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S

Vieraat vievät kehitystä
eteenpäin

uomen sota aiheutti pahan lisäksi
myös monta hyvää. Oman valtiollisen rakenteen ja suomalaisen
identiteetin syntyminen sekä taloudellisen
hyvinvoinnin kehittyminen olivat merkittäviä syitä ulkomaalaisten hakeutumiseen
idästä, lännestä ja etelästä Suomeen.
Monella alalla saatiin uusia voimia rakentamaan maatamme. Metsäteollisuudesta
maidon jalostukseen ja musiikista arkkitehtuuriin löytyy esimerkkejä.
Suomessa tapahtui samaa, kuin mitä
noin vuosisata aikaisemmin oli tapahtunut Venäjällä. Uusi pääkaupunki ja sen
rakentaminen vetivät Pietariin suuren
joukon muiden maiden kansalaisia laivanrakennuksesta aina julkisten rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen,
taiteeseen ja tieteeseen.
Sotapäälliköitäkin tarvittiin. Myös
Suomesta kaikkia näitä saatiin. Nyt Pietarin kävijä huomaa, miten komea keisarikunnan pääkaupunki oli jo pari sataa
vuotta sitten. Neuvostoliiton aikainen
harmaus on poistunut. Rakennus toisensa
jälkeen on taiten kunnostettu.
Maurit ja juutalaiset elivät aikanaan
sovussa Espanjassa. Mutta oikeauskoiset
espanjalaiset valloittivat Granadan. He
häätivät maurien ohella myös juutalaiset.
Siitä seurasi Euroopassa kehityssysäys.
Arabien säilyttämä, vaalima ja edelleen
kehittämä antiikin perintö palasi jopa
Italiaan.
Kun Ranskassa hugenottien elämää
vaikeutettiin, monet mieluummin pakenivat, kun kuningaskin sanoi: Pariisi on
yhden messun arvoinen. Jopa Pohjolaan
tuli ammattiaitoista uutta väkeä. Muutama alun perin ranskankielinen perhe asuu
edelleenkin Suomessa.

Ranskan vallankumous pani monet jättämään maansa. Korkeasti sivistyneitä ja
ammattitaitoisia ranskalaisia siirtyi myös
Pietariin. Eräs esimerkki oli Montmorencyn markiisin kokin perheen kohtalo.
Markiisille ei käynyt kovinkaan hyvin,
mutta kokin ammattitaitoa arvostettiin.
Hän pääsi keisarin keittiöön. Benoissuvun lukuisat jälkeläiset sijoittuivat jo
parissa kolmessa sukupolvessa akateemikoiksi, professoreiksi, arkkitehdeiksi,
taiteilijoiksi, virkamiehiksi jne. Mir
Iskustvon johtohahmo Alexander Benois
auttoi Leninin ajatusten hyväksymistä
älymystön piirissä. Hän johti Heremitaasia, uudisti kyrillistä kirjaimistoa, mutta
lopulta hän palasi sukunsa vanhaan kotimaahan Ranskaan.
Venäjän vallankumous sirotti nyt
moneen maahan ammattilaisia. Saimme
Suomeen Mannerheimin, Repinin ja monta muuta, myös Benois-suvun jäseniä.
Yhdysvaltainkin balettiperinne juontaa
juurensa Pietariin.
Opimme näistä esimerkeistä, että
vieraat vievät kehitystä eteenpäin. Myös
Ruotsin kehitys on paljolti tähän perustunut, myös pysytteleminen Euroopan
sotaisen politiikan ulkopuolella. Sotia
käynyt ranskalainen marsalkka ymmärsi
uutena kuninkaana asiat paremmin kuin
edeltäjänsä.
Suomi on ollut pitkään liki suljettu
maa. Vaan nyt on avattava rajoja. Kaunis
maa on paljolti jo tyhjä. Toivottakaamme
tulijat tervetulleiksi. He ovat täynnä energiaa. Harva nahjus näet halajaa pakkasiin.
Tuo energia odottaa tilaisuutta purkautuakseen maamme hyväksi. Tulijat rakentavat näet samalla omaa tulevaisuuttaan.
He oppivat kielemme, myös savon kuten
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esimerkit osoittavat.
Puolalaisjuurinen pieksämäkinen
Rietrikki Polen puolusti ensimmäistä suomenkielistä väitöskirjaa noin 150 vuotta
sitten. Mutta tulijat lahjoittavat myös

omat mausteensa kulttuuriimme, esimerkiksi käyvät vaikkapa muurinpohjaletut..
Näin on käynyt kautta aikain.

Kallaveen kaupunki

Nyt muistelukset viepi männessään tuasj Kuopijoon,
kun siellä kerran kasvanna ja koulut käynnä oon.
Työ muuttolinnun mualimalle kerran sieltä vei,
vuan millonkaa tuo synnyinpaekka mielestänj jiä ei.
On kaapunnissa tuossa parraen paekka Kallavesj.
Sen rantamilla aekanaan jo äeti pyykit pesj.
Niin hyvvee ahvenkukkoo ennee mistää sua kaet en,
kun veljev vaemo äkkisistään pyörittelj jo sen.
On veljmies-patsas, kaappatorj ja kaekki paekallaan.
Nyt pittää männä markkinoelle vielä huastamaan.
Kualjkiäryleet kaet vieläe kuapin piällä siellä lie.
Sen murteen taatta Kuopijoon kääp vielä mulla tie.
Kaet kerran vielä Puijon torniin siellä männä suan?
Ne oekeet immeiset on aena Kuopijossa vuan.
Kun aaringossa kaekki siellä tanssii, laalu soep,
niin kohta suurin haepakkakkii hellittee jo voep.
Nyt tervetulloo, vieraat, tänne hyvvään kaapuntiin.
Myö tarjotaan vuan parraenta, sen uskoo voet jo niin.
Et unneuttoo kaet suata, mittee kaekkee tiällä niät.
Ei tiijä, vaekka joskus päeviis loppuun tänne jiät.
Eila Junnola
LOHJA
eilajunnola@dnainternet.net
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Osmo Hänninen

Koljonvirran taistelua aikalaiskuvaajan, taisteluihin osallistuneen majuri A. Thesleffin maalaamana.

Suomen sodan 1808 – 1809
sotilaita – taisteluista rauhantöihin

S

uomen sota 1808 - 09 mullisti Savon ja koko Itä-Suomen tilanteen ja
tulevaisuuden näkymät Valtakun-

nan kenties yhdestä pahimmasta rajojen
sulkemasta perukasta avautui vesistöjen
kautta tie erääseen Euroopan kehityksen
polttopisteeseen ja suurvallan pääkaupunkiin Pietariin. Samalla alue
sai myös uutta verta ja kouliintuneita johtajia.
Osa maailmaa nähneistä sodan
sankareista jäi Itä-Suomeen ja
muutamat muutkin sitä ajattelivat,
vaikka jäivätkin lopulta Ruotsiin
kuten Suomeen ja suomalaisiin
mieltynyt Johan August Sandels
ja Kuopion läänin aikaisempi maaherra Runebergin kiittämä Otto
Wibelius.
Seuraavassa esitellään välähdyksenomaisesti muutamia henkilöitä armeijan eri tasoilta, jotka
Eversti Johan August Sandels
ratsuineen taistelujen tuoksinassa.
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Kapteeni Carl Vilhelm
Malm.

Everstiluutnantti Gustav
Aminioff

muokkasivat Savon tulevia vuosia rauhan
solmimisen jälkeen.

Sota alkaa
Talvella 1808 ruotsalainen eversti, Savon jääkärirykmentin ja Savon prikaatin tykistökomppanian päällikkö, kenties
sodan etevin tulevista johtajista, ylivoimaisen vihollisen sitoja ja Koljonvirran
taistelun voittaja J. A. Sandels oleskeli
Tukholmassa. Kun viesti sodan syttymisestä saapui, hän istui rekeen. Hän joutui
ajamaan Tornion, Oulun ja Iisalmen kautta
Kuopion eteläpuolelle, missä saavutti rykmenttinsä.
Joensuussa ruotsalainen everstiluutnantti Gustav Aminoff kokosi Karjalan
jääkärijoukkonsa ja liittyi Iisalmella Savon prikaatiin.

Suksillakin käytiin sotaa
Sota alkoi pitkillä marsseilla. Ruotsin
sodanjohdon suunnitelmien mukaan vetäydyttiin aluksi Ouluun. Muun muassa
maaliskuun lopussa Iisalmen komppanian lippumies Mårten Henrik Costian ja
sotilaat Johan ja Mikael Ryth marssivat
Ouluun. Rythin veljeksistä Lars haavoittui jo maaliskuussa Toivalassa ja menehtyi
pian pistohaavoihinsa Iisalmen Paloisilla.
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Majuri Bernd Adolf
Grotenfelt.

Näin menetellen venytettiin vihollisen
huoltoyhteyksiä. Samalla se kuitenkin sai
rauhassa ottaa haltuunsa eteläisen Suomen, ja joukkojen mieliala laski. Pureva
pakkanenkin oli vastuksena.
Yleinen käsitys on ollut, että sodan
aikana marssittiin edestakaisin maata
jalkapatikassa. Mutta mm Aminoff oli
hankkinut jääkäreilleen 1000 paria suksia.
Muillakin oli varmaan suksia. Näillä taipaleet taittuivat joutuisasti talvella.
Armeijalla oli tietysti jonkin verran
hevosia. Iisalmen komppanianpäällikkö
Carl Fredrik Tavast oli ennen sotaa lahjoittanut ystävälleen Sandelsille kauniin ja
vilkkaan Isabellan. Tavastin kapteeninvirkatalo oli Iisalmen Iso-Partala, minkä lisäksi suvulla oli muitakin kartanoita.

Maakuntapataljoonia prikaatiksi
Ouluun vetäytyneen armeijan joukkoja
järjestettiin uudella tavalla. Muun muassa
aikaisemmin mainitut Savon joukkojen
Aminoff, Tavast, Costian ja Rythin veljekset komennettiin pääarmeijan mukaan
Pohjanmaalle. Samalla menetettiin osa
paikallistuntemuksesta.
Sandels sai komentoonsa 5. suomalaisen prikaatin, johon määrättiin seuraavat
joukot: Pohjanmaan pataljoona, Länsipohjan henkipataljoona, Kajaanin pataljoona, Vaasan uusi rykmentti, Oulun lää-

nin pataljoona, Karjalan rakuunavaraväen
komppania, Karjalan rakuunoiden Ala-Savon eskadroona, Suomen tykistörykmentti
sekä Savon jääkärirykmentin IV henkipataljoona. Tätä komensi majuri Grotenfelt.
Hänen komppanianpäällikköinään toimivat eteläsavolainen Sulkavan komppanian
kapteeni Joachim Zachris Duncker ja
Kerimäen jääkärikomppaniaa eli Savon
jääkärirykmentin henkivartiokomppaniaa
johti kapteeni Carl Vilhelm Malm, kansanomaisesti Kalle Malm.
Malm oli syntyisin Kuopion Julkulasta.
Molemmista tuli sodan kuuluisia sankareita. Malm valloitti mm kotikaupunkinsa
Kuopion.
Kesällä prikaatiin liittyi Limingan
nostoväki ja Heintziuksen ja Sahlsteinin
vapaakomppaniat. Tämä joukko sitoi ylivoimaisen vihollisen Kuopion tienoille, ja
esti sen etenemisen Pohjanmaalla taistelevien joukkojen sivustaan tai taakse.

Kaksi prikaatia yhdistetiin
4.10.1808 Suomen armeijan päämaja muutti Sandelsin 5. prikaatin nimeksi
4. suomalainen prikaati, käskien entisen
4. prikaatin pääosan marssia Kalajoelta
Iisalmelle ja liittyä Sandelsin prikaatiin
toiseksi osastoksi eli kolonnaksi. Eversti
Aminoffin komentamaan osastoon kuului

Kenraalimajuri,
ruhtinas
Mihail
Petrovits
Dolgoruki
(17801808.)

Savon kevyt
jalkaväkirykmentti, Savon
jääkärirykmentin I, II ja
III pataljoona, Karjalan
jääkäriosasto,
Karjalan rakuunaosaston
Ylä-Savon
eskadroona
ja Savon pri- Kenraali Carl Georg von
kaatin tykis- Döbeln otsanauhoineen.
tökomppania,
joka jätti tykkinsä Ouluun.
Koljonvirralla saavutettiin 27.10. 1808
kuuluisa voitto hyökkäävistä vihollisista.
Tämän maine kiiri kauas varsinkin kuin
vihollisen joukkojen yksi johtajista, ruhtinas Dolgoruki kaatui. Tukholmassa Sandels ylennettiin kenraalimajuriksi.
Toisessa Iisalmen alueen taistelussa eli
Dunckerin osaston yöllisessä iskussa 10.11.11.1808 Iisalmen komppanian miehet
toimivat oppaina sekä etu- että jälkijoukossa. Etujoukkoa vetänyt Malm haavoittui vaikeasti päähän ja vasempaan jalkaan
ja jäi venäläisten vangiksi. Aikaisemmin
mainittu Mikael Ryth myös haavoittui.
  

Rauhan toimiin

Sota oli niittänyt satoa. Kenraali Georg
Carl von Döbelnin tehtävänä oli vapauttaa
vielä 1809 Ruotsin puolustukseen osallistuneet Savon jääkärit ja muut suomalaiset
joukot ja kiittää heitä aseveljeydestä. Harvalukuiset miehet saivat palata rauhantöin
kotimaahansa.
Sodan jälkeen Iisalmen komppania palveli kuitenkin ensimmäisessä suomalaisessa kenttäpataljoonassa Ruotsissa Gävlen varuskunnassa tammikuuhun 1810
saakka.
Aikalaiskuvausten mukaan (mm. Tigerstedt, Savolax brigadens män 1808AAKUSTI 2/2008 

si Pielavedelle viljelemään
omistamaansa Sundholmin
maatilaa, yhdessä vaimonsa
Lovisa Molleruksen kanssa,
joka oli kotoisin Iisalmen
Paloiskylästä.
Maanviljelijä
Costian
kuoli Pielavedellä vuonna
1821.
Everstiluutantti Malm
pääsi sotavankeudesta jo
ennen sodan päättymistä
palaamaan Pietarista Joroisiin, ensin Torstilan kartanoon ja sitten omistamaansa Tuomaalan kartanoon,
jota hän viljeli kuolemaansa saakka.
Koljonvirralla haavoittunut Malm kärsi haavoistaan koko loppuelämänsä.
Vuonna 1810 Ruotsin hal”Mut laki, ennen mua syntynyt, myös jälkeheni jää.”
litus aateloi hänet ja myönMaaherra Otto von Vibelius ja ryssän pääkenraali Albert Edelfeltin kuvaamana Kuopion lääninhallituksessa. si hänelle Miekkaritariston
suuren ristin ja hovijahti1809, 1908 ) Malm, Tavast ja Costian oli- mestarin arvonimen, mutta hän ei ottanut
vat tavattoman väkeviä miehiä. Malm oli arvonimeä vastaan eikä kirjoittautunut
iso ja iloinen, miestensä ja talonpoikien ritarihuoneeseen eikä suostunut palvelekunnioittama ”Malmin Kalle”. Tavast oli maan vuonna 1812 perustetussa keisariltarkka ja taitava ampuja, karski, mutta lisessa Suomen armeijassa.
oikeudenmukainen, sydämellinen ja vieMaanviljelijä Carl Vilhelm Malm kuoli
raanvarainen.
Tuomaalassa vuonna 1826.
Alavuden taistelussa vaikeasti oikeaan
Tavastit asettuivat Halolaan
nivuseen haavoittunut Tavast makasi Uumajan sairaalassa. Costian haavoittui kolEverstiluutnantti Carl Fredrik Tavast
me kertaa, Revolahden pappilan luona hän liikanimeltään ”Tavasteen”, hoiti terveytkäsikähmässä vangitsi kenraali Bulatovin tään lähes kaksi vuotta Tukholmassa,
adjutantin. Aminoffia kuvataan ”järjestyk- nuorimman veljensä kenraali, paroni ja
sen mieheksi”, joka oli ”poikkeuksellisen myöhemmin kreivi Johan Henrik Tavastyylikäs, hyvin muodostunut ja kaunis tin luona, minkä jälkeen hän palasi Maamies”, sotilaana” rivakka ja oikeamielinen ningalle viljelemään omistamaansa Halopäällikkö”.
lan tilaa, kasvattaen hevosia ja hankkien
Rythin veljekset palasivat Iisalmen pi- uusimpia maataloustyökaluja Skotlannistäjään viljelemään maapaikkojaan, Johan ta. Hänen puolisonsa oli Ulrika Printz.
Nissilään ja Mikael, kärsien haavoistaan, Maanviljelijä Tavast kuoli Halolassa
Vehmas-järvelle.
vuonna 1828.
Luutnantti Mårten Henrik Costian pala  Kenraali Sandels, sittemmin sota AAKUSTI 2/2008

marsalkka, harkitsi sodan jälkeen paluuta Suomeen, mutta päätti kuitenkin jäädä
Ruotsiin, missä avioitui vapaaherratar Ulriika Hermelinin kanssa.
Sandelsin hautamuistomerkki on Tukholmassa Pyhän Klaran kirkossa.
Eversti Gustav Aminoff, ruotsalainen
Taalainmaan poika, nimitettiin vuonna
1810 Vaxholman linnan päälliköksi.
Hän kuitenkin kaipasi takaisin Suomeen, katovuosien, tautien, nälän ja sodan
runtelemaan maahan, johon oli kiintynyt.
Hän sai Savon ja Karjalan läänin maaherran viran Kuopiossa, palvellen maaherrana 17 vuotta. Vuonna 1818 keisari Aleksanteri I myönsi hänelle Pyhän Anna ristin
ja seuraavana vuonna arvokkaan briljanttisormuksen.
Aminoffin puoliso oli Lovisa Salsvärd.
Maaherra Aminoff kuoli Ruovedellä vuonna 1836.

