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Presidentti Martti 
Ahtisaari vieraili 4.5. 

2009 Kuopiossa, koulu- ja 
kotikaupungissaan. Hän 
on nähnyt paljon maail-
maa. Se on auttanut häntä 
auttamaan muita. Tuo 
auttaminen toi hänelle 
Nobel-palkinnon. Aakusti 
saa kunnian julkaista hänen Snellman-lu-
entonsa.

Avuntarvitsijoita riittää, kun talouden 
pyörät ovat nyt hiljentäneet jyskytystään, 
jolleivät ne ole peräti pysähtyneet.

Presidentti Ahtisaari tarkastelee koto-
maamme osuutta maailman taloudessa ja 
taloutemme riippuvuutta muiden maiden 
tilanteesta. Hän toteaa, että monia asioi-
ta voidaan tehdä monella tavoin oikein 
samoin kuin niitä voidaan tehdä monella 
tapaa myös väärin. Ihminen on kuiten-
kin aina keskiössä. Maailmalta löytyy 
esimerkkejä moneen lähtöön. Niistä on 
syytä oppia. Maailmalla on siis syytä 
liikkua.

J.V. Snellmanin Kuopion kausi alkoi 
hänen palattuaan pitkätä ulkomaanmat-
kalta. Hän pystyi tuoreeltaan vertaamaan 
maamme ja Savon tilannetta mielessään 
näkymät 1800-luvun puolivälin Kes-
ki-Euroopasta. Eurooppa oli hiljattain 
selviytynyt Napoleonin myrskyisästä 
ajasta, joka oli tehnyt mahdolliseksi myös 
Suomen aseman suuren muutoksen. Hän 
ymmärsi, että suomalaisten tuli panostaa 
kansalliseen kultuuriin. Elämme yhä tuol-
la Snellmanin ohjaamalla tiellä. Opimme 
omalla kielellämme.

Presidentti Ahtisaari painottaa pu-
heenvuorossaan ulkomailla liikkumisen 
merkitystä. Hän on huolissaan siitä, ettei 
kaikkia nuoria saada maailmalle osaa 

On monta tapaa tehdä oikein 
-keskiössä kieli ja kulttuuri

opistaan saamaan. Eri-
tyisesti liikkuminen on 
helppoa Euroopassa, kun 
rajat ovat poistuneet ja 
liikkumista rohkaistaan 
sekä myös rahoitetaan 
monella tavalla.

Juuri savolaisten tulisi 
kuunnellä herkällä kor-

valla Ahtisaaren sanoja. Savolaisuus mer-
kitsee helppoa henkistä liikkuvuutta ja 
sosiaalista liittyväisyyttä. Molemmat ovat 
tarpeen, kun oppia haetaan. Juuri koulun-
sa päättäneet ovat hänen mielestään se 
ryhmä, jolla on etuoikeus käyttää eu-
rooppalaisen liikkuvuuden saatua lahjaa 
hyväkseen. Se parantaa myös vanhojen 
eurooppalaisten kultuurikielten hallin-
taa. Lisääntynyt kielitaito parantaa myös 
tietoisuutta maastamme eräänä Euroopan 
luonnonolosuhteiltaan harvinaisuutuisena 
osana. 

Saimaan, maamme suurimman vesis-
tökokonaisuuden tunnettavuus kasvaa 
näiden liikkuvien nuorten myötä. Saimaa 
on yksi suurimmista järviketjujen ko-
konaisuuksista Euroopassa. Järvet ovat 
harvinaista herkkua monessa maassa. 
Savolaisten kotiseudut tulevat tutuiksi.

Olemme nyt lähestymässä seuraavaa 
Suomen murremestaruuskoitosta. Savon 
kielen seuralla on perinteitä puolustetta-
vanaan ja nytkin erittäin hyvä joukkue. 
Toivomme menestystä, mutta tärkeinä on 
se, että kaikki oman kielemme kotoiset 
murteet ja kielen muunnokset pääsevät 
taas julkisuuden polttopisteeseen. Se 
rohkaisee ihmisiä käyttämään kotoisia il-
maisuja ja viljelemään samalla huumoria.

Osmo Hänninen 
puheenjohtaja
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Hyvä rehtori Uusitupa, hyvä kau-
punginjohtaja Paronen, hyvät nai-
set ja herrat,

On mieluista palata kaupunkiin, johon 
liittyy niin monia mieluisia muistoja. On-
han tämä varhaisen nuoruuteni ja ensim-
mäisten kouluvuosieni kaupunki. Vielä 
miellyttävämmäksi tekee tuloni se, että te 
kuopiolaiset olette nähneet hyväksi myön-

Presidentti Ahtisaari patistaa 
nuoria Snellmanin jalanjäljille

Presidentti Martti Ahtisaari tutustui Kuopiossa mm. Saaristokaupunkiin ja tapasi siellä 
pian valmistuvan nimikkokoulunsa tulevia oppilaita.  Kuva: Savon Sanomat/Juha Pootanen

Presidentti Martti Ahtisaari puhui 
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-
Savon rahaston 46. vuosijuhlas-
sa ja apurahojen jakotilaisuudessa 
Kuopiossa kansainvälistymisen 
haasteista. Aakusti-lehti julkaisee 
presidentti Ahtisaaren Snellman-
luennon. Väliotsikot ja tekstikoros-
tukset ovat toimituksen laatimia. 

tää minulle Saima-mitalin.
Muistaen sen suuren merkityksen, joka 

J.V.Snellmanin Saima-lehdellä oli jo, mita-
linnimikin kertoo halusta valistaa ja opet-
taa. Se on aina ollut lähellä sydäntäni.

Kun Johan Vilhelm Snellman tuli tän-
ne Kuopioon yläalkeiskoulun rehtoriksi 
ja sanomalehtimieheksi vuonna 1843, hän 
oli sen ajan mittapuulla paljon maailmaa 
nähnyt mies. Hän oli juuri sitä ennen teh-
nyt laajan opintomatkan, joka ulottui Köö-
penhaminaan, Hampuriin, Düsseldorfiin, 
Müncheniin ja Wieniin. Myös Prahassa 
hän viivähti. 

Matka keskeisestä Euroopasta Savoon 
oli pitkä niin virstoina mitaten kuin henki-
sestikin. Kuopio oli tuolloin todella vielä 
pikkukaupunki. Th. Rein arvioi Snellman-
elämänkerrassaan, että täällä oli vain pari 
kolme tuhatta asukasta. Sellainen väestö-

Kansainvälisten valmiuksien kehitys riippuu  
nuorella iällä saadusta opista ja kokemuksesta
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pohja ei tarjonnut kovin hyviä lähtökohtia 
sanomalehden julkaisemiselle, mutta se ei 
Snellmania pelottanut. Hän oli vakuuttu-
nut siitä, että syrjäisessä Kuopiossakin oli 
ajateltava muuta maailmaa ja oltava sel-
villä sen muutoksista.

Ulkomailla opiskelua kannustettava
Tuohon aikaan ei vielä puhuttu globaa-

lisuudesta. Käytännössä useimpien suo-
malaisten maailmankuva ei juuri ulottunut 
kovin kauaksi oman kotimaakunnan rajo-
jen ulkopuolelle. Silti maan lukumääräl-
tään vähäinen sivistyneistö saattoi seurata 
Euroopan suurten metropolien keskustelua 
varsinkin kansallisuusaatteesta Snellma-
nin tietojen ja kokemusten pohjalta. Hän 
ymmärsi hyvin sen, että oman maan kehi-
tys riippui myös siitä, miten hyvin olimme 
selvillä muiden edistyksestä. 

Tänä päivänä näyttää siltä, että suoma-
laisia korkeakouluja vaivaa merkillinen il-
miö. Opiskelijoiden halukkuus ja valmius 
ulkomaisiin opintoihin on pikemminkin 
vähenemässä kuin kasvamassa. Euroopan 
tärkeisiin yliopistokeskuksiin hakeutuu 
entistä harvempi, vaikka mahdollisuudet 
siihen ovat Euroopan unionin jäsenyy-
temme ansiosta entistä paremmat. Tätä ei 
voida selittää edes sillä, että elämme nyt 
taloudellisesti vaikeita aikoja.

Ulkomaille lähtevien korkeakouluopis-
kelijoiden lukumäärä kasvoi melko tasai-
sesti tällä vuosikymmenellä aina vuoteen 
2006 saakka, mutta sen jälkeen kasvu tait-
tui ja kääntyi hieman laskevaksi. 

Vuosi 2006 oli todellinen taloudellisen 
korkeasuhdanteen vuosi. Sitä vastoin ul-
komaalaisia opiskelijoita on hakeutunut 
Suomeen tasaisesti kasvavana virtana ja 
heitä on nyt suunnilleen yhtä paljon kuin 

suomalaisia ulkomailla. Se on tervetullut-
ta kehitystä.

Mukavuuden rakkaus  
ohjaa liiaksi valintoja 

Kiinnitän huomiota näihin kehityskaa-
riin sen johdosta, että opiskelevan nuori-
son kansainvälisten valmiuksien kehitys 
riippuu ratkaisevasti nuorella iällä saa-
dusta opista ja kokemuksesta. Jos opiske-
luvuosia ei käytetä kansainvälistymiseen 
on siihen perheen perustamisen ja työuran 
alkamisen jälkeen paljon vaikeampaa saa-
da otetta. Mitä vähemmän meillä on niitä, 
joilla on sekä halu että kyky käyttää hy-
väkseen muualla saatua oppia, sitä vaike-
ampaa on myös oma uudistumisemme. 

Näyttää siltä, että taipumus mukavuu-
den rakkauteen ja haluttomuus siihen ris-
kinottoon, mikä kieltämättä ulkomaisiin 
opintoihin liittyy, ohjailee liian suuressa 
määrin opiskelevan nuorison valintoja.

EU:n vaikutus jokapäiväistä,  
välinpitämättömyys merkillistä

Tämän päivän uutisotsikot kertovat 
sangen havainnollisesti sen, miten pitkälle 
tämänkin maan hyvinvointi ja menestys 
riippuu muista. Meksikon influenssaepi-
demia ei ole mikään yhdentekevä valta-
merien takainen painajainen.

Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilta al-
kanut finanssikriisi tuntui jo muutaman 
viikon jälkeen puhkeamisestaan suoma-
laisten työttömyyslukujen kasvuna. Me 
olemme mitä suurimmassa määrin osa 
kansainvälistä yhteisöä eikä se ole vain 
juhlapuhetta vaan arkitodellisuutta. Me 
tarvitsemme kasvavassa määrin niitä val-
miuksia, joita menestys näin muuttuvassa 
maailmassa edellyttää.

Jäsenyytemme Euroopan unionissa on 
vaikuttanut niin monipuolisesti ja niin sy-
vällisesti monien suomalaisten elämään, 
että ajatus välinpitämättömyydestä sitä 
kohtaan tuntuu merkilliseltä. 

Kuukauden päästä valitaan Euroopan 
parlamentin jäsenet. Mielenkiinto sitä 

Euroopan tärkeisiin yliopis-
tokeskuksiin hakeutuu entistä 
harvempi, vaikka mahdolli-
suudet siihen ovat Euroopan 
unionin jäsenyytemme ansios-
ta entistä paremmat. 
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kohtaan näyttää olevan laimeaa. Kuiten-
kin juuri tuo elin on kaikista EU-elimistä 
se, jonka merkitys ja vaikutusvalta on kas-
vanut eniten. Sen kokoonpanosta riippuu 
myös kasvavassa määrin suomalaisten 
hyvinvointi. On hyvä muistaa, että unio-
nin eri toimielimissä päätetään monesta 
sellaisesta asiasta, jotka vielä vuosikym-
men kaksi sitten olivat kotimaisen poli-
tiikan ydinaluetta. Niissä toimielimissä 
päätetään maataloutemme toimintaedelly-
tyksistä, rahapolitiikasta, eräistä veroista, 
lukemattomista säännöksistä - koskivatpa 
ne sitten kemikaaleja tai liikennevälineitä 
, viisumipolitiikkaa tai työvoiman vapaata 
liikkuvuutta.

On usein todettu, ja syystä, että Euroo-
pan integraatio on edennyt paljon pidem-
mälle kuin minkä kansalaiset ovat yleensä 
mieltäneet. Siitä seuraa turhautuminen ja 
epäluulokin sellaisia prosesseja kohtaan, 
joita ei tunneta ja joista ei ole kovinkaan 
helppoa ottaa selvää. Siksi on tärkeää, että 
perustiedot Euroopan unionin tarkoituk-
sesta ja tavoitteista sekä sen toimintape-
riaatteista saadaan niin varhain kun nuori 
pystyy sellaisen tiedon omaksumaan.

Niin tärkeää kuin onkin Euroopan ja 
sen edistyvän integraation tunteminen ja 
ymmärtäminen, sekään ei riitä, ei ainakaan 
niille, joiden työtehtävät tai harrastukset 
edellyttävän laajempaa kokonaiskuvaa 
nopeasti edistyvästä globalisaatiosta. Ellei 
sellaista kuvaa ole, myös ulkomaanuutiset 
ja tiedot ovat kaoottista sekamelskaa, joka 
ei jäsenny eikä siitä saada otetta.

Äänemme maailmalla kuuluu Euroo-
pan Unionin edustuksen kautta

Kansainvälinen kenttä on jatkuvassa 

liikkeessä. Syntyy uusia meihin kaikkiin 
vaikuttavia yhteistoiminta- ja päätöksen-
tekorakennelmia kuten sellaiset käsitteet 
kuin G-20 tai G-8. Ne ovat suurien ja voi-
makkaiden valtioiden keskenään sopimia 
muille suljettuja yhteisöjä. Niillä ei ole 
selviä sääntöjä eikä omia valmistelu- tai 
toimeenpanoelimiä. Silti niiden päätökset 
vaikuttavat miljardien ihmisten arkielä-
mään.

Syy siihen, että niin suuria tehtäviä on 
keskittynyt niin harvojen päättäjien käsiin, 
on pitkälti ollut perinteisen kansainvälisen 
järjestelmän kyvyttömyydessä uudistua. 
Se, mikä kuvasti todellisuutta toisen maa-
ilmansodan päättyessä ei enää tänään vas-
taa oman aikamme tosiasioita.

YK:n turvallisuusneuvoston asema on 
keskeinen sodan ja rauhan kysymyksis-
sä. Silti sen vaikutusvaltaisiin pysyviin 
jäseniin ei kuulu yhtään Afrikan valtiota, 
ei liioin edustusta Latinalaisesta Ameri-
kasta, mutta kylläkin kolme Euroopasta. 
Sitä eivät suuret nousevat kansakunnat voi 
hyväksyä. 

Kansainvälisessä valuuttarahastossa 
Kiina on pikku tekijä neljän prosentin ää-
niosuudellaan. Britannialla on sitä enem-
män ääniä vaikka sen väkiluku on vain 
1/20 Kiinan väkiluvusta.

Kiinan merkitys on ratkaisevan tärkeä, 
kun sitä mitataan valuuttavarannoin. On-
han se maailman toiseksi suurin kansan-
talous. Kun näin on, kun uudistusyritykset 
ovat tähän saakka olleet joko vähäpätöisiä 
tai tuloksettomia, todellista päätösvaltaa on 
siirtynyt näiden toimielinten ulkopuolelle, 
epäviralliselle tasolle. Me voimme tietysti 
sitä paheksua, mutta emme muuttaa. Meil-
lä ei ole näissä elimissä omaa ääntä, mei-
dän on saatava äänemme kuulumaan Eu-
roopan unionin edustuksen kautta. Se on 
vaativa tehtävä, sillä emme suinkaan ole 
yksin etujamme puolustamassa.

Kansallinen kulttuuri 
muuttaa alati muotoaan 

Kaikki kansat puolustavat etujaan ja 

Siksi on tärkeää, että pe-
rustiedot Euroopan unionin 
tarkoituksesta ja tavoitteista 
sekä sen toimintaperiaatteis-
ta saadaan niin varhain kun 
nuori pystyy sellaisen tiedon 
omaksumaan.
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varjelevat identiteettiään kykyjensä mu-
kaan. Se oli itsestään selvä ajatus myös 
Snellmanille. Hän oli erityisen kiinnostu-
nut siitä, että suomalaisista kehittyy oma-
leimainen kulttuurikansa. Hän näki siinä 
koulutuksella aivan keskeisen merkityk-
sen. Hän korosti myös voimakkaasti per-
heen merkitystä yhteiskunnan ratkaisevan 
tärkeänä rakenteena. 

Valtion keskeistä merkitystä Snellman 
korosti monin eri tavoin. Paljon on tänään 
toisin. Monet suomalaiset kyselevätkin nyt 
miten käy tuon vaalitun suomalaisen iden-
titeetin? Olemme jo vapaaehtoisesti siirtä-
neet monia perinteisesti valtiolle kuuluvia 
tehtäviä yhteiskäyttöön Euroopan unionin 
huoviin. 

Meillä kysellään mitä suomalaisuudes-
ta jää jäljelle, jos integraatio edistyy ja yhä 
useampi elämänalue kytkeytyy yhteiseen 
eurooppalaiseen järjestelmään. Kansal-
lisen kulttuurin merkitystä ei ole mitään 
syytä vähätellä. Sehän on meidän henkisen 
hyvinvointimme kannalta avainasioita. 

Kansallinen kulttuuri ei kuitenkaan ole 
mikään jähmettynyt kokonaisuus, vaan 
alati muotoaan ja sisältöäänkin muutta-
va ilmiö. Me omaksumme uusia tapoja 
ja käytäntöjä ja hylkäämme vanhoja. Me 
otamme oppia muualta ja joskus jaamme 
jotain omastamme. Se miten tässä on-
nistumme ja miten menestymme riippuu 
ratkaisevassa määrin taidoistamme ja toi-
mintavalmiuksistamme.

Kansantaloudessa ei yhtä  
ainoaa ja oikeaa oppia 

Tuntuisi vaikean aiheen väistelyltä jos 
tässä luennossa en sanoisi mitään meitä ja 
koko maailmantaloutta koettelevasta va-
kavasta talouden taantumasta. Sen syistä 
on kirjoitettu paljon. Syyt eivät ole ennen 
näkemättömiä, vaikka itse kriisi on mit-
tasuhteiltaan ja nopeudeltaan vertaansa 
vailla. 

Myös Snellman joutui oman poliittisen 
uransa aikana tekemisiin vakavan talous-
laman eli 1860-luvun ankarien katovuosi-

en kanssa. Niiden seurauksena sekä yksi-
tyistaloudet että valtiontalous olivat mitä 
syvimmässä ahdingossa.

Arvioidessaan niitä syitä, jotka johtivat 
kurimukseen Snellman kirjoitti näin:

”Kaikilta tahoilta tulee päällemme nyt 
ansaitsemattomien onnettomuuksien - 
hallojen, ulkomailla vallitsevan vaikean 
raha-aseman ja huonojen konjunktuurien 
lisäksi – rangaistus vanhoista synneistä. 
Rangaistus hillittömästä lainanotosta ja 
kevytmielisestä keinottelusta ja yhtä ajat-
telemattomasta lainanotosta pelkästään 
hyvien päivien säilyttämiseksi.”

Tämä sitaatti voisi olla aivan yhtä hyvin 
Yhdysvaltojen presidentti Obaman bud-
jettipuheesta, sillä Snellmanin kuvaama 
tilanne oli juuri se, mikä syöksi Yhdysval-
tojen talouden kriisiin.

Konjunktuurit ovat todella huonot ja 
ulkomailla vallitsee vaikea rahatalouden 
tila. Tällä kertaa me olemme enemmän 
sijaiskärsijöitä kuin niitä tuhlaajapoikia, 

jotka ovat tämän kierteen käynnistäneet. 
Tietoisuus siitä, että näin on, ei meitä kui-
tenkaan auta. 

Johtopäätökset koetusta kriisistä alka-
vat vasta vähitellen hahmottua, sillä vielä 
emme tiedä miten ne tasapainottamistoi-
met, joihin meillä ja muualla on ryhdytty, 
loppujen lopuksi vaikuttavat. Se kuitenkin 
on nähty, että kansantaloudessa ei ole mi-
tään yhtä ainoaa oikeata oppia, jolla selvit-
täisiin kaikkina aikoina kaikista erilaisista 
tilanteista. 

Suomalaiset ovat yleensä olleet täl-
laisissa asioissa pragmaattisia ja dogmit 
ja teoriat on sysätty syrjään silloin kun 
nähdään, että ne eivät toimi. Tuo samai-
nen pragmaattisuus merkitsee tänä päivä-
nä sitä, että ymmärrämme rakenteellisten 

Se kuitenkin on nähty, että 
kansantaloudessa ei ole mi-
tään yhtä ainoaa oikeata op-
pia, jolla selvittäisiin kaikkina 
aikoina kaikista erilaisista ti-
lanteista. 
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muutosten väistämättömyyden emmekä 
yritä keinotekoisesti pitää pystyssä sellai-
sia rakenteita, joiden ohi aika jo on men-
nyt. 

