon Prikaatin osallistumisesta
vuosien 1808-1809 sotaretkeen Suomessa
ja Länsipohjassa”.
Aminoffin käyttämä ”fälttåg” on meille
suomalaisille käännetty suomeksi ”sotaretki” ja runossa vielä lyhyemmin: ”retki”.
Monessa yhteydessä on kyllä osoitettu,
että Savon miehet eivät siinäkään sodassa
olleet pelkästään retkellä, kämppäilemässä.
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Sotaan läksi 3 484 miestä
26. päivänä helmikuuta 1808 venäläiset
hyökkäsivät myös Savon prikaatin vastuualueella: Puumalassa, Sulkavalla, Ristiinassa ja Rantasalmella. (Lienee tarpeen
mainita, että esim. Savonlinna kuului
silloin Venäjän valtakuntaan, edellisen
rauhanteon jälkeisenä.) 6.000 miestä
käsittänyttä sotajoukkoa komensi kenraaliluutnantti Nikolai Aleksejevitsh Tutshkov.
Kaikkiaan Suomeen hyökkäsi noin
24.000 miehen armeija, maata puolusti
20.000 ”Kuninkaalliseen Suomen Armeijaan” kuulunutta sotilasta.

Savon Prikaatin vahvuus oli Aminoffin
mukaan 3.681 miestä, heistä kuitenkin sodan syttyessä ”palvelu- ja taistelukuntoisia” 3.484.
Prikaatin komentajan oli kenraaliluutnantti, kreivi J.A.Cronstedt.
Prikaatiin kuului viisi yksikköä:
Savon kevyt jalkaväkirykmentti, komentajana kreivi Cronstedt. Neljä pataljoonaa, yhteinen vahvuus 900 miestä.
3.pataljoonan komentajana kuopiolaisittain merkittävä everstiluutnantti Carl Leonard Lode.
Savon Jääkärit, komentajana eversti
J.A. Sandels. Neljä pataljoonaa, kirjavahvuus 1.200, palvelukelpoisia 1.148.
Karjalan Jääkärit. Kaksi pataljoonaa,
joista sotaan läksi 554 miestä.
Karjalan Rakuunat. Kaksi eskadroonaa,
sotaan lähdettäessä ratsailla 183 miestä.
Prikaatin tykkikomppania. Vahvuus
150 miestä, kahdeksan (8) kpl. kolmen
naulan tykkejä.
Lisäksi oli reservissä Karjalan rakuunoita ja savolaisia jalkaväkisotilaita yhteensä 550 miestä. Prikaatiin kuuluneiden
joukkojen koulutus oli osittain puutteellista, eikä varustus ollut keskimäärin samantasoista kuin hyökäävillä venäläisillä.
Sodan jatkuessa monia yksiköitä muodostettiin ja alistettiin uudelleen. Komentajiakin vaihtui, jopa sodanjohto.
Toukokuussa 1808 Savon Prikaatin (myöhemmin Viidennen Prikaatin) komentajaksi tuli J.A. Sandels, nyt jo kenraalina.
Tuo vakanssi hänellä oli sodan loppuun
saakka.
”Savon miesten retki” tavallaan alkoi
Jynkän perääntymistaistelusta, jossa urheat kapteenit Duncker ja Malm kunnostutuivat. Ajallaan iskettiin yhteen Koljonvirralla, mutta sitä ennen ehti tapahtua
paljon.
Kesän 1808 sotimisesta Kuopiossa, sen
lähivesillä ja Toivalassa on kerrottu monessa yhteydessä. Se on kiveen hakattua
historiaa Siilinjärven Vuorelassa. Siellä

Ukko Loden viimeinen leposija on Kuopion nykyisessä Sankaripuistossa, lähellä
suurta ristiä ja sankarimuistomerkkiä.
nyt jo kolmannelle paikalleen pystytetty
Toivalan taistelijain muistomerkki on tutustumisen arvoinen kohde.
Savon Prikaati osallistui merkittävällä tavalla sotatoimiin oman maakunnan
ulkopuolella. Kuortaneella oli mukana
osasto Savon jääkäreitä ja prikaatin jalkaväkeä. Revonlahdella taisteli yli tuhat
prikaatin sotilasta.
Ja Alavudella koko taistelun ratkaisi
kaksi savolaista pataljoonaa. Samoja miehiä oli mukana Lapualla ja Oravaisissa - ja
myös siellä kärsimässä osansa tappioista.
Savon Prikaati oli yksi niitä tuon sodan
yhtymiä, joiden osana olivat suhteellisesti raskaimmat menetykset. Varmaan siinä
syitä Runebergin erityiseen arvonantoon.
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Talven
2013 lumi
on kuorruttanut Jynkän
taistelun
muistomerkin.
Sen keskeisin
kivi on Pauli
Saastamoisen
muotoilema.
Siinä metalliin
”veistetty”
soturi kahlaa
Jynkän lumessa talvella
1808.

Muistelmia ja historioita
Jo niin aikaisin kuin 1830 paikkeilla
tiedetään
Runebergin
suunnitelleen
mittavaa kuvausta Suomen sodasta.
Siihen mennessä oli julkaistu runoja ja
muistelmia, sen jälkeen alkoi ilmestyä
vakavammin otettavia historioitakin.
Muuan niistä oli Suomessa, Kemin
pitäjässä
syntynyneen eversti Gustaf
Adolf Montgommeryn kaksiosainen
historia. Se aikanaan todettiin niin merkittäväksi, että se jopa käännettiin ranskaksi.
Suomeksi sitä ei liene käännetty. Runebergille se ei ollut välttämätöntä. Sitä paitsi
hänen joka tapauksessa tiedetään olleen
kirjeenvaihdossa Montgomeryn kanssa.
Enimmät kirjalliset vaikutteensa runoilija näyttää saaneen Savon Prikaatissa palvelleen Gregor Aminoffin teoksesta.
Runon nuori ylioppilas toteaa siitä, että
se kannettomana oli vähän niin kuin armosta päässyt muiden kirjojen joukkoon.
Sellaisessa tokaisussa lie sitä sallittua
runoilijan vapautta. Eikä se pelkkä vihkonen ole, siinä sentään on 206 sivua. Olen
ne sivut lukenut.
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Kun tuota historiantuoksuista kirjaa
selailee, on helppo ymmärtää runon nuoren ylioppilaan innostuminen. Erityisesti
tekstinsä alaviitteissä Aminoff kuvailee
sodan luonnetta ja taistelujen tapahtumia
mukaan tempaavalla tavalla. Siellä korostuvat yksittäiset suoritukset, sanokaamme
vaikka uroteot.
Harvemmin on taidettu tuoda esille se,
sanoisinko sanantarkka kosketus, mikä
Aminoffin kirjalla oli Runebergiin.
Esimerkkinä vaikka runo Ukko Lodesta.
Kun Aminoff luonnehtii ilmeisen hyvin
tuntemansa everstiluutnantin ja pataljoonankomentajan, hän tekee sen sotilaana.
Tuskin Aminoffilla itsellään oli tarkoituksena kirjoittautua edes taustahenkilönä
Suomen (ja Ruotsin) kirjallisuuden historiaan.
Tässä käännökseni Aminoffin kirjasta:
”Joka kerta ennen taistelua hän joukkojen
edessä paljasti päänsä ja luki hiljaisen rukouksen, jossa rohkaisi miehiään, paljasti
sitten miekkansa ja oli sotilas sanan kauneimmassa merkityksessä.”

Kun Jynkän taistelusta oli kulunut tasan 200 vuotta, järjestettiin juhla. Siihen liittyivät
sinivalkoiset muodollisuudet muistomerkillä, torvimusiikki mukaan lukien. Kuvassa
oikealla Kuopion Isänmaallisen seuran puheenjohtaja Riitta Huuhtanen. Vasemmalla
kuopiolainen opettaja ja sotaveteraani Pauli Saastamoinen.
Ja sitten Runeberg, nyt Cajanderin suomentamana. Vänrikki Stoolin tarinoitten
Ukko Lode -runon ensimmäinen säkeistö
kuuluu:
”Aina taisteluun kun mennen
ryntökäskyn ilmoittaa
Ukko Lode, sitä ennen
harmaan päänsä paljastaa.
Hartahana, totisena
seisoo näin hän hetkisen
niin kuin muinon pienoisena
vanhana nyt rukoillen.”
Runon kolmannessa säkeistössä Ukko

Lode sitten ”paljasti miekkasa ja oli sotilas sanan kauneimmassa merkityksessä”.
Meidän nykykuopiolaisten kannattaa
tässä erikseen muistaa, että kuusi viimeistä elinvuottaan kunnioitettu sotaveteraani
Carl Leonard Lode oli Harjulan tilan ja
kartanon isäntänä.

Ristiinasta Hörneforsiin
Heinäkuun viides päivä-runosta on
sanottu, että se on Vänrikki Stoolin tarinoitten kaunein. Siinä kuitenkin adjektiivi
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”Rannalta tältä
palasen / maat ihanasta isien / sä näet,
nuorukainen”. Niin
lukee Punkaharjulla
tämän muistokiven
metallilaatassa.
Kivi on vanhan, ns.
harjutien varressa.
Se on pystytetty
J.L. Runebergin
käynnin muistoksi
ja kunnioitukseksi.
Runossaan
Heinäkuun viides
päivä Runeberg
puolestaan lausuu
ihailunsa Suomen
luonnolle ja kunnioituksensa savolaiselle soturille J.Z.
Dunckerille.

sanoo vain osan, olkoon vaikka superlatiivissa. Runon tärkeänä elementtinä on sen
herooisuus.
Sodassa kuin sodassa tapahtuu niin
sanottuja täysin turhia kuolemia. Sellainen oli Ristiinan miehen Joakim Zachris
Dunckerin osana Hörneforsissa, Suomen
sodan viimeisessä taistelussa. Se käytiin
jo Ruotsin maaperällä.
Kuolema astui esille sillä hetkellä, kun
erittäin ruotsalainen Sandels ärähti alaiselleen Dunckerille:
-Pelkäättekö, everstiluutnantti?
Taistelu oli vielä kesken, ja taistelussa
kävi niin kuin on kirjoitettu. Dunckerin lisäksi Hörneforsissa kaatui 211 suomalaista soturia.
Punkaharjulla, kesäisen Savon sydämessä, on ns. Runebergin kumpu ja patsas, jonka kyljessä ovat sanat: ”Rannalta
tältä palasen/maat ihanaista isien/sä näet
nuorukainen”.
Runeberg oli ajallaan myös matkai-
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Toivalan taistelun muistomerkki Vuorelassa. Savon Prikaatin miesten lisäksi Sandelsin
joukkoihin kuului vaasalaisia, kajaanilaisia sekä ruotsinmaalaisia Länsipohjan sotilaita.

lija. Häntä todella kiinnosti maa kauas
Porvoon ulkopuolelle. Kerrotaan hänen
juuri Punkaharjulla saaneen innoituksen
Dunckerista ja heinäkuun viidennestä päivästä 1809. Taustalla suvinen Suomi ja sanokaamme vaikka Savo parhaimmillaan.
Leppäviralla jouduttiin vuonna 1810,
rauhan tultua, kertomaan talosta taloon,
että vain kolme miestä palasi. Leppävirran
komppaniassa läksi sotaan 150 miestä, 3
tuli takaisin.
Lähes jokainen kynsi kylmeni.
MAUNO IKÄHEIMONEN
Lähteitä mm.
Greg. Adolfs. Aminoff: Relation om Savolaks
Brigadens , af Kongl. Finska Armeen, deltagande
i 1808 & 9 årens fälttåg i Finland och Westerbotten. ( Götheborg 1839.)
Gust. Montgomery: Historia öfver kriget
emellan Sverige och Ryssland Åren 1808 och
1809. (Örebro 1842.)
O.Nousiainen: Vänrikki Stoolin maailma.
(Otava 1961.)

Mitä on talous?
S

”Työ on se lähde, josta jokainen kansa varallisuutensa ammentaa.”
(Adam Smith)

ana talous johtuu sanasta talo. Talo on
maalla laitos, josta sen asukkaat saavat
toimeentulonsa. Kun talossa hankitaan
toimeentuloa, käytetään hyväksi määrättyjä toimeentuloon vaikuttavia tekijöitä:
ihmistyötä, maata, karjaa, maanviljelyksen taitoa ym. Näiden tekijäin ja niiden
antaman tuloksen määrätty yhdistelmä on
talous. Ja tekijäin käyttäminen määrätyllä
tavalla tuloksen saavuttamiseksi ynnä
tuloksen käyttäminen on taloudenpitoa.
Yleisesti ajateltuna taloudenpito on ihmisten toimintaa ja huolenpitoa tarpeittensa tyydyttämistä varten, välttämättömien hyödykkeiden hankkimiseksi ja
tarkoituksenmukaiseksi käyttämiseksi. Se
tapahtuu talouksien muodossa. Oikeastaan
siis talous on koneisto tai elimistö, josta

saadaan oikea mielikuva, kun ajatellaan
sitä pysähtyneenä ja taloudenpito on tämän
koneiston tai elimistön toimintaa. Mutta
usein sanat talous ja taloudenpito tarkoittavat kielenkäytössä samaa. Talous-sanan
merkitys laajentuu käsittämään niiden laitosten ja toimenpiteiden kokonaisuutta,
jotka tarkoittavat ihmisten toimeentulon
hankkimista. Tällöin talous merkitsee
sekä talouksia että taloudenpitoa yhteensä,
siis sekä koneistoja että toimintaa. Vielä
käytetäänn talous-sanaa merkitsemään
taloudenpitoa, siis vain toimintaa.
Ote Tietokirjasta 1951: Yrjö Karilas
”Pikku Jättiläinen”Talouselämän
osuudesta koonnut ja sovittanut:
Aune Räsänen, Vehmersalmi
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Yleisradion Kankkulan kaivolta
oli suora putki Nilsiään

E

hei … kysymyksessä ei ole kannanotto kuntaliitokseen vaan ihan muusta.
Tarina alkaa Nilsiästä vuonna 1900,
jolloin vasta 16-vuotias Anna Krats saa
100 markan kultarahastipendin ja päättää
muuttaa Helsinkiin paremman elämän
toivossa. Annan isä tienasi niukan leivän
perheelle toimimalla myllärinä Nilsiän
emäpitäjän Sutelassa. Kolme aikaisempaa sukupolvea oli palvellut sotilaina niin
Ruotsin kruunua kuin Venäjän tsaariakin.
Palvelutietoja löytyy Iisalmen komppanian ruoduista 103, 104 ja 110. Alun perin
sukunimi oli Kallberg, mutta armeija suosi
lyhyitä ja iskeviä nimiä ja Samuel Kallberg muutti nimensä Kratsiksi 1700-luvun lopulla.
Annan äiti oli sukujaan Pantzar ja
äidinisä Michel Pantzar oli Nilsiän pitäjän räätäli. Aikaisemmissa sukupolvissa on useita muitakin räätäleitä. Samaa
sukua oli myös Nilsiässä maakauppiaana
toiminut Antti Pantzar, joka myi omistamansa rakennukset proviisori Karl Abiel
Chydeniukselle, joka piti siinä Iisalmen
haara-apteekkia. Saatuaan oman apteekin
Isostakyröstä Chydenius myi rakennukset
harjatehtailija Urbanus Koistiselle. Harjatehdas jatkoi paikalla aina 1960-luvulle
asti. Rakennukset on sittemmin purettu.
Annan palveluspaikoista ei ole tietoa, mutta joka tapauksessa hän avioitui
3.6.1906 Tuusulasta Helsinkiin muuttaneen peltiseppä Johan August Fagerströmin kanssa. Peltisepän hommien lisäksi
Johan soitti tanssikeikkoja lisätienestien
hankkimiseksi.
Perheeseen syntyi vuosien myötä yksitoista lasta, joista yhdeksän tyttöä. Pojat
Atso ja Asser sekä tyttäristä ainakin Aune
soittivat tanssikeikoilla ja olipa heillä yhtyekin isän johdolla. Äiti Anna oli tarkka
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taloudenpitäjä ja ompeli kaikki vaatteet
perheelleen. Perhe asui ainakin Alppilassa
ja Kalliossa.