Keisarikunta avasi ikkunansa
Suomen sota avasi rajat ja uudet näkymät Savolle. Monet sotasankarit näyttivät
esimerkkiä myös rauhan töissä.
Halolan isäntä kehitti maanviljelystä.
Halolan tila on edelleenkin valtakunnallinen karjanhoidon kehittämiskeskus, vaikka Tavastin suku on siellä sammunut.
Joroislaiset Grotenfeltit ovat edelleen

omalla viljelyalallaan menestyviä esimerkkejä.
Monelle itäsuomalaiselle avautui keisarikunnassa merkittävä ura. Keisari Aleksanteri I vieraili Kuopiossa maaherra Aminoffin vieraana. Kuopion tuomiokirkko sai
loppurahoituksensa Keisarilta. Maaherra
Aminoffin poika Fredrik Aminoff palveli
Venäjän armeijassa kasakka-everstinä, ja
hankki liikanimen ”tsetseenien kauhu.
Aminoffit ovat edelleenkin merkittäviä
toimijoita Iisalmen talousalueella. Iisalmessa keisari Aleksanteri I:n isäntänä toimi kirkkoherra Collan. Hänen pojastaan
Aleksanteri Collanista tuli Pietarin hovin
lääkäri. Hänen veljestään Fabian Collanista tuli suomalaisuusmies, joka vaikutti
Kuopiossa ja oli eräs niistä, jotka auttoivat
J.V. Snellmania tuntemaan olonsa kotoisaksi. J.V. Snellman sai keisari Aleksanteri II:n antamaan asetuksen Suomen kielen
saamisesta viralliseksi kieleksi v. 1863.
Tämän keisarin aikana suomenkieli sai
myös professuurin Helsingin yliopistoon.
Lopulta saatiin Saimaan vesistölle meriyhteys Saimaan kanavan kautta ja Itä-Suomen tuotteet saatiin laivattua maailmalle.
Talous alkoi nousta koko aluella.
Teksti: Jouko Pennanen,
Osmo Hänninen

Näkymä Jynkänlahdelta Kuopiossa maaliskuussa 1808. Oikealla nähtävissä Dunkerin
käyttämä talvitie.
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Jäläkipelejä pelataan Leppävirran
Vokkolanrinteen kesäteatterissa

T

änä kesänä Vokkolanrinteen kesäteatterissa pelataan Jäläkipelit, joka
kertoo Kyllikin ja Matin, avoparin,
suhteen ajautumisesta kriisinpoikaseen.
Kyllikki luulee, että Matilla on jotain
vipinää baarinpitäjä Liisan kanssa. Samassa huushollissa asuva Kyllikin äitimuori
on hurahtanut juoksemiseen ja etsii itselleen netistä Raineria (personal trainer).
Liisalla on trauma rakkaudesta, mutta kaipuu sydämessä.
Baarin Riittaa yrittää kauppamatkustaja
Hyönälä höynäyttää laastarikauppiaaksi.
Ennustaja Elma tietää oluen vaahtoon katsomalla kuinka asioissa käy. Vaan kuinka
käy? Se selvisi jo ensi-illassa juhannuksena.
Näytelmän on kirjoittanut Soisalon Seutu- lehden päätoimittaja Eeva-Liisa ”Eveli” Pennanen, joka valittiin Savon kielen
seuran hallitukseen varajäseneksi vuosikokouksessa 3.4.2008.

Leppävirralla Vokkolanrinteen kesäteatterissa esitettävää
Jäläkipelit -näytelmää
tehdään kymmenen
hengen tiimillä. Lippua
pitelevät Helvi Vidgren
(vas.) ja Eeva-Liisa
”Eveli” Pennanen,
raosta kurkistaa Iris
Kauhanen, lipun alla
ohjaaja Iris Salmela ja
takarivissä vasemmalta Markku Kuosmanen,
Timo Saarela, Veikko
Kastinen, Jaakko
Nissinen, Helena
Kuosmanen ja Piia
Vepsäläinen.
10 AAKUSTI 2/2008

Näytelmän on ohjannut Iris Kauhanen. Rooleissa nähdään Markku ja Helena Kuosmanen, Jaakko Nissinen, Timo
Saarela, Helvi Vidgren, Iris Kauhanen, Pia
Vepsäläinen, Veikko Koistinen sekä myös
näytelmän kirjoittaja Eveli Pennanen.
Vokkolanrinteen kesäteatteri esiintyyLeppävirralla, Vokkolan vapaa-aika-alueella Hotelli Vesileppiksen ja urheilukenttien välittömässä läheisyydessä.
Birgitta Pajusilta
Näytäntöjä on myös to 26.6., su 29.6.
sekä torstaisin 3.7., 10.7. ja 17.7., lauantaisin 5.7. ja 12.7. sekä sunnuntaisin
6.7., 13.7. ja 20.7.
Liput 10 e, eläkeläiset 8 e, lapset 5
e. Ryhmäalennus väh. 20 henk– 10 prosenttia.
Esitykset alkavat aina klo 19.00.

Kurkistetaan Tervon historiaan

www.tervo.fi/tervo-seura

Paikat, nimet ja tarinat kertovat

T

ervo-seura ry on toteuttanut useiden vuosien ajan Paikat, nimet ja
tarinat –hanketta. Sen myötä valtakunnallisiin keskusarkistoihin eri aikoina koottua aineistoa on pyritty tuomaan
uuden teknologian kautta laajan yleisön
ulottuville.
Sivuston materiaali kattaa vain pienen
hitusen siitä kulttuurisesta rikkaudesta,
jota Tervon vaiheet pitävät sisällään. Se
osoittaa kuitenkin, miten tärkeää tietojen
ja perinteen tallentaminen on. Se, mistä ei
pidetä huolta, katoaa ikiajoiksi.
Sivuston sisältö on tarkasti rajattu ja
sellaisenaankin monilta osin puutteellinen.
Tämä on alku, joka haastaa jatkamaan,
korjaamaan ja kertomaan lisää.
Käytettävissä ovat tällä hetkellä seuraavat aineistot:
* Isojaon kartat ja jakoasiakirjat
kylittäin ryhmiteltyinä 1700-luvun
lopulta alkaen
* 1930-luvulla SKS:n arkistoon
kirjattuja tarinoita Tervon
menneisyydestä
* Tervon paikannimien taustaa ja
yhteyksiä
* Tervo-seuran julkaisut:
Kotiseutuni rakennusperinnettä
Tiedot ovat lähteen mainiten vapaasti
lainattavissa.
Tietojen uudelleen julkaisemiseen tarvitaan aineiston alkuperäisen haltijan lupa.

Tarinat vievät toiseen aikaan
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura järjesti 1930-luvulla Kalevalan ilmestymi-

sen
100-vuotisjulaan liittyneen Riemuvuoden kilpakeräyksen. Sen tavoitteena oli
koota suullista kansanperinnettä. Tervosta
tietoa tuli monilta kerääjiltä, ja aineisto oli
sisällöltään erittäin runsas.
Osa kerääjien haastattelemista ihmisistä oli syntynyt jo 1800-luvun puolivälissä.
He muistivat omakohtaisesti muun muassa 1860-luvun suuret nälkävuodet.
He kertoivat isoisovanhempiemme aikakaudesta ja tervolaisesta arjesta, joka oli
hyvin toisenlainen kuin omamme. Heidän
todellisuudessaan ihminen, luonto sekä
nykyisellä terminologialla yliluonnolliseksi kutsuttu sijaitsivat hyvin lähellä toisiaan.
Taiat ja haltiat kuuluivat elämään, eikä
tauteja parannettu lääkkeillä vaan loitsuilla.
Monet tarinat liittyvät paikkoihin, joissa tänään elämme, ja ihmisiin, joista olemme saattaneet kuulla. Tekstit on sijoitettu
tälle sivustolle samaan järjestykseen,
jossa ne on alun perin talletettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon.
Teknisistä syistä aineisto on jaettu useaan osaan, mutta hakutoiminto kattaa koko
aineiston.

Tervon vanhimmat kartat ja isojako
Ennen 1700-lukua Tervon alueelta ei
tehty juurikaan karttoja. Harvat 1600-luvun kartat ovat hyvin suurpiirteisiä, ja ne
laadittiin lähinnä luonnonvarojen arviontia varten.
1700-luvulla Ruotsissa elettiin valistuksen ja yhteiskunnallisten uudistusten
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aikaa. Isojako pyrki yhdistämään tilojen
hajanaiset viljelysmaat suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Suomi sai oman isojakoasetuksensa vuonna 1762.
Tervossa isojako alkoi pian tämän jälkeen ja jatkui 1800-luvulle saakka.
Isojaossa käytiin ensin läpi kylien väliset rajat ja sen jälkeen tilojen rajat.
Metsät jaettiin, vesialueita ei. Maan jakamisen perusteena oli manttaali, talojen
verojenmaksukykyä osoittava mitta. Oikeudenmukaisuuden takaamiseksi maan
laatu jyvitettiin sen viljelysarvon mukaan.
Jako muodostaa edelleen maarekisterin
pohjan. Jokaisen tilan tai tontin rekisterinumeron päänumero kertoo, mihin tilaan
alue isojaossa kuului.
Isojaon pöytäkirjat puolestaan kertovat,
kuka tilan tuolloin omisti. Pöytäkirjoissa
on paljon vanhoja, osin jo unohtuneita
paikannimiä. Suuri osa nimistä on kuitenkin säilynyt, sillä nimet kuuluvat kielen
pysyvimpään aineistoon.
Sivustolle on koottu kaikkien nykyisen
Tervon kylien isojakokartat ja pääosa niihin liittyvistä asiakirjoista. Aineistoa on
hankkeen aikana esitelty myös Tervo-seuran kesänäyttelyissä. Alkuperäistä materiaalia säilytetään Kansallisarkistossa.

Paikan muisti
Nimet ovat kielen ja historian hyperlinkkejä. Niiden kautta avautuu paikan
muisti.
Tervossa on lukematon määrä paikannimiä. Niistä vanhimpien historia ulottuu
todennköisesti tuhansien vuosien taakse jo
kadonneisiin kielimuotoihin (esim. Iisvesi). Suurin osa nimistä on syntynyt viime
vuosisatojen aikana ja osa on aivan uutta.
Nimi syntyy harvoin sattumalta, sillä
nimetessään paikkoja ihminen liittää niihin merkityksiä. Aikana, jolloin teitä ja
karttoja ei ollut, nimet opastivat ihmisiä
tunnistamaan liikkumisen kannalta tärkeät
paikat (Pahasilta).
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Ne kantavat muistoja vainojen ajoista
(Pesäkivi), paikallisista tragedioista (Surmakallio) ja uskonnollisuudesta (Ukonkallio).
Tervon nimistössä on paljon viitteitä
vanhaan pyyntikulttuuriin, metsästykseen
(Salin-, ansa- eli sadinpaikka) ja kalastukseen (Ahveninen). Myös vuosisatoja
jatkunut kaskitalouden kausi on jättänyt
runsaasti nimistöä (Rasiaho) samoin kuin
tervan poltto (Tervahautasuo) ja myöhempi peltoviljely (Myllypelto).
Asuinpaikat on Savossa perinteisesti
nimetty asukkaiden sukunimen mukaan
(Huuskola, Korhola, Nuutila), mutta
toisinaan myös ihmiset ovat saaneet kutsumanimensä asuinpaikasta (Kommion
Miina).
  Sivuston Paikan muisti –osion nimistö perustuu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Tervosta koottuihin nimitietoihin. Nimistön keruuta tekivät Eila
Tolonen 1960-luvun lopulla ja Pirkko
Ihalainen 1980-luvun alussa.
Tervo-seura on käynyt läpi arkiston yli
3000 Tervoa koskevaa, käsin kirjoitettua
nimilippua. Paikkojen sijainti ja perustiedot on mahdollisuuksien mukaan tarkistettu ja tietoja täydennetty eri puolilla kuntaa
järjestetyissä kyläilloissa.
Tämän jällkeen tiedot on kirjoitettu
puhtaaksi ja sijoitettu Maanmittauslaitoksen peruskarttalehdille. Sivustolla on hieman yli tuhat linkkiä ja niissä runsaat 2000
paikannimeä. Aineistosta on karsittu pääosin nimistöä, josta ei kartallakin näkyvän
tai hyvin tavanomaisen nimen lisäksi ole
ollut mitään muita tietoja.

Karttatietoja päivitetään
Karttalinkeistä avautuvat tekstit edustavat ensisijaisesti tietojen keruuajan tilannetta ja näkemyksiä. Paikkojen tarkka
sijainti on alkuperäisissä kartoissa osin
epäselvä, joten myös linkkien sijoittamisessa voi olla virheitä, joihin toivom-

me tarkennuksia.
Teknisistä syistä yksittäisen linkin alta
avautuvaan tekstikenttään on saatettu sijoittaa runsaasti lähipiiriin liittyvää nimistöä; esim. talojen pellot on luetteloitu
päätilan yhteydessä.
Alkuperäisessä tallennustyössä nimistö
on käsitelty erittäin tarkasti, ja tästä syystä
rinnakkaisnimistä on nytkin yleensä tuotettu erilliset tekstikentät.
Viime vuosikymmeninä syntyneistä nimistä ei ole juurikaan tietoja, lisäksi mm.
asukastiedot perustuvat alkuperäisen keruuajankohdan tilanteeseen.
Työ on vasta alussa. Tulevaisuuden historiaa tehdään tänään ja huomenna.

Kieltä viännetään
tännäe vuonna

S

avon kielen Seuran toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuran vuosikokouksessa huhtikuussa Kuopiossa. Vuoden
2008 tehtävät ja toiminnot
-Savon murremestaruuskilpailu ja vuosikokous 5.4.2008
-Savolainen kansanmusiikkivestivaali
YSTI 12.-15.6. Alapitkällä
-Murretori Kuopiossa 30.6.-5.7.2008
-Murreruppeemassa Maaningalla
-Maakuntajuhla ?
-Savolaiset iltamat ja muita savolaisia
tilaisuuksia
-Osallistutaan Suomen sota -juhlavuoden 2008 viettoon, yhdessä Pohjois-Savon liiton, PohjoisSavon Kotiseutuyhdistysten liiton ja
muiden yhteistyötahojen kanssa; Teema
”Kohti autonomista ja itsenäistä Suomea”.
-Mukana Suomen Sana ry:n, Lassi
Nummen seura ry:n, Suomen Heimojen
liiton ja Pohjois-Savon Kotiseutuyhdistysten liiton toiminnassa.
- Jäsenlehti Aakusti ilmestyy neljästi.