Nopeasti ja väkivaltaisesti tapahtuvat 
rakenteelliset muutokset ovat lähes aina 
tuskallisia ja ne loukkaavat monien saavu-
tettuja etuja. Yhteisvastuu merkitsee sitä, 
että ilman omaa syytään ahtaalle joutunei-
ta tuetaan.

Sitkeää ja pitkäjänteistä  
yrittäjyyttä kaivataan

Kansainvälisissä monissa vertailuissa 
Suomi on menestynyt usein odottamatto-
mankin hyvin. Näyttää kuitenkin siltä, että 
luokan paras oppilas ei aina ole käytännön 
elämässä menestyksellisin. 

Suomessa käytetään kansantuloon näh-
den paljon varoja tutkimukseen ja tuote-
kehitykseen. Silti ratkaisevan suuria, lii-
ketaloudellisesti kannattavia keksintöjä 
tai uudistuksia tulee harvakseen. Jos tulee, 
niitä ei läheskään aina jakseta kehittää 
joukkotuotantoon saakka vaan lupaavat 
innovaatiot myydään maailmalle. Eivät ne 
sinne ilmaiseksi mene, mutta pitkäaikai-
nen suurin hyöty jää muille. Tarvitaan sel-
laista yrittäjyyttä, jossa sitkeys palkitaan 
vasta vuosien uurastuksen jälkeen. 

Suomen suurin teollinen menestysker-
tomus, Nokia, on elävä osoitus kehitystoi-
minnasta, jota jatkettiin vuodesta toiseen 
lujasti luottaen siihen, että ollaan rakenta-
massa kantavaan ideaan perustuvaa yritys-
tä. Niin myös tapahtui. 

Tässä yhteydessä on aika kysyä mikä on 
yliopistojen ja korkeakoulujen vastuu uu-
dessa tilanteessa. Missä määrin ne voivat 
olla tukemassa sitä elinkeinorakenteemme 
muutosta, joka näyttää väistämättä ole-
van edessä. Usein on sanottu – eikä aivan 
syyttä – että yliopistot ovat olemukseltaan 
vanhoillisia laitoksia. 

Ei yliopistoja tarvitse  
johtaa kuin liikeyritystä

Tehokas tutkimus edellyttää keskitty-

mistä yhä tarkemmin rajatulle alueelle, 
jotta saadaan todellisia uusia tuloksia. Voi 
olla, että monella alalla asian laita on juu-
ri näin. Mutta maailmaa eteenpäin vievät 
monet ratkaisevat tutkimustulokset ovat 
eri tieteenalojen rajapintojen leikkauskoh-
dissa. Tuloksia on saavutettu, kun niitä on 
tavoiteltu eri aloja edustavien tutkijoiden 
yhteistyönä.

Akateemiset palkitsemisjärjestelmät 
eivät ole aina suosineet tällaista työtapaa. 
Siinä saattaisi olla hyvinkin tuloksellisia 
mahdollisuuksia.

Vilkkaan keskustelun herättänyt yli-
opistolaitoksen hallintouudistus on sekin 
askel kohti pragmaattista hallintotapaa. Se 
seikka, että yliopistot saavat hallintoon-
sa myös muita kuin tutkijoita ja opettajia 
tarjoaa mahdollisuuden ottaa entistä pa-
remmin huomioon käytännön työelämän 
tarpeet. Ei sen tarvitse merkitä sitä, että 
yliopistoja johdettaisiin niin kuin liikeyri-

tyksiä. Tulostavoitteita voidaan asettaa sil-
loinkin kun tuloksia ei mitata pelkkinä eu-
roina. Toisaalta – kun tuloksia syntyy, on 
vain oikein, että voimavaroja keskitetään 
sinne, missä on parhaat mahdollisuudet 
saada aikaan olennaisia läpimurtoja. Sen 
arvioimisessa tarvitaan teorian ja käytän-
nön kädenlyöntiä.

Etäisyys avaa näköaloja
Professori Matti Klinge, joka sai Sai-

ma-mitalin kolme vuotta sitten, kirjoittaa 
Kansallisbiografiaan laatimassaan Snell-
man-artikkelissa seuraavaa:

”Oleskelu ulkomailla perehdytti Snell-
manin Suomea suurempiin oloihin ja Suo-
mea edistyneenpään taloudelliseen, val-
tiolliseen ja journalistiseen elämään, ajan 
nousevaan ”porvarilliseen julkisuuteen”. 

Toisaalta – kun tuloksia 
syntyy, on vain oikein, että 
voimavaroja keskitetään sin-
ne, missä on parhaat mahdol-
lisuudet saada aikaan olen-
naisia läpimurtoja. 
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Hän sai välttämätöntä etäisyyttä Suomen 
olojen arvosteluun.”

Tänä päivänä ei ole aihetta käyttää yhtä 
ankaria sanoja Suomesta kuin millä Snell-
man kansaansa herätteli. Silti edelleen pä-
tee se, että etäisyys on välttämätöntä oman 
maan olojen realistiseksi arvioimiseksi. 

On maita, jossa eri aloilta meillä olisi 
paljonkin oppimista. Hyviä tuloksia saa-

vutetaan, kun tuo etäisyyden ottaminen 
alkaa riittävän varhain eikä rajoitu vain ly-
hyeksi ulkomailla käynniksi vaan sisältää 
vakavia opintoja tai arvokasta kokemusta 
tuottavaa työntekoa. Paljon on aikaansaatu 

Suomessakin, mutta ei niin paljon etteikö 
olisi monissa asioissa paljonkin paranta-
misen varaa.

Jokainen meistä tietää, että on hyvin 
paljon asioita, jotka voi tehdä monella ta-
voin väärin. Mutta vain harva tietää sen, 
että on myös asioita, joita voidaan tehdä 
monella eri tavalla oikein. Se mikä vaikut-
taa itsestään selvältä ja oikealta voi toisin 
silmin tarkasteltuna näyttää oudolta ja ih-
meelliseltä. 

Vain asumalla sellaisten keskuudessa, 
jotka ajattelevat toisin ja joiden kokemuk-
set poikkeavat omistamme, opimme to-
della aidolla tavalla ymmärtämään muuta 
maailmaa. Se on taito, jonka omaksumi-
nen varhain on koko tulevaa elämää aja-
tellen arvokasta pääomaa. Sekin kuuluu 
niihin opetuksiin, joista voimme kiittää 
J.V. Snellmania.

Kansanedustaja ja puoluejohtaja San-
teri Alkion elämänkaari (1862-1930) 

kantaa yli aikakausien ja elämänmuotojen 
murroksen. Yhden ihmisiän aikana Suo-
mi muuttui vakiintuneesta maatalousyh-
teiskunnasta teollistuvaksi valtioksi. Tätä 
taustaa vasten Alkio on eräs historiallisia 
todistajia, joita suomalaiset ylimalkaan 
voivat kuulla. 

Alkion kirjoitukset dokumentoivat 
muuttuvaa maailmaa. Taajentuvat tietoyh-
teydet havahduttivat. Silloin, kun elämän 
pakkolaki niin vaatii, tulisi Suomessa ryh-
tyä tutkimaan yhteiskuntakysymystä sen 
omalta pohjalta. Edistysmielisyys on usein 
näennäistä ja ulottuu vain omien etuisuuk-
sien parantamiseen. Kehitys tarvitsee ajat-
televia ihmisiä.

Alkion poliittinen testamentti kuuluu: 
Älkää unohtako köyhän asiaa. Politiikka 
on taistelua syvien rivien ihmisarvosta. 

Santeri Alkion  
testamentti

Se on talouden ja 
kulttuurin välissä 
sijaitseva elämän-
piiri. Sen tehtävänä 
on huomata talous 
ja avata jokaiselle 
kansalaiselle oi-
keudet työhön ja 
kohtuulliseen toi-
meentuloon. 

Yhteiskunta on 
laeilla tasattava hyväksi elää. Kansan-
vallan ydin on vakaumuksesta toimiva 
kansalainen, joka omien havaintojen ja 
itsenäisen ajattelun kautta toteuttaa ”yh-
teisyyden, kansakunnan, ihmiskunnan ja 
ihmisyyden tarkoitusperiä.” Tätä kautta 
aletaan käsittää suhde lähimmäiseen, yh-
teiskuntaan, kansaan. 

Yhtään ihmistä ei jätetä yksin, oman 
onnensa nojaan. Kaikkia autetaan, eikä 
ketään unohdeta katkeroitumaan ja muo-
dostumaan yhteiskunnan viholliseksi. 

Aune Räsänen, 
Vehmersalmi

Vain asumalla sellaisten kes-
kuudessa, jotka ajattelevat toi-
sin ja joiden kokemukset poik-
keavat omistamme, opimme 
todella aidolla tavalla ymmär-
tämään muuta maailmaa. 
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Savon murrekilipaelu 14. maaliskuuta  
Kuopion Muakuntasalissa sae mukkaa-

sa lähemmä kaheksankymmenen hengen 
ylleesön. 

Tästä mittelöstä kantaotuu mukavasti 
viestiä aenae Porin suuntaan, koska siel-

tä asti ojl kilipaelua 
tullunna seoroo-
maan kaheksanto-
esta hengen ryhmä 
- eevätkä ollenkaa 
tuppisuita. Mutta sii-
tä jälempänä.

 Olavi Rytkönen 
kuuluttajana ja tuo-
mariston es’miehenä 
anto hyvät lähtimet  
mukavahenkiselle’ 
yhessäololle ja hom-

man sujumiselle muutennii. Tuomaristossa 
Olavin lisäks toemivat  Auli Poutiainen, 
Anna-Leena Poutiainen ja Risto Lap-
palainen.

 Osanottajia murremittelöön ilimottaa-
tu ylleesön jookosta kuus henkilötä, jo-
esta mies-yjlvoema ojl yks viiteen. Osal-
listujat essiintymisjärjestyksessä olivat: 
Esko Mykkänen Hamulasta, Anna-Liisa 
Happonen Tuusniemeltä, Vexi Itkonen 
Kuopiosta, Vilho Laakkonen Kuopiosta, 
Matti Lehmonen Rautalammilta ja Jou-
ko Kröger Oravikoskelta.

Tehtävä ojl kaks-jakonen: ensinnä lyhyt 
vappaa puheossuus ja toesena tuomaris-
ton tekemä huastattelu. Miehet vallojtti-
vattii tällä kertoo kärkisijat. 

 Voettajaks tässä varsin tasaväkisessä 

Murrekilipaeluun suatiin  
ihan  
oekeeta 
tunnelmoo-

Esko Mykkänen Veikko, Vexi ItkonenMatti LehmonenJouko Kröger

Vilho Laakkonen

Murrekilpailun juontaja 
Olavi Rytkönen jututtaa 

Anna-Liisa Happosta.
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kilipaelussa kuoriutu linja-aotoelija Jouko 
Kröger. Pisteetä hänelle ropijs luontevasta 
ja sanavalamiista esityksestä. 

Voettajav vahvuus suattaa liittyä am-
mattiin; linja-aaton kuski on Savossa aena 
näköalapaekalla ja kuuloettäesyyvellä mitä 
murteeseen tulloo. 

Toeseks tujl Matti Lehmonen. Hänellä 
olj esitettävänä oma savonnus von Döbel-
nin jiähyväespuhheesta suomalaesille soti-
laelle. Vaekee aehe, mutta hyvä kiännös.

Kokomanneks sijottunneella Vexi Itko-
sella ojl tarinankertojan taejot hallinnassa 
ja perisavolaene’ olemus. 

Tämän murrekisan voettaja Jouko 
Kröger valikoetu samalla viime vuotisem 
murremestarin Kalevi Puronheimon ja 
muun  Savoj jookkueeseem matkaan val-
takunnallisseem murrekkilipaeluun Kuor-
taneelle heenäkuun 25. päevänä.

 Oman lisä-sävvääksesä Kuopion mur-
retapahtummaan toevat Porista tulleet 
vieraat, 18 hengen ryhmä Porin murrepii-
riläesiä,  Altti Varhon joholla. 

Ryhmän naesvetäjän, Ulla Leinon 
puhheessa tujl sujuvasti esille porilaesta 
kielenkäöttöö. Lisäks Leino esitti ylleesölle 
tarinoeta sikäläesestä murre-julukasusta 

nimeltä Pootoora, mikä tarkottaa santsi-
kuppia. Jättipä samalla muutaman santsi-
kupin savolaestennii luvettavaks.

Porilaeset puolestaan saevat evväeks 
kaks kalakukkoo, molemmat kalakukko-
mestajr Kirsti Rytkösen tekemiä. 

 Kielekäs kohtoomine’ om mielekäs. 
Tämä vieraelu huomijoettiim molemmilta 
tahojlta myönteeseks ja vastakii suositel-
tavaks käötännöks. 

  Jukka Lappalainen 
           

Murrekisa-
tuomaristo 
ja yleisöä. 
Eturivi oik. 
Risto Lappa-
lainen, Auli 
Poutiainen ja 
Anna-Leena 
Poutiainen.

Ulla Leino 
puhui sukkelaa 

Porin mur-
retta ja kertoi 

murrepiirin  
Potloora  

-murrekirjasta.
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Oravikoskella asuva Jouko Kröger 
hurmasi tuomariston ja  yleisön lep-

poisalla juttelullaan Savon kielen seuran 
järjestämässä murrekilpailussa 14.3.2009. 
Kilpailusta hän oli kuullut vasta edellise-
nä iltana radiosta kun Birgitta Pajusilta 
kertoi kilpailusta ja houkutteli kilpailuun 
osallistujia. 

Ammatikseen linja-autoa ajava Kröger 
oli kilpailussa mukana ensimmäistä kertaa 
ja olemalla ”oma rento itsensä” nappasi 
ylivoimaisen voiton.

Kilpailun juonsi letkeään tapaansa Ola-
vi Rytkönen, joka oli myös tuomariston 
puheenjohtaja. Muina tuomareina toimi-

Bussikus-
kista 
Savon  
murre-
mestari 
vat Aune Poutiainen, Risto 
Lappalainen ja Anna-Leena 
Poutiainen. Kilpailu kokosi 
koolle yli 80 murteesta kiin-
nostunutta henkilöä Pohjois-
Savon liiton saliin Kuopioon. 
Kaukaisimmat vieraat lienevät 
olleet Porista, mistä murrepiiri 
tuli antamaan oman murrenäyt-
teensä.

Jynkästä Leppävirralle
Jouko Kröger muutti Kuo-

piosta Oravikoskelle  jo yli 22 
vuotta sitten. Hän kertoo viih-

tyneensä Leppävirran maisemissa tosi hy-
vin. Hän ajaa työkseen linja-autoa Savon-
linjalla. 

Enimmäkseen koulukyytejä ajava Krö-
ger kertoi nykynuorisonkin käyttävän vielä 
ihan aitoa murretta.  Lapsuudenkodissaan 
Kuopion Jynkänlahdessa kuului vilkas-
ta puheensorinaa kun suurperhe selvitteli 
asioita keskenään. Aune-äiti on syntyjään 
karjalainen, mutta kotikielenä käytettiin 
Arttu-isältä luontaisesti sujunutta aitoa 
Savon murretta.

Murre paranoo vuos vuoeltaan
Tämän kertaiseen kilpailuun osallistui 

Vuoden 2009 Savon murteen mitallistit vas. Matti 
Lehmonen hopea, Jouko Kröger kulta ja Vexi Itko-
nen pronssi.



         AAKUSTI 2/2009  ��

kuusi kilpailijaa. Tuomaristo totesi, että 
kilpailu oli tänä vuonna poikkeuksellisen 
korkeatasoinen. 

Toiseksi kilpailussa sijoittui rautalam-
pilainen Matti Lehmonen ja kolmannek-
si  kuopiolainen Veikko Itkonen. Voittaja 
Jouko Kröger lähtee ensi kesänä Kuorta-
neelle yhdessä viime vuotisen Savon mur-
remestarin Kalevi Puronheimon kanssa 
SM-kilpailuihin.

Krögerin esitystapa on ystävällisen my-
häileva. Leila-vaimo oli edellisenä iltana 
varoittanut miestään: 

”Toentaako sitä lähtee kaapuntiin häpä-
semmään ihteesä kaeken kansan silimis-
sä?” 

Yhteisymmärrys kilpailun tärkeydestä 
oli sitten löytynyt ja vaimo oli kannusta-
massa miestään kilpailussa. Yleisö saikin 
esityksen aikana herahtaa kunnon nauruun 
monta kertaa!

Murretta on käätettävä eikä vaan vaa-
littava. 

Birgitta Pajusilta  

Ennen murrekilipaelua Savon Kie-
len Seoran vueskokkooksessa tehtiim 
muutamia uusia henkilövalintoja seo-
ran hallitukseen, poes jiäneehin tilalle. 

Birgitta Pajusilta jootu henkilökoh-
tasista syistä jättämään sihteerin tehtä-
vät. Hallitukseen Birgitan paekalle va-
littiin Ritva Kokander, Ritvan tilalle 
varajäseks noos Anneli Valta-Lisitsin. 

Uusina varajäseniks tulivat myös 
Tuula Ollila, Marianna Falkenberg 
ja Veijo Martikainen.

Muistutuksena kesäj ja syksyn tapah-
tumista maenittakkoon kokkooksessa 
esillä olleet, Ystin järjestämät Kaeken 
kansan vestivaalit Lapinlahella kesä-
kuun 5 – 7. päevinä, sitten Kuortaneen 
murremestaruuskisat 25. heenäkuuta ja 
Valtakunnalliset kotiseotupäevät Nil-
siässä 6 – 8. elokuuta.

Nuijav varressa kokkooksessa 
paakuttel sutjakkaaseen tahtiin Asko 

Ruuskanen.   
                               JL

Kieliseuran sihteeri Birgitta Pajusilta 
onnitteli murremestari Jouko Krögeriä.

Hallituskoaliittijoon tehjtii muutoksija

Murremestarj 
Jouko Kröger saa 

asiaan kuuluvat 
tunnustukset juon-

taja Olavi Rytkösen 
kädestä. Taaem-
pana jo palkitut 

Jouko Lehmonen 
ja Vexi Itkonen ja 

Anna-L Happonen.
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Tämänvuotinen Savon Naisen valin-
ta  oli Savon näkökulmasta  kymppi 

muutenkin kuin järjestysluvultaan. Pro-
fessori Liisa Turakan tekemä selvitys 
päätyi ehdottomaan Lääkealan keskuksen 
uudeksi sijoituspaikaksi  Kuopiota.  Ehdo-
tus nosti  pääkaupunkiseudulla  arvostelu-
myrskyn, joka ei ole tyyntynyt vieläkään, 
vaikka osan keskuksesta on määrä aloittaa 
syksyllä Kuopiossa.

Kuopion Zontakerho II:n  Liisa Tu-
rakkaan päätynyt valinta Savon Naisek-
si 2009  ei perustunut vain  myönteiseen 
siirtopäätökseen, vaan alan asiantuntijana 
hän on  tehnyt  Savolle ja koko maalle tär-
keää farmasian alan koulutus-, tutkimus- 
ja kehittämistyötä. Usein tällainen työ jää 
yleisölle näkymättömäksi, mutta täällä sen 
arvo on ymmärretty.    

Professuuria ja johtajuutta
Kuopion yliopistossa Liisa Turakka  

työskenteli 1973-1988; niistä farmasian 

                Liisa Turakka aiheutti  
myrskyn omalla valinnallaan

teknologian professorina 1984-1988. Far-
masian tohtoriksi (FaT)  hän väitteli 1978.  
Kuopiosta hän lähti Lääkelaboratorion 
johtajaksi Helsinkiin 1988 ja jäi eläkkeelle 
Lääkelaitoksesta 2006.

Viime aikoihin saakka hän on toiminut 
asiantuntijatehtävissä, joista Lääkealan 
keskuksen sijaintipaikan selvitystyö on 
ollut haasteellisimpia. Tekijä ei ole sääs-
tynyt kritiikiltä, mikä asiantuntijaa ei ole 
hätkäyttänyt.

Kuopion Zontakerho II valitsi  Savon 
Naisen nyt kymmenennen kerran. Vuoden 
Maahanmuuttajanaiseksi valittiin intialai-
nen Varsha Shurpali, joka tuli miehen-
sä kanssa Suomeen 2002. Kotimaassaan 
asianajajana työskennellyt Shurpali on 
Kuopiossa Monikulttuurikeskus Kompas-
sin projektityöntekijänä. Hän on käynyt 
suomen kielen kursseja ja toivoo jatkossa 
voivansa opiskella multimediaa ja tieto-
tekniikkaa.

Eila Ollikainen

Naistenpäivän juhlassa Kuopiossa oli edustettuna  naisten asiantuntijuutta ja vaiku-
tusvaltaa, (vasemmalta) Kuopion Zontakerho II presidentti,  professori emerita Sirkka 
Sinkkonen, Savon Nainen 2009 professori emerita Liisa Turakka,  Vuoden maahan-
muuttajanainen,  projektityöntekijä Varsha Shurpali,  Kuopion kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja, erikoislääkäri Sari Raassina  ja  kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, 
sairaanhoitaja Marja-Leena Puputti.            