Asserin
bändi.
Asser
itse
soittaa
pianoa.

Käännetään katseet Asseriin
Nyt jätämme muun perheyhtyeen ja
keskitymme Asser Fagerströmiin (19121990), joka oli monipuolinen musiikkimies. Hän soitti pääasiassa pianoa mutta
haitarikaan ei ollut hänelle outo. Säveltäjän, sovittajan ja kapellimestarin roolit
tulivat tutuiksi vuosikymmenien mittaan.
Yhtyeitä, joissa hän soitti pianoa tai haitaria, olivat mm. The Saxophon Jazz Band,
Ramblers, Dallape, Fred Kiiaksen orkesteri ja Rion tanssiorkesteri.
Ajoittain hyvinkin vauhdikkaita piirteitä saanut yhtyeiden keikkailu oli raskasta
puuhaa. Näissä soittoporukoissa Asser Fagerström oli kummajainen. Hän ei nauttinut alkoholia eikä syönyt lihaa, mutta oli
sen sijaan ankara naistenmies. Hän oli
naimisissakin kolme kertaa.
Asser Fagerström sai 1958 radiotoimittaja Antero Alpolalta tehtäväkseen koota
vanhaa humppa-musiikkia soittavan yhtyeen Kankkulan kaivolla-radiohupailua
varten. Ohjelmaa käsikirjoittivat Aune
Ala-Tuuhonen ja Antero Alpola. Näin
syntyi humppa-humppa-orkesteri Pumppu-Veikot, joka alkoi esiintyä ja keikkailla
nimellä Humppa-Veikot johtajanaan Kullervo Linna ja laulusolistina Teijo Joutsela.
Orkesteri sai aikaan humppavillityksen.
Ohjelmassa soitti myös Rautalankayhtye
Räminä, joka oli koottu Pumppu-Veikkojen soittajista. Antero Alpolan onkin
sanottu keksineen aikansa kahden suosituimman musiikkityylin nimet eli humpan
ja rautalangan.
Kankkulan kaivo-radiohupailua esitet-

tiin vuosina 1958-1970 ja se saavutti suuren suosion. Ohjelman ideana oli yleensä
kyläläisten kokoontuminen kaivolle viettämään jotain juhlaa kuten juhannusta,
sadonkorjuuta tai vaikka jäitten lähtöä.
Ohjelmaa juonsi speaker Hannes Häyrinen, joka edusti aikansa jäykkää ja virallista reportterityyliä. Hänen tavoitteenaan
oli tehdä arvokasta, tervehenkistä ja sivistävää ohjelmaa. Mutta haastateltavat pilasivat korkealentoiset ja idealistiset tavoitteet puhumalla järjestään asian vierestä ja
kertomalla sopimattomia juttuja tai panettelemalla toisiaan, joita speaker sitten pyrki selittelemään parhain päin.

Kankkulan kaivolla
mielenkiintoisia hahmoja
Mieleen jääviä henkilöitä Kankkulan
kaivolla olivat ainakin Holger Lehmänen, Rautalankatrio Räminän johtaja,
paikkakunnan nuori vihainen mies (50 v).
Muistojen kultaama on myös Ronskilan
Hilkka, paikkakunnan hieman huonomaineinen kaunotar, joka lankesi luonnostaan. Speaker tunsi ilmiselvää vetoa
häneen. Tunnetuin Kankkulan hahmoista
oli kuitenkin Oke Tuurin esittämä Tippa-

vaaran isäntä. Tämä 105-vuotias ikihonka
onnistui aina haastattelutilanteessa kääntämään speakerin korkealentoiset maalailut pontikankeittoon.
Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan
Keskusliitto valitti asiasta ja vaati poistamaan Tippavaaran isännän ohjelmasta
pilaamasta kansalaiskuria ja ihannoimasta
moraalitonta, ryypiskelevää elämäntyyliä.
Radion ohjelmaneuvosto ei kuitenkaan
puuttunut asiaan, vaan antoi julkilausuman, jossa se totesi, että Tippavaaran isännän osuus on ohjelmasta vain neljä prosenttia ja muun ohjelman 96 %.
Tarina kertoo hauskan tapauksen Kankkulan kaivon nauhoituksesta radiossa.
Presidentti Kekkonen oli vierailulla radiossa ja kohtasi ilmeisen sattumalta ohjelman tekijät. Aune Ala-Tuuhonen esittäytyi presidentille, jolloin Kekkonen vastasi
kohteliaasti: Urho Ylä-Kaljunen.
Matti-Juhani Töyräs, Nilsiä
Kuva: Anu Fagerström
Lähteet: v.Bagh & Hakasalo: Iskelmän kultainen kirja (1986), Tikka&Tamminen: Tanssiorkesteri Dallape (2011), Anu Fagerström,
Juhani Ruotsalainen, Wikipedia
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Savolaisten mielen ja
kielen tulkki on poissa
”Unto Eskelinen oli suuri savolaisuuden apostoli,” luonnehti veteraanitoimittaja Seppo Kononen savolaisten äänenkannattajan palstoilla uutisoidessaan Unton,
”Suomen murteiden pelastajan” poismenoa. (SS.4.2.)
Sattuvasti sanottu, luonnikkaasti luonnehdittu. Savolaisuudesta, sen ilmentämisestä ja tulkitsemisesta, lohkesi Unton
mukana suuri pala pois.
Monella meistä savolaisista, etenkin
varttuneista ja veteraaneista, oli Unto Eskeliseen eräänlainen sukulaisuussuhde.
Kielisukulaisuus yhdistää.
”Murre ei ole vain sanoissa. Se on kokonaisilmaisu; se on sydämessä ja suussa,”
luonnehti Unto kielen ja mielen yhteyttä
yli kolme vuosikymmentä sitten Savon
Sanomien palstoilla, kun tein hänestä juttua eläköitymisen merkeissä. (”Unto lähti
Lippahivoon”, SS.3.7.1981)
Maakuntalehti antoi hulppeasti tilaa
”savolaisen mielen ja kielen tulkille” - kuten häntä koko sivun jutussa luonnehdin.
Meillä maaninkalaisilla oli Untoon
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erityissuhde – tietysti Untolla Maaninkaan. Hän syntyi järven vastarannalla
Hirvilahdessa, mutta muutti Maaningan
Käärmelahteen jo polvenkorkuisena, imi
lapsuuden ja nuoruuden vaikuttimensa
– mielensä ja kielensä - Maaningan maisemista. Aikuisikä, leipätyö Siilinjärvellä
ja Kuopiossa, ei katkaissut yhteyttä kotiseutuun. Kesäpaikka Keskisaaressa sitoi
murremestarin uudelleen Maaninkaan.
Kesäkausiksi hän karisti kaupungin pölyt
ja ”hilipasi Lippahivoon”. Niin savolaiset
tapaavat tehdä poistuessaan vakipaikaltaan.

Muaningan
helemassa, Lippahivossa
Muistan elävästi monen monta saunomista ja illanistujaista Lippahivossa, kun
suunnittelimme pitäjän kesätapahtuman,
Huiluuruppeemien ohjelmaa. Olimme
yhdessä kasaamassa niitä alusta alkaen.
Ensimmäisistä taitaa tulla tänä vuonna
40 vuotta. Nimikin taisi lopulta pulpahtaa
Unton suusta.

Erityisen hyvin on mieleen painunut mieleen pitkä, koko iltapäivän ja
illan kestänyt istunto Lippahivossa.
Ensin hakattiin halkoja, sitten lämmitettiin sauna ja pieksettiin suuta.
Siinä sivussa yritin kuvata ja kirjata
eläköityvän Unton laveita ajatus- ja
kielikuvioita elämänmenosta, Savosta ja savolaisuudesta….
Ilta vaihtui yöksi, keskiyön
aurinko laski rasvatyyneen Maaninkajärven pintaan. Siellä savolaisen luonnon hellässä helmassa
”huppaeltaessa” taisi kypsyä myös
ajatus vähän myöhemmin ilmestyneestä runokirjasesta ”Myö
Muaninga helemassa huppaellaa”.
(Kustannuskiila 1983)

Savolainen ilmaisu
perua luonnosta
Unton mielestä savolaisten hauskuutta
ehkä liioitellaankin. Mutta ilmaisu on ulkopuolisista hupaisa.
”Savolaisten omalaatuinen aksentti on
muista huvittavaa kuunnella… suusta tulee puhetta yhtämittaisena köytenä… se
maistuu korvassa hyvältä…”
Untolla on oma teoriansa savolaisen
poikkeavan kielenkäytön taustastakin.
”Minusta tuntuu, että kieli peräisin
maakunnan asutushistoriasta, kovista
luonnonoloista,” hän arveli jutussa.
Itäisen Suomen asutus maan muita osia
myöhemmin, juurtuminen kukin omalle
mäelleen, ja myöhään jatkunut kaskiviljely synnyttivät yhdessä savolaisen mielen
ja kielen. Näiden yhteisvaikutuksesta syntyi savolainen ”seurallinen erakko”.
”Savolaisesta tuntuu hyvältä olla seurassa, mutta ei kuitenkaan tunnu hyvältä,
jos joutuu aina olemaan seurassa,” hän
muotoilee heimon syntyjuuria.
Savolaisille on tärkeää päästä naapuriin, mutta yhtä tärkeää päästä erilleen
omiin oloihinsa”.

Unton mielestä kielen rikkaus on perua
erakkovaiheesta, ”moorotuksesta”. Kotona omissa oloissaan moorottaessa syntyivät ne selittämättömän rikkaat ilmaisut,
joita käytiin sitten erakkovaiheen jälkeen
purkamassa seurassa.
Unto epäileekin, että kielellisen rikkauden takana on aineellinen köyhyys. Jos
heimo olisi rikkaampi, kieli olisi köyhempi.
”Kun elämä on ollut sinkeellä, savolainen on huomannut, ettei siitä selvitä
kirroomalla ja katkeruuvella. Ankeus on
laukaistu suupielillä.”
Unto sai vahvistusta käsityksilleen
Kustaa Vilkunalta, kun tämä kertoi kunnioituksensa savolaisia kohtaan nousseen
sotasensuurin päivinä: savolaisten kirjeistä kotirintamalle henki huumori, vaikka
tilanne saattoi olla kuolemanvakava.

Pitää olla kiteleitä
Jälkeenjääville Unto saattaa leimautua liiaksikin murremiehenä, savolaisuuden apostolina. Murre kun on arkipäivän
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ruisleipää, kansaan
menevää.
Hänen
runollinen
tuotteliaisuutensa on kuitenkin omaa luokkaansa. Unton runot
ovat luojanluoman
herkkiä yksinpuheluja. Niihin hän on
ollut ”nytkällään”
yli seitsemän vuosikymmentä. Niitä on
pulpunnut sittemmin
satoja, tuhansia.
Ensimmäinen ilmestyi Savon Sanomissa juhannuksena
1939 ja viimeiset
juhlasäkeet
parikolme vuotta sitten.
Vuodesta vuoteen
jouluna, pääsiäisenä, äitienpäivänä, kaatuneiden muistopäivänä, juhannuksena,
pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä…
Mistä kumpuaa moinen luomisvoima
ja –kyky?
Lippahivossa yli kolme vuosikymmentä sitten (Unto lähti Lippahivoon, SS. 3.7.
1981) Unto tilittää ”kynään nytkällään
olon” oppina isältään: ihmiselle on tärkeätä olla ”hieveessä”, kiiruhtaa hitaasti,
kuormittaa itseään alati, mutta kohtuudella.
Toinen oppi-isä oli Untolle maanviljelysneuvos Tahvo Nissinen, joka tapasi ilmaista saman asian hieman toisin sanoin:
ihmisellä pitää olla kitele. Tällä hän tarkoitti jonkin sortin ahdinkoa, joka antaa
käyttövoimaa.
”Tatu Nissisen evankeliumiin kuului,
ettei onnettomuus ole ihmiselle tappio.
Sen sijaan seisova vesi on.”
”En ole innostunut onni-teoriaan koskaan. Ei ole Onnea, jos sitä on. Onni nousee tuskanpuhuvasta mullasta. Siihen pitää nähdä vaivaa, kärsimyksiäkin.”
”Tämäkin ilta synnytettiin kiteleellä,”
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Tuuli
metsurina

päätti Unto yhteisen iltahetkemme Lippahivossa.