J

Juhani Ahon
museo täyttää
50 vuotta

uhani Ahon museolla on tänä kesänä juhlavuosi, tosin ilman suurempia juhlia. Mansikkaniemellä sijaitseva entinen Iisalmen maaseurakunnan
pikkupappila vihittiin kunnostustöiden
jälkeen museokäyttöön 7.7. 1958.
Juhani Ahon museo on yksi suomalaista kirjailijakodeista ja myös pappilamuseo. Johannes Brofeldt syntyi
11.9.1861 Lapinlahdella Väärnin pappilassa kappalainen Theodor Brofeldtin
ja hänen vaimonsa Emilia Snellmanin
esikoisena.
Mansikkaniemen pikkupappilassa
tuleva kirjailija vietti lapsuusvuosiaan. Pappilan ullakkorakennuksessa
on syntynyt käsikirjoitus 1885 ilmestyneeseen romaaniin Papin tytär. Tosin
museon esineistö ei vastaa lapsuudenkodin kalustusta, vaan sitä on saatu
Seurasaareen 1950-luvulla siirretystä
isosta pappilasta, joka oli myöhemmin
rovasti Brofeldtin perheen koti.
Kirjailija Juhani Aholle kuuluneita
henkilökohtaisia esineitä museossa on
kirjoituskone ja lohionki. Arvokkaaksi
Juhani Ahon museon tekee ehjä miljöö
ulkorakennuksineen. Pihapiirissä on
mm tuulimylly, jonka siivet uusittiin
äskettäin. Yläsavolaiset käsityöihmiset
ovat ennallistaneet tekstiileihin kuuluvat jugend-pöytäliinan.
Ylä-Savo oli Juhani Aholle kiinnekohta koko elämän ajan. Kun kirjalija
kuoli 8.8.1921, hänet haudattiin Iisalmen maaseurakunnan kirkon, nykyisen Iisalmen seurakunnan vanhan kirkon hautausmaahan.
Eila Ollikainen
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Oikeuslaitoksen kehitys Suomessa Osa II

Lainsäädännön kultakausi

A

janjaksoa, joka
alkaa
1860-luvulta ja päättyy
1880-luvulle on sattuvasti
nimitetty ”lainsäädännön
kultakaudeksi”. Se oli
suurten uudistusten aikaa.
Liberalismi
selvimmin
säänteli taloudellista elämää koskevassa lainsäädännössä.
Merkittävä uudistus oli elinkeinojen vapauttaminen valtiovallan ja yhteiskunnan
holhouksesta. Käsityöammattien kohdalla
se merkitsi keskiaikaisen ammattikuntalaitoksen lakkaamista kaupungeissa. Eurooppalaisten esikuvien mukaan tilalle
saatiin 1864 osakeyhtiöasetus.
Yhtä merkittävä muutos paikallisessa
itsehallinnossa oli, kun luotiin kokonaan
uusi elin, kunta. Se korvasi maallisessakin
hallinnossa yhä merkittävämmän aseman
saaneen seurakunnan ja papiston johtaman
pitäjänkokouksen.

Kunnille tehtäviä seurakunnilta
Kunta peri seurakunnalta tiettyjä tehtäviä; kansanopetuksen ja köyhäinhoidon.
Vähitellen se sai myös uusia tehtäviä.
Tyypillistä oli holhouslautakunnan asettaminen valvomaan holhousta kunnan alueella.
Valvonnan siirtyminen tapahtui asteittain pois sukulaisilta. Alun perin yksityisasiaksi käsitetty toimi siirtyi yhteiskunnan
huoleksi. Myöhemmälle kehitykselle onkin ominaista läheinen yhteys holhoustoimien ja lastensuojelun välillä. Liberalismin
hengessä ryhdyttiin myös toteuttamaan rikosoikeuden kokonaisuudistusta.
Uudenaikainen käsitys oli, että rikoksesta hairahtuneelle ei voitu hyväksyä
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sellaisia rangaistusmuotoja, jotka leimasivat yksilön pysyvästi tai tekivät
hänen
parantumisensa
mahdottomaksi.
Rungoksi lievissä tapauksissa tuli sakkorangaistus,
isommissa asioissa vankeusrangaistus. Tärkeä
muutos oli sekin, että rikosoikeudellista vastuuta
ryhdyttiin arvioimaan psykologisten seikkojen perusteella. Saksasta peräisin oleva
klassinen rikosoikeudellinen oppisuunta
ennätti saapua Suomeen, ennen kuin rikoslakiuudistus oli kokonaisuudessaan toteutettu. Tästä syystä vuoden 1889 rikoslaki ei sellaisenaan edustanut liberalistista
rikosoikeutta.

Sortovuodet
Liberalismin ”kultakauden” kuitenkin
syrjäytti voimallisesti noussut nationalismi, kansallisuusaate. Perusjuonteiltaan se
kylläkin oli demokraattinen aatesuunta.
Sen nousu kuitenkin aikaansai poliittisen
taistelun kiihtymisen jopa edistystä lamauttavalle tasolle.
”Lainsäädännön kultakauden” päätyttyä
seurasi 1890-luvulla ja 1900-luvun alussa
maan sisäisten olojen kehittämisessä katkeama. Suomen ja Venäjän välisten epämääräisten valtio-oikeudellisten suhteiden
samanaikainen kärjistyminen on ymmärrettävä tuon kriisin seuraukseksi. Ongelmallinen kysymys siitä, missä suhteessa ja millä tavoin Venäjän keisarin valta
Suomen suuriruhtinaana oli perustuslailla
rajoitettua, kärjistyi vähitellen kriisiksi
1800-luvun lopulla.
Liberaalinen oikeusvaltio-ajatus yleistyi ja Suomen autonomisen aseman eri-

tyislaatu tiedostettiin. Tästä kriisistä syntyi
oikeustaistelu. Varsin voimakas oikeuspateettinen – joskus jopa lain kirjainta sen
hengen edellä kunnioittava – käsityskanta
onkin perua näiltä ajoilta.
Autonomian ajalta on myös peräisin
meille tunnusomainen perustuslakikäsitys.
Oikeusvaltion perinteeseen pitäytyvät ruotsinmieliset ja osa suomalaiseen
puolueeseen kuuluvista pitivät Suomen
autonomista asemaa edellytyksenä yhteiskunnallisille uudistuksille. He asettivat
perustuslaillisuuden ensi sijalle.
Vanhasuomalaisten kantaosa taas katsoi myöntyväisyydellä Venäjän poliittisiin
pyrkimyksiin nähden saavutettavan suomalaisuudelle sellaisia etuja, että oli kuljettava sitä tietä. Suomalaiseen poliittiseen
elämään 1890 tuli voimakas uusi virtaus,
sosialismi.
Se sai kannattajansa lähinnä niistä piireistä, jotka säätyjärjestelmän puitteissa
olivat ilman valtiollisia oikeuksia.

Eduskunta korvaa valtiopäivät
Suurpoliittinen kehitys ja Japanin sodassa kärsityn tappion seurausilmiöt nostattivat Venäjän sisäpoliittiset ja yhteiskunnalliset kriisinaiheet kiehumapisteeseen.
Syksyllä 1905 tapahtui ensimmäinen
vallankumous. Suomessa syntyi samaan
aikaan suurlakko ja sen jälkeen saatiin
nopeasti toteutetuksi eduskuntauudistus.
Nelisäätyisen valtiopäivien tilalle, jotka
edustivat vain kansan murto-osaa, saatiin
yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuva yksikamarinen eduskunta. Mutta
valtiopäivien mahti 1900-luvullakin oli
sikäli rajoitettua, että niiden budjettivalta
ei ulottunut koko valtiontalouteen, vaan
hallitsijalla oli melkoisesta osasta täysi
määräämisvalta.
Venäjän sortopolitiikan kiristyminen ja
eduskunnan jakautuminen kolmeen voimaryhmittymään tekivät tarmokkaan ja
tuloksellisen eduskuntatyön lähes mah-

Sortovuodet, Edvard Istan Hyökkäys 1899.
dottomaksi. Keisari-suuriruhtinas hajotti
eduskunnan toistuvasti.
Eduskunta ja sen puhemies eivät halunnut ymmärtää Venäjän kantaa Suomen
autonomian suhteen. Venäjän suhteen harjoitettavassa politiikassa enemmistön päätökset jäivät monesti vahvistamatta. Kun
lisäksi venäläiset ryhtyivät omavaltaisesti
tulkitsemaan asioita siten, että eduskunnan tullessa hajotetuksi sen päätökset
mitätöityisivät, ei lainsäädäntö juurikaan
edistynyt.
Kotimainen ylempi hallintokoneisto
senaattia myöten miehitettiin myöntyväisyysmiehillä ja osittain venäläisillä virkamiehillä. Omaehtoinen kehitystyö eri
aloilla oli mahdollista vain rajoitetuissa
mitoissa. Suuret yhteiskunnalliset kysymykset, ennen muita torpparikysymys,
jäivät puolinaisten väliaikaisratkaisujen
varaan.
Jatkuu: Itsenäisyyden aika…
Aune Räsänen,
Vehmersalmi
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Venäläinen sotilas nauriskuopassa

S

uomen sota syttyi v. 1808. Maantie
Kuopiosta Iisalmeen kuhisi venäläisiä, kun ruotsalaissuomalainen
sotaväki oli perääntynyt Iisalmeen. Venäläiset majailivat Lapinlahdella - myös Savonjärvellä.
Savonjärvelle oli jäänyt jälkijoukkona
muutamia venäläisiä sotilaita tuodakseen
pääjoukoilta jääneitä tavaroita ja ehtiäkseen sitten Iisalmelle.
Seuraavat tapaukset kertoi jälkeläisilleen silloinen Kivistön Sonnilan talon
isäntä Heikki Sonninen:
Savonjärvellä oli eräs sotilas tullut johonkin saunaan, avannut oven ja katsonut
ovesta sisään.
Siellä oli vaimo lapsivuoteessa ja toinen nainen häntä hoitamsaa. Sotilas astui
sitten saunaan ja kumarteli naisille. Toisella naisista oli leipäpala kädessään, kun
toinen hänelle huomautti:
”Mitähän tuo mies meinaa, kun noin
kumartelee, eikä hänen puheestaan saa
selvää? Annapas tuo leipäpala hänelle.”
Leipäpalan saatuaan otti sotilas lakin
päästään, kumarteli ja teki ristinmerkkejä.
Siirtyi sitten saunan porstuaan ja istui suopakorvon viereen ja söi kakkuaan, kasteli
välillä leipäpalaansa korvossa. Haukkasi
taaskin niin, että suopa parralle tippui. Sai
siten syödä särpimen kanssa.

Nauriit maistuivat
Toinen sotilas oli vieraillut talon nauriskuopassa ja hakenut sieltä nauriita. Sattuipa niin, että nauriiden omistajan tultua
kuopalle sinne olikin jo ehtinyt venäläinen
naapuri. Kun omistaja laskeutui kuoppaan,
lausui vieras haikean näköisenä:
”Ka, musika, nakris kaikki.”
Tätä kertoessaan nauriiden omistaja nauroi sydämellisesti ja sanoi: Siellä
kuopassa olevan venäläisen naama oli
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niin hauskan näköinen hänen lausuessaan
edellä kerrotun valittelunsa, vaikka nauriit
olivat menneet.
Poistuivat sitten viimeisetkin venäläiset
sotilaat Savonjärveltä - eikä sen kummempia sotatoimia ollut enää niillä main.

Isännällen liebaa
Eräs kunnan hoidokki, Margareetta Ollikainen - täysin sokea mummo - kertoi
1890-luvulla muistojaan Kivistön Sonnilan talon silloiselle isännälle Heikki Sonniselle seuraavasti:
Asuntomme oli Alapitkällä silloin, kun
sotaväki kulki ohitsemme maantietä pohjoiseen - ensiksi ruotsalaissuomalaiset ja
sitten perässä venäläiset. Pelkäsimme vihollisen tuloa, kuinka meille käy.
Mutta he kulkivat ohitsemme tekemättä
meille sen pahempaa.
Rauhan tultua oli kyläämme jätetty
muutamia venäläisiä sotilaita. Heillä oli
runsaasti leipää, jota antoivat paikkakuntalaisille.
Siihen aikaan leipä oli herkkua, kun
monin paikoin syötiin pettua.
Ottivat erään köyhän pojan palvelukseensa ja kutsuivat häntä isännäkseen. He
antoivat pojalle runsaasti leipää ja sanoivat:
Ka, pitää toki isännällen leipää antaa.
Jonkin ajan kuluttua venäläiset komennettiin pois Alapitkältä.
Tähän päätti mummo kertomansa, eikä
hänellä ollut katkeria muistoja sota-ajoilta.
Leo Puurunen
Edellä oleva juttu perustuu Taavetti
Sonnisen (1875 - 1962) tekemään Muistojen Kirjaan Lapinlahdelta (1999).

Aakustille 2000 euroa
kulttuurilehtitukea

A

akusti on saanut opetusministeriön kuluvalle
vuodelle jakamaa kulttuurilehtitukea 2000
euroa. Tukea sai 109 lehteä yhteensä 741 800
euroa. Kolme hakijaa sai levikkitukea, ja verkkojulkaisujen tekemiseen myönnettiin tukea seitsemälle hakijalle. Hakijoita oli kaikkiaan 164.
Lisäksi myönnettiin 58 200 euroa käytettäväksi kulttuurilehtien ostotukeen kirjastoille, joten
urheilu- ja kulttuuriministeri Stefan Wallinin
myöntämä kokonaissumma on sama kuin edellisvuosina
800 000 euroa. Suurimmat tuet saivat kulttuuri-, tiede-ja mielipidelehtien liitto
Kultti ry (35 000 euroa), Teatteri-lehti (28 000 euroa), Taide-lehti (26 000 euroa),
Voima-lehti (24 000 euroa) ja Kaltio (21 000 euroa).
Luettelo avustuksista on luettavissa opetusministeriön www -sivuilta.

Sanoja Seposta -kirja
hellii liki 48 000 miekkosta
V
äestörekisterikeskuksen
mukaan
Suomessa on 47 626 miestä saanut
nimekseen Seppo. Eniten Seppoja on syntynyt vuosina 1940-59. [Wikipedia]
Meidän Seppomme on siis harvinaisempi Seppo. Yhdessä 47625 muun Sepon
kanssa hän viettää nimipäiväänsä 10.6.,
Sanoja Seposta on 54-sivuinen, värikuvitettu kirjanen. Helsinkiläisen Kirja
kerrallaan -painopalvelun kappalehinta
on 15 euroa, ja tarjoamme teostamme nyt
tilattavaksi po. omakustannushintaan niin
kirjoittajille, kuvien lähettäjille kuin muillekin Sepon ystäville.
Kun kirjalaatikko tyhjenee, voimme
teettää siihen lisää. Kukaan ei jää siis ilman, mutta kukaan älköön myöskään nähkö kirjahankintaa velvoitteena.
Toimitamme kirjan perille postitse tai

henkilökohtaisesti sopiviin osoitteisiin.
Olen saanut pari tilausta, joista kiitoksemme. Tilaajalistaan pääsee mukaan
sähköposti- tai tekstiviestillä. Lähetän ensimmäisen erän 10.6., ja sen jälkeen saapuneita lisätilauksia keräilen muutaman
viikon ennen kuin teen lisätilauksen kirjapainoon.
Hinnan voi maksaa tililleni 103150 1632652. Jos tilaajana on yhdistys tai muu
instituutio, joka tarvitsee kuitin, voin kirjoittaa ja allekirjoittaa sellaisen toiveidenne mukaan.
Tuhannet kiitokset kirjatalkoolaisille ja
kaikille Sepon onnittelijoille!
Mervi Suhonen
mesuho@welho.com
040 - 581 9680
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Savon murremestaruuskilpailun 2008 osallistuneet ja palkitut vas. Kaarina Heikkinen,
Vilho Huuskonen, Maria Kokkonen, Esko Mykkänen, murremestari 08 Kalevi Puronheimo sekä Juha Laukkanen.

Kalevi Puronheimosta
Savon murremestari vm. 2008

O

linhan siellä minäkin, nimittäin
murremestaruuskilpailuissa kuuntelijan roolissa Savon maakuntasalissa 5.4.2008. Osanottajia oli kuusi
henkilöä, mikä tarkoittaa pidemmällä aikavälillä ajateltuna alle keskiarvon olevaa
osallistujamäärää.
Murreperinteen säilyttämisen kannalta surullista oli se, ettei kilpailuihin sen
enempää kuin yleisön joukkoonkaan ilmaantunut nuorempia murteen taitajia.
Nuoria ei ollut kilpailuun osallistujien
joukossa nimittäin ollut yhtään kappaletta.
Heitä olisin kaivannut, sillä näissä mittelöissä tulisi päästä pois ”vain vanhemmalle porukalle kuuluvista kisoista”. Kaikki
osallistujat puhuivat, muutamaa pientä
lipsahdusta lukuun ottamatta, omalle seutukunnalleen tyypillisen puhdasta savon
murretta.
Kilpailuesitysten aikana ei kuulijoilla
tuntunut aika käyvän pitkäksi, sillä jokai18 AAKUSTI 2/2008

sella esiintyjällä oli sellaisia vitsin ”muljaatuksija,” että totistakin ihmistä rupesi
naurattamaan.