Savon Nainen  
2009
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Nykypäivän Elias Lönnrot, savolaisten 
rohveetta, ideamylly, tietäjä, tietomies, 
loihtija, lukija,  poppamies, myrrysmies, 
mies monitieto ja taito  – tällaisia  luon-
nehdintoja lausuttiin professori  Osmo 
Hännisestä hänen 70-vuotismerkkipäi-
väjuhlassaan 29.4. Kuopion yliopistolla. 
Punaisena lankana niitä yhdisti luonnon-
tieteilijä-humanistin monipuolisuus.

Juhlan alkupuoli kulki lääketie-
teellisen tiedekunnan uusien fy-
siologian professorien  virkaan- 
astujaistilaisuutena virkaanastu-
jaisesitelmineen,  jälkimmäinen 

osa Savon kielen seuran järjestämänä  epä-
virallisempana irrotteluna ja ilotteluna.

Kuopion yliopiston fysiologian ensim-
mäisen professorin substanssia kuvaavas-
ti hänen  työtään jatkaa kaksi oppituolin 
haltijaa. Professori Timo Lakka  edustaa 
lääketieteellistä fysiologiaa, erikoisalana 
liikuntalääketieteellinen tutkimus,  neuro-
fysiologian professori Jari Karhu, joka 

Monipuolista luonnontieteilijää ja 
humanistia juhlittiin merkkipäivänä  

Kuopion yliopiston – alkuun 
lääketieteellisen korkeakoulun 
- ensimmäinen rehtori Olli 
Castren (vasemmalla), lääke-
tieteellisen tiedekunnan dekaa-
ni, professori Risto Pelkonen 
ja  emeritus professori Heikki 
Helminen syventyneenä keskus-
teluun. 

Professori Osmo Hännistä juhlittiin yliopistolla. Maija-Liisa Pekkarinen ja Suoma 
Koponen toivat kiitokset ja onnittelut taannoiselle Pariisin matkakumppanille.
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on kehittänyt erityisesti  kuvan-
tamismenetelmiä ja laitteita. Toki  
lisäys ensisijaisesti on tietysti on 
osoitus tieteenalan laaja-alaisuu-
desta ja  yliopiston resurssien 
kasvusta. Molemmat professorit  
ovat aloittaneet vuonna 2007, 
mutta virantäytön kuviot ovat 
kestäneet tähän saakka, mainitsi  
lääketieteellisen tiedekunnan de-
kaani  Risto Pelkonen.

Neljäkymmentä vuotta sitten 
aloittaneen Kuopion korkea-
koulun suunnittelutoimikunnan 
työtä muistellut ensimmäinen 
rehtori, professori  Olli Castren 
havaitsi Kanadassa opiskelleen 
Hännisen ideamyllyksi tuotta-
maan uusia ajatuksia ja myös 
panemaan niitä toimeen. Hänen ideoitaan 
olivat suomalaisissa  korkeakoulussa en-
simmäisen koe-eläinlaboratorion  perus-
taminen Kuopioon  sekä  paljon aikaan 
edellä ollut projekti EKG-kuvien siirrosta 
yliopiston tietokoneen ja terveyskeskusten 
välillä. 

1970-luvun alussa opetusministeriöllä 
oli  koko maata palvelemassa yksi tieto-

kone, jota ei voitu valjastaa  tähän tarkoi-
tukseen. Osmo Hänninen hankki työryh-
män, henkilökunnan ja laitevalmistajan ja 
laitteella tehtiin sittemmin 200 000 EKG-
analyysiä.

-Hyvät työt eivät aina ajallaan saa an-
saitsemaansa tunnustusta, harmitteli Olli 
Castren, mutta parempi myöhään kuin ei 
milloinkaan.   

Professori Osmo Hänninen ja rouva Auli Hänninen 
aloittamassa kahvipöydän herkkuna Tuusniemellä 
leivottuja  kala- ja potaattikukkoja. Oik. emeritus-
piispa Matti Sihvonen.

Heinäahon näytelmäpiirin murremestarien  Anneli 
Valta-Lisitsinin, Maija-Liisa Korhosen ja Kalevi 
Puronheimon esitys laittoi järjestykseen pillerien ja 
”luontaishoidon”  tehot.    

Ottaisiko tuosta vai tuosta purkista, miettii  Maija-
Liisa Korhonen ennen miehenpuolen  ilmestymistä 
Heinäahon näytelmäpiirin esityksessä. Kuva vas.     
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Kännykkästä riski jopa lisääntymiselle
Yhtä hyvin ei käynyt varta vasten Kuo-

pion  hammaslääkärikoulutukseen suunni-
tellulle ja hankitulle kotimaiselle  kalustol-
le. Hammaslääkärikoulutuksen päätyttyä 
se  lahjoitettiin Karjalan tasavaltaan. Vas-
taanottajilla  ei ollut varaa maksaa tulli-
maksuja, ja kalusto unohtui ties minne. 

Omassa esityksessään fysiologian haas-
teista eilen, nyt ja huomenna Osmo Hän-
ninen ei tyytynyt tyynesti katsastamaan 
kehitystä, vaan varoitteli suorin sanoin 
elinympäristön sähkömagneettisten kent-
tien riskeistä. Ihmissuvun lisääntyminen 
on jopa  vaarassa kännyköiden takia,  hän 
kärjisti ja valitti terveystutkimuksen ole-
van  hidasta ja kömpelöä teknisen kehi-
tyksen vauhtiin verrattuna. 

Ennen väliaikaa mieskuoro Puijon 
Laulu kävi tervehdyksellä, minkä jälkeen 
siirryttiin  virkaanastujaistilaisuuden pe-
rinteiseen kahvipöytään. Tuuniemellä lei-
votuista viidestä kalakukosta ja kahdesta 
potattikukosta yksi lahjoitettiin Osmo ja 
Auli Hänniselle nautittavaksi  dagen efter  
eli varsinaisena syntymäpäivänä vapun-
aattona.

Kävelevä humanistinen tiedekunta 
Savon kielen seuran ohjelmaosuuden 

otsikko  ”humanisti Hänninen”  viittasi fy-
siologi-tiedemiehen  toimintaan henkisen 
kulttuurin vainioilla - vai pitäisikö sanoa 
Savon  kivikkopelloilla.

Osaamatta savon murretta Hänninen 
on tullut tunnetuksi savolaisuuden yk-
kösedustajana,  ja kun Kuopion yliopis-
toon ei puheista huolimatta ole saatu pe-
rustettua humanistista tiedekuntaa, hän 
itse on  toiminut kävelevänä tiedekuntana. 
Näin näki kaimalleen onnittelupuheen pi-
tänyt filosofian tohtori, dosentti ja tiedeko-
lumnisti Osmo Pekonen,  syntymäpaikka 
syrjä eli Etelä-Savo, virkapaikka Jyväs-
kylän yliopisto,  vanhemman kolleegansa 
monipuolisuuden näkyneen ulospäin.   

Päivänsankarissa  yhdistyvät hänen 
mielestään luonnontieteilijä ja humanis-
mi, mikä yhdistelmä yliopistomaailmassa 
ei ole tavallista eikä voi olla johtamatta 

Päivänsankarin sävellystyö ”Paratiisiniemen valssi” syntyi FinnFest-matkalla Ame-
rikassa,  matkassa  mukana  myös Savon kielen seuran jäsenet Seppo Kononen edessä 
vas. Riitta Hämeen-Anttila, Anna-Liisa Happonen ja Matti Lehmonen.

”Mies monitieto 
ja taito”   lainasi 
dosentti Osmo 
Pekonen onnitte-
lupuheeseen Elias 
Lönnrotin väitös-
kirjaa.

Toiminnanjohtaja 
Matti Nummenpää 
toi Suomen kirjail-
janimikkoseuro-
jen tervehdyksen 
tietokirjailijahuma-
nistille. 
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ristiriitoihin, minkä hän myös on koke-
nut. Pekonen oli  mitannut  suhtautumis-
ta  Googlen huuhaa –indeksillä  ja saanut 
Osmo Hänniselle  kunnioitettavat yli  400 
hakutulosta kansanparannuksen ja sähkö-
magnetismin alalta. Vertailuna hiippakun-
nan piispa oli saanut tyytyä vain kymme-
nesosaan määrästä.

_Totaalisten totuuksien maassa kaik-
ki poikkeavat kysymykset näkemykset 
leimataan helposti  huuhaaksi,  silti  me 
täytyy tuoda kriittisesti julkisuuteen ja 
rohkeutta siihen päivänsankarilta ei ole 
puuttunut, puhuja tunnusti. 

Eurooppalaisen kulttuurin tuntijana  
Osmo Pekonen kehotteli kuopiolaisia 
lämmittämään yhteyksiä ranskalaiseen ys-
tävyyskaupunkiin  Besanconiin, jonka tie-
deakatemiaan hänet on kutsuttu pitämään 
vierailuluentoa ja päivänsankarin ynnä 
muiden sopisi myös lähteä matkaan. Gal-
lian kukko ja savolainen kalakukko ovat 
hänen kokemuksessaan sukulaissieluja!

Rohveetta näillä main 
Savon kielen osuuden juhlassa juonta-

nut  varapuheenjohtaja Ritva Kokander 
kiitteli puheenjohtajaa savolaisten itsetun-
non nostamisesta: ”Sinä oot ollu enemmän 
kuin rohvessorj, sinä oot ollu  rohveetta, 
kun oot sanonnu, että meillä on semmosta 
mitä ee oo rintamailla- kielj.” 

Sitä kieltä laalatettiin sitten syvämen 
kyllyyvestä, kun juhlasssa esiintyivät  soi-
tinyhtye Savonia, tapahtumaveijarit Olli 
Rytkönen ja Juuso Happonen, Kaleva-
lan savontaja Matti 
Lehmonen ja   kolmen  
murremestarin  Heinä-
ahon näytelmäpiiri.

”Paratiisiniemen valssin” taustaksi 
Matti Lehmonen kertoi kuunnelleensa 
sen ensimmäisen kerran  päivänsankarin 
viheltelemänä Savon kielen seuran  Finn-
Fest-matkalla  2001 Philadelphiasssa.  Sä-
velmän muistiinmerkitsijänä  Lehmonen 
esitteli sittemmin paikalliselle lehdistölle 
säveltäjän ”vähemmän  tunnetuksi koti-
maassaan mutta hänen tuotantonsa  koko-
naan esitetyksi Yhdysvalloissa”. Soitinyh-
tye Savonia on sittemmin esittänyt valssia 
myös Suomessa.   

Vapaan sanan aikana onnittelivat Suo-
men kirjailijanimikkoseurojen ry. toimin-
nanjohtaja Matti Nummenpää juhlivaa 
tietokirjailijaa sekä Kuopiossa perustet-
tujen  Lassi Nummen seura ry ja Suomen 
sana ry edustajina Irmeli Kornienko ja 
Helmi Saarisalo perustajajäsentä. 

Monet  yhteisöt, työtoverit  ja ystävät 
esittivät päivän aikana onnitteluja,  ja päi-
vänsankarin toivomista muistamista kertyi 
Savon kielen seuran tilille 725 euroa.  

 
Eila Ollikainen

 

   . 

Lassi Nummi seuran 
ja Suomen sana ry 

puolesta onnittelivat 
kuopiolaiset kirjal-

lisuuden harrastajat  
Helmi Saarisalo ja 
Irmeli Kornienko.

Nuorem-
man polven 
savolaisvei-
jari  Juuso 
Happosen 
onnittelu-

laulu.  
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Elämme aikaa, joka näyttää kiitävän nope-
ammin kuin koskaan ennen. Seuraavassa 

tarkastellaan fysiologian tutkimuksen haas-
teita menneisyyden tietolähteiden eli Kiinan 
keltaisen keisarin kirjoitusten, Raamatun, He-
rodotoksen ja oman kansanrunoutemme meil-
le välittämien tietojen valossa. Näistä voimme 
edetä tähän päivään ja hamaan huomiseen.

Keltaisen keisarin kivun hoito
Huang Din, Kiinan keltaisen keisarin kä-

sitykset lääketieteestä ja myös fysiologiasta 
sisältyvät hänen kirjaansa ”Nei Jing Su Wen” 
(Keltaisen keisarin sisätautiopin klassikko). 
Tämä lienee ensimmäinen lääketieteen kirja, 
jota edelleen kunnioitetaan. Keisari eli peri-
mätiedon mukaan 4500 - 6000 vuotta sitten, 
mutta kirja lienee kirjoitettu noin 2500 vuotta 
sitten. Kyseessä on muun muassa kivun hoidon 
syiden ja hoidon tarkastelu. Mutta se on sa-
malla konaisvaltainen hyvinvoinnin, elimistön 
energiatasapainon merkityksen ymmärtämisen 
lähde. Jo silloin tajuttiin, että kipu voi  suis-
taa elimistön tasapainon tolaltaan. Olemme 
edelleen samaa mieltä. Kiinalaiset hoitivat ki-
pua tiettyjen pisteiden kautta ja normaalistivat 
terveydelle tarpeellisen tasapainon peukalolla, 
magneettisella kivellä ja lopulta myös neulal-
la. Miksi näin on, on edelleen tutkimushaaste.

Mooseksen ohjeet
Raamatun Mooseksen tekstien alkuperä 

lienee yhtä vanha kuin kiinalaistenkin terveys-
tietojen. Moosesta sopii kutsua kansanterve-
ystieteen alulle panijaksi. Hänen teksteissään 
on paljon ohjeita, joita meidän on nytkin syytä 
kunnoittaa. Osan näistä tunnemme kymmenen 
käskyn muodossa. 

Mooseksen kirjoitukset määrittelevät länsi-
maisen yhteiskunnan, samalla koko maailman 
työn ja levon viikkorytmin. Kuutena päivänä 
oli määrä tehdä työtä ja seitsemäntenä levätä. 
Tänä päivänä on totta se, että työssä kävijät 
saavat paljolti tehdä niidenkin työt, jotka ovat 
lomautettuja tai irtisanottuja. Mutta viimek-

Fysiologian haasteet eilen,  
tänään ja huomenna

si mainitutkaan eivät 
pääse helpolla. Heitä 
ahdistaa työttömyys 
ja toimeentulo-ongel-
mat. Terveellisen levon 
merkitys on kiistaton 
yhä edelleen. Uuden 
tyyppisiä häiriötekijöi-
tä syntyy, ja niitä tulee 
tutkia ja pahimmat karikot välttää.

Mooses osasi opastaa kansaa puhtauden 
perussäännöissä. Kutsumme tätä hygieniaksi, 
Hygieian, yhden kreikkalaisen jumalattaren 
nimellä. Jopa vaatteiden ja astioiden likaus 
saattoi merkitä tautivaaraa. Mustan surman eli 
ruttoepidemian aikana Euroopassa arveltiin, 
että juutalaiset hallitsivat noituutta, koska mo-
net heistä välttivät muuten niin yleisen kuole-
man. 

Voidaan sanoa, että käsien pesu jopa lää-
kärikunnan kohdalla horjuu edelleen. Eräiden 
tutkimusten mukaan vain joka toinen pesee 
kätensä. Sairaalalähtöiset antibioottiresistentit 
tulehdukset vievät jokainen päivä ainakin kol-
me suomalaista ennenaikaiseen hautaan. 

On sairaaloita, jotka tavan takaa kappailevat 
tämän ongelman kanssa. Resistentit bakteerit 
valtaavat alaa myös luonnossa. Tarvitsemme 
innovaatioita tämän uuden leviävän ongelman 
ratkaisemiseksi. Kuopion yliopistossakin on jo 
ratkaisuja löytynyt. Paikallinen yritys valmis-
taa innovatiivisia laitteita bakteerinäytteiden 
nopeaan tutkimiseen.

Mooseksen kolmannessa kirjassa on myös 
esitetty ohjeet infektioiden jälkeiseen eristyk-
seen eli 7 vuorokauden karanteeniaika, vaikka 
bakteereita ei tunnettu.

Mooses tarkastelee myös talojen home-
ongelmia. Raamatun suomentajat eivät ole 
osanneet tekstiä oikein kääntää. Mutta mikä 
muukaan voi olla rakennusten pitaali. Englan-
tilaiset kääntäjät puhuvat suoraan homeesta. 
Liki jokaisessa julkisessa rakennuksessa on-
gelmat ovat meille ajankohtaisia. 

Mooseksen ohjeiden mukaan pappi sai 
käskeä tyhjentämään ja sulkeamaan homeon-
gelmaisen talon. 7 vuorokauden tyhjänä olon 

Julkaisemme ohessa professori Osmo Hännisen 70-vuotispäivänään Kuopion yliopistolla 
pitämän juhlaesitelmän kokonaisuudessaan.
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jälkeen hän tuli katsomaan, oliko homeongel-
ma edennyt. Homeiset seinät tuli kaapia pois. 
Saastainen savi tuli viedä kaatopaikalle ja ra-
kennus korjata. Jos talossa home levisi uudel-
leen, pappi sai määrätä talon purettavaksi ja 
materiaalit vietäväksi kaatopaikalle. 

Parhaillaan myös Kuopion yliopistossa esi-
merkiksi Snellmanian seinistä nähdään, että 
siellä edelleenkin kukkivat homeet valkeiksi 
härmöittyneiden tiilien takana. Mutta mitään 
”pappia” ei ole tullut tuomiotaan lukemaan, 
vaikka moni työntekijä on menettänyt tervey-
tensä epäonnistuneiden korjausten jälkeen.

Mooses antaa edelleen tarkat ohjeet elin-
tarvikkeista. Raatoja ei tule tietenkään syödä. 
Mutta jo niihin koskeminenkin siirtää taudin-
aiheuttajia ja merkitsee infektiovaaraa. On 
luultavaa, että Mooses on ollut tietoinen tri-
kiinien vaivaamasta siasta, koska hän kieltää 
sen syömisen. Tarkastuseläinlääkintäpalveluja 
ei ollut.

Danielin ravitsemuskoe
Danielin kirjassa on kuvattu luultavasti 

vanhin tunnettu ravitsemuskoe. Koehenkilöt 
tunnetaan nimeltä. Kokeen kestokin on mai-
nittu. Daniel ja hänen kumppaninsa söivat 
kasvisruokaa ja joivat vettä, kun taas verrokit 
söivät kuningas  Nebukadnessarin pöydästä ja 
joivat viiniä. Koehenkilöt olivat kokeen pää-
tyttyä paremmassa kunnossa kuin verrokit, ja 
he saivat luvan jatkaa oman kulttuurinsa mu-
kaista ruokavaliota. 

Olemme tutkineet kasvisruokavaliota. Ei 
ole mitään epäselvyyttä sen eduista. Samalla 
näemme, mitä nykyisten nebukadnessarien 
ruokavalio johtaa. Joka toinen suomalainen on 
ylipainoinen. Metabolisen oireyhtymän ongel-
mat sokeri-, sydän- ja verenpainetauteineen, 
jopa nivelten pettämisineen ovat arkipäivää. 
Terveyskeskuksissamme ei ole tulkkeja. Sopii 
kysyä, milloin saamme ravitsemusterapeutteja 
neuvomaan yksilöllisesti riskikansalaisia ter-
veellisille ravintoteille

Herotodos opastaa
Kreikkalainen Herotodos puolestaan eli 

hänkin noin 2500 vuotta sitten. Hänen laati-
mansa ”Historia” kirja sisältää paljon tätäkin 
vanhempaa tietoa. Myös terveyteen liittyviä 
syy- ja seuraussuhteita voimme sieltä lukea.

Parhaillaan Iran eli Persia on taas maailman 
politiikan polttopisteessä. Herodotos arvostaa 
tuon kansan puhtausperiaatteita. Jokea ei saa-
nut saastuttaa virtsalla, sylkemällä eikä siinä 

saanut edes likaisia käsiä pestä. Kuinka monta 
virtaa, järveä ja merta onkaan pilattu nykyme-
nolla, joka jatkuu erityisesti kehitysmaissa. 
Mitä lopulta tapahtuu esimerkiksi ihmisten 
ja eläinten käyttämille lääkkeille, kun niiden 
puhdistumisesta ja mahdollisesta leviämisestä 
luonnossa ei juuri ole tutkimustietoa.

Herodotos kirjoittaa myös, että Persian ku-
ningas Darius loukkasi nilkkansa pudottuaan 
ratsailta eikä hän tuskassaan voinut nukkua. 
Kukaan egyptiläisistä lääkäreistä ei osannut 
häntä auttaa. Mutta joku tiesi kertoa kunin-
kaalle krotonilaisesta vangista Democedestä, 
ja että tällä oli taitoja hoitaa. Kuningas tuotatti 
miehen luokseen. Democedes sanoi, ettei hä-
nellä ollut lääketieteellistä koulutusta. Demo-
cedes paransi kuninkaan ilmeisesti käsillään 
eli hellävaraisemmin kuin kovaotteisilla me-
netelmillään epäonnistuneet egyptiläiset lää-
kärit. Historia lienee toistettu lukemattomia 
kertoja myös Suomessa. Kalevalaiset kansan-
parantajamme taitavat olla tämän päivän De-
mocedeksiä, jotka joka vuosi auttavat luulta-
vasti sataa tuhatta kansalaista samantapaisissa 
ongelmissa.