Muaningan helemaan
Kesämaaninkalaisena Untolle lankesi
luontaisetuna juontajan rooli pitäjän kesätapahtamassa, Huiluuruppeemilla. Ja
kaupanpäällisiksi iltajuhlan kohokohtana
haluttiin tietysti kuulla murremesterin huiluuruno kunkin vuoden tapahtumista.
Huiluurunoja kertyi parikymmentä,
kunnes Unto pääsi hommasta eläkkeelle ja
leivottiin kunniahuilaajaksi.
Huiluurunot ja näyttävä otos muihin
maaninkalaisiin juhliin sepitettyjä juhlarunoja sodanjälkeisiltä vuosikymmeniltä
pantiin yhdessä kansiin 1983, huiluiden
10-vuotisjuhlan kunniaksi. Kokoelma
otsikoitiin ensimmäisellä huiluurunolla
”Myö Muaninga helemassa huppaellaa”.
Ote huiluurunosta ”Se on tua Muaninka vanttasti” kertokoon Unton herkästä
suhteesta Luojansa luomaan kotiseutuun
ja ihmisiin. Oheisissa säkeissä kuvataan
luomistapahtumaa, sen loppusuoraa, kun
maailma on Muaninkoo vaille valmis.

Lempeällä, suorastaan hellämielisellä otteella Luoja Unton säkeissä kotiseutuamme loi. Sen helmaan Untokin on päässyt.
”No, siinähä soon nyt se mualima
melekein valamis ja pyykit sem pantu.
Mut missees siellä om Muaninka
ja se muaninkalainen mantu…
Ja se ite otti omasta konttuoristaa
sitä parraenta luomismassoo
jostolj viisaasti arvanna aekanaa
tehä kaekev varalta kassoo.
Ja siitä Se mänkläs Muaninkoo
sitä koprilla hartaasti harroe
joka kuoppoo ja jokkaesta kukkuloo
hivellen hellävarroe
Tulj järville altaat ja vesjsii tulj
joho niemiä suaria lykkäsj
ja luuvvessa Isä hymmyyn sulj
se niin tästä työstäsä tykkäsj.
Ja Se tonkasj ihan kul lystiksee
yhen kerran peokalon piällä:
siitä hetkestä Korkeinekoskinee
se peikaloj jäläki on tiällä!

Metsän puita tuuli tuuditti.
Takametsän puita suossa kosketti.
Sieltä juurineen puiden helma nostatti
kyyneleet ois liian suuret tämän
metsurin.
○○○○
Tuulta päin jos alkaisi taistella.
Se on mahdotonta päin luonnonvoimia.
Ihminen kun on valmis-arpoo ohjeita,
Ovat ohjeet monet salaojakohteita.
○○○○
Mitähän tuo tuuli siitä tuumaisi
jos sitä koulutettaisiin aikaisemmin.
Onko ylityöt sille oikeutettuja,
kun ei kerro sille kukaan työehtoja.
○○○○
Tuuli kuuli, mikä saisi vastoinkäymisiä.
Hautausmaiden osapuut kun olisi ollut
talletettavia.
Neuvottelut se katsoi olleen
pitkäveteisiä,
tarttuvin tuuli nopeutti, otti
ristiajattellusia.
○○○○
On moni tuuli saanut luonnon
työmaaksi.
kun tuuli monopoliaseillaan niin päätti.
Useaan paikkaan se kuitenkin
jonkun puun jätti
ja omistajan metsä
loppukauneuden säästi.
Salme Watjus
Leppävirta

ERKKI RYYNÄNEN
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Kunnioitettu
Ystävämme Unto
Usein olen ollut mykistynyt
runojen ajatuksen ja
kielen kauneudesta,
naulan kantaan osumisesta,
vuodenkierron huikaisevasta
luonnonkuvauksesta.
Uskomatonta sanataidetta!

S

inullehan
nämä kirjoitushommat
ovat kuuluneet, tässäkin
ystävyytemme työnjaossa,
minä täällä lukupuolella.
Pyysivät kirjoittamaan.
Tartun kynään arasti.
Ajattelin kirjoittaa
omien sanojesi mukaan
”vapaamittaisella lörökillä.”
Tiesithän, tiedäthän,
että meitä on iso joukko,
joille vuosikymmenien aikana
joulu ja juhannus,
uusivuosi ja pääsiäinen,
helluntai ja pyhäinpäivä,
ovat syvästi ja hyvästi
hiipineet sisimpämme
syvimpiin sopukoihin
viimeistään, kun olemme
aukaisseet Savon Sanomat
juhlapäivän runon kohdalta.
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Kirkollisten juhlapyhien
runoissa puhuttelee
niiden moniulotteisuus,
kristillinen sanoma on tuotu
suomalaisen elämän keskelle,
luontoon ja kulttuuriin,
ympäristön ja mielen maisemaan.
Olen runoissasi kotona.
Ne ovat olleet iso ilo,
henkinen ruisleipä.
Ilman niitä elämäni
olisi ollut köyhempää.

Sallinet pari esimerkkiä:
”Tässä tämä nyt on, ota tai jätä,
mukloo oman suus mukkaeseks”.
Tai ”Ritva Kokanderille 17.3.1991
Tervon kirkkoon
katoliselta pohjalta
körttiläisessä hengessä”.
Viimeiseksi jääneellä kerralla
soitit, että ”tiällä nämä nyt oes,
millonka tulet hakemaan”.
Huhtikuun aurinko paistoi
Valkeisenlammen takaa.
Kertoilit hetken
runojen ajatuskuluista,
savon kielestä ja
savolaisen mielenliikkeistä…
En silloin tiennyt,
että nämä runot
kotjkielen tärkeyvestä
olisivat sinun viimeisesi…
Olisin hyvilläni,
jos joku joskus olisi löytänyt
runojasi kuunnellessaan
pienen ripauksen siitä ilosta,
mitä ne ovat minulle tuottaneet.

Lähde rohkeasti matkaan
		äläkä pelkää!
Laita jalkaasi alttiuden kengät.
Tarvitset niitä jokaisena päivänäsi
jonkun kanssavaeltajasi tähden
joka odottaa on siinä lähelläsi
mutta ei jaksa enää.
Sinun on jaksettava
se on osasi ajan polulla:
		Avita!
Kiitollisena

RITVA KOKANDER

PS Unto Eskelisen runokirjaa “Lähde
rohkeasti matkaan” (2007) on vielä
saatavana Pisara meressä-piirin jäseniltä
20 euron hintaan. Kirjan tuotto menee
lyhentymättömänä kehitysmaiden
kummilapsitoimintaan tai erikseen
määriteltäviin kehityskohteisiin.
Tuula Turunen p. 050-567 9496,
Ritva Kokander p. 040-571 5041

Unto ja Pisara Meressä -piiriläiset.

Useita kertoja olet minut
pulasta pelastanut.
Haeskellessani runoja
pyydettyyn tilaisuuteen.
- ensimmäisen kerran
Puijon seurakunnan
perustamisjuhlaan 1.1.1979
ja viimeisen kerran
Savon kielen seuran
30-vuotisjuhlaan 24.5.2012
ja monesti sillä välillä soitin Sinulle, ja
keskustelimme asiasta tovin.
Usein jo seuraavalla viikolla
posti kolautti kirjeen,
pyydetyn tekstin, usein
persoonallisilla saatesanoilla.
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Isäntä ja rengit, laiskojako?

T

ämä vuosi on taidemaalari
Eero
Järnefeltin (1863 – 1937)
syntymän 150-vuotisjuhlavuosi. Syntymäpäivä
on 8.11.1863. Kuopion
läänin kuvernöörillä Alexander
Järnefeltillä
(1833-96) oli lahjakas
perhe. Hänen Pietarissa syntynyt vaimonsa
Elisabeth (1839 – 1929)
oli
syntyjään
balttilaisen Clodt von Jûrgensburg -aatelissuvun
jäsen. Avioiduttuaan vakaumuksellisen
fennomaanin kanssa Elisabethista tuli
suomalaisen kirjallisuuden tukija ja äitihahmo. Hänen hoivissaan muun muassa
Juhani Ahon kirjailijanlaatu puhkesi kukkaan.
Perheen kaikki viisi lasta jättivät syvän
jäljen suomalaiseen kulttuuriin: Armas
oli säveltäjä, Eero taidemaalari, Arvid
kirjailija (”Vanhempieni romaani”), Kasper oli lehtori ja kielenkääntäjä. Ainosta
tuli säveltäjä Jean Sibeliuksen puoliso –
Tuusulan Ainola on vieläkin musiikin harrastajien Mekka.

Syttyjä Kolilta
jälkipoltto Väisälänmäellä
Eero Järnefelt halusi tehdä monumentaalimaalauksen kaskenpoltosta. Niinpä hän teki Kolilla lukuisia luonnoksia,
kunnes Pekka Halosen ja Juhani Ahon
vaikutuksesta hän asettui kesäksi 1893
Väisälänmäen Rannan-Puurulan taloon
maalaamaan Kaski-tauluaan. Samana
vuonna ja saman talon pihamaalla Järnefelt maalasi pienikokoisen taulun Isäntä ja
rengit. Rannan-Puurulan talon Juho Puurunen eli ”Rannan Jussi” on molemmissa
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Eero Järnefeltin ”Kaski”, Raatajan
rahanalaiset sijoittuu Väisälänmäelle.
tauluissa köyryselkäinen isäntä.
Taidehistorian kirjoissa mainitaan Isäntä ja rengit -taulun olevan humoristissarkastinen, anekdootinomainen kansankuvaus. Tämäntyyppisiä satiireja ei tuona
aikana juuri harrastettu, vaikka Juhani
Ahon kynälle tyyli oli tuttu. Eräs helsinkiläinen taidehistorioitsija luonnehti makoilevia renkejä ”laiskoiksi”. Tässä kohtaa
olen eri mieltä. Ovatko rengit ”laiskoja”?
Kuitenkin yksi makoilevista ”rengeistä”
oli isännän veli Heikki, joka on etualalla
Kaski-taulussa.

Hienohelmahistorioitsijalta
puuttui ymmärryksen taju
Mielestäni kaupunkilainen hienohelma
ei ole ymmärtänyt maalaistalon työrytmiä.
Entisaikaan jokapäiväistä elämää leimasi
rauhallisuus ja kiireettömyys. Ylösnousu
oli kukonlaulun aikaan, ja iltaisin työ saattoi jatkua kahdeksaan – yhdeksään. Jos
tunteja halutaan laskea, niin niitä kertyi
pitkälti toistakymmentä tuntia päivässä.
Näin varsinkin kiireisenä heinäntekoaika-

na. Mitähän nykyinen SAK sanoisi tästä?
Työtahti oli koko päivän rauhallisen
verkkainen. Ruokalepo, torkut, nokoset, ettonet, päiväunet, ruokaperräiset tai
ruok´unet – miten niitä halutaan nimittää –
kuului normaaliin päivärytmiin. Eikä siinä
ole kyse mistään ”laiskuudesta”.
Lasten tuli olla hiljaa ruokaunien aikana – tiedän tämän omasta kokemuksestani.
Kesällä ruokalepotorkut maattiin pihanurmella tai aitassa. Talvella ne otettiin pirtin
leveillä penkeillä tai lattialla maaten, nuttu
tai jokin muu vaatekappale päänalusena.
Usein renki pisti toisen nyrkin pääalukseksi ja toisen ”peitoksi” päälleen. Huomaamatta on jäänyt sekin, että ruokalevon
aikana hevoset ehtivät syödä appeensa, joten jaksoivat taas vetää raskaita kuormia.
Eräs lääkäri sanoi kerran minulle, että
jokaisen ihmisen pitäisi ottaa joka päivä
keskellä päivää puolen tunnin ruokalepo
– niin kuin ennen vanhaan. Mutta nykyaikana elämää leimaa kiire ja stressi. Kun
seuraa helsinkiläisten kiireistä poukkoilua kadulla, niin tulee kysyneeksi: Minne
heillä on niin kiire?
Savossa on tuttu vanha sananlasku:

Isäntä ja rengit ”ruokaperäisillä” Rannan -Puurulan pihapiirissä.
Kuka ei syötyään syrji, sillä ei sikiä siat
eivätkä loista lampaat. Toinen sananlasku
toteaa: Ruoka luulee joutuneensa kulkurin
vatsaan, jollei suuta ja p-ttä pidetä hetken
aikaa syrjällään.
Kuinka viisaita ovatkaan Välimeren
maiden ihmiset. Siellä on aina ymmärretty pitää keskellä päivää siestaa. Miksi
kukaan ei puhu heidän ”laiskuudestaan”?
Pitäisikö meidän lukea uudelleen Pertti
Pakarisen kirja Elähän hättäile?
Yhtä asiaa – ehkä tärkeintä – eivät oman
napansa ympärillä pyörivät hienohelmat
ole tajunneet. Mitä tekee naisväki samaan
aikaan, kun rengit ”laiskottelevat”? Naiset
siivoavat pöydän, tiskaavat astiat ja lakaisevat lattian. Jos olisin feministi, niin nostaisin tasa-arvon vuoksi äläkän. Kuitenkin
naiset läksivät työhön pellolle samaan aikaan kuin rengitkin. Ovatko hienohelmat
itse niittäneet heinää kymmenen tuntia
päivässä – ilman taukoja? Epäilen.
Leo Puurunen
kotiseutuneuvos Lapinlahti

AAKUSTI 1/2013 25

Muuttolintu
palasi kotiin

Y
Suomi Newspaper kertoi 8.9.2012 suomalaisesta sisusta ja savolaisuudesta.

Suomalainen sisu ja savolainen tyyli
– hyvä yhdistelmä Australiassakin

A

ustralialainen paperinvalmistaja Norske Skog on tilannut suomalaisen
konenäköjärjestelmän Alburun paperitehtaalleen. Järjestelmä valmistellaan ja
toimitetaan jyväskyläläisestä Proceman
Oy:stä, joka on maailman johtavimpia
alan yrityksiä . Toimitus käsittää parikymmentä supernopeaa kameraa, jotka valvovat, taftontavat ja raportoivat paperikoneen
ratkakatkot sekä paperiradan viat kuten
reijät ja tummat tahrat.
Uusi konenäkö ja kamerajärjestelmä
mahdollistaa sen, että tehtaalla on helpompi päivittää todelliset syyt ratakatkoihin sekä auttaa työntekijöitä vähentämään
katkoja ja laatuvikoja. Tämä luonnollisesti
lisää tuotantoa sekä parantaa paperin ostajain tyytyväisyyttä.