Kielj hallinnassa
Kolmanneksi kilpailussa sijoittunut
kuopiolainen Maria Kokkonen kertoi Rukan mutkamäkeen tekemästään lasketteluja tanssireissusta. Luulenkin hänen olleen
esityksensä jälkeen tuomareiden pisteissä
paremmalla sijaluvulla, mutta toisen osion
käännöstehtävä lähes kokonaan paperista
lukien oli todennäköisesti rasite.
Siilinjärveläinen Esko Mykkänen sijoittui toiseksi. Hattu päässä ja muutoinkin
olemukseltaan savolaisuuden perikuvana
hänen juttunsa parin kaverin poispääsyyrityksistä älynlataamosta sai yleisön naurahtamaan useampaan kertaan. Tarinana
oli hieno kokonaisuus.
Savon murremestari mallia 2008 on lapinlahtelainen Kalevi Puronheimo. Tuo-

marit kertoivat olleensa päätöksestä yksimielisiä, vaikka rako toiseksi sijoittuneen
Esko Mykkäsen kanssa oli ollutkin ehkä
hiuksen hieno. Puronheimo kertoi aloittaneensa valmistelut kilpailuun edellisenä
iltana, hyvin oli silti ehtinyt, kun voitto
tuli ensimmäisellä yrityksellä. Muut kilpailijat olivat Juha Laukkanen, Kaarina
Heikkinen ja Vilho Huuskonen.

Lottouutinen savoksi murtaen
Käännöstehtävässä oli jokaisen savonnettava Savon Sanomien kirjoitus varkautelaisesta lottovoittajasta, heidän vaatimattomuudesta ja rahojen sijoittamisesta
mahdollisesti kesämökkiin. Yleisöltä Puronheimo sai hyvin kannustusta, muuntamalla kesämökin työsiirtolaksi.
Kilpailun päätuomarina toimi radiostakin tuttu Olavi Rytkönen. Muina jäseninä arvovaltaisessa raadissa olivat Matti
Lehmonen, Auli Poutiainen ja Jukka
Lappalainen.
Tuomareiden kilpailijoiden sijoituspähkäilyjen välisenä aikana esiintyi Heinäahon näytelmäpiiri. Sketsi lääkkeiden- ja
vastalääkkeiden nauttimisesta sai yleisön
lähes koko esityksen aikaisiin naurunpurskahduksiin.
Maija-Liisa Korhonen oli aivan yliveto lääkkeiden pitkäaikaisena ja lähes kroonisena nauttijanakin. Asko Ruuskanen
esitti pari todellisessa elämässä aikoinaan
tapahtunutta poliisijuttua ja opetti samalla paikalla olleita, että tarkkana kannattaa
olla asiapapereidenkin suhteen.
Jos Kaarina Heikkisellä ei ollut murrekisassa tällä kertaa tuuria, voitti hän arvonnassa suurikokoisen täytekakun.
Kakusta pääsi nauttimaan koko paikalla
ollut yleisö, sillä Kaarina antoi kakun syötäväksi paikan päällä. Säästyipähän siinä
nekin kotiin kuljettamisen vaivat. Hyvvee
olj, täätyy ihan myöntee.
Asko Ruuskanen

Voittajan hymyä. Savon murremestari 2008 Kalevi Puronheimo.

Murremestari 2008
Lapinlahdelta
Kalevi Puronheimo (ent. Ruotsalainen) on toiminut Kiuruvedellä
tuttu nuoriso-ohjaajana 1960-luvulla.
Luupuvedeltä käsin hän joutui työnsä
vuoksi käymään mm. lähes jokaisella
koululla Kiuruvedellä opettajanakin.
Ikäisekseen varsin nuorekkaan
tuntuinen Kalevi (80) asuttaa vanhaa
kotitilaansa Purolaa Lapinlahden
Pällikkäällä.
Teatteriharrastus näyttää olevan
hyvä pohja murremittelöihin: vuosien
2001 ja 2007 Suomen murremestarit
Anneli Valta-Lisitsin ja Maija-Liisa
Korhonen ovat vuosikausia näytelleet
yhdessä Kalevi Puronheimon kanssa
lapinlahtelaisessa sketsi- ja näytelmäryhmässä. Tämä vinkiksi murteesta
kiinnostuneille.                                           

                      Jukka Lappalainen
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Sanan lääketiede vaiheita

P

rofessori Osmo Hänninen esitti minulle ensi kuulemalta aika
pöyristyttävän epäilyn, että tokko
se lääketiede onkaan tiedettä. Tällainen
ihmettely on kyllä sallittua Aakustin päätoimittajalle, kolmen tieteen – lääketieteen, kirurgian ja filosofian – tohtorille ja
tietysti kaikille savolaisille.
Kuitenkin jo käynti Hännisen pullomuseossa Sonkajärvellä näyttää vakuuttavasti, että kyllä semmoisen rohtomäärän
oikeaan annosteluun tai ainakin valmistamiseen on tarvittu totista lääketiedettä.
Joka tapauksessa lääketiede opettaa, että
yllättävät poikkeamat tavanomaisista käsityksistä antavat aina aihetta jatkotutkimuksiin.
Päätoimittaja pyysi minua tutkailemaan, mistähän ja milloinkahan se lääketiede on oikein tullut käyttöön suomen
kielessä.

Lääkäri ja lääkitä esiintyvät jo
Agrikolan rukouskirjassa
Lääketiede -sanassakin on kuten niin
monissa kielemme yhdyssanoissa sekä
vierasta että omaa. lääke on johdettu sanasta lääkitä, joka puolestaan on lainaa
ruotsin parantamista merkitsevästä teonsanasta läka. Sanat lääkitä, lääkitys ja
lääkäri ovat yhtä vanhoja kuin suomen
kirjakielikin, sillä ne tunsi jo Agricola Rucouskirjassaan 1544 ja myöhemmässäkin
tuotannossaan, esim. Ei taruitze ne Teruet
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läkerite ‘eivät terveet tarvitse lääkäriä (parantajaa)’. lääke-sana on nuorempi, mutta
senkin mainitsi jo Ganander suuressa sanakirjassaan 1786.
Sana tiede pohjautuu tietämiseen, joka
taas on ilmeisesti tarkoittanut alkuaan
tien tuntemista tai osaamista. Lääketiede
voitaisiin siis alkuperäisten merkitysten
perusteella ymmärtää lääkkeen käytön
osaamiseksi. Sana tiede on muodostettu
tietää-verbistä melko myöhään, kun jyväskyläläinen lääninlääkäri Volmari (Schildt) Kilpinen ehdotti sitä käyttöön vuonna
1842. On ymmärrettävää, että lääke +
tiede eli lääketiede on vieläkin nuorempi,
sillä sitä käytti ensiksi suomalaisuusmies
Yrjö Koskinen vuonna 1861.
Yliopistojen pitäisi kulkea tiedon ja tieteen eturintamassa, mutta ainakin lääketiede sanana kotiutui meillä hyvin hitaasti
akateemiseen kielenkäyttöön. Maassammehan oli 1800-luvullakin vain yksi yliopisto, joka oli Turun ja Turun Akatemian palon jälkeen Helsingin Keisarillinen
Aleksanterin yliopisto. Se oli vuosisadan
loppupuolelle asti ruotsinkielinen, ja suomenkielisen oppisanaston käyttö ei tullut
kysymykseen. Yliopiston opetusohjelmaan
painettiin suomenkielinen rinnakkaisteksti ensimmäisen kerran lukuvuonna 1879
– 80. Yllättävää tämäkin hidastelu, kun
Snellmanin kieliasetus suomen ja ruotsin
tasavertaisuudesta oli annettu jo 1863.
Silloin aiheemme kannalta kiinnostavan

Medicinska fakultetenin suomenkielinen
vastine oli Medisinan tiedekunta.
Tämä ruotsin ja suurten sivistyskielten
mukainen nimitys vaihtui Lääkintöopilliseksi tiedekunnaksi lukuvuonna 1885
– 86. Semmoisena se pysyi aina vuoteen
1903 asti, jolloin viralliseksi nimeksi tuli
nykyinen Lääketieteellinen tiedekunta.
Nimitys Lääkintöopillinen tiedekunta
tuli käyttöön samana vuonna kuin teologisesta tiedekunnasta tuli Jumaluusopillinen
ja Juridikan tiedekunnasta Lainopillinen
tiedekunta. Näillä nimityksillä taas on
myöhemmin omat vaiheensa.
1800-luvun kieliolot muistaen oli luonnollista, että Medisinan tiedekunnan 11
professorin joukossa ei ollut ketään sukunimeltään suomalaista. Lääkintöopillisen
tiedekunnan aloittaessa oli opettajien määrä jo kaksinkertaistunut. Vasta lukuvuonna
1892 – 93 tapaamme selvästi suomalaisnimisen tiedekunnan jäsenen, Liperin kirkkoherraan pojan, hammaslääkintö-taidon
(seuraavana vuonna hammaslääkäri-taidon) opettajan Matti Äyräpään, joka oli
ottanut käyttöön suvun alkuperäisen ni-

men aiemman Aejmelaeuksen sijaan.
Seuraava nimeltään ja kieleltään suomalainen tiedekunnan opettaja oli vuonna
1900 bakteriologian dosenttina aloittanut
isäni eno Taavi Laitinen, myöhemmin
hygienian (nykyisittäin kansanterveystieteen) professori.
Sana lääketiede tulee kuitenkin yliopiston ohjelmassa esiin kymmenen vuotta
aikaisemmin kuin tiedekunnan virallisessa nimessä. Nimittäin lukuvuonna 1893
– 94 Ernst Homén mainitaan professorina
patoloogillis-anatomiassa ja valtiollis-lääketieteessä (edellisenä lukuvuonna hän oli
vielä professori patologillis-anatomiassa
ja valtiollismedisinassa). Erilaisten nimitysten taistelua kuvaa myös dos. Fagerlundin opetusilmoitus vuosiksi 1893 – 94,
kun hän oli dosentti oikeus-medisinassa ja
antoi johdatusta oikeus-lääkinnöllisiä ruumiinavauksia toimitettaessa. Dos. Christian Sibelius puolestaan antoi 1898-99 johdatusta oikeuslääkinnöllisissä operation
harjoituksissa. Samoihin aikoihin (1895
– 96) dos. Krogius luennoitsi kusitiehykkeiden taudeista. Tämä vain osoituksena
siitä, miten monenikäistä sanastoa esiintyi tiedekunnan terminologiassa, sillä onhan kusi kaikkein
vanhimpia sanojamme, ikää ainakin 6000 vuotta.
Lääketiede sanana tuli siis viralliseen käyttöön Helsingin yliopistossa vasta kymmeniä vuosia
sen jälkeen kun se oli keksitty.
Osmo Hännisen ajatuskulkua
jatkaen ja vanhan terminologian
muistaen voisi kysyä, olisiko tavallisen lääkärin tutkinto osuvammin lääkintöopin elikkä lääkintäopin maisteri kuin lääketieteen
lisensiaatti. Lääketieteen harjoittamisen voisi silloin jättää lääketieteen ja kirurgian tohtoreille.

Lääketieteen ja (kenttä)lääkinnän apuvälineitä.

		

Seppo Suhonen
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Karl W. Malmille
marssikronikka

M

erkkivuoden 1808-09 viettoon
ja teeman ympärille järjestettäviin tapahtumiin liittyy olennaisena osana musiikki. Sotilasmusiikki
nimenomaan.
Tarjolla on vanhastaan tätä musiikin lajia, myös juuri Suomen sotaa ja tuota ajanjaksoa koskien.
Marssikronikka on muotona harvinaisempi. Kun Savon Kielen Seura ry:n puheenjohtaja, professori emeritus Osmo
Hänninen kääntyi puoleeni tiedustellen
tuollaisen kronikan sanoittamis- ja säveltämishalukkuuttani, otin tehtävän vastaan.
Kronikan melodia ja sanoitus syntyivät
amatööripohjalta helmikuun 2008 aikana ja sovituksen puhallinorkesterille teki
maaliskuussa Juhani Leinonen Haminasta. Marssin kronikkamuoto (14 säkeistöä!) teki siitä omalla tavallaan haasteellisen sovitettavan.
Marssi on kunnianosoitus savolaissyntyiselle kapteeni, myöhemmin everstiluutnantti Karl Wilhelm Malmille ja kuvaa
hänen sotatietään Sandelsin komppanianpäällikkönä Suomen sodassa vuonna
1808.
Malm syntyi Kuopion pitäjässä ja on
haudattu Joroisiin. Malm mainitaan ”Vänrikki Stoolin tarinoissa” kahdessa eri runossa
(”Vänrikki Stool”, ”Luutnantti Zidén”).
Kapteeni Malm kunnostautui mm. Kuopion valtauksessa 12.5.1808 ja palkittiin tästä ja muista ansioistaan ylennyksellä.
Marssia ei ole kustannettu eikä painettu vielä vaan näytteitä jaetaan kopioina.
Marssista on saatavissa täydellinen partituuri ja äänilehdet jokaiselle soittimelle
sekä pianoversio. Kronikan kesto laulettuna ja soitettuna on 5 min 20 s. Kronikka voidaan esittää joko yksinlauluna tai
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Mannerheim sai oman
marssinsa jo kenraalina palvellessaan.
mieskuoron kanssa (unisono) puhallinorkesterin tai pianon säestäessä. Täydellisin
versio olisi yksinlaulu + mieskuoro + puhallinorkesteri.
Marssia voi myös lyhentää, jos se esitetään pelkkänä puhallinorkesteriversiona
ilman sanoja. Katsoisin sen soveltuvan
hyvin esitettäväksi merkkivuoden 1808
muisteloissa, erityisesti Savossa ja ylipäänsä alueella missä eversti Sandelsin
johtama prikaati ja sen komppaniat taistelivat.
Paikkakunnista ja paikannimistä kronikassa mainitaan Savo, Karjala. Pohjanmaa, Iisalmi, Kuopio, Varkaus, Joroinen,
Juva, Mikkeli, Savonlinna, Pälkjärvi, Joensuu, Toivala (Siilinjärvellä), Koljonvirta
(Iisalmessa) ja Virrat.
Pienellä muutoksella sanoitukseen mukaan saadaan myös Oulu.
Henkilönimiä Malmin ohella mainitaan
Sandels, Duncker ja Olli Tiainen. Toki
mukana ovat myös Ranskan keisari Napoleon ja Venäjän Aleksanteri sekä Ruotsin
kuningas, mutta vain viran puolesta, sivurooleissa ja nimillä mainitsematta.
Tapani Leppänen

Karl Vilhelm
Malm
marssikronikka
(Alkufanfaari) Kuninkaan
käskystä kuninkaan käskystä,
kuninkaan käskystä
Käskystä Ruotsin kuninkaan
Läks´ Suomen miehet sotimaan
Keisarit Ranskan ja Venäjän
Ne tahtoi sodan syttyvän
Ol´ sotaonni vastaan kai
Kun joukot alkuun paeta sai
Savosta pois halki Pohjanmaan
Ja sinne rannan tuntumaan
Suunta se muuttui kokonaan
Kun Sandels saapui johtamaan
Tul´ etujoukkoa Savonmaan
Tuo kapteeni Malm jo johtamaan
		
(Välifanf./sama)Sandelsin käskystä,
Sandelsin käskystä Sandelsin käskystä,
Ol´saatu käsky Sandelsin
Tuon ylhäisimmän everstin
”Nyt hyökkäätte siitä suoraan päin”
Mutt´ Malm sano: ”Se ei käy nyt näin”
”On järvet runsaat saaristot
On salmet ja nuo kapeikot 		
Me niihin vainomies saarretaan
Ja sinne se myöskin surmataan”
Joukko luotti kapteeniin
Kuin mies voi luottaa soturiin
Nyt porukalla se päätettiin
”Myö tehhäännii kuulkee justiin niij”
Nyt joukkoon tarttui menestys
Ja vainolaiseen hävitys
Kun onnistui myöskin saarrostus
Siit´ Malmille tuli tunnustus
(Solo/kertoja) Iisalmi Kuopio, Varkaus ja Joroinen
Savo melkein vallattiin
Vei matka lähes Mikkeliin

Sanat: Tapani Leppänen
Ja sieltä käännyttiin itäisiin
Jo Karjalan laulumaisemiin
(Solo/kertoja) Juva, Savonlinna, Pälkjärvi ja Joensuu
Sen Olli Tiaisen johdossa
Ol´ talonpojat sodassa
Pälkjärvellä saakka taisteltiin
Ja siellä joukot voitettiin
(Solo/kertoja)
Kuninkaan käskystä
pohjoista (Oulua) kohti taas
Ol´ turhaa taas koko sota kai
Kun kuninkaalta käskyn sai
Ol´ taappäin tultava Virroille
Jo Pohjanmaan taas porteille
Sandelsin selus turvattiin
Kun perääntymään alettiin
Kun armeija lähti pohjoiseen
Jäi Toivalakin tyhjilleen
Koljonvirralla iskettiin
Ol´Sandels, Duncker ja Malmkin siin´
Nuo nimet kirjoissa mainitaan
Miss´ sankareista kerrotaan
(Välifanf./ sama) Sankari Sandels
on, sankari Duncker on, sankari Karl
Wilhelm Malm
Ain´ sodalla on hintansa
Sai Malmkin siitä osansa
Kun sattui luoti ja haavoitti
Jäi haavoissansa vangiksi
Nyt rauhan tultua palattiin
Taas arjen työhön ja tehtäviin
Ei käskenyt enää kuningas
Ol´ tsaari Suomen valtias.
(Päätösfanfaari, crescendo)
Kunnia, kunnia
Everstiluutnantti Karl Wilhelm Malm
KARL WILHELM (tauko) MALM .
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Jaakko
Ilka nuijamiehet
leiriytyneenä Nokialla Lennart
Segerståhlen kuvaamassa
opetustaulussa.