Herodotos kertoo, että Etiopiassa kalan syö-
jät ja puhtaan veden juojat voivat hyvin. He 
elivät 120 vuotta. Saman toteamuksen esittää 
pari sataa vuotta sitten muun muassa ranska-
lainen Anthelme Brillat-Savarin kirjassaan 
”Maun fysiologia”. Vaikka nykyiset kalansyö-
jät eivät kenties saavutakaan 120 v ikää, niin 
tiedämme paljon kalaruuan terveysvaikutuk-
sista. Omatkin tutkimuksemme kertovat, että 
kalaravinnon nauttiminen muuttaa elimistön 
kalvorakenteiden koostumusta ja vähentää 
myös aterioiden jälkeistä veren rasva-ainepi-
toisuuksien nousua.

Kansanrunoutemme neuvoo
Herodotos kertoo hyperboreaaneista, Näil-

lä oli nykeröt nenät. He asuivat maassa, jossa 
oli pitkät ankarat talvet, ja maa routaantui te-
räksen kovaksi. He kulkivat jäätyneiden vet-
ten ylitse Sindi-maassa (oliskohan Herodotos 
kuullut väärin Findi-sanan). Siellä pakkasten 
vuoksi ei lehmillä ollut sarvia. Kansaa kutsut-
tiin Perphereer kansaksi eli periferialaisiksi. 
Mitäpä muutakaan sana Fin Landia, Finnis 
landiae tai Fin Mark tarkoittaa kuin maan ää-
rilaitaa. Suomalaiset ovat siis silloinkin olleet 
tunnettuja eurooppalaisia, vaikka sen ytimeen 
pääsemiseksi onkin kulunut aikaa.

Herodotos tiesi, että edellisten eteläpuolella 
asui skyyttejä. Heillä oli saunoja. Heidän nai-
sensa hieroivat havupuista jauhoa, ja tekivät 
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pastaa. Sillä he sivelivät kasvonsa ja muun 
ihonsa päivänaamioksi. Iho puhdistui, silosi 
pehmeäksi ja sai miellyttävän tuoksun. Samal-
la saatiin myös ihottumille hoitoa. Viime uuti-
set kertovat, että monimutkaisen hyväksymis-
prosessin jälkeen pihkatuotteet ovat saaneet 
käyttöluvan ja siirtyneet apteekkiin. Ikiaikai-
nen perinnehoito on siis päässyt pannasta.

Skyyteillä oli ennustajia, jotka työskente-
livät pajuvitsaksilla. Samanlaisia ”noitia” on 
meillä hyperboreaaneilla vieläkin. Vastikään 
on tuoreimmassa Pathophysiology-aikakaus-
lehdessä julkaistu koe, joka kertoo, että sa-
manlaisella periaatteella voivat herkät ihmiset 
osoittaa seisovien radioaaltojen huippujen pai-
kat mm. täällä Kuopion maaseudulla. Ihmisillä 
on siis aisti, joka haastaa tutkijat sen paikanta-
miseen ja kuvaamiseen.

Suomalaisilla on ainutlaatuinen kansan-
parannusperinne. Kansasta liki 100% käyttää 
sitä hyväkseen viikoittain saunassa. Kuopio-
laisilla tutkijoilla on luultavasti maanosamme 
pisin perinne. Perinnetietoa on siis ollut pih-
kan lisäksi hunajan parantavasta vaikutukses-
ta ja peukalolla käytöstä kivun hoidosta, siis 
jäsenkorjauksesta. Gabriel Maxeniuksen, 
Kuopion kirkkoherran Henrik Argilanderin 
kotiopettajan akateeminen väitöskirja, alan 
ensimmäinen, tarkastettiin 8. joulukuuta 1733 
Turun Akatemiassa.

Kalevalasta saamme lukea, että kuorekok-
karoilla (siis kalalla) ruokittiin tyttäret terveik-
si emänniksi. Sanoilla saatiin Väinämöisenkin 
verenvuoto tyrehtymään. Jopa Tuonen virran 
rannalla kuollut ihminen virkoamaan. Tässä 
on ilmeisesti tutkimushaastetta.

Tulevaisuuden tutkimushaasteet
Edellä on jo kerrottu mm. ravintoon liitty-

vistä ongelmista. Kait kolme vuosituhatta on 
tiedetty terveellisen ravinnon juurien olevan 
perinteisessä ravinnossamme. Markkinavoi-
mat houkuttelevat kansaa lihomaan ja kerää-
mään itselleen vaivoja. Olemme päätyneet 
istumaan, mutta istuimemme ja työpisteemme 
ovat huonompia kuin sata vuotta sitten.

 Liki jokaisessa sanomalehdessä mainoste-
taan sohvia, joista näkee, että niiden suunnitte-
lijat ovat unohtaneet ihmisen veren- ja imunes-
teen kierrot sekä hermojen toimivuuden sekä 
suomalaisen perinteen. Lyhyesti uudella sa-
nalla sanottuna ergonomian. Rakennuksemme 
ovat samalla tavalla ihmisen elimistöön ja sen 
toimintaan samoin kuin rakennusbiologiaan 
perehtymättömien suunnittelijoiden käsissä, 
kuten saamme nahoissamme kokea.

Suurin haaste ja tutkimuksen kivisin sarka 
on ihmisen luoma jakuvasti kasvava sähkö-
magneettisen ympäristömme kuorma. Se vä-
pättää kaikkialla ja riistää rauhallisen levon 
jokaiselta. Tiedämme, että se rikkoo valku-
aisaineden, perintötekijöidemme ja jopa ve-
riaivonesteen rakenteita. Se uuvuttaa, sotkee 
verenkierron säätelyä, aiheuttaa muistamat-
tomuutta, panee ihmiset sammaltamaan ja 
unohtamaan päänsäryssään. Myös näiden tut-
kimukselle on Kuopiossa rakennettu laitteita. 
Vaan milloin jokainen terveystarkastaja mittaa 
sähkömagneettisen ympristön kokonaisuuden 
sekä työpaikoilla ja kodeissa.

Geriatrian professorimme Raimo Sulkava 
osoitti jo noin 15 vuotta sitten, että ammat-
tiompelijoilla oli enemmän Alzheimerin tautia 
ja dementiaa, kun heidän päänsä vieressä toimi 
langattomien puhelinten tavoin jatkuvasti sä-
teilevät ompelukoneet.

Jos kyseessä olisi kemiallinen tuote, hätä-
puhelinten eli kännyköiden ja Dect-puhelinten 
käyttö olisi jo kielletty. Mutta kun insinöörit 
ovat osoittaneet, ettei ihmisen pään muotoi-
nen suolaliuossäiliö lämpene, laitteita saadaan 
myydä vapaasti. Mistään ohjeesta ei saa lukea 
niiden terveysvaikutuksista. Mutta vakuutus-
yhtiöt eivät myönnä niiden valmistajille, kaup-
piaille eikä näille tuotteille terveysvakuutuk-
sia. He tuntevat karun totuuden.

Olemme kaikki päässeet terveiden ja reip-
paiden insinöörien koekaniineiksi. Suurin his-
torian ihmiskoe on  menossa. Mikään eettinen 
toimikunta ei ole antanut edes pyytämätöntä 
lausuntoa. Terveystutkijat ovat hitaita ja köm-
pelöitä insinööreihin verrattuna. Luonnossa 
sama koe on menossa, ja suurten ongelmien 
ensimmäiset merkit ovat näkyvissä, kun linnut 
eivät saa poikasia eikä mehiläiset löydä pe-
säänsä. Suurimerkityksellisin koe on menossa 
lapsilla, joiden aivojen hermosolut etsivät oi-
keita yhteyksiään ja rakentavat verkkojaan.

Kestää vielä vuosia ennen kuin ymmärre-
tään, että tunnemme Albert Einsteinin yhtälön 
kuvaamasta maailmankaikkeudesta vain mur-
to-osan. Näkyvää ainetta on vain 5 % kokonai-
suudesta. Näkymätöntä ainetta ja näkymätöntä 
energiaa on loput eli 95 %. Monta Nobel -pal-
kintoa on jaossa. Toivottavasti myös lääketie-
teellinen tutkimus suuntautuu niille rintamille, 
joilla on eniten voitettavaa - samalla monta 
sairautta estettävinä ja ihmisten elämän laatua 
on huikeasti parannettavissa. Jos missä tässä 
on myös Kuopion terveystutkijoille haasteita. 
Sieltä löytyvät myös opetuksen haastavat läh-
tökohdat.
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”Kesän hauskin kilpailu”    
Murteella puhumisen SM-kilpailu Kuortaneella  Spelien  

yhteydessä   25. heinäkuuta

(....jatkuu sivulta 23)
Ei ollu murkkuikkää, ei sukkelasti käyt-

täytyvvii ja kummallisis roikeis flattakoi-
vii nuarii.

Jos ei osannu ol ihmisiks annettii köni-
löylyy et rupes oppimaa.

Ei ollu ATK:t, EU.t, NMT:t, HIV:t eikä 
MTV:t.

Oli vaa YYA, AIV, UKK, OTK, SOK, 
CCCP, DDR ja DDT.

Ko luki Raamatu ja Juhani Aho Rau-
tatiä, ei tarvinnu haikail turhii. Oltii vaa 
rehellissii, ahkerii, esivaltaa kunnioitta-
vvii, isämaallisii, sopeutuvvii sisukkait ja 
nöyrii. Oltii onnellisii...

Osmo Hänninen !
Kiitos viimisest kaikkei mee 

pualest! Meil reisu luanas oikee hyvi 
ja Kuapio pani parastas. Kyl jäi hyvä 
maku suuhu...

Täs ny liitteen toine niist mu ju-
tuistani, ko luji lavvantain. Tämä juttu 
o mee kirjast ”Tollai sillo ja hiukka 
nykki.”  Terv. Ulla H. Leino

Tuntemattoma värkkääjä tekstist Porrii 
päi sopivaks ja Pori murteel muakannu.

Terttu Marmela ja Ulla Leino

Etelä-Pohjanmaan Murreseura,  vuo-
den 2009 MURTEELLA PUHUMISEN 
SM-kilpailun isäntä toivottaa  murteen 
ystävät kautta maan suurin joukoin ter-
vetulleeksi Kuortaneelle. 

Murteella puhumisen SM-kilpailu 
on siis leikkimielinen, vapaamuotoinen  
kilpailu, jonka tarkoitus on elvyttää ja 
ylläpitää murteella puhumisen jaloa tai-
toa.

Kisa pidetään  lauantaina heinäkuun 
25. päivänä alkaen klo 19  Kuortaneen 
Liikuntahotellissa urheiluopiston alu-
eella, kauniilla Aholankankaalla Kuor-
taneenjärven rannalla.

Sarjoja on kaksi: yksilökilpailu ja 
joukkuekilpailu. Joukkuekilpailuun lä-
hettävät Heimoliiton jäsenjärjestöt  jär-
jestämänsä karsintakilpailun perusteel-
la valitut kolme parasta. Yksilökilpailu 
on avoin kaikille.    

Kilpaileva esitys on vapaamuotoinen 
3 minuuttia kestävä tarina tms, sen li-
säksi on minuutin esitys tuomarien an-
tamasta aiheesta

Tuomareiksi ovat lupautuneet: prof. 
Kalevi Wiik, rehtori Jorma Hyytiä, op. 
Anne Syväjärvi-Rintala, äidinkielen leh-
tori Antti Välimäki.   

Kilpailuun on ilmoittauduttava kesä-
kuun loppuun mennessä Aino-Maija Nie-
melälle Kuortaneelle puh: 040 5127 652  
tai  ainomaija.niemela@gmail.com   Il-
moittakaa myös postiosoitteenne  virallis-
ten kutsujen lähettämistä varten. 

 Myös Jorma Arolta  puh. 0500 
268 605 tai (06) 423 2926  saa tietoja kil-
pailusta. 

Samana viikonloppuna on Kuortaneella 
on iso kansanmusiikkitapahtuma,  Etelä-
pohjalaiset Spelit, joten ohjelmaa riittää 
vaikkapa useammaksi päiväksi. Tervahau-
dankin kuortanelaiset polttavat ja nähtä-
vyyksiä on  komeitten talonpoikaistalojen 
ja museoiden lisäksi mm Soile Yli-Mäy-
ryn  Taidehalli sekä Suomen Sodan taiste-
lupaikat

Tervetuloa siis mukaan kilpailuun ja 
kannustamaan! 

Eila Erkkilä  
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Seki o sit nähty, et tääl Poris kaikki o 
erellee hyvemmi ko muil, ainaski mee 

omast miälest. Paikallisest kunnallisest 
politiikast taik politikoist hualimat. Ei ih-
mine sentää iha kaikkii pysty pillaamaa. 
Vaa sittenki, toist oli kyl enne. Kyl oli 
helppoo.

Ei ollu tressii, traumoi, vääriymmärret-
tyi kakaroit, ei nuarisorikollissii, sivareit, 
luantosuajelijoit, rötösherroi, kasinopelu-
reit, rattijuappoi, juppei paremmiko junt-
tejakkaa.

Oli vaa kunno ihmisii sekä sit hamppa-
reit, omenavarkait ja pontikakuukkaajii.

Ei ollu lapslissii, kansaeläkkeit, tukiai-
sii, asumislissii, tukilissäi lisäossii…

Oli vaa oma apu, krannisopu, syytinki 
ja vaivaistalo.

Ei ollu tulopolitiikkaa eikä jumiutun-
neit tulonevvotteluit. Palka sai paperipus-
sis, jos viitti vaa tehr tyät ja jos se isännä 
miälest oli maksamise väärtti.

Ei ollu tukahoitoaineit, shamppoot, kee-
lii, silmäympärysvoiteit, pikkuhoususuajii 
eikä Empoo.

Oli vaa sauna mäntysoopa, pihahyyskä 
ja Satakunna Kansa.

Ei ollu pakastint, jääkaappii, sähkövat-
kaint, yleiskonet, mikroo, krillii eikä lei-
päkonet. Oli vaa kaappi , konttuuri, hella, 
puumäntä, töötti, varpuvispilä ja sit viäl 
äiti jauhopeukalo.

Ei ollu teeveet, stereoo, vireoo, ninten-
roo ei eres ula-rarjoo.

Oli vaa kyläpelimanni, soittokunta, 
nuarisoseura sekakööri ja näytelmäpiiri, 
kyläkirjasto ja Jaappani lähetyspiiri.

Tiarovälityksest piti huale Satakunna 
Kansa, Uus Aika, Maaseuru Tulevaisuus, 
anorirarjo ja juaruämmät.

Ei ollu sukkahousui, pikineit, tankoi, 
tekokuitui, superlonpatjaa se paremmi ko 
vesisänkyykää. Oli vaa pässipökkimät, 

rössihousut, laamapaita, flanellipakka, 
päästverettävä ja olkipolstari.

Ei ollu kaupunkisuunnittelluu, raken-
nuskaavaa, henkilöstölauttakuntaa, johto-
ryhmää eikä  Satakuntaliittoo. Tehtii vaa 
sillai ko hyvä oli.

Eikä ollu peruskouluu, keskiastee kou-
lutust, tuntiraamei, koulukurattorrii, opin-
to –ohjaajaa eikä virikkeellise päivähoiro 
johtavaa ohjaajaa. 

Oli vaa kunnioitettu kansakouluopet-
taja, rippikoulu ja mailmakoulu, joillekki 
hyväosasil sit viäl keskikoulu.

Ei ollu A-klinikkaa, miäleterveystoi-
mistoo, päihrehualtoo, viina väärikäyttöö, 
huumekoiraa taik tyärajotteisii.

Oli vaa juppoi, tuurijuappoi, kylähullui, 
Harjavaltaa viätävii ja laiskoi pruukattii 
sannoo laiskoiks.

Ei ollu avoliittoi, homoi eikä lespoi.
Oli vaa rakkausavioliittoi, pakkonaimi-

sii, susiparei ja äpärämukuloit.
Poikkeevat tällättii sakil järjestyksee.
Kyl enne oli nii helppoo.
Ei ollu pyrokratiaa, realikorkoo, heli-

porrii, optioo, osinkoo ei roskapankkiika.
Ei ollu Suame sairaahoitajaliito senio-

risairaahoitajai vuasittaisii koulutuspäivii 
ei Pori kaupunki erikoislääkärijohtost ter-
veyskeskussairalaa.

Ei ollu eres verisuanitautei, tukielinsai-
rauksii, psykosomattissii oireyhtymii, re-
menttiaa ei laktoosi-intoleranssii.

Oli vaa kunnalääkäri, terveyssisar ja 
kansaparantaja. Ei jääty kitumaa, kualtii 
pois, tapaturmasesti, maha-, rinta-, pää-
tautii tai vanhuutee.

Ei ollu syntyvyyre säännöstellyy, pil-
lereit, kiarukoit, konroomeit, sterilisoitui 
synnytyslaitoksii eikä miähii synnyttämäs. 
Mukulat oli vahinkoi, joit sanottii Herra 
lahjoiks. Niit syntyki sit vuas ja laps par-
haan kaks.                       (jatkuu sivu 22.)

Vanhaa hyvää aikaa  
kaikki taisi ol paremmi
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Tarton yliopiston suomalais-ugrilais-
ten kielten laitoksen professori Paul  
Alvre (vuoteen 1937 Simeson) kuoli 18. 
11. 2008. 

 

Professori Alvre kuului niihin ulko-
maisiin tiedemiehiin, joilla on vah-
voja siteitä Suomeen. Hän oli syn-

tynyt 2. tammikuuta 1921 Tartossa.
Alvre oli useiden tieteellisten seurojen 

jäsen, Suomalais-Ugrilaisen Seuran jäsen 
jo vuodesta 1947 ja kunniajäsen vuodesta 
1990. Hän oli myös Helsingin yliopiston 
kunniatohtori. 

Alvre opiskeli v. 1943–46 Helsingin 
yliopistossa, jossa hänen tutkintoonsa 
kuuluivat suomalais-ugrilaiset kielet, suo-
men kieli ja kansanrunous. V. 1946–48 
hän toimi viron kielen lehtorina Jyväsky-
län kasvatusopillisessa korkeakoulussa ja 
suoritti siellä lisensiaatintutkinnon. Hän 
oli myös jatkosotaan osallistunut Suomen 
poika, soomepoiss, jopa Merisotakoulusta 
valmistunut upseeri. 

Pidätettynä opettajaksi Viljandiin 
Valtiollinen poliisi pidätti hänet ja jou-

kon muita virolaisia vuoden 1947 lopussa 
ja luovutti heidät seuraavan vuoden alussa 
Neuvostoliittoon.

 Kustaa Vilkuna yhdessä eräiden tois-
ten kanssa toimitti pidätyksestä kirjelmän 
Maalaisliiton eduskuntaryhmälle ja kehot-
ti sitä jättämään välikysymyksen  hallituk-
selle, mutta ryhmä vaikeni asiasta sen po-
liittisen arkaluonteisuuden vuoksi. Alvrea 
seurattiin kotimaassaan tarkasti, hänen oli 
asuttava maaseudulla ja hän työskentelikin 

opettajana Viljandin kouluissa 1948–1967. 
Samalla hän teki intensiivisesti tieteellistä 
työtä. Hän oli matkustuskiellossa lähes 40 
vuotta. 

Väitöskirjansa hyväksymisen jälkeen 
Alvre tuli Tarton yliopiston suomalais-
ugrilaisten kielten oppituoliin, ja siellä 
hän toimi professorina 1968 – 93. Tässä 
työssään hän ohjasi ja opponoi kymmeniä 
väitöskirjoja ja satoja ellei tuhansia muita 
opinnäytteitä.

Suomen kieltä käsitteli hänen laaja ja 
ansiokas väitöskirjansakin “Morfologis-
äännehistoriallinen tutkimus monikkovar-
talon muodostuksesta suomessa verrattuna 
sukukieliin” (1966, 1122 konekirjoitussi-
vua). Tämä väitöskirja antoi suuntaa koko 
hänen myöhemmälle tieteelliselle työsken-
telylleen. 

Kun hänestä v. 1968 tuli Tarton yliopis-
ton professori, hänen keskeisenä tutkimu-
salanaan olivat itämerensuomalaisten kiel-
ten – usein juuri suomen – muoto-oppi ja 
äännehistoria. Häntä voidaan pitää myös 
suomen kielen kenttätutkijana, tekihän 
hän vuodesta 1969 lähtien tutkimusmat-
koja Leningradin alueen suomalaisten pa-
riin ja julkaisi heiltä kielennäytteitäkin.

Professori 
Paul Alvre  
1921 – 2008

Professori ja kielitieteilijä Paul Alvre

Seppo Suhonen:
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Laaja kieleitieteellinen tuotanto
Paul Alvren tieteellinen tuotanto oli 

poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen. 
Suurin osa siitä ilmestyi 1980-luvulla, 
noin 280 työtä. Niistä monet käsittelevät 
koko uralilaista kielikuntaa, ja joukossa 
on myös vertailuja muihin kieliin, jopa es-
perantoon.