Alkujaan Valmetin toimittama
Alburyn tehtaan paperikone on alun
perin 25 vuotta sitten suomalaisen Valmetin toimittama ja tuottaa sanomalehtipaperia nopeudeltaan 1650 m/min. Koneen
rataleveys on 8,5 metriä. Uusi Proceman
järjestelmä käyttää Suomessa kehitettyjä
HD-kameroita sekä turvallisia prosessi
LED valoja. Näin ollen myös paloturvallisuus paranee, kun ei enää tarvita kuu-
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menevia valaistuslamppuja paperikoneen
sisällä.
Järjestelmän toimintaa voidaan tarvittaessa huoltaa Procemanin palvelukeskuksista ympäri maailmaa sekä UJL:n huoltopisteestä Melbournesta.
UJL:n omistaja Urpo Launonen oli vahvasti mukana järjestelmäkaupan teossa ja
hoitaa myös paikallistuen. Hän on luonnollisesti iloinen lopputuloksista.
–Tämä sopimus oli suurin yksittäinen
yhtiön seitsenvuotisen historian aikana.
Se samalla auttaa auttaa meitä palvelemaan entistä paremmin Australian asiakkaita tulevina vuosina.

Savolaisuudella
pärjää Australiassakin
Kaupan saamista luonnollisesti helpotti
20 vuoden kokemus ja vakiintuneet asiakassuhteet. Australian ja Uuden-Seelannin
paperitehtaat luottavat tehokkaaseen asiakaspalvelumme sekä edullisiin hintoihimme, Urpo jatkaa ja virnistää lopuksi
-Suomalainen sisu ja savolainen tyyli
ovat hyvä yhdistelmä Australiassakin!
Urpo Launonen on seuramme jäsen
ja Aakustin lukija Melbournessa.

htä varmasti kuin Suomen suvi, palasi kaapunnin poeka Veikko Oskari
Nissinen uskollisesti kotikaupunkiinsa.
Espanjan Aurinkorannan helle vaihtui
leppeäksi lekotteluksi ja rupatteluksi torilla, jossa aina löytyi puhekumppaneita.
Kesäpaikka Vaajasalossa oli toinen kiinnekohta.
Muuttolintu palasi alkutalvesta viimeisen kerran kotiin. Nissinen kuoli vakituisessa talvipaikassaan Marbellassa
Espanjassa 16.1.2013 ja hänet siunattiin
2.2.2013 Kuopiossa.
Veikko Oskari Nissinen oli syntynyt
4.12.1930 Kuopiossa, tosin äidinpuoleiset
juuret löytyvät ehdalta maaseudulta Kiuruveden Luupuvedeltä. Koulua hän kävi
Kuopion klassillisessa lyseossa. Teknisen
alan koulutus veti puoleensa konepajalla
työskennelleen isän esimerkin mukaisesti. Kuopion teknillisen oppilaitokseen koneosastolta hän valmistui koneteknikoksi
v.1955 ja insinööriksi v. 1966.
Ehtipä hän 1960-luvulla olla tuntiopettajana kansalaiskoulussa ja entisessä oppilaitoksessaan Tekussa.
Varsinaisen työuransa hän teki Saastamoisen vaneritehtaan työnjohtajana.
Nissisen perhe oli muuttanut talvisodan
aikana asumaan Asemarinteelle, ja kahdeksan perheen asuintalosta löytyi myös
tyttöystävä, sittemmin Pirkko- puoliso.
Perheeseen syntyi kolme lasta, jotka ovat
aikuistuneet ja perheellistyneet kotimaassa.
Vaimonsa kuoleman jälkeen Veikko
Nissinen löysi
uuden ympäristön Espanjan Marbellasta. Leipätyön vastapainona harrastetulle näyttelemiselle ja
kuorolaululle tuli vapaaherrana käyttöä.
Kesä-Kuopiossa hän oli alkamassa va-

Veikko Oskari Nissinen oli Savon Kielen
seuran kantavia voimia erityisesti Murretoritapahtumien harmaana eminenssinä.
paamuotoisia murrepuheita, joista on sittemmin kehittynyt Savon kielen seuran
ylläpitämä murretori. Lippalakkipäisen
herrasmiehen luonteva käsisuudelma antoi ymmärtää, että on tullut kierrettyä
muutakin kuin tahkoa.
Vielä viime kesänä Veikko Nissinen istui seuraamassa esityksiä satamassa.
EILA OLLIKAINEN

”Seela Sella huuteli meitä
puhumaan murteella”
-Pääsin tutustumaan Veksiin tai niin
kuin häntä tutummin nimitettiin Veikko
Oskariin - 1960-luvulla Hatsalan kansalaiskoulussa. Olimme molemmat siellä opettajina liikunnallisilla ja teknisillä
aloilla. Penikat tykkäsivät meistä ja me
lapsosista.
-Opeporukalla pidettiin joskus riehakas
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ehtoo jonkun kesäpaikalla. Koskaan ei
kuitenkaan ollut minkäänlaista rähinäsakkia mukana.
Veikko Oskari oli ”kaapunnin poeka”
joka viime aikoina siirtyi Vaajasaloon
kesäksi, tämä osa-aikaespanjalainen. Oli
mukavaa Veksin kanssa yrittää tarinoida
espanjaakin. Käsittääkseni hän puhui sitä
kohtalaisesti, kun joutui sillä tulemaan
toimeen.

-Kun kuulin Veikko Oskarin kuolemasta, se oli minulle iso menetys. Siinä meni
sellainen kaveri, jonka kanssa perustettiin
Kuopion torille murrelava ja juotiin useampikin munkkikahvi esimerkiksi näyttelijä Seela Sellan kanssa. Hän huuteli
meitä tarinoimaan omalla murteellamme.
(1983, kysykää Seelalta jos ette usko!).

Etuotolla työelämään

K

auko Puustinen (s.1928) on halunnut
kertoa kirjallaan ”Elämäni laivat ja
muita tarinoita” ne jälkipolville – ei vain
suppeasti omilleen vaan myös tuntemattomillekin. Ansaitsevat tulla kerrotuiksi,
ja muutenkin mielenkiintoinen tuttavuus
tämä baskeripäinen herrasmies, joka Bernhard Shaw`ta lainaten sanoo harrastavansa
”pyöräilyä ja pöyhkeilyä”. Pyörä tosin on
aikoja sitten kadonnut.
Laivat olivat olleet suvun miesten työpaikkoja. Kertojalle ne olivat nuoruus- ja
sotavuosien työpaikkoja. Poika otti etuottoa työelämään vanhentamalla papintodistukseen ikänsä kahdella ja puolella vuodella. Rohkeutta ja raapevettä siihen vain
tarvittiin! Hiukan toisenlainen motiivi kuin
nykynuorilla; nythän vuosia lisätään, että
pääsee oluen ostoon tai esiintymään FaceBookissa kokeneempana kuin onkaan.
Silloin kuusitoistavuotiaat kelpasivat aikuisten miesten hommiin liukastelemaan
tukkinippujen päällä, latomaan halkoja
lotjaan ja koulutettavaksi konemieheksi.
Samassa kajuutassa yöpyi rangaistuksen
kärsinyt murhamies ”pienikokoinen mutta
hullu”, hän muistelee puukko vierellään yöpynyttä työtoveria.
Kirjaa lukiessa ajattelee toistuvasti miten
rikkaan elämän edeltävät ikäluokat ovat kokeneet. Nimittäin henkisesti, aineellisesta
hyvästä tuberkuloosia sairastavan yksinhuoltajan kodissa ei voi puhua. Sosiaaliturvakin oli 1930-40-luvulla kehittymätöntä.
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Kauko Puustinen.

Arvo ”Arkki” Hyvönen

Kauko Puustinen: Nuoruuteni laivat ja
muita kertomuksia (2012),
Omakustanne

Kotona yksin sairastanut 12-vuotias poika
joutuu tyhjentämään säästölippaan maksaakseen hoitonsa köyhäinhoitolautakunnalle, samanaikaisesti kun hänen äitinsä on
hoidossa Tarinaharjun parantolassa. Turvana on sukulaisten hoiva, mutta senkin riittävyydestä oli riipaiseva muisto. Mummo
kuolee kotona kuusivuotiaaan pojan ollessa
lähdön ainoa todistaja.
Ammattikoulutuksen
koneteknikoksi
Kauko Puustinen hankkii iltaopiskeluna rinnan oman yrityksen ja perheen kanssa. Sellaista haipakkaa mennään, että hiukan yli
viisikymppisenä on tullut avioero, aikuistuneet lapsen lähteneet maailmalle, ja mies
kypsä myymään yrityksensä. Loppuelämän
hän suunnittelee viettävänsä omakotitaloa
remontoiden ja pientä käpsehtien.
Mutta elämä onkin varannut vielä jotakin. 1980-luvun alussa häntä kysytään

Kuopion satama ja
taustalla Aatalaa.
oman alan töihin Neuvostoliittoon rakentamaan Moskovaan, Kaukasukselle ja ties
minne. Hommissa kuluu yhdeksän vuotta ja
työmailta ja vapaa-ajalta on kerrottavana
värikkäitä tapauksia ja henkilömuistoja.
Rivien välistä lukija ymmärtää, että paljon
jää myös kertomatta.
Työt loppuvat Neuvostoliiton romahdukseen. Parhaana muistona muuttaa Suomeen
asumaan myös eläkevuosien iltatähti, tytär.
Kauko Puustinen on kehittänyt kirjoitta-

jan taitojaan kansalaisopiston kirjoittajapiirissä. Viehättävää kirjassa on, ettei hän
pysy tiukasti asiassa vaan omien muistojen
täydennyksenä hän kertoo esimerkiksi tarinan poliisista, joka tulee aamulla virkapaikalle Aatamin asussa. Lukijan on itsensä
pääteltäväksi jää tapahtuuko se keskisuuressa savolaisessa kaupungissa vai missä ja
onko faktaa vai fiktiota.
Eila Ollikainen

Kalevala ja kansallisuusaate
K
ansallisen valtion synty edellytti, että
ensin oli rakennettava taloudelliset,
yhteiskunnalliset ja sivistykselliset toiminnan edellytykset. Oli luotava identiteetti,
yhteistunto ja yhteistahto toiminnan henkiseksi sisällöksi. Se sallisi kaikille suhteellisen vapaan mahdollisuuden toimia välttämättömyyksien puitteissa. Samalla se
laajentaisi vapauden alaa. Piti löytää ylihistorialliallisiksi uskotut periaatteet. Niiden
katsottiin antavan yhteisyydelle lujan perustan.
Elias Lönnrot otti tehtäväkseen vahvistaa suomalaisten itsetuntoa. Hän allekirjoitti Kalevalan ensimmäisen painoksen
esipuheen 28. helmikuuta 1835. Kalevalan
syntymäpäivä nimettiin myös kansalliseksi
merkkipäiväksi. Saihan Lönnrot suomalaiset
tuntemaan itsensä tasavertaisiksi muiden
kansojen perheessä. Kalevalan päivä on ollut
Suomessa juhlapäivä 1860-luvulta lähtien.
Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston
eli nykyisen Helsingin yliopiston Savokarjalaisen osakunnan ylioppilaat ryhtyivät

ensimmäisinä viettämään Kalevalan päivää
juhlapäivänä. Vuoden 1877 juhlassa Lönnrot oli itse mukana. Tämä kansanperinteen
hallintakulttuuri ei syntynyt Kalevalan myötä, vaan jo 1600-luvun alkupuolella. Silloin
muinaismuistot alettiin nähdä historiallisesti
kiinnostavina ja poliittisesti hyödyllisinä.
Vuonna 1630 Ruotsin kuningas Kustaa
II Adolf allekirjoitti memoriaalin muinaismuistojen tallentamisesta. Tämä koski myös
Suomen aluetta, joka tuolloin oli osa Ruotsin
kuningaskuntaa. Oli luotava kuva Suomesta
ja suomalaisista toimijana itseensä ja muihin
kansakuntiin.
Huomattava osa sivistyneistöstä ottikin tehtäväkseen 1860-luvun autonomian
alkupuolella sovitustyön. Tällöin monista
aineksista rakennetun kulttuurin tuli sovittaa monet ristiriitaiset juonteet yhtenäisiksi.
Suomenmielisten tehtävänä oli todistaa, että
suomalaisilla oli historialliset ja kulttuuriset
edellytykset itsenäiseen olemassaoloon.
Aune Räsänen,
Vehmersalmi
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Manttaalikunnat Suomessa

M

anttaalikunta oli itsehallintoyhteisö,
jonka muodostivat kunkin kunnan manttaaliin pannun maanomistajat
ja haltijat. Se oli eräänlainen erikoiskunta, jota käytännössä ruvettiin sanomaan
manttaalikunnaksi. Manttaali (ruots. mantal) oli alkuaan miesluku veronmaksun
perusteena. Myöhemmin se oli maaomaisuuden mitta, jonka mukaan maaverot
suoritettiin. Nimitystä ei laissa eikä muutoinkaan virallisesti käytetty.
Manttaalikunnilla oli keskeinen asema maalaispitäjien kunnalliselämässä.
Pitäjänkokouksista oli säännöksiä vuosien 1650, 1675 ja 1723 pappissäädyn erioikeuksissa. Kokousten järjestysmuotoa
ja toimintaa ei ollut tarkasti määritelty.
Nämä pitäjänkokoukset toimivat maalaiskuntien kunnallishallinnon edeltäjänä aina
1917 saakka, jolloin päätösvalta yhteisissä
asioissa siirtyi kunnanvaltuustolle. Manttaalikunnan asiat käsiteltiin kokouksessa,
jossa saatiin käsitellä vain manttaaliin
pantua maata, laitoksia sekä ruukkien ja
sulattimojen koskevia asioita. Äänioikeutta käytti yleensä omaisuuden haltija, mutta omistaja voi myös itsensä merkityttää
äänioikeuden käyttäjäksi.
Manttaalikokouksen määrättävissä olevia rahastoja nimitettiin manttaalimiesten
rahastoiksi. Kokouksessa voitiin myös
päättää, että manttaalikunnalle kerättiin
veroa. Pitäjänkokouksia pidettiin tarpeen
mukaan, vähintään neljä kertaa vuodessa,
kertoo tuusniemeläinen Kiukoonniemen
isäntä Juhani Mustonen Tuusniemen
pitäjän kirjassa v. 1999. Äänioikeus riippui jäsenten manttaalin suuruudesta. Pitäjäkokouksen tärkein tehtävä oli tulo- ja
menoarvion tekeminen. Sen pohjalta päätettiin veron kantamisesta. Vero kannettiin vuoteen 1967 asti manttaalin mukaan.
Manttaalimaksu määräytyi viljelysmaan
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ja metsän puhtaasta tuotosta. Manttaalikunnan hoidettavaksi alkujaan kuuluivat
yleiset rasitukset, kuten yleisten teiden
teko ja kunnossapito, kyytitoimi, käräjähuoneiston kunnossapito ja vankeinkuljetus. Manttaaliveron tuotto käytettiin kokousten tarpeellisiksi katsottuihin kohteisiin.