Nuijasota - Suur-Savon nousu

N

uijasota on Suomessa talvella
1596-97 sattuneista talonpoikaislevottomuuksista käytetty nimitys. Verorasituksen lisääntyminen synnytti
Suomen talonpojissa 1500-luvun lopulla
yltyvää kapinamielialaa.
Sotien valmiustilan jatkuminen edellytti
mm.linnaleirijärjestelmän ylläpitoa. Veroa
maksamattoman ratsutalollisluokan muodostuminen lisäsi sekin rahvaan rasitusta.
Kun valtion johdossa käytiin valtataistelua, jossa Kaarle-herttua häikäilemättä
vetosi talonpoikien loukattuun oikeudentuntoon, syntyi Suomessa niskurointia
kruunun virkamiehiä kohtaan.

Nuijat heiluivat Pohjanmaalla
ja Savossa
Nuijasota alkoi suunnittelemattomasti
Isossakyrössä 25.11.1596, jolloin kansa
nousi huoveja vastaan. Liikehdintä levisi
Kyröön, Lapualle ja Ilmajoelle. Sen johtajaksi erottautui talonpoika Jaakko Ilkka. Talonpoikaisjoukko varustautui mm.
nuijilla ja lähti joulukuussa kolmeen osastoon jakautuneena marssille. Näistä Pentti
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Poutun ja Martti Tommolan johdolla Satakuntaan rantatietä edennyt joukko kärsi
Ulvilassa tappion ja hajaantui. Jaakko Ilkan ja Yrjö Kontsaan johtama pääosasto
hävisi Nokian ratkaisemattoman taistelun
(31.12) jälkeen Klaus Flemingin vaadittua
johtajien luovuttamista, mikä aiheutti pakenemisen.
Kolmas osasto eteni Rautalammille,
jonne kapina näin levisi. Levottomuuksia
syntyi myös Hämeessä ja Savossa, jossa
ne kuitenkin pian kukistettiin.
Klaus Fleming lähetti voutinsa Abraham Melkiorinpojan Pohjanmaalle mestauttamaan kapinan johtajat. Teloitukset
johtivat kuitenkin kapinan puhkeamiseen
uudelleen. Nuijamiesten musertava tappio Santavuoren taistelussa Ilmajoella
24.2.1597 tekivät siitä lopun. Nuijasodassa lienee saanut surmansa n.3000 talonpoikaa, näistä n. 1500-2000 Pohjanmaalta.

Suur-Savon nousu
Nuijasota leimuili Pohjanmaan ja Hämeen lisäksi myös Savossa. Vuoden 1597
vaihteessa oli Rautalammilta tullut yllyttä-

Albert
Edelfeltin
maalaus
Palava
kylä,
kuvastaa
ankea
näkymää
Nuijasodasta.
jiä Savoon, johtajina kaksi Paalas-veljestä
ja muudan Esko Utmark (Erämaan Esko).
Ennen pitkää olivat Suur-Savo, Juva ja osa
Rantasalmea yhtyneet heihin. Joroisissa
ja Pieksämäellä saakka muodostui nuijajoukkoja, jotka olivat valmiita marssimaan
marskia ja hänen miehiään vastaan.
Savossa purkautui kansan viha myös
ryöstöihin ja väkivallantekoihin sortajia
kohtaan. Merkille pantavaa on, että savolaiset koettivat uskotella, että heidän joukossaan oli huomatuita henkilöitä, kuten
Eerik-kuninkaan maanpaossa oleva poika
Kustaa Eerikinpoika Vaasa. Koettivatpa
he saada puolelleen Savonlinnan päällikön Gödrik Fincken, joka oli osoittautunut
kansalle suopeaksi.
He lähettivät hänen luokseen kaksi
miestä viemään seuraava ruotsinkielistä
kirjettä: ”Terveyttä Jumalan kanssa nyt
ja aina. Hurskas Gödrik Fince! Annamme
Teidän hurskaudellenne tiedoksi, että meitä on lähettänyt Hänen Armonsa, Kunink.
Majesteetti, etsimään linnaleirin väkeä,
ratsumiehiä ja muita, jotka ovat olleet sen
hyvän herran, Klaus Flemingin, kanssa
yksissä neuvoin ja ynseästi käyttäytyneet
rahvasta kohtaan: ryöstäen, raastaen ja
vieden väkisin, mitä ovat saaneet käsiinsä. Teidän hurskautenne antakoon meille
kirjallisen vastauksen siitä, mikä Teidän

mieli on. Samoin pyydämme nöyrästi, että
luovutatte ne ratsumiehet…”
Fincke ei suhtautunutkaan sillä tavoin
Savon nuijamiehiin kuin he olivat toivoneet. Vastauksen asemasta hän hakkautti

Maalaus Puolan ja Ruotsin kuningas Sigismundista. Marski Klaus Fleming toimi
juuri hänen käskynhaltijanaan ja sotavoimien ylipäällikkönä Nuijasodan aikaan.
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mikuun 23.pnä 1597. Pappilan
oli miehittänyt n.800-miehinen
nuijajoukko. Kun Sairilassa majaileva sotaväki sai tiedon tästä,
eteni se Pietari Juustenin johdolla sinne. Sotaväkeä oli enemmän
kuin talonpoikia ja siksi petti
monen nuijamiehen rohkeus: osa
tahtoi peräytyä pohjoiseen toivoen sieltä lisäväkeä. Sotaväellä
näytti olleen tykkejäkin mukana.
Jäljelle jääneet savolaiset pakotettiin nöyrtymään, pyytämään
anteeksi ja tekemään uusi vala,
jota kuvaamaan tehtiin Säämingin, Rantasalmen ja Tavisalmen
pitäjien ”valanpäätös.” Suur-Savon kauheasta sotakokemuksesta
Yksi Alber Edelfeltin tunnetuimpia maalauksia ku- kansallisuusmies Yrjö Koskinen
vaa herttua Kaarlen viimeistä tervehdystä Nuijaso- kirjoittaa: ”Koko tässä verisessä
dan vastustajansa ja voittajan Klaus Flemingin ar- nuijasodan näytelmässä, joka
muutoin kyllä on täynnänsä mukun äärellä. Kuvassa ote maalauksesta.
retta ja kauhua, on, Nyystölän
kirjeen tuojilta kädet poikki ja päästi hei- murhateon ohessa, tämä talonpoikien teudät sitten menemään. Tämä oli kamala rastus Suur-Savon pappilassa…Sepä yltävastaus, mutta osoitti samalla, että Fincke kyllin todistaa, minkä laatuinen se hallitus
oli päättänyt pysyä Flemingin miehenä. ylipäänsä oli, jonka iestä Suomen kansa
Mutta heikkoine voimineen hän ei voinut siihen aikaan kantoi.”
kohta lähteä kapinaa kukistamaan. Hän
Aune Räsänen,
pyysi Viipurista ja Käkisalmesta apua.
Vehmersalmi
Näistä linnoista kiirehtikin apujoukkoja.
Kun sotaväki ja talonpojat olivat olleet
keskenään kahakoissa, tapahtui ratkaiseva Lähdeteokset: Suomen kansan Aikakirjat Osa II,
taistelu Suur-Savon pappilan luona tam- Einar W. Juvelius, Otava 1928, Tietosanakirja Faacta.

Kirjoittajien nimet menivät sekaisin
Lehtemme viime numerossa, Aakusti
1/2008 kirjailija Lassi Nummen nimeä kantavan seuran perustamiseen liittyvässä juttukokonaisuudessa oli muutamien kirjoittajien ja
tutkielmien nimet menneet pahasti ristiin.
Otsikon Runon ja musiikin liitto Lassi
Nummen tuotannossa liittyvä tutkimus on
opetusneuvos, fil.tri Anna-Liisa Alangon eikä
dosentti Aarne Toivasen kuten lehdessä kuvan
kera mainittiin.
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Lassi Nummi, vuoden runoilija esitelmä oli
puolestaan dosentti Kaarina Kajanneksen
kirjoittama eikä Anna-Liisa Alangon.
Dosentti Aarne Toivasen esitelmä Nummen
toiminnasta raamatun kääntäjänä ja valppaana
unilukkarina puuttui lehdestä kokonaan. Julkaisemme sen nyt kokonaisuudessaan seuraavalla sivulla. Virheet on jo korjattu Aukusti
1/2008 nettilehteen. Pahoittelemme.

-Toimitus-

Lassi Nummi,
raamatun
suomennoksen
asiantuntija
ja valpas
unilukkari
Dosentti Aarne Toivanen
Lassi Nummi kuvaa raamatunsuomentajan arkea myös monissa runoissaan.
Pyhä piplia oli ”vanha ja vaikea käärö”,
kääntäjän osana oli ”uurastus”, sanojen ja
lauseiden ”kuurastus”. Näin hän jatkaa:
”Ei kelvanneet sanat käytetyt, / monin
merkityksin jo täytetyt, / ei liioin uutuutta kiiltävät, jotka tekstin pirstoiksi viiltävät.”
Vuoden 1973 komiteaan suostumistaan
Nummi perusteli sanomalla: ”Täytyyhän
minun mennä katsomaan, etteivät ne pilaa
Ahon ja Mannisen hienoa työtä!”
Katsomista riittikin 17 vuoden ajan. Ja
Nummi oli luonnosten tarkkakorvainen
arvioija, erilaisissa yhdistyksissä hallinnollistakin osaamista hankkinut jäsen.

Komitean eri tehtävissä
Nummi sai työskennellä komiteahallinnon kaikissa kolmessa tasossa: komitean
jäsenenä, tarkastusjaostossa sekä perustavassa, luonnokset laativassa käännösyksikössä. Hänen luova panoksensa näkyy
ennen muuta Vanhan testamentin kolmessa runotekstissä, Aamoksen ja Jesajan
profeettakirjoissa sekä arvoituksellisessa
Jobin kirjassa. Lisäksi nimenomaan hänen
aloitteestaan ryhdyttiin järjestämään myös
kirjailijapalavereita, kuulemaan suomen
kielen ja kirjallisuuden ammattilaisia.

Niissä oli läsnä joukko eturivin sanantaitajia: Aale Tynni, Paavo Haavikko, Eila
Pennanen jne.
Kerran kun Vuorikadun Hopizissa
siirryttiin kahvitauolle, eräs kirjailijoista
leikatessaan voileipää lausahti ”Tämän
sentään kirkko tarjoaa ilmaiseksi vuosikymmenten kirkollisveron kiltistä maksamisesta!” Vaikka pääasiallisen vastuun
kuluista maksoi ev.-lut. kirkko,yöhön saatiin joka vuosi myös valtion avustus.

Uuden testamentin kommentointia
Komitean jäsenenä Nummi tietenkin
otti kantaa myös Uuden testamentin käännösluonnoksiin. Otan pari esimerkkiä
hänen aktioistaan, jotka eivät johtaneet
konkreettiseen tulokseen.
Matt. 3:11 kuvaa Johannes Kastajan
toimintaa. Vielä työn yhdennellätoista hetkellä eli kirkolliskokousvaihessa Nummi
kirjoitti sanamuodosta ”Minä kastan teidät
vedellä parannukseen” jyrisevän vastalauseen: ”Jos parannus on olennainen pointti,
eikö sitten kuitenkin voisi sanoa `kastan
teidät vedellä, parannuksen kasteella” –
ettei tarvitsisi suorittaa KR:sta periytyvää
hirveää sijamuotoakrobatiaa adessiivista
illatiiviin?
Minulta ainakin aivot nyrjähtävät.” Jyrähdykset menivät kuuroille korville.
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”Isä meidän, isämme taivaissa”
Nummen toinen, julkisuudessakin tunnetuksi tullut (US 17.4.88) protesti, koski
Isä meidän –rukousta. Latinavaikutteinen
”Isä meidän” ja siihen ripustettu relatiivilause ”joka olet taivaissa” eivät kirjailijaa
tyydyttäneet, muotoilu lysähti Nummen
mielestä pitkien pohdintojen ja monien
muotoiluyritysten kautta lopulliseen puisevuuteensa.
Maailman tunnetuimman rukouksen
avaukseen tulisi saada puhuttelun välittömyyttä ja luontevuutta tähän tapaan: ”Isä,
meidän isämme taivaissa!” Joka jumalanpalveluksessa kuulemme, ettäsanamuoto
jäi ennalleen.

Vanhan testamentin tekstiin
lisää sävyjä
Vanhan testamentin alkukielissä pieniäsävyttäviä ilmauksia ei käytetä, ne kuitenkin ovat nykylukijalle a ja o. Sellaiset merkityspiirteet kuin `jo`, ´liian` ja modaaliset
`tahtoa`, `voida`, `täytyä` ovat alkutekstissä aukkoja, jotka on täytettävä.
Nummi vaistosi herkästi tekstin kokonaislogiikan ja pani pohjakäännöksissäänsävyttävät sanat paikoilleen. Hän oli myös
ajamassa ulos taaksepäin viittaavia relatiivipronomineja (”hän joka”), joita 1930-luvun suomennos vilisee.
Otan esimerkin työstä, jossa Nummi
oli mukana luomassa suuntaa myös monille tuleville tekstiratkaisuille. KR 1933
Aamos 5:8 Hän, joka on tehnyt Otavan ja
Kalevanmiekan ja muuttaa synkeyden aamuksi ja pimentää päivän yöksi ja kutsuu
kokoon meren vedet ja vuodattaa ne maan
pinnalle – Herra on hänen nimensä, hänen,
joka äkisti tuottaa väkevälle hävityksen, ja
niin tulee hävitys linnoitukseen.
KR 1992 Aamos 5:8 8 Hän on luonut
Seulaset ja Orionin. Hän muuttaa pimeyden aamuksija päivän yöksi. Hän kutsuu
vedet merestä ja kostuttaa niillä maan.
Hänen nimensä on Herra. Hän antaa tuhon
välähtää varustuksen yllä, ja lujinkin lin28 AAKUSTI 2/2008

Kirjailija ja raamatunkääntäjä Lassi
Nummi on taustaltaan kuopiolainen.
noitus kukistuu.
Uudessa versiossa sanaston pelkistämisen ja päälauseiden käytön ansiosta
profeettatekstin lyyrinen kauneus pääsee
oikeuksiinsa.
Nummea ovat myös monet deskriptiiviset, kuvailevat verbit. Lisäesimerkkejä
Aamoksesta: Jumalasta: 1:7 ”minä sinkoan tulen” (ennen: minä lähetän tulen)
(Häiriö: ´lähetän` postipaketin, ´sinkoaminen` dynaamisempi) 3:4 ”äriseekö nuori
leijona piilopaikastaan” (ennen: ”kiljuuko
nuori leijona”) 3:6 ”Törähtääkö merkkitorvi kaupungissa” (ennen: ”Puhalletaanko pasunaan”)
Samalla tavalla Jesajalla, profeettojen
kuninkaalla, pelkkä turhien sanojen poiskarsiminen tuottaa vahvan poljennon.
Seuraava esimerkki Assyrian kuninkaan uhkailusta, 10:14 KR 1933 Jes. 10:14
”Minun käteni tavoitti kansojen rikkaudet
niin kuin linnun pesän; ja niin kuin hyljätyt munat kootaan, niin minä olen koonnut
kaikki maat, eikä ketään ollut, joka olisi
siipeä räpyttänyt tai nokkaa avannut ja piipittänyt.”
KR 1992 ”Minä pääsin käsiksi kanso-

jen rikkauksiin yhtä helposti kuin linnunpesään, minä kahmin itselleni kaikki maat
kuin munat hylätyistä pesistä: ei siiven
siipeä räpyttämässä, ei yhtään nokkaa piipittämässä.”
Sanasto on pysynyt entisenä mutta uhkaus on poljennon ja kielellisen järjestelyn
ansiosta paljon vahvempi.