Äidinkielensä osalta Alvre paneutui eri-
tyisesti murresanojen ja –muotojen sekä 
vanhan kirjaviron tutkimiseen. Hän ky-
keni esittämään moniin ongelmiin aivan 
uusia ratkaisuja ja muuttamaan auktorita-
tiivisia ja luutuneita käsityksiä. Tarvitaan 
hyvää oivalluskykyä, kun hän esimerkiksi 
paljasti viron ‘joku’-merkityksisen murre-
sanan edikea juontuvan lähtömuodosta ‘en 
tiedä, kuka’, ja se on jaettavissa kolmeen 
osaan: e/di/kea. 

Aivan uusi on myös selitys siitä suomen 
–läntä-sanasta, joka on vaikkapa sanassa 
lyhyenläntä ‘lyhyenpuoleinen’. –läntä 
(–lanta) on perinteisesti selitetty kahdesta 
osasta koostuvaksi, mutta Alvren mukaan 
kyseessä voikin olla sama sana kuin ruotsin 
land ‘maa’. Oletukselle antaa tukea viron 
sana landane ‘kaltainen’, esimerkiksi laps 
on isa landane ‘lapsi on äidin kaltainen’, 
ja myös Lönnrotin sanakirja (186780) 
tuntee aunukselaisen sanan lapsilantanen 
(lapsehtava). Se tuo suomesta mieleen 
suomesta rinnakkaistapauksen hän on sa-
maa maata ‘samanlainen’. Muuten Lönn-
rot on kirjannut myös: kuivalantainen = 
kuivallainen, ja samaten tverinkarjalasta 
tunnetaan kuivalanda(n´e). 

Suomen kielen oppi-  
ja sanakirjojen laatija

Professori Alvrea kiinnostivat itäme-
rensuomalaisten kansojen varhaisvaiheet. 
Hän perusteli kielitieteellisesti, missä jär-
jestyksessä eri heimot ovat voineet saapua 
Itämeren partaille ja toi uutta tietoa lii-
viläisten ja vatjalaisten alkuhistoriasta.

Aivan erityisesti Paul Alvre on muistet-
tava suomen kielen oppi- ja sanakirjojen 

laatijana ja toimittajana. Jo v.1967 ilmestyi 
Suomen kielen oppikirja itseopiskelijoille 
(304 s.). Laaja on myös teos Suomen kie-
liopin säännöt. (1969, 311 s.). Peräti 7-
osainen on sarja Suomen sanarakenteita 
ja ilmauksia (1978–79). V. 1978 ilmestyi 
Alvren toimittama vihko vanhan kirjasuo-
men tekstejä ja harjoituksia, edelleen Suo-
men kielen sanasto-oppi ja oikeinkirjoitus 
(1988) ja Suomen kielen sivistyssanat 
(1988).

Oivallisia apuneuvoja yliopisto-opetuk-
sessa ovat ne Alvren vihkot, jotka sisäl-
tävät uralilaisten kielten historiallisen fo-
netiikan (äännehistorian) harjoituksia ja 
aineksia (1979; 226 s.). Hänen lähes 600-
sivuisesta Suomalais-eestiläisestä tulkki-
sanakirjastaan (1969) ilmestyi jo v. 1977 
3. painos. 

Alvre oli myös v. 1971 ilmestyneen 
Suomalais-virolaisen sanakirjan päätoi-
mittajana. Hän oli laatimassa myös viro-
lais-suomalaista vertailusanakirjaa Pulma 
poikineen (1993), kun Virossa on tunne-
tusti runsaasti suomalaisia harhauttavia 
suomen kielen sanoja muistuttavia pulma-
sanoja.

Suomensukuisten kielten tutkija
Sangen tuottelias Paul Alvre on ollut 

myös uuden kirjallisuuden ja uusien opin-
näytteiden arvostelijana ja esittelijänä. 
Melkoinen osa näistä esittelyistä koskee 
hänen tarkastettavakseen jo viran puo-
lesta joutuneita väitöskirjoja, joissa kä-
sitellään eri kieliä. Monet arvioinnit ovat 
kohdistuneet suomalaisen kielitieteen 
tuloksiin. Niinpä hän mm arvosteli Suo-
messa julkaistun mustalaiskielen sanakir-
jan (1996).

Professori Paul Alvre oli aikamme ak-
tiivisimpia suomen ja sen sukukielten 
tutkijoita, jonka tieteellinen työskentely 
jatkui pitkälle vanhuuden päiviin. Hänen 
tieteellinen tuotantonsa on avannut viron 
ja sen sukukielten tutkimukselle uusia 
näköaloja, innostanut toisia tutkijoita po-
lemisoimaan ja syventymään aiheeseen.
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”Valtio on oikeusjärjestyksen 
lähde, mutta ei oikeusjärjestys 
itse. Valtion tahto ilmenee oike-
usjärjestyksenä, mutta oikeus-
järjestys ei ole identtinen tämän 
tahdon kantajan kanssa. Valtio 
luo oikeusjärjestyksen, mutta on 
itse sen alainen. Valtio on yhtä 
hyvin kuin sen alamaisetkin oikeusjärjes-
tykseen sidottu.”

Urho Kekkonen 1936

Objektiivinen oikeus eli oikeusjär-
jestys koostuu tietyn yhteisön, 
yleensä valtion, jäsenten käyttäy-

tymistä ohjaavista käskevistä, kieltävistä, 
sallivista tai kelpuuttavista oikeussään-
nöksistä eli normeista. Niiden tehokkuus 
perustuu julkisen vallan takaamien sankti-
oiden käytön mahdollisuuteen. 

Kussakin valtiossa on oma oikeutensa. 
Varsin huomattava on yhtäläisyys sellais-
ten valtioiden kesken, jotka kuuluvat sa-
maaan oikeusalueeseen. Vanhin yhteisös-
sä ollut tapa on ollut ns. kirjoittamatonta 
eli tavanomaista oikeutta. Nykyisin se 
suurelta osalta on syrjäytynyt, mutta jat-
kuu vielä elinkeinoelämän kehittäjänä, ku-
ten kauppatavat. Sijaan on tullut säädetty, 
kirjoitettu oikeus, laki. Niiden yhteisöjen 
elämänalojen mukaan, joita oikeussään-
nökset järjestävät, oikeus jakautuu yksi-
tyisoikeuteen ja julkisoikeuteen.

Valta kuuluu kansalle

Suomi on täysivaltainen tasavalta. Val-
tiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota 
edustaa valtiopäiville kokoontunut edus-
kunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oi-
keus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja 
elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen 
vallan käytön tulee perustua lakiin. Kai-

Oikeuslaitoksen kehitys Suomessa Osa VI

Kansalaisten yleiset oikeudet
kessa julkisessa toiminnassa on 
tarkoin noudatettava lakia. Suo-
men valtiosääntö on vahvistettu 
perustuslaissa. Valtiosääntö tur-
vaa ihmisarvon loukkaamatto-
muuden ja yksilön vapauden ja 
oikeudet sekä edistää oikeuden-
mukaisuutta yhteiskunnassa. 

Suomen alue on jakamaton. Valtakun-
nan rajoja ei voi muuttaa ilman eduskun-
nan suostumusta. Suomen kansalaisuus 
saadaan syntymän ja vanhempien kansa-
laisuuden perusteella sen mukaan, kuin 
lailla tarkemmin säädetään. Kansalaisuus 
voidaan myöntää laissa säädetyin edelly-
tyksin myös ilmoituksen tai hakemuksen 
perusteella. 

Suomen kansalaisuudesta voidaan va-
pauttaa vain laissa säädetyillä perusteilla 
ja sillä edellytyksellä, että henkilöllä on tai 
hän saa toisen valtion kansalaisuuden.

Perusoikeuksien turvaaminen

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perus-
tetta asettaa eri asemaan, sukupuolen, iän, 
alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuk-
sen, mielipiteen, terveydentilan, vammai-
suuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti 
yksilöinä. Heidän tulee saada vaikuttaa it-
seään koskeviin asioihin kehitystään vas-
taavasti. Sukupuolten tasa-arvoa ediste-
tään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä 
työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja 
muista palvelusuhteen ehdoista määrättä-
essä. 

Vanhin maassamme voimassa ollut kir-
joitetun lain työntekoa koskeva säädös on  
Maunu Eerikinpojan kaupunkilain ra-
kennuskaaren pykälä vuodelta 1350 (suo-
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mennettu 1648): 
”Caickein miesten ja waimon pitä pal-

veluxhen menemän, jolla vähembi, colme 
marca, lijcutettavata calua on. Joca nijtä 
sitten holho eli huoneeseensa corja, cuin 
niille on palca tarittu, ja eij tahdo wasta-
han otta. Maxakaan colmet marca colme-
hen osahan, Ja paetcaat pois Caupungis-
ta, jotka eij paluella tahdo.” 

Tekstin selitykseksi mainittakoon, että 
”colmet marca colmehen osahan” tarkoitti 
sakkoa, joka jaettiin tasan asianomistajan, 
kihlakunnan ja kruunun välillä.

Isännän valtakin turvattiin lailla
Patriarkaalisessa sääty-yhteiskunnassa 

vallitsi saman tapainen työvelvollisuus 
kuin meillä sodan aikana. Vain siitä oli 
laissa säännöksiä; ei mistään sellaisesta, 
jota voitaisiin verrata nykyaikaiseen työn-
tekijäin suojeluun. Jokaisella jolla ei ollut 
itsenäistä elinkeinoa, oli velvollisuus olla 
toisen palveluksessa. 

Laajalle ulottuva isännänvalta turvattiin 
sekin lain säännöksillä. Toisaalta isännän-
vallan vastapainona oli isännän velvol-
lisuus antaa tarvittaessa huoltoa palkol-
lisilleen. Tällaisina olosuhteet pysyivät 
vuosisatoja, ilman että mitään räikeitä 
epäkohtia olisi esiintynyt. 

Pientä täydennystä lainsäädännössä ta-
pahtui 1600-luvun alkupuoliskolla, kun 
Ruotsi-Suomen valtakunnalle säädettiin 
ammattikuntajärjestys. Se koski lähinnä 
käsityöammattien itsenäistä harjoittamis-
ta. 

Asetus työsuojelusta vuonna 1889
Tilanne muuttui perinpohjin, kun var-

sinainen konevoimaa käyttävä teollisuus 
alkoi kehittyä. Euroopan suurissa teolli-
suusmaissa tämä läpimurto tapahtui 1700-
luvun viimeisellä vuosikymmenellä. 

Tähän uuteen kehitykseen ei yhteis-
kunta ollut millään tavoin varautunut. En-
simmäinen työsuojelulaki maassamme oli 
1889 annettu asetus teollisuusammateissa 
olevain työntekijäin suojelemisesta. Lain-

säädännön kehitystä Suomessa hidasti se, 
että ”routavuosina” valtiopäivät kutsuttiin 
koolle vain harvoin Suomen ollessa Venä-
jän keisarikunnan osana. Kuitenkin saatiin 
1908 aikaan laki työstä leipomoissa. Siinä 
kiellettiin yötyö, joka oli ollut leipomoilla 
yleisenä sääntönä, ja työaika rajoitettiin 48 
tuntiin viikossa. Vuonna 1917 säädettiin 
sitten laki 8 tunnin työajasta. Työoikeus 
muodostaa nykyisin erittäin laajan ja mo-
nipuolisen lainsäädännön alan.

 Kansainväliset ihmisoikeudet
Myös kansainväliset ihmisoikeussopi-

mukset ovat osa Suomen sisäistä oikeutta. 
Kaikissa maissa näin ei ole. Kansallisen ja 
kansainvälisen tiukkaa erottelua toteutta-
vat (dualistiset) maat soveltavat sisäises-
ti vain omaa perustuslakiaan ja lainsää-
däntöään, vaikka maat ovatkin vastuussa 
myös kansainvälisten sopimusten noudat-
tamisesta. 

Päinvastaista ääripäätä edustaa monis-
mi eli tilanne, jossa valtion kansainväli-
set sopimukset ovat automaattisesti myös 
valtion oman lainsäädännön osa. Suomea 
velvoittavia ihmisoikeussopimuksia on 
laadittu etenkin YK:n ja Euroopan neu-
voston piirissä. 

Suomi on omaksunut keskitien: kan-
sainvälistä oikeutta ja sisäistä lainsäädän-
töä pidetään periaatteessa toisistaan erilli-
sinä oikeusjärjestyksinä. Käytännössä ero 
katoaa, jos eduskunta säätää erillisen lain, 
joka antaa jollekin kansainväliselle sopi-
mukselle kansallisen lain aseman. 

Suomessa kansalliset perusoikeudet 
ja kansainväliset ihmisoikeudet muodos-
tavat toisiaan täydentävän oikeudellisen 
suojajärjestelmän. Vuonna 1995 voimaan 
tulleen perusoikeusuudistuksen yhteydes-
sä perus- ja ihmisoikeuksia lähennettiin 
toisiinsa sisällöltään, tulkinnaltaan ja val-
vonnaltaan. Samalla lisättiin niiden suoraa 
sovellettavuutta tuomioistuimissa ja vi-
ranomaisissa sekä parannettiin yksityisen 
ihmisen mahdollisuutta vedota perus- ja 
ihmisoikeuksiinsa käytännön lainsovelta-
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mistilanteissa. Euroopan unionin perusoi-
keuskirja hyväksyttiin Nizzan Eurooppa-
neuvoston kokouksessa joulukuussa 2000. 
Euroopan neuvoston sopimuksista keskei-
siä ovat yleissopimus ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi. Euroopan 
ihmisoikeussopimus on vuodelta 1950, 
sosiaalinen peruskirja 1961 ja se uusittiin 
1996. 

Oikeudet ja velvollisuudet 
Yksilön asema valtiossa koskee eri-

tyisesti yleistä syrjintäkieltoa ja perusoi-
keuksien sosiaalista ulottuvuutta. Kansa-
laisuus on ”lainsäädännöllinen side”, jolla 
määritellään yleiset oikeudet, mutta myös 
velvollisuudet.

Nykyisin, moniarvoisuuden vallites-
sa, on kansalaisten keskuudessa herännyt 
keskustelu, kuinka yhteisvastuun tilal-
le olisi luotava yksilön vastuu? Stakesin 
2008 julkaiseman ”Oikeus ja kohtuus” ra-
portin mukaan uudistajat esittävät arvioita 
ja ehdotuksia yksityisestä ja julkisesta hy-
vinvointivastuusta. Sen yhtenä keskeisenä 
periaatteena on nimenomaan sosiaaliseen 
hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän vas-
tuun siirtäminen yhä selkeämmin julkis-
yhteisöltä yksilölle.

Ongelmana tämäntyyppisessä ajattelus-
sa on se, että usein kaikkein huono-osai-
simmat eivät edes osaa vaatia heille taat-
tuja oikeuksia.

Velvollisuuksien ja oikeuksien välillä ei 
välttämättä ole tasapainoa. Tämä saattaa 
johtaa velvollisuuksien ylikorostumiseen 
ja jopa yksilön leimaamiseen. Uusia toi-
menpiteitä luotaessa onkin aina mietittävä, 
mitä seurauksia kyseisellä politiikalla on. 
Kielteinen seuraus on yleisen yhteiskun-
nallisen solidaarisuuden heikentyminen. 

Aune Räsänen, 
Vehmersalmi

Oikeuslaitoksen kehitys Suomessa-  sarja jat-
kuu. Seuraavassa lehdessä: Lakiehdotuksen hy-
väksyminen ja käsittelyvaiheet.

Minulla oli tilaisuus olla vuoden 
ajan mukana aktiivisesti Savon 

kielen seuran toiminnassa. 
Kesän 2008 murretori jää erikoisen 

miellyttävänä, aurinkoisena tapahtu-
mana mieleeni.

Oli ilo tavata mukavia ihmisiä! 
Koin monia, ikimuistoisia ja kivoja 
hetkiä. Uskon, että yleisökin sai siitä 
paljon iloa, valoa ja virtaa! Myöntei-
sen ja kannustavan palautteen jaan 
mielelläni kaikkien esiintyjien ja koko 
hallituksen kanssa.

Toivottavasti seuralle löytyy pikai-
sesti uusi sihteeri. 

Onnea matkaan! 

Torilla ja muissa tilaisuuksissa 
tavataan!

Birgitta Pajusilta
Rivijäsen

Kiitokset Savon  
kielen seuralle 

ja koko sen  
jäsenistölle
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Nilsiän kaupunki ja sen kuusi naa-
purikuntaa kutsuvat Suomen 
kotiseutuväkeä elokuun toisella  

viikolla  6.-9.8. kotiseutupäiville. Kotiseu-
tuliiton puheenjohtaja Pekka Laaksonen  
sanoo  juhlavieraiden saapuvan kiinnostu-
neina  ja suurin odotuksin Tahkon monivi-
rikkeiseen matkailukeskukseen. Tämänta-
paisissa puitteissa päiviä ole vielä vietetty, 
vaikka nämä ovat järjestyksessä jo 61. ko-
tiseutupäivät.   

Isäntäkaupungin edustajana kaupun-
ginjohtaja  Jorma Aution lupaa tarjota 
vieraille moniaineksista kuvaa alueen 
maisemista,  ihmisistä, kulttuurista ja tuo-
tantoelämästä.

 -Savon kansa on ylittänyt vaikeimmat-
kin ajat empaattisen ja hyväntahtoisen huu-
morin avulla.  Sujuva supliikki ja vankka 
ja yhteisvastuullisuutta korostava talkoo-
perinne kuuluvat aitoon savolaisuuteen. 
Ne luovat sosiaalista pääomaa, kun tur-
vataan kehitystä vanhastaan pääomaköy-
hällä alueella. Savolainen kulttuuri nousee 
ihmisten arjen askareista ja elämänkaaren 
käänteistä, sanoo Jorma Autio.

Hän ja viittaa esimerkkinä herännäis-
johtaja Paavo Ruotsalaisen tarinaan.  
Kulttuuri eri muodoissaan moniaineksis-
ten luonnonolosuhteiden ohella matkailu-
teollisuuden kestävintä tarjontaa.

Kunta ja kotiseutu -seminaari aloittaa
Kotiseutupäivät käynnistyvät torstaina 

6.8. Suomen Kotiseutuliiton 60-vuotisjuh-

Mualimalle ja takas! 
Valtakunnalliset kotiseutupäivät 6.-9.8. Koillis-Savossa

laseminaarilla ”Kunta ja kotiseutu” Kuo-
pion yliopiston Medistudian tiloissa.

 Avajaispäivänä perjantaina 7.8. So-
kos Hotel Tahkovuoren piha ja ympäris-
tö muuttuu Voorumiksi;  on järjestö- ja 
yhdistysesittelyjä, murretorilla ohjelmaa, 
lähiruokatuottajien tuotteita, keskustelu-
kammareissa pohditaan mm. kysymystä, 
saako maalla asua. Päivien avaus ja viä-
räleukain vestivaali tapahtuu illalla Lou-
hosareenalla, jossa nähdään kuntakaparee 
ja kuullaan ”hajanaisten kenkies lotinaa” . 
Avajaisiin on vapaa pääsy ja ilmainen kul-
jetus hotellialueelta. 

Lauantaina retkipäivän aiheet alkavat 
raukoilta rajoilta, mutta  painotus ulottuu 
nykyaikaan  kuten  huippubisneksiin, ki-
venjalostukseen ja lypsyrobottien esit-
telyyn. On myös tilaisuus viipyä päivä  
Aholansaaressa tai puoli päivää Pisalla  tai 
käyttää aika 
ka lakukon 
t ekemisen 
opetteluun. 

Kaupungin 
johtajapa-
ri  Ritva ja 

Jorma Autio 
toivottavat 
kotiseutu-
väen ter-

vetulleeksi 
Nilsiään.
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Juhlaillallinen nautitaan Tahko Spassa.
Sunnuntain 9.8. jumalanpalvelukset 

Nilsiän kirkoissa toimittavat piispa Wille 
Riekkinen ja arkkipiispa Leo.  Pääjuhlas-
sa Louhosareella sunnuntaina pitää juhla-
puheen Koillis-Savon  tunnetuin kosmo-
poliitti, erikoistoimittaja Erkki Toivanen.

Avajaisiin saavutaan  
kotiseutukavalkadina    

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistykset jär-
jestäjäkuntien ulkopuoleltakin esittäytyvät 
kotiseutupäivien  ohjelmissa. Alueelliseen 
liittoon kuuluvat  parikymmentä kotiseu-
tuyhdistystä kertovat  kotiseutupäivien 

Nilsiän kotiseutupäivien harmaa emi-
nenssi vas. Katja Lappalainen, Jaana 
Tiilikainen ja Tiina Kuosmanen  
Terhi-neitoineen.

sisätiloihin pystytetyssä näyttelyssä kuvin 
ja tekstein työstään ja historiastaan. 