Mantaalilla tuettiin
monia toimintoja
Tuusniemellä 1800-luvun lopulla käytettiin varoja majatalojen ylläpitoon, teiden ja siltojen tekoon ja korjaukseen.
Kohteena oli Kaavinkosken ja Tulisalmen
sillat sekä Ohtaansalmen lossi. Avustettiin
myös talviteiden auki pitämistä ja lumireen vetoa. Suojeluskunta Tuusniemellä
oli yksi merkittävä avustuskohde. Sotien
jälkeen avustusta saivat Sankaripatsasrahasto, Sotainvalidit, Sota- ja rintamamiesveteraanit,
Metsänhoitoyhdistys,
Tarkastusyhdistys, Tuottajayhdistys, 4Hyhdistys, Mieslaulajat, Urheiluseura Tempaus ja Hevosystäväin Seura ry.
Eduskunta kumosi manttaalikuntia koskevan lainsäädännön 1992. Veron kanto
nyt manttaalin perusteella oli hankalaa.
Viimeinen veronkanto voitiin suorittaa samana vuonna. Manttaalivero eräiden muiden verojen ja maksujen osalta yhdistettiin
1993 alusta perittäväksi uutena kiinteistöverona. Manttaalikunnan viimeisimpänä
puheenjohtajana toimi maanviljelijä Juhani Mustonen 1986-1994. Tuusniemen
manttaalikunnan viimeinen kokous pidettiin 30.3. 1994. Yksimielisesti päätettiin,
että manttaalikunnan toiminta lopetetaan
kaikilta osin heti. Päätettiin luovuttaa
loput rahavarat Tuusniemen Maataloustuottajat MTK Tuusniemi ry:lle. Arkisto
päätettiin tallentaa Tuusniemen kunnan
arkistoon.

Lainajyvästöt
ja viljamakasiinit
Synkimpiä aikoja Suomen kansan historiassa ovat 1860-luvun nälkävuodet.
Kato ei tullut yllättäen. Eri puolilla maata
oli tapahtunut katoja, niin että hallituksen
oli pakko ryhtyä avustustoimintaan. Maataloutemme vielä tuolloin perustui yksinomaan viljanviljelykseen. Kun halla pani
viljakasvit, menetti kansa tärkeimmän ravintoaineensa ja maanviljelijät sitäpaitsi
ainoan tuotteen, josta he saattoivat saada
rahaa. Katovuosien alussa hallitus suurella
auliudella toimitti avustusta hädänalaisille maan pohjoisosissa, Oulun ja Kuopion
lääneissä asuville. Se antoi joko korottomia tai halpakorkoisia lainoja kauppiaille,
jotka tuottivat viljaa ulkomailta. Mutta
sitten taloudellinen tila yhä kiristyi. Moni
talollinenkin joutui vaikeaan asemaan,
vieläpä jättämään kotinsa ja maatilansa.
Vuoden 1867 kadon tullessa oltiin umpikujassa, kun yksistään viljalainat nousivat 6 milj. silloiseen Suomen markkaan.
Selvimmin, kuin ehkä kukaan muu tajusi
valtionvaraintoimituskunnan päällikkö,
senaattori J.V. Snellman avustustoiminnan vahingollisuuden. Hän koettikin saada kansan toisella tapaa ottamaan vastaan
koviakin aikoja, säästäväisyydellä, parantamalla maanviljelysmenetelmiä ja tehostamalla kotiteollisuutta. Oli luotava itse

pohja toimeentulolleen, etteivät katovuodetkaan järkyttäneet.
Jo Ruotsin vallan aikana oli hallituksen
taholta ehdotettu lainajyvämakasiinien
perustamista. Tällöin vaikeitten katovuosien varalle saataisiin kerätyksi hyvinä
vuosina viljaa, varsinkin siemenviljatarpeen tyydyttämiseksi. Vasta 1800-luvun
alkupuolella alettiin yleisemmin ymmärtää tämän hankkeen tarpeellisuus. Epäluulot sen hoidon asiallisudesta oli voitettu ja
muutenkin ruvettiin harrastamaan maatalouden kohottamista. Monien vuosien sato
oli huono ja monet joutuivat käyttämään
ihmisravinnoksi kelpaamatonta viljaa
leivän tekoon. Tästä seurasi sairautta ja
paljon kuolemantapauksia. Ehkäpä juuri
tällaiset kokemukset olivat kehotuksina
pitäjänmakasiinin perustamiseen. Maaherrojen kehotuksesta monet seurakunnatkin
olivat ensimmäisten joukossa perustamassa yhteistä lainajyvästöä. Jopa uudet ja tilavat kiviset tai hirsirakenteiset makasiinit
innostivat lahjoittamaan viljaa yhteiseen
käyttöön. Kerrotaan Lepaan omistajan
Philip Peter Heimburgerin 1837 lahjoittaneen 140 tynnyriä ruista, 10 tynnyriä
kauraa ja 5 tynnyriä herneitä. Maaherran
Ohtaansalmen lossi oli Tuusniemen manttaalikunnan tärkeimpiä avustuskohteita.
Lossi välitti maantieliikennettä kahden
maakunnan välillä.
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kertomuksessa mainitaan, että Heimburger ”auttoi hädänalaisia, mutta hänen
hyväntekeväisyytensä oli sellaista, jota
harjoitettiin hiljaisuudessa”. Säilynyt lahjakirja kuvaa niitä pyrkimyksiä, joita hän
piti edistämisen arvoisina: kansanopetus,
köyhäinhoito, suoviljelys ja varsinainen
siemenvilja-avustus huonoina vuosina.

Komeat hirsimakasiinit
Manttaalikuntien lainajyvästöt olivat
kauan komeissa hirsimakasiineissa. Usein
makasiini oli pitäjäkeskuksen pääväylän
varrella, lähellä kirkkoa tai laivarannassa
heti ryvin vieressä, kuten Vehmersalmen
Mustinlahdessa. Kylässä oli 1800-luvulla
hovin ja sen teollisuuslaitosten toimesta
paljon toimintaa ja myöskin hovin torppareita, joiden määrä 1910 nousi kolmeenkymmeneen.
Torppareiden itsenäistyessä 1918 tarvittiin paljon siemenviljaa, joten lainajyvästöä tarvittiin viljan saatavuuden turvaamiseksi. 1880-luvulla Ystävä-laiva
liikennöi Mustinlahti-Pietarin välillä.
Sittemmin Vehmersalmi-laiva yöpyi
Kuopio-reitin päätepisteessä ja toi myös
kauppatavaraa kylän kauppiaille vielä
1950-luvulla. Kauppiaiden tavarat saivat
suojan sekä postinjakelu kyläläisille
tapahtui viljamakasiinin suojissa. Monilla
paikkakunnilla lainajyvästön rakennukset joutuivat sitten kotiseutuyhdistykselle
museon perustamista varten. Vehmersalmella lainajyvästö oli neliskulmainen, punaiseksi maalattu hirsirakennus. Se sijaitsi
silloisen lossin lähettyvillä, Väinö Tavilan
maatilasta erotetulla maa-alueella. Manttaalikunnan lakkauttamisen jälkeen tämäkin makasiini purettiin pois.
Aune Räsänen,
Vehmersalmi
Lähteet: Suomen Kansan Aikakirjat; Osa
VIII, Tuusniemen Pitäjän Kirja; historiatoimikunta 2000, Wikipedia, Facta, Mustinlahti
silloin ennen; Vilho Vinska 2008.
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Kiiltomadon
helmikuun
pääkirjoitus:

Nainen yritysmaailman huipulta
– Ylä-Savon seuran piällysmieheksi

Raatilaisen
tunnustuksia

S

Kiiltomadon helmikuun pääkirjoituksessa kirjailija Jouni Tossavainen
käy läpi Runeberg-palkintoraadissa
olemisen aikaansaamia tuntemuksia.
Tossavainen on kuulunut raatiin vuosina 1991 ja 2012.
”Kirjailija tietää ja tuntee nahoissaan,
mistä tässä teurastuksessa on kyse: raati
ratkaisee ja historia loput. Jos yksi lautamies tai apurahan jakaja ei pidä töistäsi, toisten on tehtävä moninkertainen
työ, että peukalo kääntyisi ylöspäin. Ja
siksi nämä ohiammutut eli ehdokkaiksi
selvinneet näyttävät kalpeilta ja samaan
aikaan niin helpottuneilta seisoessaan
sen pienen hetken rinnakkain odottamassa valokuvaajien laukauksia”, Tossavainen kirjoittaa.
Viime vuonna kolmijäseninen raati,
johon Tossavainen kuului, valitsi ehdokkaat 219 kirjan joukosta ja sai työstään palkkioksi 800 euroa – ja ehdokaskirjat. Tossavainen kävi testaamassa
kirjapalkkion markkina-arvoa kuopiolaisissa antikvariaateissa.
”Rosebudin kauppa ottaisi vastaan
kirjalaatikkoni, mutta vain joululahjana. Kuninkaankadun Kirja- ja lehtilinnasta pyydän kahta euroa kappaleelta.
Kauppias lupaa laatikollisestani satasen, noin neljän romaanin kirjakauppahinnan. Rahaa myyjä ei kuitenkaan
tarjoa, vaan uudet kirjat pitää vaihtaa
vanhoihin. Neuvotteluasemaani ei paranna tieto siitä, että divari ottaa varastoonsa vain viisi prosenttia tarjonnasta.
Vuonna 1991 otettiin vastaan kaikki.“

eura valitsi diplomi-insinööri, yritysjohtaja ja hallitustyön ammattilaisen
Maija-Liisa Frimanin 24. piällysmieheksi. Seuran puheenjohtaja Kaija Pulli
luovutti Frimanille Savon vaakunalla koristellun käädyn ja kunniakirjan. Nimittäminen tapahtui seuran sääntömääräisessä
syyskokouksessa Helsingissä. Ylä-Savon seura on perustettu 1971 ja se toimii
pääkaupunkiseudulla Ylä-Savosta muuttaneiden ja heidän jälkeläistensä sekä
muiden Ylä-Savon perinteitä kunnioittavien yhdyssiteenä.
Maija-Liisa Friman, omaa sukua Sirviö,
on toiminut 30 vuotta tuotannon, myynnin, asiakaspalvelun ja yleisjohdon tehtävissä sekä suomalaisten että kansanvälisten yritysten palveluksissa.
- Tämä on minulle suuri kunnia ja olen
hyvin otettu siitä, että olen piällysmies.
Olen edelleenkin se sama maalaistyttö
Iisalmen Tikanniemestä. Maatalouden ja
metsänhoidon parissa opin työnteon ja
aloin ajatella johtajuutta,
muistelee piällysmies.
Kotiseutuaan hän ei ole
unohtanut ja keskustelua
jäsenten kesken käytiin
ihan Savon murteella.

ja kirjallisuuden aloilta. Ensimmäiseksi
piällysmieheksi leivottiin ohjaaja, näyttelijä Edvin Laine vuonna 1979. Muita
piällysmiehiä ovat olleet Ylä-Savosta lähteneet henkilöt: Joonas Kokkonen, Urho
Kekkonen, Aarno Kellberg, Sakari Puurunen, Matti Saastamoinen, Tahvo Rönkkö,
Simo Juntunen, Klaes Karppinen, Eeva
Ryynänen, Yrjö Niskanen, Heikki Riihijärvi, Elias Huurinainen, Olavi Martikainen, Einari Vidgren, Tatu Miettinen, Lea
Virtanen, Seppo Kääriäinen, Wille Riekkinen, Leo Puurunen, Risto Pelkonen, Miina
Äkkijyrkkä ja Piispa Arseni.
Puheenjohtajaksi vuodelle 2013 valittiin edelleen Kaija Pulli. Syyskokousvieraita viihdytti lausuja Marja Kahelin jouluisilla runoilla sekä Erla Pulli ja Simo
Ronkainen musiikillaan.
Teksti: Kaija Pulli
Kuva: Leena Vatanen

Piällysmiehiä
eri aloilta
Piällysmiehiä ovat olleet
hyvin erilaiset henkilöt niin
politiikan, taiteen, tieteen
Piällysmiestunnusten
lisäksi Maija-Liisa Friman
sai kaulukseensa seuran
pinssin puheenjohtaja
Kaija Pullilta.
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Saksittuja

Kevään 2013 kirjalöytöjä kuopiolaisittain
Leena Lehtolainen: Maria Kallio -Extra. Otava Kirjassa on muun muassa kaksi
ennen julkaisematonta novellia. Lehtolaisen Maria Kallio -dekkareita on julkaistu
29 vuotta. Niitä on käännetty 25 kielelle
ja myyty yli 20 miljoonaa kirjaa.
Tuija Lehtinen: Rebekka – Tuulimyllyjä ja tulppaaneja, Otava.
Antti Leikas: Huopaaminen. Siltala.
Inka Nousiainen: Kirkkaat päivät ja
illat. Siltala.
Markku Ropponen: Kuhala ja jokimurhat. Tammi.
Jouni Tossavainen: Kesäpäivä. Like.
Hannu Väisänen: Taivaanvartijat,
Otava. (Täsmälleen samanniminen kirja
ilmestyi Lasse Laaksoselta v. 2008, mutta
Minervan kustantamana.)
Marko Kilven dekkariromaanista ilmestyy pokkaripainos elokuvakannella,
Gummerus. Kilven elokuva Pallo valmistui helmikuussa.

Taskunovellit
Toimittanut Vilja-Tuulia Huotarinen.
Kaikki novellit ovat ennen julkaisemat-

Kokosi:

Marja-Riitta Saastamoinen

tomia. Antologiassa ovat mukana kirjailijat Anu Holopainen, Ville Hytönen, Riku
Korhonen, Tuomas Kyrö, Sirpa Kähkönen, Laura Lindstedt, Rosa Meriläinen,
Tiina Raevaara, Eino Santanen, Petri Tamminen, Taija Tuominen ja sarjakuvataiteilija Tommi Musturi. Karisto

Tietokirjoja ja runoja
Jarmo Siltaoja: Kyllä voe tokkiisa ei!
Johdatus savolaiseen puhetaitoon. SKS
Jukka Parkkinen ja Tuija Wetterstrand: Suomen kalliomaalaukset. SKS
Matkalla. Martti Ahtisaaren tarina. Merikallio Katri ja Ruokanen Tapani. Otava, Seven-pokkari
Jukka Itkonen: Keinuhevosen kengittäjä. Runoja vauvakotiin. Kirjapaja
Runot 2013. Suuren runokilpailun satoa. Gummerus. Mahtuneeko mukaan savolaisia runon kirjoittajia?