Holistinen ote
Nummen suhde Raamatun tekstiin on
kauttaaltaan holistinen: tekstin esteettis- elämyksellinen ja käsitteellis-katsomuksellinen aines ovat yhtä tärkeitä. Ne
liukenevat rajoiltaan ja peittävät toistensa
alueita. Kummallakin alueella suomentajan on oltava valveilla, tekemässä oikeutta. Kummankin alueen puolesta
Nummi valjasti ratsunsa ja satsasi tarvittaessa kaiken energiansa. Suomentajan
on vain löydettävä se taso, jolla molemmat
aspektit kohtaavat, toteutuvat sisäkkäin.
Tyytymättömyytensä Nummi puki ironiseen huokaukseen: Raamattuahan tässä vain käännetään. Toistuvasti hän anoi
luonnosten valmistajilta ”eksegeesiä ja
analyysiä”. Tämä pyyntö sai kaikki pöydän ääressä terästymään. Nummea häiritsi
useiden merkitysten kuuluminen samanaikaisesti, tekstin useampiraiteisuus.
Tarvittaessa Nummi oli valmis ryhtymään pommittajaksi: ”Luonnos muistuttaa, erehdyttävästi suomi-nimistä kieltä
mutta sitä se ei ole!” Oli siis perusteellisemman käsittelyn paikka. Keinotekoisia
kauneusarvoja ei toki tarvitse tavoitella,
mutta kohtuullista soinnukkuuttakaan ei
kavahdettava.
Päällimmäisenä Nummen muisteluissa
kuuluu tyytyväisyys, että hän on saanut
istua Suuren Sorvin ääressä:
-Ajastaikaa seitsemäntoista siis / tässä
puuhassa ohitsemme kiis. Joom Kippur
–sodan vaiheilla työ aloitettiin / ja se päättyi Saddamin balettiin. / Parhaitenko Raamattu kääntyy siis /kun mailmas on sota ja
öljyinen kriis.

Birgitasta suran
uusi jäsensihteeri

T

ulin valituksi
seuran hallituksen jäseneksi
vuosikokouksessa
3.4.2008. Lupauduin hoitamaan
jäsensihteerin
tehtäviä ja seuran
entinen jäsensihteeri Mirja Smith
opasti minut
uuteen luottamustehtävääni. Lämpimät kiitokset hänelle!
Olen paljasjalkainen savolainen, syntynyt Kuopion mlk:ssa. Imin rakkauven
savon kieleen jo äitinmaijossa. Vilkasta
puheensorinaa kuulin paljon lapsuuden
kodissa; meitä oli kaikkiaan 15 sisarusta. Työurani aloitin 18- vuotiaana TVH:
n piirikonttorilla Kuopiossa ja viimeinen
työnantajani oli Merenkulkulaitos/JärviSuomen merenkulkupiirin toimisto Kuopiossa.
Olen aina ollut kiinnostunut ja jopa innostunut kulttuurista ja sen monista muodoista. Melkein joka vuosi olen ollut torilla kuuntelemassa murretorin esityksiä.
Esitykset on olleet tosi hauskoja ja tunnelma on ollut iloinen, sekä vapautunut.
Tämän kesän murretorilta 30.6. – 5.7. odotan jälleen ikimuistoisia elämyksiä. Murretoria ei ole 2.7. kun torin esiintymislava
on varattu silloin muuhun käyttöön.
Toiminta tämän seuran jäsensihteerinä
on luonnollinen jatkumo kiinnostukselleni
savon kieleen ja kulttuuriin. Toivon uusia
jäseniä toimimaan seurassamme, joka ei
ole todellakaan muodollisen kankea vaan
epävirallisen lupsakka.
Ottakee yhteyttä!
Birgitta Pajusilta
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Rauhalahdessa
näytellään Jari
Mäntyvaaran
ohjaamana Ronja
Ryövärintytärtä.
Kuva:
Jari Mäntyvaara

Kuopion ja Pohjois-Savon
kesäteatterikesää 2008
Rauhalahden kesäteatteri

Astrid Lindgren: Ronja Ryövärintytär
Ohjaus: Jari Mäntyvaara
Esityspaikka: Teatteriareena
Liput: 12/10 e
Lämminhenkisen hauska fantasiaseikkailu soveltuu koko perheelle.
Esitykset: Ensi-ilta 10.7. klo 19, muut
näytökset 12.7.–10.8. ke-su klo 19,
27.7. ja 10.8. myös klo 15. Viikolla 31
ei esityksiä.
Lisätietoja:
www.rauhalahdenkesateatteri.fi

Maarianvaaran kesäteatterin
vierailu

Teuvo Pakkala: Tukkijoella
Esiintymispaikka: Rauhalahden teatteriareena
Liput: 15/13/4 e
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Tunnetusta kesäteatteriklassikosta
raikas ja vauhdikas versio.

Tammenrannan kesäteatteri,
Vehmasmäki

Aapeli: Pikku Pietarin piha
Ohjaus: Lasse Aho
Esityspaikka: Vehmasmäki, noin
20 km Kuopiosta etelään, katettu
katsomo.
Liput: 13/11/6 e
Esitykset: 29.6.-7.7., 29.7.-10.8.
tiistaisin ja torstaisin klo 19,
sunnuntaisin klo 14
Lippuvaraukset: 040 768 3713
(ryhmät). 044 362 3565 (yksittäiset
liput)
Lisätietoja: www.nuorisoseurat.fi
Linja-autokuljetus sunnuntaisin
Hotelli Iso-Valkeiselta klo 12.45,
kaupungintalon takaa klo 13 ja ABC

Pitkälahdesta klo 13.15. Meno-paluu
maksaa 6 euroa.

Kuopion sirkus, kesäsirkus 2008

Esityspaikka: Rauhalahden
teatteriareena
Näytökset: 2.7. klo 19 (ensi-ilta), 4.7.
klo 19, 5.7. klo 19, 6.7. klo 15, 8.7.
klo 19, 9.7. klo 19, 11.7. klo 19, 12.7.
klo 15, 13.7. klo 15, 14.7. klo 19,
15.7. klo 19
Lippuja Teatteriareenan portilta sekä
ennakkoon Kuopion Sirkus, puh.
050 438 8590

Alapitkän kesäteatteri
Simo Hämäläinen: Kätkäläinen ja
kaupungin valot
Ohjaus: Matti Pajula
Esityspaikka: Alapitkän nuorisoseuran
talon vieressä, koko katsomo katettu,
opastus 5-tieltä
Esitykset: su 29.6. klo 13, ti 1.7. klo
19, to 3.7. klo 19, su 6.7. klo 13, ti
8.7. klo 19, ke 9.7. klo 19, to 10.7. klo
19, su 13.7. klo 13, ti 15.7. klo 19, ke
16.7. klo 19, to 17.7. klo 19, su 20.7.
klo 13
Tiedustelut ja varaukset iltaisin sekä
viikonloppuisin puh. 0400 181 376
Lisätiedot ja ajo-ohje:
www.alapitkanns.iwn.fi

Hermanni-teatteri, Syvänniemi
Marja Aira: Parantajat
Ohjaus: Mauri Saikkonen
Sanoitukset: Marja Aira
Liput: 12/10/6 e
Sävellykset ja sovitukset: Meick
Sepponen, Reino Bäckström, Marja

Aira
Esitykset klo 19, jollei toisin mainita:
27.6. (ensi-ilta), su 29.6., ti 1.7., ke
2.7., su 6.7., ti. 8.7.,
ke 9.7., su 20.7.7. klo 13 ja 17, ti
22.7., ke 23.7., su 27.7. klo 13 ja klo
17, ti 29.7., 30.7., su 3.8.

Jokiharjun kesäteatteri,
Rautavaara

Jussi Helminen: Koittakaa vedellä
vastasi palopäällikkö
Ohjaus: Lauri Jänis
Musiikki: Mauri Sepponen
Esityspaikka: Jokiharjun kesäteatteri,
Hankamäentie 180
Liput: 10/8/6/5 e
Esitykset: pe 27.6. klo 19 (ensi-ilta),
muut esitykset: heinäkuussa ke ja pe
klo 19 ja su klo 13, paitsi 6.7. klo 15.
Esitys 4.7. loppuunmyyty.
Lisätietoja: puh. 040 848 3364

Juankosken kesäteatteri

Patruuna
Juankosken Näytelmäkerhon 50vuotisjuhlaesitys ruukinpatruuna
Ekholmin murhaan johtaneista
tapahtumista Juantehtaalla 1808-1810.
Esityspaikka: Juanosken Ruukinpaja
Ensi-ilta 13.6. klo 19. Muita esityksiä:
6.7. klo 13, 9.7. klo 19, 11.7. klo
19, 13.7. klo 13. Tiedustelut: Keijo
Karppi, puh. 0400 701 621

Maaningan vätysteatteri

Heikki Luoma: Kahen akan
loukussa
Ohjaus: Tiina Paakko
Esityspaikka: Kurolanlahden
Nuorisoseuran talon piha
Liput: 10/8/5 e
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Esitykset: pe 20.6. klo 19 (ensi-ilta),
su 22.6. klo 13, ke 25.6. klo 19, su
29.6. klo 13, ke 2.7. klo 19, pe 4.7.
klo 19, su 6.7. klo 19, ke 9.7. klo 19,
su 13.7. klo 13 ja 19, su 20.7. klo 13,
ke 23.7. klo 19, su 27.7. klo 13, su
3.8. klo 19
Tiedustelut: puh. 044 748 8430 tai
050 582 5152

Maarianvaaran kesäteatteri, Kaavi
Teuvo Pakkala: Tukkijoella
Esityspaikka: Nuorisoseurantalo.
Näytelmä esitetään ulkona, sateen
sattuessa sisätiloissa.
Liput: 15/13/4 e
Tunnetusta kesäteatteriklassikosta
raikas ja vauhdikas versio.
Esitykset: pe 27.6. klo 19 (ensi-ilta),
su 29.6. klo 15 ja 19, ma 30.6. klo 19,
su 20.7. klo 15 ja 19,
la 26.7. klo 15 ja 19
Tiedustelut: puh. 0400 911 532

Nilsiän harrastajateatteri
Markku Pölösen tangonäytelmä
Onnen maa
Ohjaus: Heikki Kuikkaniemi
Esityspaikka: Simolan
kotiseutukeskus, Simolantie 41
Liput: 12/8 e
Esitykset: ke 25.6. klo 19 (ensi-ilta),
pe 27.6. klo 19, su 29.6. klo 14 ja 19,
ke 2.7. klo 19,
pe 4.7. klo 19, su 6.7. klo 19, ke 9.7.
klo 19, pe 11.7. klo 19, su 13.7. klo 14
ja 19, la 26.7. klo 17
Tiedustelut ja varaukset puh. 050 409
9619

Pielavesi-teatteri

Anne Saastamoinen: Pitkä pitkä
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lyhyt lyhyt
Ohjaus: Kaija Kaikkonen
Liput: 14/12 e, yönäytös 15/13
e.Teatterin 40-vuotisjuhlan kunniaksi
kaikki liput kolmeen ensimmäiseen
esitykseen 10 e.
Esitykset: pe 4.7. klo 19 (ensi-ilta), la
5.7. klo 19, su 6.7. klo 19, ke 9.7. klo
19, to 10.7. klo 19,
ke 16.7. klo 19, pe 18.7. klo 19, la
19.7. klo 14 ja 19, su 20.7. klo 14 ja
19, ke 23.7. klo 19,
pe 25.7. klo 19, la 26.7. klo 14, su
27.7. klo 14 ja 19, pe 1.8. klo 19, la
2.8. klo 14,
su 3.8. klo 14 ja 19
Valaistut yönäytökset klo 21: to 21.8.,
pe 22.8., la 23.8., su 24.8.
Tiedustelut:: puh. 040 568 8666,
pielavesi-teatteriyhdistys@pp.inet.fi,
www.pielavesi-teatteri.net

Rautalammin kesäteatteri
Siunattu hulluus
Esityspaikka: Korholan Kartanon
kesäteatteri (katettu katsomo)
Esitykset: to 26.6. klo 20 (ensi-ilta),
su 29.6. klo 19, ma 30.6. klo 19, ti
1.7. klo 19, ke 2.7. klo 19,
to 3.7. klo 19
Tiedustelut: puh. 044 578 0144

Siilinjärven kesäteatteri
Siltalan pehtoori
Esitypaikka: Mäntyrannan
kesäteatteri, katettu katsomo
Liput: 10/8 e
Esitykset: la 1.7. klo 15 (ensi-ilta), ti
4.7. klo 19, to 6.7. klo 19, su 9.7. klo
15, ti 11.7. klo 19,
to 13.7. klo 19, su 16.7. klo 15, ti
18.7. klo 19,to 20.7. klo 19, su 23.7.

klo 15, ti 25.7. klo 19,
to 27.7. klo 19,su 30.7. klo 15
Ennakkotilaukset ja lisätietoja puh.
040 529 8616

Suonenjoen kesäteatteri
Agapetus: Aatamin puvussa ja
vähän Eevankin
Dramatisointi: Jorma Kairamo
Ohjaus: Anita Sundberg
Esityspaikka: Sammallahden
kesäteatteri, Kuopiontie 53
Liput: 10/8 e
Esitykset: 27.6. klo 19, 29.6. klo 17,
1.7. klo 19, 2.7. klo 19, 8.7. klo 19,
10.7. klo 19., 13.7. klo17, 15.7. klo
19, 17.7. klo 19, 24.7. klo 19, 27.7.
klo 17
Tiedustelut: puh. 040 529 8616

Säyneisen kesäteatteri
Kevätsavotta
Käsikirjoitus ja ohjaus: Pirkko
Korhonen
Esityspaikka: Säyneisen
uusi teatterimakasiini, jossa
ulkoilmakatsomo.
Säyneisen Teatteri-immeisten uudessa
näytelmässä sukelletaan 1950-luvun
alkupuolelle tutun ja touhukkaan
kylän elämää seurailemaan.
Konstailematon tarina aidossa
kesäteatteriympäristössä tarjoaa
katsojilleen aidon elämyksen.
Esitykset: 3.7. klo 19, 8.7. klo 19,
10.7. klo 19, 13.7. klo 13, 16.7. klo
19, 18.7. klo 19.30,
20.7. klo 13, 25.7. klo 19.30, 27.7. klo
13 ja 19
Tiedustelut: Heimo Konttinen puh.
0400 573 360

Mä lehden luin...

K

iiltomadon kesäpääkirjoituksessa vapaa toimittaja ja kriitikko
Heikki Jokinen ruotii kokemuksiaan
opetusministeriön kulttuurilehtilautakunnassa.
Jokinen kirjoittaa muiden muassa
siitä, kuinka vaikeaa on käytännössä rajata, mitkä julkaisut ylläpitävät
”kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai
uskonnollisesta elämästä käytävää
yhteiskunnallista keskustelua” – kuten
virallinen muotoilu kuuluu.
”Joidenkin ihmisten mielestä yhteiskunnallista keskustelua on rauhantyö,
toisten mielestä sitä voi olla eläinten
oikeuksien puolustaminen”, Jokinen
muistuttaa
Ongelmallista on myös lehtien
taloudellisen tilan määrittely. Osalle
jyvitetään taustayhteisön kuluja, osalle
ei. Erityisesti Jokinen kummastelee
sitä, että ministeriön lomakkeessa
kustantajilta ei pyydetä tasetta vaan
tuloslaskelma ja talousarvio.

Ryynästen sukujuhlat
2008 Lapinlahdella

E

lokuun alussa 1.-3.8.2008 Portaanpään kansanopistolla järjestettävään sukujuhlaan ovat tervetulleita
kaikki Ryynäset ja heidän ystävänsä.
Sukujuhlaväelle avoimeen perinteen
keruu ja sukututkimusseminaariin
asiantuntijoiksi ovat lupautuneet mm.
Pekka Valta ja Urho Virkkunen. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Veikko
Ryynänen, 0400-817059, dunkki@
saunalahti.fi.

Ystävällisin terveisin
Kyösti Ryynänen
050-4113855
kyosti.ryynanen@kolumbus.fi
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Muistelukirjan tekeminen toi vuosikymmenien jälkeen yhteen varttuneita sataman
lapsia, seisomassa vasemmalta Pirkko Räsänen, Risto Mönkkönen, Auli Poutiainen
ja Sinikka Hiltunen, edessä istumassa Irja Puurunen, Seppo Kolehmainen ja kirjan
toimittaja Outi Vuorikari. Kuva: Eila Ollikainen.