Osa nyt kootusta näyttelymateriaalista 
tullaan tallettamaan tarpeen mukaan käy-
tettäväksi, suunnittelee Pohjois-Savon 
kotiseutuyhdistysten liiton puheenjohtaja  
Kirsi  Moisander.

Alueen kotiseutuväen näyttävin yh-
teisesiintyminen tapahtuu avajaisissa. 
Louhosareenalle saavutaan kotiseutuka-
valkadina, johon mukaan on haastettu ko-
tiseutuyhdistysten lisäksi kyläyhdistyksiä, 
harrastajateattereita,  muusikoita, tanssi-
joita, tanhuajia, lapsiryhmiä  jne.

Tulo ei tapahdu jäykissä ruoduissa,  
vaan tulijat voivat ilmentää erilaisin tun-
nuksin  ja vaatetuksella  taustaansa.  Mu-
siikissa tilaa annetaan niin körttivirrelle 
kuin Juicen piiseille. Yhteisesti lopussa  
lauletaan kotiseutuväen  uusi ”Kotiseudun 
laulu”, jonka sana ja sävelet löytyvät Ko-
tiseutuliiton nettisivulta.  

Kotiseutukavalkadin ohjaa avajaisjuh-
lan juontaja toimittaja Antti Heikkinen. 
Mukaan tulijoiden toivotaan kokoontuvan 
viimeistään puoli tuntia ennen avajaisten 
alkua Louhosareenan parkkipaikalle, jossa 
myös harjoitellaan 16.6. klo 18. 

Kotiseutupäi-
vät huipen-
tuvat 9.8. 
pidettävään 
pääjuhlaan 
upealla Lou-
hosareenalla.
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Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten 
liitto ry on myöntänyt viidennen 
maakunnallisen Vuoden kotiseutu-

teko -tunnustuksen. Tunnustus myönnet-
tiin Tervo-seuralle sen ansiokkaasta työstä 
Paikat, nimet ja tarinat -hankkeessa.

Tällä valtakunnallistakin huomiota 
saaneella hankkeella Tervo-seura toteutti 
nykyaikaisen kotiseututyön muotoja ja toi 
sähköisesti kaikkien tavoitettavaksi Ter-
von kartta- ja nimistötietoa.

Aineisto koottiin läpikäyden, tarkas-
taen ja täydentäen Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen paikannimiarkistosta 
Tervoa koskeva nimistö. Näin koottu ai-
neisto sijoitettiin Maanmittauslaitoksen 
karttapohjiin. Vertailuaineistona käytettiin 
Kansallisarkiston vanhoja karttoja. Hank-
keen tulokset julkaistiin Internet -sivus-
toilla. Erityisesti Tervo-seuran aktiivit, 
Heta Nuutinen ja Anja Raatikainen ah-

keroivat hankkeen parissa.
Vuoden kotiseututeko -tunnustus on 

aiemmin myönnetty seuraaville henkilöil-
le ja tahoille: 2007 Risto Lappalainen, 
savon murteen esilletuominen ja elävöit-
täminen, toiminta Kuopion Sotaveteraa-
nimuseossa, 2006 Sirpa Ollikainen ja 
Juhani Ollikainen, Varkauden Lehto-
niemessä vuosina 1888–1921 toimineelle 
laivanrakennus- ja konepajateollisuudelle 
pystytetyn muistomerkin aikaansaaminen, 
kotiseutuaktiivisuus 2005 Outi Vuorika-
ri, aktiivisuus Minna Canthin -liputuspäi-
vän toteutumisessa ja Kanttilan kulttuuri-
keskuksen kannatusyhdistyksessä, 2004 
Jenni Halme perinteisen savolaisveneen 
rakentaminen. 

Vuoden kotiseututeko -tunnustuksen 
myöntämisperusteita ovat pitkäjänteinen 
työ ja toiminta kotiseututyön hyväksi.

Vuoden kotiseututeko  
-tunnustus 2008 Tervo-seuralle

Kirjakantti-tapahtuman vieraaksi saa-
daan jälleen ansioituneita kirjailijoita. 
Vestäjien kunniajäsentä, edesmennyttä 
Jouko Tyyriä muistelevat Pekka Tark-
ka, Matti Karttunen ja Väinö Immo-
nen.  Tarkan maaliskuussa ilmestynyt 
teos Joel Lehtonen I. Vuodet 1881–1917 
on hänen toinen keskustelun aiheensa. 
Lasse Lehtinen esiintyy avajaisissa ja 
puhuu myöhemmin kirjoistaan laajem-
min, 30 vuotta ja 30 kirjaa.

Risto Ahti ja Saila Susiluoto ovat 
Jazzanan runoilijavieraat, joiden sanan 
siivittäjänä improvisoi Jazzana-trio; 
Mikko Toivanen, Marko Salmela, 
Mikko Pasanen. Iltaa luotsaa Vestäjistä 

Taisto Leppäsaari, joka on aikoinaan 
ideoinut Jazzanan.

Paikallisia kirjailijoita on aina muka-
na, tänä syksynä Jorma Ranivaara ja 
Marko Kilpi.

Muita varmistuneita Kirjakantti-
vieraita ovat mm. Tuula-Liina Varis, 
Jarmo Papinniemi ja Maija Asunta-
Johnston sekä Savonia-palkittu Anna 
Krogerus.

Vestäjät ry:n käytännön toimijoina 
ovat tuttuun tapaan Johanna Sorjonen 
ja Ritva Kolehmainen. 

 Kirjakantti tapahtuma on  3.–6.9.2009.  
 Lisätietoja: ritva.kolehmainen@kir-

jakantti.fi,  261 6198 tai +358 40 543 1712

Kirjakantilla uusia syysvieraita
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Agricolalle muistomerkki Viipuriin
Suomen kirjakielen ja suomenkielisen 

kirjallisuuden isä Mikael Agricola (1510-
1557) saa pitkän tauon jälkeen taas muis-
tomerkin Viipuriin. Patsas paljastetaan lu-
terilaisen Pietari-Paavalin kirkon edustalla 
27. kesäkuuta.

Agricolaa esittävä pronssivalos on 
kopio kuvanveistäjä Emil Wikströmin 
vuonna 1908 Viipurin tuomiokirkon edus-
talla paljastetusta patsaasta.

(HS 20.4.2009)

Mirva Brola päätoimittajaksi Reser-
viläinen lehteen

Filosofian maisteri Mirva Brola, 26, on 
nimitetty päätoimittajaksi Reserviläiseen. 
Lehden ensimmäinen päätoimittaja aloit-
taa työnsä huhtikuun alussa.

Brola on sotilasarvoltaan reservin ker-
santti. Hän on kotoisin Kuopiosta.

(HS 1.4.2009)

Naiset yrittävät vaitiolon ME:tä No-
kialla

Nokialla 16. toukokuuta järjestettävä 
Miesten kolmonen laajentaa uhkarohkeas-
ti reviiriään: tänä vuonna oheistapahtuma-
na nähdään ja ollaan kuulematta naisten 
kolmonen.

Tavoitteena on pysytellä naisporukalla 
hiljaa kolme minuuttia.

Jatkoaikaa tai rangaistushiljaisuutta ei 
oteta käyttöön, koska järjestäjät pelkäävät 
Euroopan Unionin ihmisoikeuskomission 
tulkitsevan naisten kolme minuuttia pi-
dempään hiljaisuuteen kiihottamisen ki-
dutukseksi. 

Voittajajoukkueelle tullaan esittämään 
kolmen neliön tonttia Sarkolasta.

Papoille tarjotaan ennakkomahdolli-
suus ilmoittaa lapsenlapsi vuoden 2029 

Miesten kolmoselle – mikäli kyseessä on 
poika. - Tiedättehän, mikä on maailman 
toiseksi nopein kädenliike? Kun mummo 
vetää laukusta lapsenlapsen kuvan.

(AL 17.3.2009)

Muumi-kirjat julkaistaan karjalaksi
Karjalan Kielen Seura julkaisee lähi-

vuosina Tove Janssonin Muumi-kirjat 
karjalaksi. Ensimmäisenä ilmestyy kir-
jailijan toivomuksen mukaisesti Taikurin 
hattu. Hankkeesta on sovittu tekijäoikeuk-
sien edustajan Schildts Förlag AB:n kans-
sa. Hartwall Perheen Rahasto taas on teh-
nyt Karjalan Kielen Seuralle lahjoituksen, 
joka mahdollistaa teosten julkaisemisen.

(HS 5.4.2009)

Kulttuuri kolmella sanalla
Nykytaiteen museo Kiasma sai 2.4. 

graafisten suunnittelijoiden Grafian kul-
tahuippu-tunnustuksen parhaasta mainos-
lauseesta. Lause oli Kiasman ikkunaan 
pinkillä kirjoitettu ”En ihan ymmärrä”. 
Palkitsijoiden mielestä museo onnistui tii-
vistämään kolmeen sanaan koko liikeide-
ansa.

Siitä vain muut kulttuuritalot pane-
maan paremmaksi. ”Rahat laulaen me-
nee” (Ooppera), ”Toihan on Kotikadussa” 
(Kansallisteatteri), ”Missä mä oon?” (Ta-
vastia-klubi).

(Kuiskaaja, HS 4.4.2009)

Oliko Jeesus koomikko?
Iloisia aamuhartauksia on harvoin, ja 

niitä on jäänyt minulta väliin. Ystävältä-
ni kuulin siitä hartaudesta, jossa käsikir-
joittaja-pappi Veli Pekka Hänninen istui 
katolla ja toivoi että Matteuksen evanke-
liumit pitäisivät vettä.

Stand up –pellejä en kaipaa.
Kaipaan teologi Martti Nissistä, joka 

puhui Eeva Luotosen ohjelmassa Kuka 
kukin on kirjallisuudessa (Radio1) muun 
muassa Joonasta ja tämän toilauksista va-
laan vatsassa ja Jumalan kanssa. Nissinen 
ilmaisi raamatullista huumoria myös sa-
von murteellaan.

Kokosi: 
 Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittuja



         AAKUSTI 2/2009  ��

Pentti Haanpään romaanissa Jauhot 
(1949) sanoo hilpeydestä moitittu usko-
vainen Veijo Kataja, että ”ei Ristuskaan 
ole käskenyt nullottaa…”

Voisiko aamun hartaus olla iloista?
(Vesa Karonen, kanavalla, HS  4.4.2009)

Milloin ryssä-sanasta tuli epäkorrek-
ti?

Kun vietämme Porvoon valtiopäivien 
200-vuotisjuhlavuotta, kannattaa palauttaa 
mieliin Aleksanteri I:n hallitsijalupauksen 
suomennoksen alkusanat: ”Me Aleksander 
I, Jumalan armosta Keisari ja Itzevaldias 
yli koko Ryssänmaan…”

Tuskin voi tehdä muuta johtopäätöstä, 
kuin että ”ryssä” on alun perin ollut viral-
linen täysin korrekti nimitysvenäläiselle ja 
venäläisyydelle. Sellaisen asitä käytettiin 
myöhemminkin vielä Aleksis Kiven kir-
joittaessa Seitsemää veljestään. 

Olisi mielenkiintoista tietää, milloin 
ja millaisissa oloissa korrektien sanojen 
merkitys on muuttunut tunnepitoiseksi ja 
halventavaksi tai mistä tällaisten tunteel-
la latautuneiden ilmaisujen yleistyminen 
kertoo.

(Sergei Pogreboff, Porvoo,  
HS  Mielipide 5.3.2009)

Myöhemmin keisari lähetti Ullalle ja 
koko perheelle lahjoja, ja Ulla nimitettiin 
hovineidoksi.

Nykyihmisestä tämä kohtaus ankeassa 
rajamaassa kylmänä keväänä 1809 vai-
kuttaa tutulta ja inhimilliseltä. Aivan kuin 
Aleksanteri I olisi mennyt lähettämään 
tekstiviestejä.

(Ilkka Malmberg, HS 4.4.2009)

Ei voida mitenkään välttää, etteikö jos-
kus sattuisi joku moukka sivistyneistön 
sekaan johonkin eliitille tarkoitettuun soi-
tannolliseen tilaisuuteen. Antti Manninen 
esitti ”fasten seat belt” –valoa ratkaisuksi. 
Ihan hyvä, mutta joltakulta voi kuitenkin 
lipsahtaa taputus tai pari.

Ratkaisu voisi olla lapasissa: joku yli-

kultturelli henkilö katsoisi sisääntulijoita 
kriittisesti ja heti epäilyttävän moukan 
nähdessään ojentaisi tulijalle vaivihkaa 
lapaset.

(Mielipide, HS 16.3.2009,  
Ari Rautio, Juva)

Yleisö ei maksa taputusten kuunte-
lusta

Konserttisalihan on kuin kirjasto: yleisö 
tulee keskittymään teoksiin. Lisäksi mu-
siikin ystävä on maksanut nimenomaan te-
osten kuuntelusta, ei suinkaan yksittäisistä 
spontaaneista mielenilmauksista kesken 
kaiken. Semminkin kun yhteiskuntam-
me on avokätisesti kustantanut ihan omat 
areenansa primitiivireaktioiden pidäkkeet-
tömälle esittämiselle.

(Mikko Alameri, Helsinki,  
HS Mielipide 17.3.2009)

Porilainen on erilainen
”Kun tapaan Helsingissä uusia ihmisiä, 

minut määritellään porilaisuuden kautta 
erilaiseksi. Minuun suhtaudutaan toisin 
kuin helsinkiläiseen.. Olen kokenut hil-
peitä hetkiä, kun olen heittäytynyt – jos 
mahdollista- vielä itseänikin yksinkertai-
semmaksi. Minulle puhutaan hitaasti ja 
selvästi artikuloiden.”

Näin Jokinen kirjoitti kolumnissaan 
kuukausia sitten. Aihe oli hänelle rakas: 
keskustelu kahtiajaosta Helsingin ja muun 
maan välillä.

”Minusta on äärettömän kiinnostavaa 
tarkkailla Suomea täältä. Täällä on kaikki 
vähän erilailla kuin Helsingissä.”

Helsinki säilyy silti läheisenä, koska 
perhe asuu yhä siellä.

(Satakunnan Kansan päätoimittaja 
Jouko Jokinen, HS 16.3.2009)

Mikä sai Kuopiossa lapsuutensa ja 
nuoruutensa eläneen, hyvä ettei Kalle 
Väänäsen tai ainakin Aapelin henkisek-
si perilliseksi tunnustautuvan Parkkisen 
asettumaan Turkuun? ”Se tapahtui huo-
maamatta.”
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Parkkinen tuli opiskelemaan kirjal-
lisuutta Turun yliopistoon ja ”jämähti” 
opintojen jälkeen Turun alueradioon toi-
mittajaksi, kunnes alkoi kirjoittaa kirjoja, 
näytelmiä ja nuorten TV-sarjoja.

Kaukana kotiseudustaan Parkkisesta on 
sitä paitsi alkanut tuntua, ettei hän ihan 
perussavolainen olekaan. Vanhemmiten 
hän on havainnut itsessään myös karja-
laisia piirteitä, tunteellisuutta, suorastaan 
sentimentaalisuutta – vähemmän tempe-
ramenttia.

-”Äiti oli karjalaisia Ylämaalta ja syttyi 
kuin bensakanisteri. Sisko ja toinen omis-
ta tyttäristä ovat samanlaisia”, kirjailija 
virnistää. Sitten tulee ikävä luonnehdinta 
entisistä heimomiehistä, pilke silmässä: 
”Savolaisethan ovat cooleja melkein kyy-
nisyyteen asti.”

(Suomen Kuvalehti nro 11/13.3.3009, 
HÄN, Hannele Jäämeri)

Kirjailija Jukka Parkkinen on syntynyt 
Kuopiossa, kotipaikka Turku.

Parhaimmillaan satakuntalainen 
huumori on muutaman sanan tokaisuissa, 
jotka esitetään täysin vakavalla naamalla.

Tokaisua ei toisteta, sillä vähintäänkin 
puolet nautinnosta on siinä, ymmärtääkö 
kuulija tokaisussa piilevän huumorin.

(Erkki Saarinen, AL 17.3.2009,  
Jouko Jokisen haastattelu)

Pohjois-Savon poliisi epäilee henki-
löautossa matkustajana ollutta miestä rat-
tijuopumuksesta. Savossa vastuu siirtyy 
kuulijalle, mutta lienee ennakkotapaus, 
kun rattijuoppo istuukin pelkääjän paikal-
la.

(Äänessä, Matti Pitko, AL 9.2.2009)

Pirukaan ei saane selvää nykyisestä 
maailmanmenosta. Miten me voisimme 
sitä ymmärtää, kun taskussa on vain pora-
rin paperit tai maisterin arvo tutkielmasta 
Suhuäänteen sukeutuminen Savon Suhos-
ten sukupuussa?

Toisaalta, eipä meillä ole epätietoisuu-

dessamme hirveästi hävettävää, kun valit-
semamme viisaatkin menivät vipuun. Vie-
lä jokin aika he julistivat ilosanomaa, ettei 
epävarmuuden aika tule vieraaksemme.

(Välihuomio Paavo Tukkimäki,  
HS 4.2.2009)

Vai mikä se nyt oli
Joskus harvoin tulee kuitenkin hyvä 

mainos. Se voi jopa olla parempi kuin ny-
kyiset sketsiohjelmat – mikä ei tosin ole 
paljon se. Esimerkiksi se hauska mainos, 
jossa näyttelijä Kari Hietalahti esitti sa-
volaisittain murtavaa gourmet-ravintolan 
kokkia, joka aina joka lauseen jälkeen 
sanoi ”vai mikä se nyt oli”. Muistatteko, 
ja kaikki ilmaisut menivät aina hupaisasti 
pieleen.

Mutta jos ajatellaan, mitä haluaisin os-
taa sen mainoksen perusteella, niin en kyl-
lä numeropalvelua.

Sen sijaan ostaisin hyvinkin mielelläni 
sen hauskan ukkelin siitä.

Vaan sepäs ei olekaan myytävänä.
(Katja Martelius, Kanavalla,  

HS 1.4.2009)

Ei ole pohojalaasissakaan enää virtaa 
kuin ennen. Takavuosina lakeuksilta tulti-
hin tuhansin miehin etelään kurittamahan 
ryssiä ja kotipunikkeja, mutta Putin-ju-
gendia ojentamahan tuli vain vaivaiset 
neljä ihmistä.

(Äänessä, Olli Helen, AL 30.3.2009)

Muoti: Kesäajan mukana voi aloittaa 
vilkkaan kesäkauden, mutta kesäsavolais-
ta kannattaa varoa. Kesäsavolaisesta ei 
pääse syksyllä millään eroon.

(Äänessä, Matti Pitko, AL 1.4.2009)

Ja lopuksi huumoria. Aviomies valitti 
Järviselle, ettei ymmärrä rouvaansa.

Järvinen kehotti kaveriaan menemään 
korvalääkärille.

- Tarkoitatko, että se opettaisi mulle ve-
näjää?

(Pitko, AL 4.4.2009)
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Suomessa on puolisen sataa Kalla-, 
Kallan -alkuista paikannimeä. Ne ovat 

ainakin kolmea eri lähtöä. Tornionjoki-
laaksossa on sellaisia paikannimiä kuin 
Kallanpalo Enontekiöllä, Kallanniemi 
Pellossa ja Kallanalanko Torniossa. Näi-
hin sisältyy miehennimi Kalla, joka noilla 
seuduilla on Kallen rinnakkaismuoto. Sa-
maa alkuperää lienee jällivaaralaisen hiih-
täjätytön Charlotte Kallan sukunimi.

Pohjanlahden rannikolla, varsinkin Pe-
rämerellä on useita Kalla-nimiä, joista 
tunnetuin on Kalajoen Kalla eli Ulkokal-
la, joka mainitaan usein säätiedotuksissa. 
Ulkokallasta rannikon suuntaan on Maa-
kalla. Näihin nimiin sisältyy Suomen 
ruotsalaismurteiden sana kalle, kalla, joka 
merkitsee ’jääröykkiötä’ ja toissijaisesti 
’karia’, koska jääröykkiöt syntyvät usein 
karikoiden reunoille.

Kallavesi itäisempää kielipesuetta
Kallaveden nimeen ei sisälly kumpi-

kaan edellä mainituista lähtökohdista, 
vaan nimen alkuosa pohjautuu sanapesu-
eeseen kalta-, kallas ’rantatörmä, äyräs, 
reuna, rinne’: joen kaltaalla, virran kallas, 
Kaltavierunmäki (paikannimi sekä Lemil-
lä että Luumäellä) jne. 

Jätän tässä esittämättä kielitieteelliset 
perustelut, miten kalta-, kallas-muodoista 
on kehittynyt uusi perusmuoto kalla (pe-
rustelut löytyvät artikkelistani aikakaus-
lehti Virittäjässä 2009 s. 41−43). Totean 
vain lyhyesti, että Etelä-Suomen murteissa 
on jo keskiajalla syntynyt uusi perusmuoto 
kalla. Se näkyy esimerkiksi yhdyssanassa 
kallapää ’ihminen, jonka pää on vinos-
sa, kallellaan’. Esimerkiksi Ristiinassa ja 
Sulkavalla on kummassakin Kallavuori ja 
Vahvialassa Karjalan kannaksella Kalla-
mäki. 