Leena Lehtolainen

Jouni Tossavainen

Kalsareiden voittokulku – Turkukin
on vallattu! Jo kahdeksan kaupunkia on
ottanut mallia Tampere-kalsareista
Savolaiset tykkäävät Mikkeli oli
vikkelä liikkeissään, sillä sieltä tilattiin
kartta-alushousuja jo huhtikuun lopussa, kun tuote oli vasta tullut Tampereella
myyntiin. Perässä seurasivat muun muassa Pieksämäki, Varkaus ja Savonlinna.
Jostain syystä Etelä-Savossa humoristiset
pöksyt viehättävät. Hauskuutta niistä ei
ole vaikeaa repiä, sillä esimerkiksi Varkauden monet paikannimet sopivat alushousuihin kuin nenä päähän: Siitinselkä,
Kilisaari, Käärmeniemi…
(AL MORO 22.11.2012)
Moni väheksyy savolaista teknologiaa.
On mainittu, että Amerikassa syntyy sellaisia tietokoneohjelmia kuin Windows
95. Entä Kuopiossa? Siellä ei synny kuin
mäkihyppääjiä. Ajatellaan tätäkin tarkemmin. Otetaan Windows 95 ja kuopiolainen
mäkihyppääjä Mika Laitinen. Niillä on
se ero, että Mika Laitinen on kaatunut vain
kerran.
(MAIKKI, AL MORO,
Puuhaa, 22.11.2012)
HAMINA. Toimituksen postilaatikosta
löytyy pienkustantajan kirja, jonka välissä on käsinkirjoitettu lappunen. Otsikossa
lukee UHKAUS, ja käsin raapustettu teksti kuuluu: ”Herra kirjailija Nenonen on
tehnyt meistä hyvän tokumentin. Jos ette
tee siintä ja Nenosesta ylistävää kirjotusta
niin laitan teitistä heetterojuorun ja istun
naamalle. T: Kerttuli Surakainen, Rouvva.”
Kirjan nimi on Erkki ja Kerttuli, ja sen
on kirjoittanut Jari Nenonen. Edellisen
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kirjansa haminalainen pakinoitsija lähetti
Hesariin saatesanoilla: ”Vittuillessani lähetin.”
Pikkujoulukeikkojaan on kirjailija Nenonen mainostanut Kymen Sanomissa tavallisuudesta poikkeavilla ilmoituksilla,
kuten: ”Nenonen pilaa pikkujoulunne.
Vanha äijä, vanhat vitsit, pieni muna, suuri hinta.”
(HS 30.11.2012)
Kylätie vie uskoon ja toivoon Heikki
Turusen tiellä riittää riitaa ja huumoria.
”Lienen kuin Köksin Jussa, josta väitettiin, että turpa ruplatti vartin vauhdillaan
sen jälkeen, kun lyöppäri oli pysähtynyt ja
jalka heittänyt leppasemisen”, sanoo Turunen.
Luonnon ja luonteiden kuvaajana Turunen on mahtava. Tarinan juonta hän punoo
monin mutkin. Murre vyöryy estottomasti, jos kohta asioita selostetaan repliikeissä
kankeastikin.
(Heikki Turunen: Tie, totuus ja elämä.
WSOY. 509 s. HS 18.12.2012)
Hupia valmentajan kustannuksella
Kyse on Ruotsissa asuvan norjalaisen
Magnar Dalenin omintakeisesta tavasta
lausua Kerttu Niskasen etunimi: ”Kärtty”. Dalenin väännökseen tuo erityistä
komiikkaa se, että sanan kärtty suomenkielinen merkitys on todella kaukana Niskasesta.
Lajipiireissä hänet tunnetaan huumorinaisena. Hän on iloinen, helposti lähestyttävä ja huolehtii usein muittenkin asioista.
Niskasen pohjoissavolaista puheenpartta
säestävä hersyvä nauru on käynyt tutuksi
myös haastattelutilanteissa.
(HS 30.11.2012)
Mikä on puupään ja puujalan ero?
Joulu koittaa, markkinoiden sähköjänisräikät roikaavat. Ruokakaupassa kannattaa hedelmät jättää punnitsematta,
jolloin kassan kiirehtiessä sitä tekemään

AAKUSTI 1/2013 35

voivat kaikki hieman huokaista. Jos takana motkotetaan, voi tilannetta vapauttaa
tietovisalla: Mikä on puupään ja puujalan
ero? Puujalka ei periydy.
(Väinö Immonen, Aamulehden
blogeissa, 8.12.2012)
Erityisesti monet naiset ovat pahastuneet vakuutusmatemaatikoiden väitteestä, jonka mukaan naiset olisivat riskejä.
”Olemme kaikki hoikkia ja kauniita”, naiset vakuuttavat.
(Janne Metso Metrossa, I-S 8.12.2012)
Lucia-mummo tuo valoa ja iloa vanhuuden päiviin
LAPINLAHTI. Hymyilevä, tuore Lucia-mummo Eeva Sutinen, 89, on juuri
saanut puolukanvarvuista tehdyn kynttiläseppeleen harmaille kutreilleen vanhusten päiväkeskuksessa Jussinpihassa Lapinlahdella Ylä-Savossa.
”Tämä on tuonut meille niin paljon naurua ja hyvinvointia, että jos nauru pidentää
ikää, emme kuole varmaan koskaan”, sanoo viriketoiminnan ohjaaja Tuula KukiPöllänen.
(HS 14.12.2012)
Ovella oleva. Sitten surullinen tarina
työelämästä:
Olipa kerran rakennusmies, joka sahasi
kodin ja työmaan väliä. Töissä hän veisteli
pomolle. Mies luuli iskeneenä naulankantaan, mutta löikin kirveensä kiveen. Sen
jälkeen hän rupesi hirveästi poraamaan.
Tätä ikävämmin kävi vain henkilölle,
joka teki tukka putkella töitä Huberilla,
josta hän joutui Pauligille paahtamaan
päivästä toiseen joutuakseen maatilalle, josta hänet pantiin pellolle. Sitten hän
meni opettamaan tanssikouluun, missä
hän ei kestänyt sitä rumbaa, jonka jälkeen
hän jatkoi urologin vastaanottoapulaisena,
missä otettiin löysät pois. Nyt hän työskentelee Perussa niska Limassa.
(Seppo Kaisla, HS 19.12.2012)
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Kauris on hellä, käytännöllinen ja luulosairas. Hän lukee netistä kaikki taudit,
mutta ei silti ymmärrä, että ihminen vanhenee neljässä osassa.
Ensin unohdamme äskeiset, sitten vuosien takaiset, sitten emme muista laittaa
housujen sepalusta kiinni ja oikein vanhana emme muista avata sitä.
(Matti Pitko, AL 29.12.2012)
Amerikkalaisen jalkapallon repäisevyyttä oudoksuttiin Ilkassa 20.12.1910 ja
samoin kerrottiin maailman suurimman
höyrylaiva Mauretanian matka-aika edestakaisin Atlantin yli. Oli lehdessä muutakin.
Amerikkalaiset owat keksineet uuden urheiluleikin, joko on jonkinlainen
mukailu, oikeastaan irwikuva meilläkin
suositusta potkupallopelistä. Peli näyttää siwulliselle roimalta tappelulta. Niillä amerikkalaisilla täytyy olla aina jotain
uutta ja repäisewää.
(Ykköset nro 51/19.12.2012)
Nokian matalalentoa ei kannata surra,
suomalainen on kekseliäs. Vai mitä?
Savolainen mies salakuunteli vaimoaan
koiratutkapannan avulla (AL 25.1.)
Mies sai sakot ja joutuu maksamaan
kuuntelupalkkiota rouvalleen 700 euroa
kärsimyksestä.
Se onkin ensimmäinen kerta, kun puhuja saa käräjillä korvausta omista puheistaan.
(Matti Pitko, AL 26.1.2013)
Herra kunnanjohtajahan se siinä
POMO: Pälkäneläislähtöinen Matias
Hilden, 25, istuttaa Savoon tamperelaisia
talousoppeja ja pubivisailuperinntettä.
Juuriltaan sydänhämäläinen Matias Hilden, Suomen nuorin kunnanjohtaja, on kovaa vauhtia savolaistumassa.
25-vuotias Hilden on kotiutunut hyvin
kesämökeistään tunnettuun Puumalaan,
jota hän nyt johtaa toista vuotta. Uudes-

ta kotikunnasta on löytynyt tyttöystävä,
ja Hildenin puheestakin voi jo erottaa itämurteille tyypillistä nuottia.
Toissa vuonna hän sai vinkin hakea
Pielavedelle kehittämispäällikön tehtävään. Ja heti tärppäsi.
Pian pestin alettua Pielaveden kunnanjohtaja jäi vanhempainvapaalle. ja viransijaiseksi nimettiin tuolloin 24-vuotias
Hilden. Näin nuorta kunnanjohtajaa Suomessa ei ollut nähty tiettävästi kolmeen
vuosikymmeneen. Puumalaan hän tuli
syksyllä 2011.
(AL 3.2.2013)
Itte moon itteni kehunu Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemestä
kertoo eniten se, että hän ihailee pohjalaisia naisia. On tosin syytäkin, sillä äiti ja
puoliso ovat syntyisin Vaasasta.
Hän listaa hienot heimo-ominaisuudet
näin:
-Pohjalaiset naiset ovat skarppeja ja
järkeviä. He tekevät, eivätkä meinaa, ovat
yritteliäitä, riskinottokykyisiä ja itsepäisiä. Heidän kanssaan tulee toimeen, kun
tekee just niin kuin he sanovat.
Piilopohjalaisuuden kunniaksi Uudellamaalla syntyneen Ahosniemen haastattelun väliotsikot on poimittu sikäläisistä
sanonnoista.
Itte moon itteni kehunu ja aina moon
kehutuksi tullu
Hyvää yritetähän muttaa priimaa pakkaa tulemahan
Mikä ristus ny o, ku ei aharista
Päivää sano komiat toisilleen.
(AL 23.1.2013)
Päätoimittaja, satraappi, moguli ja
historiantutkija
Ilkan entinen päätoimittaja Kari Hokkanen tunnetaan kautta maan pohjalaisena
keskustavaikuttajana. Monille on yllätys
se, että Hokkanen on syntyjään savolaiskarjalainen (syntynyt Parikkalassa).
(70-vuotishaastattelu, AL 31.12.2012)

Pohjanmaa tulee oopperaan
W. A. Mozartin Ryöstö seraljista on
saanut Seinäjoen kaupunginteatterissa nimen Ryästö lakeurelta.
Vaikka dialogissa ja laulukohtauksissa käytetään murretta, lopputulos ei ole
pelkkää murrepakinaa tai puskafarssia.
Osuvista murreilmauksista syntyy tietenkin huumoria, mutta Vesa Tapio Valon
ohjauksesta jää mieleen ennen kaikkea
kansainvälisyyden ja nurkkapatriomismin
pohdinta.
(HS 28.1.2013)
Kattele silimillä eikä silämään tiloolla
Kuiskaaja järkyttyi, kun näki Hesarissa ooppera-arvion Seinäjoella esitetystä
Mozartin oopperasta Ryöstö seraljista eli
Ryästö lakeurelta –teoksesta. Eteläpohjalaisuus on aina ollut Kuiskaajan syräntä
lähellä, ja kuvassakin oli pohjalaisisäntä
hienoissa tunnelmissa traktorinsa kanssa.
Vaan mitä oli kuvatekstissä! Traktoria
nimitettiin Massey-Fergusoniksi, vaikka
kaikki näkivät, että kyseessä oli Ferguson.
Kuiskaaja lähetti tulistuneen viestin kirjoittajalle. Tämä yritti puolustautua sillä,
että Massikaksi traktoria lavallakin nimiteltiin, mutta turhia olivat etelän median
senttarin selitykset tosiasioiden ja traktorikunnian edessä.
(Kuiskaaja, HS 2.2.2013)
”Millään muulla kielellä ei voi maalailla, kuinka kuvankaunis sulotar soutelee
Roineen liplattavilla aalloilla. Tai että rähjäinen yökyöpeli öykkäröi änkyräkännissä
Rääkkylän räntäsateessa.”
(Ari Niemi, toimittaja Turun
Sanomissa. Poimintoja AL 30.11.2012)
Suomalaisilla on samanlainen sanamaku
Vaikka herrain ja rahvaan palkkaerot
ovat kasvaneet, Suomi on yhä varsin yhtenäinen maa. Tämä näkyy vaikkapa siinä,
millaisia suomen kielen sanoja pidämme
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kauniina tai vastenmielisinä.
-Puhekielen ilmauksissa suomalaisilla
on paljon yhteistä. Siinä ei varmaankaan
ole paljon väliä, millainen luokkatausta
kullakin on, arvioi Kielikeskuksen kouluttaja Annastiina Viertiö.
-Suomessa murrepiirteetkin taitavat
olla hieman tasoittuneet. TV, muu joukkoviestintä sekä entistä pitempi koulutus
ovat pienentäneet eroja.
Pidetyimpiä sanoja - ellei se kaikkein
rakastetuin - on äiti. Jotkut sanat, kuten
elikkä, on koettu ärsyttäviksi jo pitkään.
(AL 28.1.2013)
Järkeä kielenopetukseen
Naapurimme tuli kysymään, voisinko
auttaa häntä suomen kielen kurssilla saadun vaikean harjoitustehtävän kanssa.
Hänen piti lukea seuraavat lauseet:
Yötyöläinen häiritsi Kyöpelinmäen hääyösyöminkejä. Häikailemättömyydelläänsäköhän hän luuli näyttelijättäreksi pääsevänsä. Nuori hieno tietyömies kieltäytyi
nöyrästi työstä. Epäjärjestelmällisyydellistyttämättömyydellänsäkään.
(Merja Halme, Helsinki, HS 25.1.2013)
Huono artikulaatio ärsyttää
Pertti Kuusisto puuttui (HS Mielipide 17.1.) tärkeään asiaan, näyttelijöiden
huonoon artikulaatioon. Minuakin asia on
ärsyttänyt vuosia. Aivan kuin epäselvää
puhetta pidettäisiin tyylikeinona.
Ei tule mieleen montakaan nykynäyttelijää, jotka yltäisivät lähelle edesmenneiden Kauko Helovirran ja Hannes Häyrisen ulosannin tasoa. Nämä herrat puhua
papattivat, roolin niin vaatiessa, nopeasti
kuin konekivääri, mutta niin, että jokainen
konsonantit ja vokaali kuuluivat esityksen
luontevuuden kärsimättä.
(Pekka Sörensen, Parainen,
HS Mielipide 28.1.2013)
Savolainen sotajermu oli rintamalta lomalla. Hän päätyi kylän ukkojen kanssa
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saunaan.
Joku kysyy: - Mittee varten sem pittää
tuon tuntolevyn olla kaalassa saanassae?
-No, ettei pese erreeksessä veäree ruumista!
(VETERANFRS, AL MORO 10.1.2013)
Nyt talkoisiin paremman kielen puolesta! Pertti Kuusisto (HS Mielipide
17.1.) ja Pekka Sörensen (HS Mielipide
28.1.) kiinnittivät huomiota tärkeään asiaan, nykynäyttelijöiden huonoon artikulointiin.
Tämä ei kuitenkaan ole vain näyttelijöiden synti. Näyttää siltä, että suomalaiset
ylipäänsä eivät enää viitsi ääntää kieltään
oikein eivätkä välitä vaalia sitä.
Mihin ovat häviämässä suomen kielen
konsonantit ja vokaalit? Esimerkiksi n:
tultii(n), sitte(n), aiva(n), tai d: yhtey(d)
en, tai ä: taalla (täällä),
Erikseen ovat vielä suoranaiset kielioppivirheet: ”heille jotka matkustavat
paljon”, ”se, ketä tuli…”, ”talo, missä
olimme…”, ”lennon voi varaa suoraan netistä”.
Ryhdistystä suomalaiset – talkoisiin paremman kielen puolesta!
(Marianna Mattila, Espoo,
HS Mielipide 31.1.2013)
Lapinmies: Lapissa ei ole sääntöjä
Lapin luonto lyö outoa turpaan.
Muun muassa näin on Unto Monosen
sanoitusta myöhemmin hassutellen sovellettu. Lapinmiehen kuikkakeiton resepti
puolestaan on kiertänyt netissä vuosia.
Siinä liotellaan kuikkaa eri liemissä aikansa, kunnes lopulta heitetään kuikka
pois ja juodaan kattilasta viinat.
Mutta ei lapinmies useimmiten äreä ole.
Kyllä hän silti etelän väen saattaa joutessaan pöydän alle, jos sille päälle sattuu.
(HS 22.2.2013)
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Soldan-Brofeldt - Juhani Ahon puoliso
Nimim Venny
täättäs nyt 150 vuotta, jos oes elossa
Näyttely Järvenpään taidemuseossa 2.2.-11.8.2013
VSB