Omin sanoin, omin avuin

A

rjen historia tapaa virallisissa
historiankirjoituksissa jäämään
vähemmälle huomiolle, vaikka
ehkä tavallisen ihmisten kannalta on sitä
tärkeintä.
Omaelämänkertamuistoista
näyttää
muodostuvan etenkin arjen varsinaisten
pyörittäjien, naisten oman laji. Eläkeiässä, perheen ja työn hiljennyttyä on aikaa
palata näin minä sen näin -kokemuksiin
jakaakseen ne nuorempien kanssa. .
Savossa on haikailtu kaupallista kustantajaa Kustannuskiilan lopettamisen
jälkeen, toistaiseksi turhaan. Kirjapainotekniikka auttaa julkaisemaan oma- tai
palvelukustanteina, varsin kohtuullisin
kustannuksin. Omalle vastuulle jää sisällön kriittinen arviointi ja työstäminen,
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mutta siihenkin apua löytyy.
Sataman lapset Kallaveden kaupungissa
Muistelmia eräästä rannallisesta korttelista, toimittaneet Outi Vuorikari ja Anja Salminen, ulkoasu Maija Voutilainen, painopaikka Offsetpaino Tuovinen Ky, Kuopio
Kuopion ikääntyvien yliopiston kirjoittajapiiristä alkunsa saanut kirja kuvaa
Minna Canthinkadun, Niemenkadun, Koljonniemenkadun ja Satamakadun kulmauksen korttelin taloissa 1930-60-luvuilla
asuneiden muistelijoiden voimin. Kirja
on saanut nimensä sataman läheisyydestä
ja sisältöön eksotiikkaa sisävesiliikenteen
loistoajoista. Kaukokaipuu ylsi rohkeasti ”savolaisten Amerikkaa” kauemmaksi,
kuten maailmansodan taistelujen kuuluksi
tekemän Toprukin (Tobruk) kahvilan nimi

kertoo. Tarinaa riittää 21 kertojan teksteissä joskus pienellä toistollakin. Vuosina
1927-1967 talonkirjojen mukaan asukkaita ehti olla nelisensataa. Helena Riekki kertaa käsityöläis- ja porvariskorttelin
varhaisvaiheita 1700-luvulta alkaen, mutta
varsinaiseen kukoistukseen alue puhkesi,
kun 1927 kenkätehtailija Antti Kaukonen
myi sen tuusniemeläisille Maria ja Pekka
Räsäselle.
Taloihin tehtiin kolmisenkymmentä
vuokra-asuntoa: hellahuoneita, huoneen
ja keittiön asuntoja, muutama isompikin.
Mukavuuksia ei ollut, yhteinen huussi pihanperällä kuten muissakin puu-Kuopion
taloissa. Elämä oli taloudellisesti niukkaa,
mutta ihmiset auttoivat toisiaan, mitä nyt
naiset joskus pitivät nokkapokkaa. Pienet
padat oppivat aikuisten elämästä sen mikä
nyt television tosisarjoista.
Tulevaisuuden julkkiksiakin pihapiirissä kasvoi. Näyttelijä Seppo Kolehmainen
asui 1940-luvulla isovanhemmillaan koulukortteerissa. Mummon luona kylässä
piipahti myös nuori kaunis Auli Poutiainen, tuleva oman kaupungin primadonna. Tanssimuusikkoina aloittelivat Cine
Antikainen, Matti Jääskeläinen ja Martti
Hämäläinen soittokaveri Pekka Kejosen
suuntautuessa kirjallisuuteen. Savolaisen
ruokamestarin Bertta Räsäsen vanhemmat
asuivat talossa ennen kalastajaperheen
muuttoa Riistavedelle.
Yksityisalbumeista ja museolta hankittu runsas kuvitus tekee puolet kirjan
sisällöstä. Pienenä puutteena lukija jää
kaipaamaan hakemistoa, 228-sivuisesta
teoksesta kiinnostavat asiat ja henkilöt on
etsittävä selaamalla. Kirjaa on myynnissä
Kuopion museon kirjakaupassa ja Suomalaisessa kirjakaupassa.

Riiholalta
elämänkerta runomittaan
Liisa Riihola: Liisan lappuset, graafi-

nen suunnittelu Silja Ahlsten, Arsmat Oy
Kuopio
Liisan lappuset kertoo pientilan emännän ja kolmen lapsen äidin elämästä runojen muodossa. Joskus on ollut rankkaa,
mutta vaikeuksia kirjoittaja ei muistele.
Liisa Riihola koki uskonnollisen heräämisen nuorena eikä usko ole myöhemmin
horjunut. Omin sanoin pienellä huumorilla kerrottu kokemus vakuuttaa maallisenkin lukijan.
Esikoisrunokirja ilmestyi Liisa Riiholan 80-vuotispäiväksi ja sitä on myynnissä
Pielavedellä helluntaiseurakunnan kautta
ja kirjakaupasta.

Rutakolta perimätietoutta
Ruotsalaisen kirjaamana
Kaarina Ruotsalainen: Jyrkän ruukin
herran rukkaset, taitto Esa Kuvaja, Kevama Kuopio
Kaarina Ruotsalaisen teki toistakymmentä vuotta sitten Kuopion Isänmaalliselle Seuralle kaksi julkaisua isoisän Lassi
Ruotsalaisen
(1857-1949) Rutakolta keräämästä perinnetiedosta, tarinoista ja taioista.
Hänellä oli erityisten sydämellinen suhde isoisään, joka leskimiehenä asui poikansa perheessä. Kiireinen äiti uskoi mielellään kuopuksen ukin katsottavaksi. Se
oli parasta esikouluopetusta. Yhdessä havainnoitiin luontoa ja käytiin hevospelillä
kauppareissulla, pikkutytöllä eväänä rusinalaatikko, ukilla Kallis hunajanpisara.
Eläkeikäisenä kirjoittaja palaa näihin
”lapsuuden hunajapisaroihin” ja arvioi
niiden merkitystä opettajakokemuksensa
kautta. Kunpa nykypäivän ukeilla olisi
aikaa vastaavaan lastenlastensa kanssa.
Kirjassa on muistoja Sonkajärven paikallishistoriasta esimerkiksi vedenlaskun
seurauksena syntyneestä Pankkilan kanavasta. Kirjoittaja kehottaa kysymään kirjaa Sonkajärven kirjastosta ja virastotalon
yhteispalvelusta.
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Pohjalainen on
uuden polven mummotyyppi
Riitta-Maija Pohjalainen: Haulikkomummot, Graafiset palvelut Kuopio
Riitta-Maija Pohjolainen on tullut lukijoille tutuksi maakuntalehden varttuneiden sivun itsellisenä kolumnistina, joka
on joskus valmis unohtamaan vaatimukset
ikään liittyvästä käyttäytymiskaavasta.

Tosin kipeä polvi silloin palauttaa maan
pinnalle.
Viisikymppisenä uudelleen hankittu
ajokortti vaatii haasteen ottamista siinä
missä kuukauden mittainen yksinoleskelu
kesämökillä. Uuden polven mummotyyppi tässä eittämättä on kyseessä. Haulikkomummoja voi kysellä Aapelista Kuopiossa.
EILA OLLIKAINEN

Kirjallista ilottelua ja vakavaa
pohdintaa Kirjakantissa

V

iides Kirjakantti-kirjallisuustapahtuma (4.–7.9.2008) keskustelee, ääntelee ja musisoi. Kirjakantin kunniavieraana on syksyllä 80 vuotta
täyttävä Lassi Nummi puolisoineen.
Kirjailijamatineassa kohtaavat 1950luvun modernisti Nummi ja nykylyyrikko Johanna Venho. Tapahtumassa kuullaan myös Nummen runoihin sävellettyjä
lauluja. Vuoripaimen-sarjan esittää Sari
Mokkila-Karttunen, ja Ancora-kuoroa
johtaa Jussi Mattila.
Äänirunouden kansainvälinen vieras
Tomomi Adachi tulee Japanista. Häntä kuullaan seminaarissa ja ääniklubilla.
Adachin puhe tulkataan japanista suo-

meksi. (Katso erillinen tiedote Tomomi
Adachista 9.5.2008)
Laulaja-lauluntekijä Heikki Salo avaa
laulun tekemisen saloja. Hän esiintyy myös
päävieraana Trubaduurit lavalla -illassa.
Musiikkikeskuksen Jazzklubilla jammailevat nuoret runoilijat Sanna Karlström
ja Risto Oikarinen sekä jazztrio Mikko
Pasanen, Marko Salmela ja Mikko Toivanen. Iltaa isännöi Taisto Leppäsaari.
Slämärit lavalla -illassa Poetry slam
SM -kisojen historian parhaimmisto saapuu Kirjakanttiin. Mukana on tuore Poetry slam 2008 -mestari. Isäntinä ovat Olavi
Rytkönen ja Jouni Tossavainen.
Kirjakahvilassa Tuomas Kyrö ja Sofi

Äänirunouden kansainvälinen vieras Tomomi Adachi tulee Japanista.
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Oksanen keskustelevat kirjailijan moraalista ja etiikasta. Vestäjien kirjaillassa
Markku Turunen juttelee Savonia-palkitusta Löytötavaraa-esseekokoelmastaan
Väinö Immosen kanssa. Kirjakantin tietokirjaillassa Peter von Bagh kertoo Tieto-Finlandia-palkitusta teoksestaan Sininen laulu.
Sanataideseminaarissa nuortenkirjailijat Anne Leinonen ja Eija Lappalainen
pohtivat lukemisen ja verkkopelaamisen
suhdetta. Voiko kirjoihin upota samalla
tavalla kuin pelaamiseen? Keskustelua
nuortenkirjoista jatkavat Tuija Lehtinen
ja Jukka Parkkinen.

Kirjakantin
aikana
avautuu
(1.−29.9.2008) Pia Westerholmin kirjankuvitusnäyttely Jukka Parkkisen kirjaan Karhumäen Otso ja Karhunkierros.
Lukumaratonissa luetaan Parkkisen Karhukirjeitä. Näyttelyyn liittyy myös lasten
sanataidetyöpajoja. Kirjakantin koululaisvierailuja tekevät Tuija Lehtinen ja Risto
Oikarinen. Elina-kirjastoauton matkaan
lähtevät Jukka Parkkinen ja maaseutukierrokselle Marja-Leena Lempinen.
Kirjakantin järjestävät Pohjois-Savon Kirjallinen Yhdistys Vestäjät ry ja
Pohjois-Savon taidetoimikunta.
www.kirjakantti.fi

SAVON KIELEN SEURA RY JÄSENANOMUS
Savon kielen seuran tarkoituksena on
1. savon kielen ja savolaismurteiden tutkiminen ja hoitaminen
2. savolaisen puhekielen ja kirjoitetun kielen säilyttäminen ja kehittäminen
3. kirjailijoiden sanataiteen tutkiminen ja hyödyntäminen
4. savolaisen ilmaisun kaikinpuolinen tukeminen
Haluatko perustella hakemustasi tai tehdä esityksen seuran toiminnan
kehittämiseksi?
_____________________________
Paikkakunta ja päiväys

______________________________
Nimi (selkokielisesti)

_____________________________
Allekirjoitus

________________________________
Osoite

				
					

Valitse ja ilmoita
sopivin vaihtoehto:
* Jäsenmaksu (sis. Aakusti- lehden):
15 euroa/vuosi
* Aakusti- lehti: 15 euroa/vuosi
* Yhteisöjäsenmaksu: 30 euroa/vuosi
* Kannatusjäsen: 150 euroa/vuosi
* Ainaisjäsenmaksu: 150 euroa

________________________
Postinumero ja paikkakunta
Palauta lomake osoitteeseen:
Birgitta Pajusilta
Vuorelankatu 12 – 14 A 4
70300 KUOPIO
Tai lähetä tiedot sähköpostitse:
birgitta.pajusilta@dnainternet.net
puh. 040 572 9776
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Savon kielen murreviikolla 10 -vuotisjuhlavuosi

Murreviikko alkaa 30. kesäkuuta,
keskiviikkona pietään taakoo

S

avon kielen seura järjestää jo perinteeksi muodostuneen, yleisön
suosion saavuttaneen murreviikon.
Ohjelmaa on päivittäin torilla klo 12 – 13
ja myös yleisölle on varattu mahdollisuus
savon kieliseen jutusteluun torin esiintymislavalla.
Maanantaina 30.6. murreviikon avaa
seuran puheenjohtaja Osmo Hänninen ja
kaupungin edustaja lausuu tervehdyssanat.
Avajaispäivän piällysmiehenä on Asko
Ruuskanen. Vuoden 2008 murremestari
Kalevi Puronheimo esiintyy. Ohjelmaa
esittävät myös Sirkka Väätäinen, Savonia- orkesteri ja kuullaan myös haitarimusiikia.
Tiistaina 1.7. Anna-Liisa Happonen
tuo mukanaan esiintyjiä Koillis-Savosta.

L

Keskiviikkona 2.7. on torilava muussa
käytössä. Torstaina 3.7. piällysmiehenä on
Matti Lehomonen ja Sisä-Savon vuoron
on tuoda ohjelmansa esille.
Perjantaina 4.7. Heinäahon näytelmäpiiri ja kansanmusiikkiryhmä esiintyvät
kutkuttavalla savolaisella huumorilla.
Piällysnaesena on Anneli Valta-Lisitsin.
Esityksessä on mukana kolme murremestaria!
Murreviikon päättäjäispäivänä lauantaina 5.7. on vuorossa murreviikon idean
keksijä, stadin savolainen Arkki Hyvönen.
Tervetuloa Kuopion torille nauttimaan
lupsakkaasta savon kielestä.
Birgitta Pajusilta

Kolme kuopiolaista runoilijaa
Poetry slam SM-finaaliin

avarunouden eli Poetry slamin Kuopion osakilpailu runoiltiin Kirjakauppa
Oivassa lauantaina 14.6. Kuopion karsinnasta Oulun SM-finaaliin pääsee kolme parasta runoilijaa. He ovat Riina Särkilahti 113 p., Tarja Ruippo 106 p. sekä
Seija Hämäläinen 104 pist.
Slameissa esitetään vain omia runoja, aika on rajattu kolmeen minuuttiin ja
yleisön joukosta valittu tuomaristo antaa pisteet.
Slamien SM-finaali on järjestetty seitsemän kertaa ja kolmena viime vuonna
kirjallisuustapahtuma Kirjakantissa niin, että karsintoja on pidetty kahdeksassa
kaupungissa. Oulun loppukilpailu on 30.8., ja vuonna 2009 finaali kisataan Kotkassa.
Lavarunoilut järjestää Oiva ja Runokukko: Olavi Rytkönen & Jouni Tossavainen (www.runokukko.blogspot.com ).
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Vuoden kotiseututeko-tunnustus
Risto Lappalaiselle

P

ohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton myöntämän Vuoden kotiseututeko
-tunnuksen sai tänä vuonna kotiseututyön monitoimimies Risto
Lappalainen Kuopiosta. Lappalaisesta voi todeta, että ”monena
mies eläessään” ja toimissaan
hän on edistänyt savolaisuuden
näkymistä julkisuudessa sekä
murteen elävää käyttöä.
Risto Lappalainen voitti Savon murremestaruuden 2003 ja
sijoittui neljänneksi valtakunnallisessa murremestaruuskilpailussa. Sittemmin hän on toiminut
kesäisen Kuopion murretorin
vetäjänä ja esiintyjänä sekä murrekilpailujen tuomarina.
Risto Lappalainen tuli 20062007 vanhemmalle polvelle ja
turisteille tutuksi Kuopion sotaveteraanimuseon hoitajana ja
oppaana. Hän järjesti vapaaehtoisvoimin kerättyjä kokoelmia ja kehitti
esittelyä myös nuorempia kävijöitä varten,
mikä lisäsi kiinnostusta veteraanimuseota
kohtaan ja nosti kävijämääriä. Kasarmialueella pidetyt yleisötapahtumat vetivät
nekin yleisöä. Julkisen taloudellisen tuen
niukkuuden takia hän joutui kuitenkin lopettamaan työn museossa 2007 lopussa.
Aktiivityövuosinaan Risto Lappalainen
ehti työskennellä piiripäällikkönä, henkilöstökouluttajana, rikossovittelijana ja
somistajana. Eikä hän aio tyhjän pantiksi heittäytyä eläkeläisenäkään. Kun mies
asuu ”mualiman navalla” eli Kuopion
torin laidassa, niin takuuvarmasti kesällä
hänet tapaa sieltä huastelemassa ja kaupanteossa.
Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen

Murremestari Risto Lappalainen tunnetaan myös veteraanimuseon vetäjä Olga
-rouvansa kanssa.

Vuoden kotiseututeko-tunnustuksen Risto
Lappalaiselle
ojensi PohjoisSavon kotiseutuyhdistysten
liiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi
Moisander.
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Saksittuja

Leikkeet kokosi
Marja-Riitta Saastamoinen

Koominen kielikolari
Heimojen väliset erot ja murteisiin kätkeytyvät asenteet kiehtovat kirjailija Pirkko Saisiota. Hänen uusin näytelmänsä
Omat koirat on riemastuttava kielikylpy,
jossa hämäläiset ja karjalaiset ottavat mittaa toisistaan.