Kaltevia paikkoja tarkoittavat myös 
pellonnimi Kallavieru Hirvensalmen Vah-

Käsite Kallavesi arvailujen varassa
vaselän kylässä ja samanniminen entinen 
talo Hartolan kirkonkylässä.

Vettä kolmessa ”Kallajärvessä”
Huomion arvoinen asia Savon osalta on 

se, että siellä on kolme sellaista Kalla-al-
kuista järvennimeä, joihin ei liity maanko-
houmien nimiä. Mikkelin Rantakylässä on 
viisi kilometriä pitkä Kallajärvi.

Mäntyharjun ja Ristiinan alueella 18 
kilometriä pitkä, kapea Kallavesi ja Poh-
jois-Savossa Suomen suurimpiin järviin 
kuuluva Kallavesi. Kumpikin Kallavesi 
ilmestyy asiakirjoihin Savon vanhim-
massa maakirjassa vuodelta 1561, tosin 
Kala-alkuisina mutta varmasti Kallavesiä 
tarkoittavina. Virheellinen kirjoitusasu 
johtuu siitä, että ruotsiksi kirjoittavat kir-
jurit äänsivät jo Kala-muodossa l:n lähes 
kaksoiskonsonanttina. Pohjois-Savosta on 
mainittu Kalawesi 1561 ja Kallawesi tois-
tuvasti 1620-luvulla.

Mikä on Savon Kallavesien ja Mikke-
lin Kallajärven nimeämisperuste? Ei se 
voi olla muu kuin Kallavuorilla ja Kalla-
vieruilla. On siis lähdettävä kalta-, kallas-
sanan merkityksestä ’rantatörmä, äyräs, 
rinne’. 

Etelä-Savon Kallavesi on pitkä ja kapea 
järvi, jonka eteläranta on paikoin melko 
jyrkkä. Myös Mikkelin Kallajärvessä on 
korkeita törmiä varsinkin etelärannalla, ja 
länsirannalla on Ruskeavuori. 

Pohjois-Savon suuressa Kallavedessä 
on jyrkkiä rantoja Kuopion seudulla Pui-
jonsarven ympärillä ja Neulaniemessä. 
Voi olettaa, että Puijo ja Kuopionniemi 
ovat olleet maisemassa niin merkittäviä 
paikkoja, että nimi koko Kallavedelle on 
voinut lähteä Puijon juurelta. Etelä-Savon 
Kallavesi voi Suomen asutushistorian va-
lossa olla kyllä nimenä kaimaansa van-
hempi.                     

    Alpo Räsänen
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Ja näen se tapahtuu

1. Avvoo paketti.  
2. Poesta kiäreet. 
3. Ota asseeks terävä veehti ja kohtalae-
nen huarukka.   
4.  Paa kukko ettees tokokun pöövälle (ee 
sua vapista). 
5. Hätistä toeset loetommalle. 
6. Pistä veehti kärki eellä kukkoon ja 
leekkoo eestaas nylykyttämällä kämme-
nen kokkoene aakko sen selekään. 
7. Ota lämpäre kättees, paa voeta piäl-
le ja hujjaata iäntä kohti. Se olj´ kuorta 
särpimeks.   
8. Huokase ja raahotu, ota nyt huarukka 
kättees, kato kukon sissään ja tonkase. 
9. Nälkäs lienöö jo ihan tolokuton, etkä 
sisuksesta sua vielä selevee voe tokkiisa! 
10. Usko poes, eessäs on herkkuva. Se on 
aetoo savolaesta perinneruokoo. Oekee-
ta kalakukkoo: reelusti tuoretta kalloo 
(ahventa tai muikkua) ja välissä ison, 
punasilimäsen , sian kylykee (helekatin 
hyvvee läskiä ja lihhoo).   
11. Lyöppäs  huarukkas syvemmälle 

Se ainut oekee  Kalakukon naatintaohje 
on syntynyt  kuopiolaisten  Birgitta 

Pajusillan  ja  pääkaupnkiseudulle aika-
naan muuttaneen Päivi Salovaaran ky-
nästä. 

Kuopion tie- ja vesirakennuspiirin ja 
myöhemmin  Järvi-Suomen merenkulku-
piirin Kuopion toimiston leivissä  työs-
kennellyt Pajusilta joutui tuon tuostakin 
opastamaan vieraita savolaisen perinne-
herkun nauttimisessa ja päätti tehdä oikein 
kirjalliset ohjeet savolaisella huumorilla 
maustettuina. Helsingissä asunut, nyt jo 
edesmennyt sisarentytär Päivi Salovaara 

toi mukaan  pääkaupunkiseudun savolais-
ten lisäväritystä.

Lopulliseen muotoonsa naatintaohje  
kirjoitettiin 1990 -luvun taitteessa kesä-
lomalla,  ja siitä  tuli paljon käytetty ja 
lainattu myös Savon ulkopuolella. Taespa 
olla vielä supisavolaisen piäjohtaja Jooko 
Loekkasen aekoo.

Tekijänoikeuksien perään tekijät eivät 
ole  kyselleet – senkun naatitta!   

Birgitta Pajusilta toimi Savon kielen 
seuran sihteerinä, mutta jätti tehtävänsä 
seuran vuosikokouksessa 14.3.2009. 

Tiesitkö, kalakukon naatinta-
ohje syntyi ”TVH:n virkatyönä”

sisukseen, ja mittee saet,  se kaikki on 
syötävee. 
12. Aakase tuas suus ja laeta lasti mäne-
mään…! 
13. Ota huarukka poes suustas.  
14. Elä aattele enempee, vuan naati ja 
tietennii maeskuttele. 
15. Ossootko jo piättee, kummasta tyk-
keet enemmän, nimittäin sisuksesta vae 
kuoresta?   
16. Elä hättäele! Anna vuan huarukan 
heeluva ihan reeppaasti, ruotoja ee tarvii 
pelätä. 
17. Rööhtäse välliin ja oejjo ihtees, se 
parantaa ruokahaluvas. 
18. Terävällä veetellä suurenna aakkoo 
kukon selässä ja vuole lissee kukonkuorta 
kitusiis.  
19.Syö niin paljon että napa ruskaa. 
20. Aperitiiviks´ soppii parraeten kokkel-
piimä. 
21.Oo varovaenen, joskus suattaa ka-
lakukko kovaiänisesti huutoo ja potkia 
vielä poestullessaannii…! 
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Jo on aikoihin eletty! Ei 
kulttuurissa mitään pahaa 
ole, mutta enpä pitäisi ly-

seota ja lyseolaisia kiertoon 
joutavina. He ovat sentään ol-
leet paikan päällä siitä lähtien, 
kun tsaari Aleksanteri I antoi 
rahat Engelin piirtämän koulu-
talon rakentamiseen.

 Lukemattomat lyseolaiset ovat lähte-
neet tuosta koulusta palvelemaan maataan 
ja kansaansa. Matrikkeleja vähänkin vil-
kaisemalla voi nähdä, että he ovat kult-
tuurinkin alueella tehneet niin paljon, että 
heidän ansiostaan ja kauttaan tuo koulu 
on, ja on alusta alkaen  ollut todellinen 
kulttuuritalo.

 Ei sitä pidä mennä nimeämään uu-
destaan – eikä suurin surminkaan poistaa 
koulukäytöstä. Se olisi vihoviimeinen 
karhunpalvelus koko maankin puitteissa 
kunnianarvoisille perinteille. Niitä on jo 
tarpeeksi paljon tuhottu tässäkin kaupun-
gissa.

 Että kulttuuritalo! Että oikein vuoro-
kauden ympäri auki oleva kulttuuritalo!

 Ettei vain tulisi alakulttuuritalo ja taa-
tusti tulisikin. Ei näin pienessä paikassa 
ole tarpeeksi taiteilijakapasiteettia har-
joittamaan kulttuuria noin komeissa puit-
teissa.  Minkään muun sorttista kulttuuria 
yötä päivää kuin alakulttuuria ei jaksa kuin 
ammattijuoppo. Taiteilijatkaan, vaikkeivat 
kaikin syljekään lasiin, eivät jaksa dokata 
yötä päivää. Mistä löytää siis ne kulturellit 
tyypit täyttämään kulttuuritalon?

Kuopion  
lyseostako 
kulttuuri-
talo?

 Koulutilathan ovat suuret, oppilas-
määrät pyörivät ainakin minun aikanani 
puolentuhannen korvilla. Ei semmoista 
taitelijamäärää saa kokoon, vaikka kävisi 
läpi kaikki kapakatkin. Kyllä sinne pitäisi 
poimia ihan tavallisia kylänjuoppoja, jotta 
kävijämäärä saataisiin niin suureksi, että 
kaupungin budjettiin ja valtioapuhake-
muksiin tulisi tarpeellinen määrä kuolleita 
sieluja.

 Kenen saatanan tunarin ajatus tämäkin 
taas oikein oli?   Eikö Yhteiskoulun likvi-
dointi riittänyt, pitäisikö nyt tuhota myös 
lyseo perinteineen kaikkineen? Tuo kult-
tuuritalon nimikin vivahtaa, anteeksi vain, 
sosialistisen terminologiaan. Helsingissä 
on kommunistien kulttuuritalo, ja pelkäs-
tään jo sen nimen kuuleminen saa korvissa 
soimaan sirmakan kalinkan tahdit ja vis-
sien työkalujen uhkaavan kalinan. Kerran 
jo saatiin torjutuksi sosialistinen hapatus, 
kun kunnianarvoisan Kuopion Lyseon 
nimi muutettiin oikein kolhoosimalliin eli 
se oli jonkin aikaa perinnekoululle häpe-
äksi Kauppatorin yläaste ja lukio. 

Pentti Tuovinen 
toffuin@dnainternet.net 

Kuopion lyseorakennus on Carl  Engelin käsialaa. Se 
valmistui vuonna 1826. 
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Nilsiän vanhalla hautausmaalla lä-
hellä sankarihautoja seisoo ko-
mea, jo hieman jäkälän patinoima 

hautamuistomerkki jonka varjoissa lepää 
kuvernementinsihteeri ja kruununnimis-
mies Erik Fabian Lagerstam. Hän syntyi 
Nurmijärvellä 2.6.1801 ja kuoli Nilsiässä 
10.3.1868 ankarana nälkävuotena. Tus-
kin hän nälkään kuoli mutta Nilsiässäkin 
ankarana kiertäneet kulkutaudit lienevät 
olleet syyllisiä. Haudattujen luetteloon 
merkityt kuolinsyyt olivat tuohon aikaan 
omaisten papille kertomien selostusten 
pohjalta määritettyjä.

Harvinaisen komeaa hautakiveä katsel-
lessa väkisinkin tulee mieleen kysymyk-
siä. Miksi ja mistä tämmöinen Lagerstam 
on tänne siunaantunut ja minkälaiset elä-
mänvaiheet hän on kokenut. Entäpä sosi-
aaliset suhteet yhteisöön? Minkäänlaista 
omaelämäkertaa hänestä ei ole tiedossa-
ni mutta jotain sentään 
löytyy kirkonkirjoista, 
ansioluettelosta ja su-
kuselvityksistä.

Kuten jo kävi ilmi 
hän syntyi Nurmijär-
vellä. Hänen isänsä oli 
Uudenmaan rakuuna-
rykmentin kersantti Jo-
han Erik Lagerstam 
ja äiti oli Nurmijärven 
kappalaisen tytär Auro-
ra Maria Gestrin. La-
gerstamin suku on pe-
räisin Ruotsista ja tullut 
Suomeen 1700-luvun 
alussa. Tuolloin sukuni-
mi oli vielä Ljungberg. 
Päähenkilöllämme oli 
seitsemän sisarusta jois-
ta vain yhteen, Aurora 

Nilsiän vallesmannin jalanjäljillä
Katariinaan, palaamme myöhemmin sillä 
hänelläkin on tietty vaikutuksensa Nilsiän 
vaiheisiin kuten tulemme huomaamaan.

Erik Fabian siltavoutina 
ja nimismiehenä

Ensimmäiset merkinnät Erik Fabianista 
löytyvät vuodelta 1824, jolloin hän toimii 
Nilsiässä siltavoutina eli huolehti kulkuyh-
teyksien kunnosta. Usein siltavoudit olivat 
myös nimismiesten apuna virkatoimissa 
ennakoiden poliisien ammattikunnan syn-
tyä.. Tämän jälkeen hän toimi vastaavassa 
virassa Kaavilla josta yleni Kaavin nimis-
mieheksi.

Antti Lappalainen on kirjassaan ” Savon 
metsärosvojen jäljillä” kuvannut Nilsiän 
ensimmäisen kruununnimismiehen Wil-
helm Bomanin värikkäitä vaiheita jonka 
vuoksi niistä vain aivan lyhyesti. 

Nilsiän kappeliseu-
rakunta itsenäistyi 
1816 ja jo vuonna 
1818  löytyivät ra-
hat nimismiehen 
palkkaamiseen ja 
27-vuotias Wilhelm 
Boman ilmestyi paik-
kakunnalle aatelisen 
vaimonsa Eva Sofia 
Järnefeltin kanssa. 
Wilhelmin isä oli 
toiminut Saarijärven 
nimismiehenä mutta 
hukkui samoihin ai-
koihin kun poika as-
tui virkaansa. Isä oli 
erotettu virastaan ja 
hautausmerkintä on 
kuvaava: ”Eli juma-
lattomasti, haudattiin 

Jääkäreitä, taiteilijoita, viljelijöitä, kirkonmiehiä 
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hiljaisuudessa.” 
No pojalle kävi viran suhteen samoin 

ja tilalle määrättiin päähenkilömme 1833. 
Jo 1829 hän oli tuurannut Bomania virasta 
erottamisten toistuvina kausina.

Erik Fabian oli avioitunut Kaavilla 
1829 Johanna Margaretha Gustavsso-
nin kanssa ja perillisiä alkoi syntyä tiu-
haan tahtiin ja muuttaessaan Nilsiään per-
heessä oli jo kolme lasta ja seitsemäntoista 
ilmaantui vielä Nilsiässäkin. Lapsista seit-
semän kuoli varhain mutta jäljellekin jäi 
runsas sato.

Posteljoonina Reittiölle
Erik Fabian Lagerstam oli leppeä mies 

joka oli lähellä heränneitä ja ymmärsi hei-
tä. Tämän totesi muistelmissaan Nilsiässä 
kirkkoherran apulaisena 1851-1857 ollut 
Bernhard Christfrid Sarlin joka myö-
hemmin lopetteli uransa Mikkelin kirkko-
herrana. Lukemattomat ovat ne kauppa-
kirjat ja testamentit jotka hän laati pitkän, 
lähes nelikymmenvuotisen vallesmannin 
uransa aikana. Muuhunkin näyttää riittä-
neen tarmoa sillä postinkuljetus Nilsiän 
kirkolta Reittiölle on ollut aikoinaan hä-
nen hoidettavanaan ilmeisesti kuitenkin 
käytännössä renkien voimin.

Lagerstam sai huhtikuussa 1863 kuver-
nementinsihteerin arvon ja erosi virastaan 
1866. Kuolema saapuikin sitten parin vuo-
den kuluttua.

Vieressä omakätinen  
allekirjoitus 150 vuoden takaa

Lagerstamin sukunimi on kadonnut 
Nilsiän seuduilta kokonaan, mutta pieni 
valikoiva katsaus nimismiehen jälkeläis-
ten vaiheisiin on varmasti paikallaan.

Kolmanneksi nuorin poika Karl Emil 
syntyi Nilsiässä heinäkuussa 1851 ja loi 
uransa rautateillä asemapäällikkönä ja pos-
tin palveluksessa postiesimiehenä. Hän oli 
naimisissa kauppiaan tyttären, Olga Ko-
lisin kanssa ja he saivat kahdeksan lasta 
joista nuorin Walter Selim Lagerstam oli 

jääkärivänrikki. Hän lähti jo vuonna 1915 
Saksaan Jääkäripataljoona 27:ään sen pio-
neerikomppaniaan. Suomeen hän palasi 
aliupseerina ja otti osaa kansalaissodan 
taisteluihin joissa haavoittui vakavasti. 
Vänrikiksi hänet ylennettiin toukokuus-
sa 1918. Hänen 
tyttärensä Hillevi 
Lagerstam on ai-
nakin vanhemman 
väen muistissa 
loistavana näytte-
lijänä niin teatte-
rissa kuin eloku-
vissakin saaden 
Jussi-palkinnon-
kin 1971 naispää-
osasta elokuvassa 
Takiaispallo.

Mutta nyt pa-
laamme takaisin 
Erik Fabianin sisareen Aurora Katariinaan,  
joka oli syntynyt 6.9.1796 ja avioitui Nur-
mijärvellä aikanaan Uukuniemen kirkko-
herraksi ylenevän Anders Landgrenin 
kanssa, joka taas oli syntynyt Pielavedellä 
4.6.1793. Tässä yhteydessä on ehkä pai-
kallaan pieni vilkaisu suvun juuriin. 

Suku on suomalainen ja alun perin 
Rautalammin pitäjän Pielaveden kylästä 
peräisin jo 1500-luvulta  ja kantoi nimeä 
Laukkainen. Vasta kyseinen kirkkoherra 
Anders Landgren fiininsi nimensä men-
nessään opiskelemaan Porvoon gymnaa-
siin.

Pariskunta sai useita lapsia, joista kak-
si poikaa varsinkin kiinnostaa meitä sillä 
he muuttivat aikoinaan Nilsiään, jossa eno 
siis vaikutti nimismiehenä. Oli siis turval-
lista tulla rosvoistaan tunnettuun pitäjään.

Vanhempi pojista oli nimeltään Lars 
Anders ja hän syntyi 28.7.1818 Nurmi-
järvellä. Pappisvihkimyksen jälkeen hänet 
määrättiin kirkkoherran apulaiseksi Nilsi-
ään 16.12.1840. Jo seuraavana vuonna hän 
sai komennuksen Rautavaaran rukoushuo-
nekunnan saarnaajaksi useammaksi vuo-
deksi. Kirkkoherran apulaisena Nilsiässä 

Jääkärivänrikki  
Walter Lagerstam 
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hän toimi toistamiseen 1846 – 1850.
Nilsiän vuosilta on kiinnostava episodi 

E.A.Juurmaan kirjassa ”Kristuksen sisälli-
nen tunto” josta lyhyt lainaus: 

”Vanhoilla päivillään tapasi Paavo 
Ruotsalainen kerran Kuopion markkinoil-
la ystävänsä L.A.Landgrenin, joka monta 
vuotta oli kirjoittanut hänen kirjeensä ja 
muullakin tavalla häntä pienillä palve-
luksilla auttanut. Tämä, joka siihen ai-
kaan oli pitäjänapulaisena Nilsiässä, oli 
saapunut kaupunkiin hankkiakseen rahaa 
velan maksamiseen, jolla häntä ahdis-
tettiin. Turhat olivat kaikki ponnistukset, 
minkä takia hän päätti palata kotiinsa. 
Ennen lähtöään hän kuitenkin haki Paa-
von tämän asunnosta valittaakseen hänel-
le hätäänsä. ”Ei minulla ole aikaa kuulla 
valituksiasi ja mitäpä velkasi minua liikut-
taa”, ärjäisi ukko ja lisäsi muutamia an-
karia sanoja Landgrenin suurista veloista. 
Masentuneena tämä lähti Nilsiään ulos-
mittausta odottamaan. Paavo oli tullut 
kaupunkiin mustalla oriillaan, jonka oli 
saanut lahjaksi K.A.Collianderilta. Se oli 
hänen rakkain omaisuutensa. Heti Land-
grenin lähdettyä hän lähti kaupungille 
vävyään tapaamaan. ”Myö musta ja vie 
rahat Nilsiän nimismiehelle Landgrenin 
velan maksamiseksi, mutta laita niin, et-
tei kukaan saa siitä tietää”, hän käski ja 
kiiruhtaen seurapaikkaan, missä häntä jo 
odotettiin.”

Ilmeisesti taloudellinen tilakin parani 
myöhempinä vuosina jolloin hän toimi 
kirkkoherrana aluksi Pälkjärvellä ja myö-
hemmin Mäntyharjulla.

Lukkari Johan Fredrik 
Nuorempi veljeksistä oli Johan Fred-

rik, joka syntyi Nurmijärvellä 7.12.1819. 
Hän aloitti Nilsiän lukkarina helmikuussa 
1840 ja viihtyi aina vuoteen 1853 jolloin 
muutti perheineen Pielavedelle lukkarin 
virkaa hoitamaan. Jo aiemmin mainittu 
kirkkoherran apulainen Bernhard Sarlin 
kertoo myös tästä lukkarista joka hänen 
kanssaan oli Paavo Ruotsalaiselle ehtool-

lista jakamassa ja lauloi kauniilla, tun-
teikkaalla äänellään sairasvuoteen ääres-
sä. Hän avioitui Porvoossa tammikuussa 
1843 Gustava Olivia Ruuthin kanssa ja 
niinpä 24.9.1843 syntyi meitä kiinnostava 
poika kaksospuolena.