J

oskus käy niin, että elävä elämä vetää
vertoja parhaimmillekin draamoille.
Sellainen oli Venny Soldan-Brofeldtin,
hänen sisarensa Tilly Soldanin ja Juhani Ahon rakkaustarina. Tästä ihmissuhdekarusellista Heini Tola ohjasi Kuopion
kaupunginteatteriin näytelmän Raudanluja
rakkaus. Tämä kolmiodraama esitettiin televisiossa v. 2003.
Juhani Aho oli Järnefeltien kanssa kuin
yhtä perhettä 1880-luvun Kuopiossa. Naimisiin Aho oli mennyt Vennyn kanssa
21.9.1891 ja Vennyn kanssa hän sai kaksi poikaa, Heikin (1895 – 1861) ja Antin
(1900-60). Tillyn kanssa Aho sai Nils
Björn -pojan (1902-53). Ilmeisesti lähisuku ei tiennyt asioiden todellista laitaa,
ennen kuin Antti Aho julkaisi elämäkerran isästään v. 1951. Avioliiton Venny piti
koossa, mutta halusi tulla haudatuksi Soldanien sukuhautaan.
Oheisena Juhani Ahon kirjeenvaihtoa
Vennyn ja muiden kanssa (Juhani Niemi
1986): Aho kirjoitti Venny Soldanille ennen vihkimistä - 3.8.1891 (ruotsiksi):
”Sinun kirjeesi inspiroi minua kirjoittamaan niin, että kirjassani on 11 suurta sivua valmiina. Onko neiti Soldan levännyt?
Sinä viivyit vain kaksi päivää Kuopiossa.
Muistatko, kun me tulimme alas Puijolta
ja meidän piti erota torinkulmassa?”
Aho kirjoitti 13.8.1891 Iisalmessa Vennylle – vielä ennen vihkimistä: ”Oletko
lukenut Leinon Papin rouvan kritiikin
Päivälehdessä? Kritiikki on aina tyhmää.
Miten voidaan väittää, että käsitykseni
rakkaudesta on kyynistä?”
Aho kirjoitti Werner Söderhjelmille
21.8.1992: Meillä oli hyvin hauska matka
Venäjän Karjalaan Järnefeltin ja vaimoni
kanssa. Sain sieltä paljon hyviä aineita.

Venny Soldan-Brofeldt maalaa kesäpaikassaan Nummelassa sotakesänä 1944.
Aho kirjoitti sisarelleen Lyydi Brofeldtille maaliskuussa 1893: Yhä me vielä
täällä Roomassa ollaan ja vielä kai muutamia päiviä viivytäänkin, kunnes Venny saa
valmiiksi erään taulun kopion, jota hän on
ruvennut tekemään. Se on eräs Leonardo
da Vincin kuva ja riippuu muutaman vanhan luostarin korridoorissa.
Aho kirjoitti Acktelaisille (neiti Aino
Acktè) Järvenpäässä 28.2.1900 (ruotsiksi): Venni on matkustanut Iisalmeen Heikin kanssa tarkoituksenaan maalata kuvia
satuihin. Toinen kirje 1.5.: Venny on Pariisissa opiskelemassa taidetta. Hän palaa
toukokuun lopussa Tukholmaan.
Vennylle Aho kirjoitti 17.8.1901: Kirjoita nyt pian joku rivinen ja sano, tykkäätkö minusta niin kuin minä sinusta,
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Savon Kielen seura r.y.:n
VUOSIKOKOUS
pidetään lauantaina 23.3.2013 klo
10.00 Kuopion kaupunginkirjaston
kokoussalissa Maaherrankatu 12.
Vuosikokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät seuraavat asiat:

Venny näki Iisalmen pappilan pirtin tällaisena kanoineen päivineen.

1) kokouksen avaus;

Heta Kauppinen,
Vennyn anopin
oikea käsi, oli pappilan lastenhoitaja.
Vennyn luonnostelema piirros
oikealla.
sillä kyllä se on nyt niin, että minä hyvin
paljon siitä Vennystä tykkään. Voi hyvin!
Aho kirjoitti Söderhjelmille 12.6.1902:
”Heinäkuussa menemme luultavasti taas
Porkkalaan joksikin kuukaudeksi ja syksyllä kenties Italiaan, koska vaimoni on
saanut Hovingin stipendin.”
Aho kirjoitti Tilly Soldanille 9.8.1914
pitkän ruotsinkielisen kirjeen Tvärminnestä ja toisen kirjeen Iisalmesta 8.4.1915.
Aho kirjoitti siskon miehelle, Jooseppi
Lesceliukselle 12.11.1916 Helsingistä:
”Meidän elämä täällä menee entistä
menoa, Heikki käy polyteknikassa, Antti
koulussaan, Venny maalaa atelieessään,
joka hänellä on toisessa paikassa ja minä
kuskaan kodin ja komitean väliä, pysyen
enimmäkseen kotosalla. Toistaiseksi on
rahalla saanut ja on ollut voitakin hiukan,
mutta saattaa taas pian tehdä tiukkaa.”
Kansalaissodan 1918 kuluessa perheen
piirissä syntyi ristivetoa: Venny oli vaaleissa äänestänyt sosialisteja ja Heikkipojan sympatiat olivat sosialismin aatteen
puolella.
Tillylle Aho kirjoitti kansalaissodan aikana 24.4.1918 Helsingistä: ”Matti Kivekäs on kuollut. Samoin Olli Brofeldt. He
kaatuivat Tampereella. Ollin ampui luultavasti nainen.”
Pojalleen
Antille
Aho
kirjoitti
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13.5.1918: ”Äiti meni tänään Viipuriin tapaamaan Heikkiä.”
Aho kirjoitti Kauppis-Heikille 30.1.
1920 Helsingistä: ”Santeri Alkio soitti minulle tänään, että te olette kovassa
puutteessa ja että Kauppis-Heikkiä uhkaa
Aleksis Kiven kohtalo.”
Aho kirjoitti Maj Kivekkäälle 8.7.1920
Tvärminnestä: ”Meillä on täällä valmiina
Vennyn Järvenpään atelieri. Siitä saatiin
suuri tupa ja kyökki - ja ullakolle Vennylle atelieri ja Heikille kammari. Meillä on
nyt siis täällä paljon mukavampaa kuin
ennen.”
Aho kirjoitti Hanna Kauppiselle (Kauppis-Heikin puolisolle) loka-marraskuun
vaihteessa 1920: ”Olin juuri lukenut
korrehtuuria Heikin viimeiseen teokseen Paimen ja lampaat, josta tulee noin
80-sivuinen kirja… Onkohan siitä Halosen tekemästä Heikin kipsikuvasta jotain
valokuvaa? Heikki asuu minun kanssani
ja Antti Vennyn atelierissä. Heikki valmistuu tässä kuussa insinööriksi. Antti lukee
maisteriksi.”

Rakkautta vasta
toisella silmäyksellä
Juhani Aho ihaili Vennyn isää, Suomen
rahapajan johtaja August F. Soldania.
Ahon kunnioitus appiukkoaan kohtaan tu-

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3) todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus;
4) hyväksytään työjärjestys;

lee esille Ahon teoksessa Aatteiden mies
(1901). Appiukolla oli syvällisempi merkitys Juhani Ahon kirjalliseen tuotantoon,
kuin yleensä tiedetäänkään.
Tulevaan vaimoonsa Vennyyn Juhani
Aho tutustui syystalvella 1890 - Iisalmessa syntyneen - taitelija Anna Sahlstènin
ateljeekutsuilla Helsingissä. Rakastuminen tapahtui Kansanvalistusseuran järjestämillä Kuopion laulujuhlilla. Lähes
ummikkoruotsalaisesta
helsinkiläisestä
Vennystä oli nuorsuomalaisten suomenmielinen kellokas Aho löytänyt etsimänsä.
Ystäväpiiriin kuului koko Nuoren Suomen ryhmä: Jean Sibelius, Pekka Halonen,
Arvid Järnefelt, Kasimir Leino, Werner
Söderhjelm, Albert Edelfelt, Axel Gallèn
ja Eero Järnefelt – ryhmästä myöhemmin
muodostui Symposion-piiri.
Yläsavolaisten ”miniä” – Venny - on
meille niin rakas, että hänen nimelleen
on Iisalmen kulttuurikeskukseen nimetty
vaihtuvien näyttelyiden tila. Eräs yritys
on ottanut nimekseen Taito Shop Venny ja
Jussi.
Leo Puurunen

5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille;
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8) valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja:
9) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
10) valitaan kaksi tilintarkastajaa (toiminnantarkastajaa) ja heille kaksi
varamiestä:
11) käsitellään muut kokouskutsussa
mainitut asiat.
Vuonna 2013 ovat erovuorossa hallituksen jäsenet: Osmo Hänninen pj., Anna-Liisa
Happonen, Veijo Martikainen, Seppo Kononen, Matti Lehmonen ja Tuula Ollila sekä
varajäsenet Marianna Falkenberg, Eevariitta
Jäntti, Pertti Pasanen, Marja-Riitta Saastamoinen ja Raija Uhlbäck..
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Lukijalta: Murretta enempi

M

inä oun Kuopijosta kotosin oleva
nuori savolaene, joka opiskelloo Helsingin yliopistossa suomalais-ugrilaisia
kieliä. Oun erittäin huolissani suomalaisugrilaisten vähemmistökielten lisäks myös
suomen murteitten heikkenemisestä ja kattoomisesta.
Savon murre on jossain miärin vielä
voimissaan murteen ydinalueilla erityisesti pienemmissä muaseutukunnissa. Viime
vuoskymmeninä nuorison puhettyyli on
kuitennii lähentyny huolestuttavvoo vauhtia piäkaupuntiseuvvun puhekieltä piäasiassa median ja koululaitoksen takija.
Kielen muuttuminen on luonnollinen
rosessi, mutta kiellistä monmuotosuutta
pittää pyrkijä vualimaan, sillä moninaisuus on rikkautta. Vähemmistökielten kuten murteittennii käyttöalloo pittäis pyrkiä
luajentammaan ja niitten käyttöö pittää
pyrkiä liseemään mm. intternetissä, paekallismedijassa kuten myös kouluissakkii.
Nykypäevänä paekallismurteita käytettää paekallislehissä- ja ratijossa lähinnä
vitsinä esmerkkinä Savon Sanomien sut-

kaus. Toki poikkeuksia on löyvettävissä
tästäkin asiasta.
Jos murteita käytettää aenoostaan
tämmösissä konteksteissa, se on omiaan
pitämään yllä mielipiettä, jonka mukkaan
murteet ei voi käyttää muualla kuin sarjakuvissa paekallislehtijen alanurkissa tahi
murrekilipailuissa. Tämähän ei tietenkään
pijä millään muotoo paekkaasa.
Huolestuttavoo minun mielestä on myös
se, että Savon kielen seura ry on asettanu
yheks piätavotteekseen savolaisen puhekielen ja kirjotetun kielen tukemisen ja kehittämisen, mutta Aakustissa näyttää olovan
lehestä riippuen 5-10% savoks ja ussein
savvoo käytettää lähinnä runoissa.
Hiljattaen on tehty uus kansalasalote
murteitten käytön lisseemisestä. Asian
pittäis olla myös Savon kielen seuran intressien mukasta. Kansalasalotteen voipi
löytee osotteesta:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/89
Markus Juutinen

”On hyvä meininki”
Jussi-gaalassa 2013 Vuoden 2012 parhaaksi dokumenttielokuvaksi valittiin
Kovasikajuttu. Riitta Poikselkä sai Jussin elokuvan parhaasta leikkauksesta.
Kovasikajuttu on elokuva Suomen
kovimmasta Punk-yhtyeestä, Pertti Kurikan Nimipäivistä. Bändin jäsenet ovat
Pertti, Kari, Toni ja Sami.
Kehitysvammaisten
punk-bändistä
kertova Kovasikajuttu on palkittu Sveitsissä. Jukka Kärkkäisen ja J-P Passin
ohjaama elokuva voitti Visions du Réel
-festivaaleilla tuomariston erikoispalkinnon.
Kovasikajuttu sai Tampereen eloku-
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vajuhlien 2012 yleisöpalkinnon. Heinäkuussa elokuva voitti Puolassa T-Mobile
New Horizons -festivaalin Films on Art
-sarjan pääpalkinnon.
Teksasiin?
Pertti Kurikan Nimipäivät punkyhtye nähdään Yhdysvaltain suurimmilla
musiikkimessuilla Austinin South by
South-westissä ensi keväänä. Myös Kovasikajuttu on ehdolla festivaalin ohjelmistoon Austinissa 8.–16. maaliskuuta.
Ohjelmisto vahvistetaan helmikuun puolivälissä.
Terveisin

Savon kielen seura r.y:n
toimintakertomus 2012

S

avon kielen seura r.y. saavutti kuluneena vuonna kolmen vuosikymmenen
iän, mikä näkyi kohokohtana vuoden
toiminnassa. Muuten noudateltiin vakiintunutta tapahtumakalenteria, jossa
yleisöä tavoittaneita tapahtumia olivat
vuosikokouksen yhteydessä käyty Savon
murremestaruuskilpailu ja Kuopion murretori heinäkuussa.