Murteet ovat asenteita
Teatterikorkeakoulussa dramaturgian
professorina toiminut Pirkko Saisio näkee
murrebuumin reaktiona Euroopan unioniin ja globalisoitumiseen liittyvälle vaatimukselle olla urbaani ja edustuskelpoinen
yksilö. Murre paljastaa juuret ja piirtää
esiin puhujan kotiseudun. Kun Omat koirat –näytelmän karjalaismies Ontrei saa
ensimmäisen kerran suunvuoron, repliikissä avautuu kokonainen menetetty maailma: espanjantautiin menehtynyt vaimo ja
kranaatinräjähdyksessä kuollut hevonen,
pitsimäisin puuleikkauksin koristettu kuusihuoneinen talo, omenapuut, garderobi,
höyläpenkki ja naapurit.
Pirkko Saisio luonnehtii murteilla kirjoittamista haastavaksi. Murteet vaativat
omanlaisensa rytmintajun.
- Ihanteellisimmillaan näytelmän kieli
antaa illuusion puhutusta kielestä, jota se
ei kuitenkaan ole. Sama pätee murteisiin.
Näytelmäkirjailijana en kirjoita oikeaoppisia murteita, vaan murrepohjan, joka
ruokkii roolihenkilön karriääriä. Kerran
eräs teatterinjohtaja ehdotti murteen vaihtamista, koska kyseiseen rooliin olisi ollut
tarjolla hyvä näyttelijä toiselta puolelta
Suomea. Tämä kielii oivalluksen puutteesta, siitä, että murteet ovat asenteita.
(Eija
Mäkinen,
Kotiliesi
nro
5/11.3.2008)
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Murrekorvalla kuulee
menneisyyteen
Minulla on hyvä murrekorva yhden
murteen suhteen. Erotan taatusti Karjalan
Kannaksella syntyneet väkijoukosta tuota pikaa. Murre istuu ihmisessä, vaikka
yleiskieltä oltaisiin puhuvinaankin. Olen
ihan keskisuomalainen, mutta olen viettänyt lapsuuden kesät kielikylvyssä mummolassa, jossa puheliaita tätejä riitti ja hyö
ain haastoit.
Opin lapsuudessa niin paljon tarinoita Kivennavasta, että kun mummolaa oltiin aikoinaan tyhjentämässä, tiesin heti,
mitä haluan sieltä muistoksi. Ilmoitin, että
minä otan Kivennapa-kirjan.
(Margit
Vesterinen,
Suur-Keuruu
4.4.2008)

Kansanhuumori tuskin on köyhää
Käsitys sivistyneistön ja rahvaan huumorin jyrkistä eroista kuuluu viime vuosisadan huumorintutkimuksen ideologisiin
pöhköyksiin.
Hurskaana luulona nimittäin oli, että
ruokoton maailmasta katoaa, kunhan rahvas oppii syömään ryysyt rinnoillaan ja
jättämään lusikkansa nuolematta. Niin
rahvas oppisi hillitsemään ”sisäelintensä
liikettä”. No, tällä kannalla ei liene enää
kukaan.
Ylevän tulkinnan mukaan huumorin ja
koomisen on ajateltu yhtyvän korkeimmissa muodoissaan elämän vakavuuteen.
Mutta kansanhuumorissa ollaan kiinnostuneita siitäkin, mikä on mahdollista, mutta
ei välttämättä totta.
Kysyä myös sopii, onko vakavuus välttämättä totuuden kumppani. Voihan humoristinenkin asenne asioihin olla aidon
tiedonhalun läpäisemä, ja huumorin avulla
voidaan ilmaista monia asioita, jotka muutoin jäisivät varjoon. Tosikkojen ja humoristien rajat eivät sitä paitsi mutkittele vain
ihmisten välillä, vaan myös sisällä.
Ehkä kannattaa muistuttaa siitäkin, että

kukaan henkilö tai mikään taho ei ole ainakaan julkisesti vaatinut, että rasistista, seksististä tai etnisiä, uskonnollisia ja
sukupuolisia vähemmistöjä loukkaavaa
huumoria pitäisi olla vapaasi esillä ja että
sellaista tulisi suosia medioissa.
(HS, mielipide, Seppo Knuuttila
6.4.2008, vastine Anna-Stina Nykäselle)

Metsän koira jo syntyessään
Oikeastaan Leena Vilkki ei haluaisi
olla susikirjailija, vaikka hän on juuri julkaissutkin teoksen Susi luonnossa ja kulttuurissa.
Hänellä on ehdotus suden uudeksi nimeksi. Koirahan on susi, joka on kesytetty
ja tuotu sisään ihmisasumuksiin, minkä
jälkeen sitä on alettu kutsua koiraksi. Nyt
pitäisi tehdä toisin päin ja alkaa nimittää
sutta metsän koiraksi.
Millainen sitten ihminen olisi ihmiselle,
jos ihminen olisi ihmiselle metsän koira?
”Ihmiset olisivat paljon kosketuksissa
keskenään, iloisia ja sosiaalisia. Metsän
koirien lauma on organisoitunut ryhmä,
jossa kaikista huolehditaan. Se olisi tavoiteltava olotila!”
(Jouni K. Kemppainen, HS Kuukausiliite, maaliskuu 2008)

Eurooppalainen pallopeli
Yksi asia, joka erottaa meitä eurooppalaisia toisistamme, on kommunikaatiotyyli. Jokaisella kulttuurilla on oma tapansa
vaihtaa ajatuksia, argumentoida ja neuvotella. Eri kielillä ajatellaan eri tavoin, ja
erilaisten mentaliteettien kohtaaminen voi
johtaa konkreettisiin ongelmiin. Pienikin
kulttuuriero voi myrkyttää ilmapiirin ja
estää viestinnän. Pahimmassa tapauksessa
kansainvälinen yhteistyö kaatuu kokonaan
siihen, etteivät eri kulttuurien edustajat
löydä yhteistä säveltä.
Germaanisia kieliä puhuvissa kulttuureissa kommunikaatiotyyli muistuttaa
pöytätennistä. Vauhdikas keskustelu on jo

sinänsä nautinto, ja ihmiset keskustelevat
mielellään asioista, vaikka eivät olisi yhtään eri mieltä.
Keskeyttäminen on kohtaliasta, sillä se
on huomionosoitus: olen niin kiinnostunut
siitä, mitä toinen on juuri sanomassa, etten millään malta odottaa kunnes hän saa
lauseensa päätökseen. Heti, kun oivallan,
mitä toinen ajattelee, keskeytän, nappaan
ajatuksen, lisään siihen jotain, annan sille
uuden näkökulman, käännän sen ylösalaisin ja pelaan sen takaisin. Tätä kutsutaan
aktiiviseksi kuuntelemiseksi, suunvuoroa
ei odoteta, vaan se otetaan.
Suomalainen ei ryhdy puhumaan ennen kuin hän tietää, mitä haluaa sanoa,
eikä ennen kuin hän on suorittanut ajatusprosessinsa loppuun. Sitten hän ilmoittaa
lopputuloksensa mahdollisimman ytimekkäästi ja lyhyesti: ”Näin on marjat!”
(Roman
Schatz,
Ilta-Sanomat
29.3.2008)

Murteita ja ”murteita”
En puhu mistään koirien lukemistoista,
vaan kielenkäytöstä sanoma- ja aikakauslehdissä. On hyväksyttävää ja jopa toivottavaa, että eri seutujen murteita käytetään
puheessa ja kirjoituksissakin. Mutta välillä
kyllästyttää yhden ja saman alueen – pääkaupunkiseudun – kielenkäytön ylivalta.
Oman paikkakuntani murteessa eivät
substantiivit likikään aina saa ari-päätettä,
tällaiset nimisanat kuulostavat korvissani
lapsenkieleltä. Päikkäreiltä herättyä piilarit päähän, hiilarit suuhun ja ostarille.
Ei muu aut ko teh vastaisku ja ruvet vallan tämmöst kotomurret kirjottama. Kiusa
se on piänki kiusa.
(Nimimerkki Kauneus on kulijan korvassa, ET-lehti nro 4/18.3.2008)

Pikku-Nilikki hytkytti Nötköttiä
Rantajalkapallon Suomen mestarit kannustivat raivoisasti hyökkääjäänsä EMpaineissa.
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Tampere. Pirkkahallin katsomossa rumpuryhmä takoi, taputti ja hoilasi väsymättä kannustusveisuaan: ”Nilkkii, Nilkkii,
Nilkkii, Nilkkii, Nilkkii, Nilkkii.”
”Nilkki” tai pohjanmaaksi ”Nilikki” on
Jani Haapamäki, joka paini 55 kilon sarjassa hienosti pronssiotteluun, jonka kuitenkin hävisi Unkari Peter Modosille.
Noin 30 kaverin kannustusryhmä on
beachfutisjoukkua FC Nötkötti, jossa
Haapamäki pelaa hyökkääjänä ja ”kliinisenä viimeistelijänä”.
(Petteri Ala-Kivimäki, HS 6.4.2008)

Savon murrehan
on suorastaan eroottista!
Nyt olen vaikuttunut voimakkaasti
Sirpa Kähkösen Mustat morsiamet –kirjan päähenkilöstä. Hänenkin nimensä on
Anna. Anna on säikky maalta Kuopioon
muuttanut palvelustyttö, joka pikkuhilaa
oppii ottamaan oman tilansa maailmassa.
Miten ilahduttavaa olikaan lukea, kun hän
ensimmäisen kerran sanoo anopilleen vastaan puolustaessaan miehensä veljenpoikaa Jalmaria. ”Ei se teiän kuolinpanttina
tiällä jouva olemaan! Sen pittää mieheks
kasvoo ja elämätä ellee!” Ja nyt sekin on
sitten todistettu, että savon murteella voi
kirjoittaa sänkykamarikohtauksia ilman
että lukija kuolee nauruun. Savon murrehan on suorastaan eroottista!
(Anna-Leena Härkönen, Anna nro
10/6.3.2008)

rasitteeksi uutistyössä. Samanheimoisten
kanssa murre kuitenkin tulee esiin”, Arvi
Lind miettii.
(Jaana Tapio, Matkaan 6.3.2008)

Savon murteella vakavasti
”Ihan vitsillä testasimme, miltä sanoitukset kuulostaisivat savoksi. Yllättäen ne
toimivat hyvin.”
Koossa oli koko synkkä poppoo: Savon
Surma, Puijon Perkele, Woema, Musta
Savo ja Viikatemies.

Karmeita tarinoita
Paitsi yleisöön Verjnuarmu upposi
myös levy-yhtiöön, ja debyyttilevy Muanpiällinen helevetti julkaistiin 2006. Murre
on istunut metalliin niin hyvin, että nyt
on valmiina toinen levyllinen kappaleita. Musiikki on tyyliltään savometalllia
ei deathmetallia, jota lauletaan savoksi.
Vaikka murre mielletään usein humoristiseksi, sanoituksista on Savon Surman mukaan turha etsiä huumoria – tai sitten se on
tosi mustaa.
Vaikka Savon Surma nykyään vaikuttaa
Tampereella, fanit voivat olla huoletta: savolaisuus ei kitaristista karise. Tausta on
miehelle sen sortin ylpeyden aihe. Ja tuskin karisee lupsakka huumorintajukaan,
joka ei tosin ulotu Verjnuarmuun. Bändi
soittaa vakavaa musiikkia, kuolemanvakavaa sellaista.
(Verjnuarmun kitaristi Savon Surma,
Matkaan 6.3.2008)

Uutisankkurin eldorado

Nuorten ääniä Ähtärissä

Uutisankkuri Arvi Lind on kotoisin
Lauritsalasta, vaikka monet tuntevatkin
hänet lappeenrantalaisena.
Lappeenrannan profiilia nostaa teknillinen yliopisto, jonka opiskelijat piristävät
kaupungin katukuvaa. Puhetta puolestaan
elävöittää murre. ”Lappeenrantalaiset
ovat mie-kansaa. Toisaalta Etelä-Karjalan
murre ei ole niin vahva, että se olisi ollut

Ähtäriin on 14-vuotiaan tamperelaisen
Iira Halttusen esikoisnäytelmä, joka kuvaa pienen paikkakunnan elämää 1990-luvun puolivälissä yhden perheen näkökulmasta. (Näytelmää estettiin Helsingissä
huhtikuussa (KOM-teatteri) ja Lahdessa
toukokuussa.)
- Tämä on kahdeksas versio ja toteutus
lähellä sitä, mitä itse kuvittelin, Iira tote-
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si ennen ensi-iltaa. Raivoa ja rakkautta
huokuvan näytelmänsä Iira on kirjoittanut
omalla murteella, jonka hän sanoo syntyneen Turku-Savo-Tampere–akselilla.
(Kotiliesi nro 5/11.3.2008)

”Yhistys on sitä mikskä sen tekköö”
Kuopion Kuulonhuolto ry juhli äskettäin 50-vuotista taivaltaan Kuopion kaupungintalossa. Juhlan kunniaksi yhdistys
julkaisi historiikin nimellä Yhistys on sitä
mikskä sen tekköö. Puheenjohtajana vuodesta 1995 toiminut Titta Väisänen iloitsee, että tiedot ovat kansien välissä.
(Hilkka Sipilä, Kirkko ja koti nro
6/28.3.2008)

Näyttelijä Marita Viitasalo,
Maa on syntinen laulu:
Elokuuksi minut sitten lähetettiin Kittilän Könkäänkylään maalaistaloon oppimaan lypsämistä ja Lapin murretta. Monet
luulevat edelleen, että olen pohjoisesta
kotoisin.
(Heini Saraste, ET nro 4, 18.3.2008)

Kielitoimisto suosittaa
Haarasoipio sellon nimityksenä, joukkoistuin sohvan sijaan. Voi sitä Kielitoimistoa! Mistä se näitä keksii? Ei mistään.
Haarasoipio oli pilapiirtäjä Kari Suomalaisen irvailua eikä joukkoistuintakaan ole
virallinen taho koskaan esittänyt.
”Jotkut luulevat, että täällä keksitään
sanoja. Se ei pidä paikkaansa”, sanoo Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja EijaRiitta Grönros.

Sanaston hylkiöt
Nämä sanat ovat joskus esiintyneet sanakirjoissa mutteivät ole jääneet elämään:
eriö		
wc
hitiö		
bakteeri
hyrysysy x)		
auto
kieppo, pallopullo
roll-on

kuularuisku		
konekivääri
nostolippu		
sekki
panssarinkauhu
sinko
paukkumaissi popcorn
valokuvauskone
kamera
verkkopallo		
tennis
x) jo Nykysuomen sanakirjassa sävyltään leikilliseksi mainittu.
(HS:n NYT-liite nro 17/2008, Ville Eloranta)

Suur-Savon Sähkö
menee pilkkahinnalla
- Savolaiset haluavat mukaan tyhmyreiden listalle
Suur-Savon Sähkö myydään alihinnalla
uuteen savolaiseen energiayhtiöön, josta
Mikkelin kaupunki saa aivan liian suuren
osuuden, arvostelee tunnettu KHT-tyilintarkastaja Pauli Vahtera.
Vahtera ei myöskään ymmärrä, miksi
saksalaiselle energiajätille E.ON:lle avataan ovi savolaiseen sähköbisnekseen.
”Nyt savolaiset haluavat mukaan tyhmyyksiä tekevien päättäjien listalle”, hän
sanoo.
(Jyrki Iivonen, HS 6.5.2008)

Kulttuuritoimittaja herkistyy
Väinämöinen, tuo savolainen ketku.
Siinä meni lapsenuskoni Elias Lönnrotin
kokoamaan Kalevalaan. Väinämöinenkö
muka runonlaulajista suurin, naimaton
karjalainen?
Kissanviikset. Oikeasti hän oli savolainen ukkomies ja naimisissa Pohjan eukon,
kaiken pahan alkuunpanijan kanssa.
Väinämöisen hahmon muuttuminen on
aivan tieteellisesti tutkittu. ”Helmikuun 11.
päivänä 1816 Carl Axel Gottlund kirjoitti
muistiin Juvan Ronkaalasta kotoisin olevalta Matti Immoiselta kalevalamittaisen
runon, jonka mukaan Väinemöinen oli Savosta ja mäni naiman Lovetaren, Pohjan
euko, ja toi tänne kotin”, Siikala luennoi.
(Kirsikka Moring, HS 10.5.2008)
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Maukasta
savon kieltä
seitsemänä
päivänä
viikossa,
edullisesti
kotiin
toimitettuna

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

www.savonsanomat.fi
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