Tapahtumat
30-vuotisjuhla vietettiin arvokkaissa puitteissa Kuopion kaupungintalossa
24.5. juhlapuhujana vastikään Kuopiosta
Turun yliopiston rehtoriksi siirtynyt Kalervo Väänänen.
Kotiseutuliiton kultaisen ansiomerkin
saivat vastaanottaa perustajajäsen Aarno
Kellberg sekä hallituksen jäsenet Aune
Räsänen ja Eila Ollikainen. Savon Uatralla palkittiin savolaisuuden uusia uria
aukoneet
Marja-Riitta Saastamoinen,
Jukka Lappalainen, Matti Lehmonen ja
Olavi Rytkönen. Osmo Hänninen sai puheenjohtajan pitkästä vetovastuusta tunnustuksena Perämies-keramiikkapatsaan
ja Aena valamiina -asenteesta erikoiskiitokset Anna-Liisa Happonen, Seppo
Kononen ja Unto Eskelinen.

Murremestaruus ja murretori
Savon murremestaruuskilpailu pidettiin
vuosikokouksen yhteydessä 31.3. Kuopion pääkirjaston luentosalissa. Osanottajia
oli 6 eri puolilta Savoa. Mestariksi leivottiin nuorempaa polvea edustava Jari
Känninen Toivalasta. Kilpailun vetäjänä
ja tuomariston puheenjohtajana oli Olavi
Rytkönen, muina tuomareina Irja Turunen, Auli Poutiainen ja Risto Lappalainen.
Savolaishuumorin
näyttötapahtuma,
14. Kuopion murretori pidettiin 14.7-

21.7. kolmatta kertaa osana Taidetoria
Satamatorilla. Yleensä viikko on säänhaltijan suosiossa, mutta keskiviikkona ukkosmyrsky pakotti jopa keskeyttämään ohjelman. Viikon avasi Kuopion
hyvinvoinnin lautakunnan puheenjohtaja
Jouko Kivimäki. Maanantaina esiintyivät
kuopiolaiset, tiistaina koillissavolaiset,
keskiviikkona keskisavolaiset, torstaina
karjalaiset ja perjantaina yläsavolaiset.
Päätöspäivän ohjelman veti viihdekonkari Aapeli Rummukainen ja toritanssit Kari
Parviaisen yhtye. Murretorin juonsi Seppo Kononen avustajina Teuvo Laakkonen
ja Risto Lappalainen.
Yläsavolaisen kielen taitaja Jukka Lappalainen ehdotti tuoreiden savolaisten
sanontojen, ”sanapossaasten” keräämistä
yleisöltä myöhemmin tehtävää julkaisua
varten. Hallitus päätti käynnistää keräyksen median avulla sopivana ajankohtana.

Lassi Nummi-seminaari
Runoilija Lassi Nummen (1929-2012)
kuolema koettiin menetyksenä hänen nuoruusvuosiensa kaupungissa. Savon kielen
seura on järjestänyt hänen tuotantoaan
käsitelleita seminaareja; niistä viimeisimmän Kuopion pääkirjaston luentosalissa
10.11. yhteistyössä Lassi Nummi-seuran,
Suomen sanan ja Keski-Suomen kulttuuriyhdistyksen kanssa. Seminaari osui marraskuussa Kuopion kaupungin syntymäpäiväviikolle.
Seminaarissa julkistetiin muistokirja
”Elämä kyllä-luemme Lassi Nummea”.
Seuran puolesta alustajana oli lehtori
Tuulikki Karhunen ja puheenjohtajana
Osmo Hänninen.

Hallitus ja edustukset
Savon kielen seuran hallitus kokoon-
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tui vuoden aikana viisi kertaa 2.2., 31.3.,
10.5., 21.9. ja 8.11.
Hallituksen puheenjohtaja Osmo Hänninen, varapuheenjohtaja Ritva Kokander,
jäsenet Anna-Liisa Happonen, Seppo Kononen, Jukka Lappalainen, Teuvo Laakkonen, Matti Lehmonen, Eila Ollikainen
sihteeri, Leo Puurunen, Veijo Martikainenja Tuula Ollila, varajäsenet Marianna
Falkenberg, Eevariitta Jäntti, Marja-Riitta
Saastamoinen, Risto Lappalainen ja Matti
Väisänen, rahastonhoitaja Raija Uhlbäck.
Tilin- ja toiminnantarkastajat Asko
Ruuskanen ja Sylvi Tiihonen, varalla Jari
Känninen.
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton hallituksessa edustajana Eila Ollikainen, varaedustajana Ritva Kokander.
Suomen Kotiseutuliiton kotiseutupäivillä Mikkelissä 2.-5.8. edustajana AnnaLiisa Happonen.
Suomen Kotiseutuliiton valtuustoon jäsenenä 2011-2013 Eila Ollikainen.

Jäsenistö ja talous
Seuran jäsenmäärä on 271 jäsentä, joista 1 kunniajäsen ja 29 ainaisjäsentä.
Kuopion kaupunki tuki murretoria 900
eurolla ja antoi kaupungintalon juhlasalin
korvauksetta käytettäväksi 30-vuotisjuhlaan.
Opetusministeriön avustus Aakustin
julkaisemiseen 1000 euroa.
Pohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten
liitto antoi toiminta-avustusta 500 euroa
ja 30-vuotishistoriikin tekoon 750 euroa.
Savon Sanomat on tarjonnut hallitukselle kokoustilat ja –kahvit sekä tukenut
ilmoituksilla Aakustin ja historiikin julkaisemista

Tiedotus
Jäsenlehti Aakusti (24. vsk) ilmestynyt vuoden aikana neljä numeroa. Lehti
on luettavissa myös seuran nettisivulla.
Lehden toimittaa Jukka Nykänen.
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Internetsivua www.savonkielenseura.fi
päivittää Eero Mantere.

”Joutavilla jottae se tietättää”
Savon kielen seuran 30-vuotishistoriikki ”Joutavilla jottae se tietättää” ilmestyi
Eila Ollikaisen (teksti) ja Jukka Nykäsen
(taitto) toimittamana. Historiikissa seuran sihteerit kertasivat tapahtumia ja
muistoja toimintavuosilta. Mukana on
myös pitkäaikaisten aktiivijäsenten tekstejä ja runoja.
Julkaisun nimikkoruno oli kunniajäsen
Unto Eskelisen kynästä, ja se jäi hänen
viimeiseksi runokseen.
Historiikista otettiin 300 kpl:n painos
(96 s), painopaikkana Kopijyvä Oy. Historiikkia on myynnissä 20 euron hintaan
rahastonhoitajalla, murretorilla ja Suomalaisessa Kirjakaupassa. Sitä käytettiin
hyväksi PR-toiminnassa ja tiedotuksessa.
31.12.2012 kirjoja oli jäljellä 165 kpl.

Suomen Heimot ry
ja Murre -SM-kilpailu 2013
Suomen Heimot r.y. vetovastuu on
ollut Savon kielen seuralla. Puheenjohtaja Osmo Hänninen osallistui Tampereella
pidettyyn kokoukseen 17.2., mutta muita
kokouksia ei pidetty, vaan tähtäin on
ollut Murre SM-kilpailujen järjestämisessä Iisalmessa Koljonvirran Kievarissa
27.7.2013.
Järjestelykumppanina on Iisalmen
kaupungin hallinto- ja elinkeinopalvelut;
edustajina markkinointipäällikkö Jarmo
Miettinen ja johtava perhepäivähoidonohjaaja, murremestari Marjatta Miettinen.
Savon kielen seuran edustajina järjestelyjä
koskeneessa neuvottelussa Koljonvirralla
8.12 olivat Osmo Hänninen, Risto Lappalainen ja Eila Ollikainen, Olavi Rytkönen
estyneenä. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto on myöntänyt 1700 euron
avustusta tapahtuman järjestelykuluihin.
30.1.2013 /EO

Männään markkinoille

K

uopion tammimarkkinoilla on kunniakas historia. Ruotsi-Suomen kuningas Kustaa III (1746-1792) perusti Kuopion kaupungin vierailtuaan Suomessa
1770-luvulla. Kaupungin perustamisesta
lähtiin siellä on pietty tammimarkkinoita. Vuosittain markkinat ovat ajoittuneet
Paavon päivän 25.1 seutuun. Ja markkinat
ovat aina olleet kaksipäiväinen tapahtuma.
Männään markkinoille! Tammikuinen
markkinaperinne on eilleen olennainen
osa kuopiolaisten ja ympäristökuntien yhteistä talvenviettoa. Moni muisteloo vieläkii kaiholla menneitten vuosikymmenien
markkinameininkiä. Helsinkiin muuttaneet kuopiolaiset yhäti nimeäävät Kuopion ”onnellisten kaupungiksi” ja markkinatkin tukevat mukavasti sitä mielikuvaa.
Kuopiossa, Vehmersalmella, Leppävirralla ja koko laajassa Savon-muassa
assuu varmasti näitä onnellisia immeisiä
enemmälti. Tarvittaessa Kuopiossa passoo
vaikka yöpyäkkii!

Markkinat vetävät
monessakin mielessä
Markkinoiden vetovoima ei ole Kuopiossa hävinnyt. Siellä houkuttelloo rinkelinmyyjät, helppoheikit, puusepäntuotteiden ja käsitöiden myyjät, jotka ovat tulleet

muutamaksi pakkaspäiväksi ”mualiman
navalle” eli Kuopion torille. Rukkas-Antti
lienee ollut kaikkien aikojen kuuluisin
helppoheikki. Hän oli taitava sanankäyttäjä ja hauskuuttaja olematta silti rivo.
Antti oli oikealta nimeltään Urho Aadolf Albert Kuronen (s. 1924 Uukuniemi). Hän kauppasi muun muassa työrukkasia. Hänen tunnusmerkkinään oli
asemapäällikönlakki, jota nimitti ”pääkassaksi.” Hän laittoi sinne suurieleisesti suurimmat setelit. Antin kojun ympärillä oli
aina sankka kuulijajoukko ja hän kohdisti
hyväntahtoista pilantekoaan asiakkaitaan
kohtaan.

Herännäisyydelläkin
markkinavoimaa
Perinteiset
Herättäjä-Yhdistyksen
markkinaseurat ja –veisuut kuuluvat myös
tammimarkkinoiden ohjelmaan. Kerrotaan, että herännäisjohtaja Paavo Ruotsalainen aikoinaan vieraili mielellään näillä
nimipäivänsä seutuun sattuneilla markkinoilla ja että hän oli erikoisen ihastunut
torvimusiikista. Käsillään tahtia lyöden
joskus Paavo marssi Savon Prikaatin soittokunnan perässä. Nyt hänen kuolemastaan tulee kuluneeksi jo 160 vuotta.
Aune Räsänen, Vehmersalmi

Kissanpojat, me ei kainoja olla
Me ei kainoja olla,
vaan pieniä vaan.
Luoja Hän meitä,
ei unohtanutkaan.
Meidän töppöset kilpaa,
ne leikkiä lyö.
Ja pienillä hampailla
muikkuja syö.

Me hauskoja oomme,
kun leikki se käy.
Juoksemme piiloon,
pian kukaan ei näy.
Piilosta säntäämme
esille myös.
On hiirinen leikkimme
saalistus yös.

Osataan me olla
myös vaivattomia.
Pesemme puhtaaksi”pollan”,
se on kuin aatelia.
Nukumme paljon,
mikä energiaa tuo,
Yhteinen kissaperheonni on,
emo turvaa kun luo.

Salme Watjus, Leppävirata
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Savon ja Suomen
murremestaruuskilpailu
Murremestaruuskilipaelu
23.3. puolilta päevin (klo 12.00 )
Kuopion piäkirjaston luentosalissa

Ensin pietään
Savon kielen seura ry:n
vuosikokoukos
kymmeneltä (klo 10.00) ja
sitten juuvaan
kokkooskahvit ja
pietäänpä arpajaisettiin

Sitte ite kilipaelusta

Tuasj kysytään savolaesta puhetaetoo. Savon kielen seuran
murremestaruuskilpailu käävään 23.3. klo 12.00
Kuopion piäkirjaston luentosalissa osotteessa Muaherrankatu 12.
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 etukätteen valihtemasta
ja valamistamasta aeheesta. Tyyli on vappaa.
Toesessa osassa tuomaristo, jossa on kokeneita murteen tulikihtijoeta,
huastattaa kilipaelijoita, mistäpähä aeheesta hyväks näkköövät. Tavotteena on
luonteva murteellinen puheilimasu, eekä mikään sisäluku.

Murremestarille tarjoutuu tillaisuus noosta ramille ens kesän murretorilla
Kuopiossa. Lisäks valtakunallisseen murteilla puhumisen
SM-kilipaeluihin Iisalameen 27. 7. 2013 ja silloin piäsöö koettelemmaan
savolaesta puhetaetoon muita murteita vastaan.
Tervetulloo kilpailijat ja ylleisö Kuopion kirjastoon huastamaan ja
kuuntelemmaan laavantaena 23.3. klo 12. Ennakkoon passoes
ilimottautua seoran sihteerille Ollikaisen Eelalle puh. 044 2757442 tai
sähköpostilla: eila.ollikainen@dnainternet.net taekka viimestään
kilipaelupaikalla puol tuntia ennen kissoo.
46 AAKUSTI 1/2013

AAKUSTI 1/2013 47

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

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