Ennen kuin siirrymme seuraamaan po-
jan vaiheita vilkaisemme Pielaveden kas-
tettujen luetteloa.

Pielavedelläkin perheeseen näyttää syn-
tyneen viisi lasta ja lukkarin perhe näyt-
tää olleen erityisen arvostettu sillä lasten 
kummeina esiintyvät paikkakunnan sil-
määtekevät kihlakunnantuomarista ja ro-
vastista lähtien.

Lagerstameista Kalimaksi
Meitä kiinnostava lukkarin kaksospoika 

oli nimeltään Emil Fredrik joka myöhem-
min urallaan oli pitkäaikainen Viitasaaren 
kappalainen asuinpaikkanaan Penttilän 
pappila. Hän muutti nimensä 1906 Kali-
maksi kuten useat muutkin suvun jäsenet. 
Avioiduttuaan Eeva Kristiina Koljosen 
kanssa alkoi lapsia syntyä. Seitsemänte-
nä sisarusparveen ilmestyi Helny Toimi 
Kristiina 16.3.1888 Viitasaarella.

Kuvataiteilijoita Viitasaaren haarasta
Avioiduttuaan 8.8.1909 professori Carl 

Tigerstedtin kanssa hän käytti taiteili-
janimeä Helny Tigerstedt. Tämän Carl 
Tigerstedtin isä oli eräs Suomen merkittä-
vimmistä tiedemiehistä nimeltään Robert 
Tigerstedt ja äiti Ljubov Martineau. 

Helnyn aviomies oli etevä fysiologi, 
joka teki merkittävän uran tutkimalla ja 
kehittelemällä ihmisravinnoksi kelpaavia 
korvike ruoka-aineita Ensimmäisen maa-
ilmansodan jälkeisenä puutteen kautena. 
Hän hukkui jo 48-vuotiaana Pellingissä 
purjehdusmatkalla.

Helnyä pidetään ensimmäisenä viita-
saarelaisena kuvataiteilijana ja hän hank-
ki varsin mittavan koulutuksen mm. Eero 
Järnefeltin johdolla. Ulkomailla hän opis-
keli mm. Ranskassa, Saksassa ja Ruotsis-
sa. Hänet tunnetaan maisemien, asetelmi-
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en ja muotokuvien maalarina. Usein aiheet 
sivuavat maalaisympäristöä.

Helnyn sisar Vieno oli hammaslääkäri, 
joka avioitui muotokuvamaalarina tunne-
tun Wilho Sjöströmin (1873-1944) kans-
sa. Vieno Kalima oli Sjöströmin toinen 
puoliso. Sjöström kohosi varsin arvoval-
taiseen asemaan ja sai professorin arvon.

Näyttämötaiteisakin mukana
Helnyn isällä oli myös nuorempi veli 

Hugo Gottfrid joka syntyi 4.2.1851 ja 
avioitui lukkarin tyttären Mathilda Åh-
manin kanssa ja he saivat mm. pojan Eino 
Armas Kaliman, josta myöhemmin su-
keutui monipuolinen kulttuurimies ja mm. 
Kansallisteatterin pitkäaikainen johtaja. 
Tunnetuksi Kalima on tullut Tsehov-ohja-
uksistaan ja laajoista käännöstöistään.

Peter von Baghin teoksessa ”Sininen 
laulu” näyttelijä Esko Salminen kertoo 
Kalimaan liittyen seuraavan pienen tari-
nan.

 ” Sain kerran vierailla Kaliman luona 
Askolan kesäasunnossa. Hän vei minut 
työhuoneeseensa ja sanoi, että minä tässä 
kirjoitan muistelmiani ja olen tullut juuri 
siihen paikkaan, kun kävin Jasnaja Polja-
nassa tapaamassa kreivi Tolstoita. Minua 
sitten harmitti, kun illallispöydässä hänen 
vaimonsa, kreivitär Sofie istui vieressäni 
ja höpötti koko ajan korvaani, niin etten 
kuullut mitä Leo Tolstoi puhui ”.

Eino Kaliman kunniaksi on perustettu 
palkinto, jonka Teatterikorkeakoulu jakaa 
joka kolmas vuosi parhaasta ohjauksesta 
Suomen Kansallisteatterissa.

Yhteenvetona huomaamme, että Hillevi 
Lagerstam, Eino Kalima, Vieno Sjöström 
ja Helny Tigerstedt olivat kolmansia serk-
kuja. Pienen tarinamme tasaveroisina ku-
lisseina toimivat niin Tolstoin Jasnaja Pol-
jana kuin Nilsiäkin.

  Matti-Juhani Töyräs

Lähteet:
-Nilsiän seurakunnan arkisto 
-Kansallisarkisto. Ansioluettelokokoelma .Ko 18 
-Wilskman:Släktbok II 
-Internet.Wikipedia 
-Tigerstedtin taulun omistajan julkaisulupa 
-Peter von Bagh: Sininen laulu.2007

Teatteriohjaaja Eino Kalimankin juuret 
johtavat Nilsiän vallesmanniin.

Savossa maakunnal-
linen ruokakulttuuri on 
kehittynyt puhtaiden raa-
ka-aineiden alueella. Ny-
kyajan käytäntöön sovel-
tuvina ihmiset havahtuvat 
uudella tavalla arvostamaan alueen monia 
maukkaita ruokalajeja. Etenkin kaloja kei-
tetään, paistetaan ja savustetaan nykyisin-
kin ahkerasti.

Vehmersalmi on ollut saaristopitäjä, 
jossa liki jokaisessa asumuksessa harjoi-

Kevätkalastusta Vehmer-Savossa
tettiin kalastusta. Se oli 
myös tärkeä elinkeino. 
Nuottakunnat saattoivat 
olla useamman talon yh-
teisiä. 

Kalasaaliit lastattiin 
aamuvarhaisella Vehmersalmi-laivaan, 
vaikkapa keskellä Suvaksen selkää. Muik-
kusaaliit olivat runsaita. Ne vietiin torille 
tai kalahalliin myytäväksi. 

Kalavedet Savossa olivat pitkään yhtei-
siä, joten vedenviljalla oli tärkeä tulolähde 
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karjatalouden ohessa. Savonlinnan tilikir-
jojen mukaan Vehmersalmen alueella ei 
kuitenkaan ole ollut kruunun kalastamoi-
ta, niinkuin 1550-luvulla linnankalastajat 
olivat Savon alueella tuttuja. 

Lapsena mieli järvelle
Tuusniemellä, josta äitini suku on läh-

töisin, kalatottumukset ovat olleet lähes 
samanlaiset kuin Vehmersalmella. Samoin 
Riistavedellä, josta tunnettu ruokakulttuu-
rimme kokoaja ja Savolaisen keittokirjan 
tekijä Bertta Räsänen (1921-1994) oli 
kotoisin. 

Osallistuin kevätkalastukseen niin pie-
nenä tyttönä, että en ollut edes soutajana 
isälle, vaan sisaret soutivat. Minä istuin 
tervaveneen kokassa villapipo päässä. 
Mukaan piti päästä Mustinlahden  Hiukas-
tenjärvelle, joko laskemaan verkkoja iltai-

sin tai katsomaan katiskoja ja rysiä.
 Järvellä olo oli 50-luvun lapselle paras-

ta viihdettä. Keväällä otettiin kaikki kala-
saaliit talteen suolattaviksi ja sen jälkeen 
kuivattaviksi talven tarpeisiin. 

Arvokkain kala oli iso hauki, josta teh-
tiin kapakala. Suolauksen jälkeen kapaka-
la kuivatettiin aitan seinustalla ilmavassa 
paikassa. Se säilytettiin eloaitassa naulas-
sa tai pärevasussa. Kapakalakeitto kuu-
luikin monen talon jouluaattoperinteisiin 
vielä 1970-luvulla, josta on jo luovuttu. 
Näin oli myös Hongistossa, talossamme, 
jossa noudatettiin appeni Hermanin kala-
perinteitä. 

Aune Räsänen,  Vehmersalmi

Nuorten kirjakantti
Kirjakantin ala- ja yläkoululaisille 

suunnatuissa työpajoissa kirja astuu 
ulos kansista eri taiteen keinoin. Nuorten-
kirjailijat Seita Parkkola ja Niina Repo 
rakentavat yhdessä nuorten kanssa elä-
mystilan, jossa kirjailijoiden romaanit Lu-
paus ja Loisto toteutetaan banderollien ja 
valokuvin. 

Kirjakantti tuo Kuopion kaupunginkir-
jastolle Tatu ja Patu Helsingissä -näyt-
telyn. Se tarjoaa silmäyksen kuvakirjan 
kulissien taakse kertoen kirjan yhden au-
keaman synnystä. 

Sanan ja kuvan äärellä ovat myös ympä-
ri Pohjois-Savoa kiertävät taidetyöpajat. 

Kirjakantin lastenkirjailijat köröttelevät 
kirjastoautojen kyydissä pitkin Pohjois-
Savoa Matkaan lähtevät Karo Hämäläi-
nen ja Tittamari Marttinen. 

Kirjat astuvat ulos kansista -ideaa esi-
tellään myös sanataideseminaarissa. Kir-
jailijat Seita Parkkola ja Niina Repo ovat 
KAUK! -ryhmän kantavia jäseniä. Kauk! 
-projektin tavoitteena on rohkaista luke-
maan ja kirjoittamaan. 

Savon kieltäpä tässä nyt käyn 
     kehumaan,

ee sen vertaesta murretta oo.
Sitä Suomessa paljolti myös puhutaan,
tuota mielikseen myös kuunteloo.
Niin on lupsakan tuntusta huastelu tuo,
hyvin notkeeta myös juoksultaan, 

 
välliin siinä on  tuoreutta 

     niin napakkoo, 
kertoo tärkeetä kun tarvihtoo.  

    Isän murre ja äetiltä kieli 
meelle perinnöks annettu on.  

 
Sitä tallentoo pittää ja huastellakkii.
Tämä taeto on korvoomaton.  

    Meetä varten on laetettu seora,
johon jookolla nyt kuulutaan.
Hyvvee vanahoo murretta 

    kun muistetaan, 
silti nykyistä arvostetaan.  

Meelle kaekille tärkee on savolaesuus.
Tässä seorassa toemitaan nii,
että huomoovat muuttii, kas, tuollapa
on ihan oekeeta  immeesii!  

Savon kielen seuramarssi
Säv. Riitta Hämeen-Anttila,

      Sanat; Lassi Kettunen
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Kauniina kevätpäivänä sain su-
rullisen viestin Lassi Kettusen 

kuolemasta. Lassi syntyi Iisalmessa 
kauppias-kirjoittajaperheen ainoak-
si lapseksi. Hänen ukkinsa kauppias 
Kalle Niskanen kirjoitti mainosrunoja 
lehtiin ja Lassin äiti, maatalon emäntä, 
jatkoi tätä kirjoittajaperinnettä. Lassi 
kävi koulua Iisalmessa. Hän oli mo-
nessa mukana ja hänen elämänsä täytti 
tiedon ja taiteen jano. 

Lassi tapasi vaimonsa Irman ja vih-
kiminen tapahtui Sonkajärven kirkossa. 
Häitä vietettiin Kotilahti-talossa. Myö-
hemmin perheeseen syntyivät Mika 
ja Kati, jotka jatkavat Kettusen suvun 
taiteellisuutta. Aikanaan Lassi lähti 
pääkaupunkiseudulle opiskelemaan 
valtiotiedettä. Taiteellinen puoli voitti 
ja hän siirtyi opiskelemaan myynti- ja 
mainoskouluun sekä valmistui copy-
writeriksi. Hän työskenteli mainos-
toimistoissa, kirjapainoissa ja hänellä 
oli oma yrityskin. Vapaa-ajat kuluivat 
runouden, maalaamisen ja opiskelun 
merkeissä.

Lassi ei koskaan hylännyt koti-
seutuaan ja perheellä on kesämökki 
kotiseudulla Lapinjärven rannalla, 
jossa vierailtiin uutterasti ja kesät 
kuluivat mökkiläisten tapaan. Savon 
murre pysyi aina Lassin huulilla ja hän 
ei koskaan hävennyt puhua sitä. Hän 
keksi omasta päästään satuja, joita hän 
kertoi omille lapsilleen ja myös muille 
lapsille. Tytär sanoi isän olleen aina 
kiltti ja sydämellinen ihminen, joka 
ei tahtonut pahaa kenellekään. Vaikka 
Lassi sairasteli loppuajasta, niin ei hän 
paljon sairauksistaan puhunut eikä teh-

Runoilija ja lahjakas yläsavolainen kynämies

Lassi Ilmari Kettunen 
27.9.1930 - 24.3.2009  

nyt niistä numeroa. Käsillä tekeminen 
oli myös Lassille rakasta. Pojan pojat 
saivat ukin tekemät pajupillit. 

Kettuset asuvat kauniissa omako-
titalossa Espoossa. Luonto ja eläimet 
olivat Lassin lempiharrastus. Armi-kis-
sa istui isännän pöydällä katsomassa, 
kun Lassi kirjoitti runojaan. Hän oli 
mukana Espoon kirjallisessa elämässä 
ja kirjoitti useita runokokoelmia.

Ensimmäinen runo syntyi jo 4-
vuotiaana. Runoissa kuvattiin puita, 
vettä, rakkautta, ruohoa, niittyjä, tuulta 
ja eläimiä. Yhteistyö kuplettilaulaja 
Aapeli Rummukaisen kanssa johti 
laulutekstien riimittelyyn. Yhdessä he 
julkaisivat ”Huumorilla ja tunteella” 
–äänitteen, jossa on mm. Ylä-Savon 
valssi. Riimittelyn ja runouden lisäksi 
Lassi harrasti maalaamista. Kodin sei-
niä koristavat Lassin maalaamat taulut 
sekä työstä ansaitut kunniakirjat.

Ylä-Savon seura oli Lassille hyvin 
tärkeä ja rakas. Hän liittyi seuraan 
1970-luvun alussa ja yhdessä Irma-vai-
mon kanssa toimivat puheenjohtajina, 
emäntänä ym. toimissa. Lassi suunnit-
teli seuran vaakunan. Yhdeksän pihla-
janlehteä kuvaa yhdeksää Ylä-Savon 
kuntaa ja jousi on Savon maakuntavaa-
kunasta. Lassi siunattiin Espoon kes-
kiaikaisessa tuomiokirkossa. Tilaisuus 
oli lämmin ja koskettava. Lopullinen 
leposija on kuitenkin Iisalmen kotimai-
semissa. Lassia jäi kaipaamaan Irma-
vaimo, jonka kanssa yhteistä taivalta 
kertyi 52 vuotta sekä lapset perheineen 
ja suuri ystävien ja sukulaisten joukko. 

Teksti Kaija Pulli
Ylä-Savon seura ry:n puheenjohtaja
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Taiteilija Eero Järnefelt maalasi pie-
nikokoisen taulun Isäntä ja rengit v. 

1893 Lapinlahden pitäjän Väisälänmäen 
kylällä Rannan-Puurulan talon pihamaal-
la makailevista miehistä. Samana vuonna 
Kuopion kuvernöörin poika maalasi mo-
numentaalitaulun ”Kaski” eli ”Raatajat 
rahanalaiset” - samassa paikassa ja samat 
henkilöt malleina. Rannan-Puurulan talon 
Jussi Puurunen eli ”Rannan Jussi” köyry-
hartiaisena isäntänä on molemmissa tau-
luissa.

Rikkiviisaissa taidehistorioissa maini-
taan taulun olevan humoristis-sarkastinen, 
anekdootinomainen kansankuvaus. Tä-
mäntyyppisiä satiireja ei Suomen kuva-
taiteessa juuri harrastettu, vaikka Juhani 
Ahon kynälle tyyli oli tuttu.

Vai laiskureita
Eräs helsinkiläinen taidehistorioitsija 

luonnehti makoilevia renkejä ”laiskoiksi”. 
Tässä kohtaa olen eri mieltä. Ovatko ren-
git ”laiskoja”?

Mielestäni kaupunkilainen hienohelma 
ei ole ymmärtänyt maalaistalon työryt-
miä.

Entisaikaan jokapäiväistä elämää lei-
masi rauhallisuus ja kiireettömyys. Ylös-
nousu oli kukonlaulun aikaan, ja iltaisin 
työ saattoi jatkua kahdeksaan - yhdeksään. 
Jos tunteja halutaan laskea, niin niitä ker-
tyi pitkälti toistakymmentä tuntia päivässä 

- näin varsinkin kiireisenä heinäntekoai-
kana. 

Työtahti oli koko päivän rauhallisen 
verkkainen. Ruokalepo, torkut, noko-
set, ettonet, päiväunet, ruokaperräiset tai 
ruok’unet - miten niitä halutaan nimittää 
- kuului normaaliin päivärytmiin - eikä sii-
nä ole kyse laiskuudesta lainkaan. Lasten 
tuli olla hiljaa ruokaunien aikana.

Kesällä ruokalepotorkut maattiin piha-
nurmella tai aitassa. Talvella ne otettiin 
pirtin leveillä penkeillä tai lattialla maa-
ten, nuttu tai jokin muu vaatekaappale 
päänalusena.

Joskus renki pisti toisen nyrkin päänalu-
seksi ja toisen peitoksi päälleen.

Isäntä 
ja rengit
Väisälän-
mäellä

Maalaus Isäntä ja rengit on Eero Järne-
feltin näkemys Rannan-Puurulan talon 
ettosilta Lapinlahdella.

Rannan-Puurulan talon kaskimailla sai 
Järnefelt aiheen edellistä tunnetumpaan-
kin maalaukseensa Kaski.
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Huomaatta on jäänyt sekin, että ruokale-
von aikana hevoset ehtivät syödä appeensa 
ja jaksoivat taas vetää raskaita kuormia.

Eräs lääkäri sanoi kerran minulle: Jo-
kaisen ihmisen pitäisi ottaa joka päivä 
keskellä päivää puolen tunnin ruokalepo 
kuin ennen vanhaan.

Nykyaikana elämää leimaa kiire ja 
stressi. Kun seuraa helsinkiläisten kiireis-
tä poukkoilua kadulla, tulee kysyneeksi, 
minne heillä on niin kiire.

Ruokalevon vastustajille sopii vanha 
sananlasku:

”Kuka ei syötyään syrji, sillä ei sikiä 
siat eivätkä loista lampaat.”

Tai: ”Ruoka luulee joutuneensa kulku-
rin vatsaan, jollei suuta ja p-ttä pidetä het-
ken aikaa syrjällään.”

Kuinka viisaita ovatkaan Välimeren 
maiden ihmiset: kolmen - neljän tunnin 
siesta keskellä päivää. Heillä tehdään päi-
vän ensimmäinen työrupeama aamupäi-
vällä - ja toinen rupeama kestää tavallises-
ti illalla yhdeksään - kymmeneen. 

Pitäisikö meidän lukea uudelleen Pertti 
Pakarisen kirja Elähän hättäile?

Kun rengit nukkuivat  
piiat uurastivat talousaskareissa

Yhtä asiaa - ehkä tärkeintä - eivät hie-
nohelmat ole ymmärtäneet. Mitä tekee 
naisväki renkien ”laiskottelun” aikana? 
He siivoavat pöydän, tiskaavat astiat ja 
lakaisevat lattian - samaan aikaan kun 
rengit ”vain makoilevat”. Jos olisin femi-
nisti, niin tästä asiasta nostaisin tasa-arvon 
vuoksi äläkän. Kuitenkin naiset lähtivät 
pellolle töihin samaan aikaan kuin rengit-
kin.

Nyt joku helsinkiläinen kehtaakin väit-
tää pihamaalla lepäileviä renkejä laiskoik-
si.

Onko hienohelma itse niittänyt heinää 
kymmenen tuntia päivässä - ilman tauko-
ja? Epäilen.

Leo Puurunen 
kotiseutuneuvos Lapinlahti

Lapinlahden Alapitkän Nuoriso-
seurantalolla järjestetään 5.-7. 

kesäkuuta toista kertaa mualiman 
paras savolaisen kansantaiteen festi-
vaali YSTI.

Lupsakassa, ystävällisessä ja vi-
rikkeellisessä ilmapiirissä viihtyy 
varmasti eikä näkemisestä ja kokemi-
sesta voi tulla pulaa! YSTI - Kaiken 
Kansan Festivaali rakentuu kansan-
musiikin, kansantanssin, ITE-taiteen, 
teatteri-ilmaisun, runonlausunnan, 
musiikin-, tanssin- ja kädentaitotyö-
pajojen sekä savolaisen ruokakult-
tuurin ympärille.

Nimensä se on saanut aikoinaan 
Lapinlahdella eläneeltä Ystiksi kut-
sutulta mieheltä; kaikkien kyläläisten 
ystävältä.

YSTI on mualiman paras savo-
laiseen kansantaiteeseen keskittyvä 
festivaali, jonka lupsakka ja ystäväl-
linen ilmapiiri kansantaiteen eri aloin 
kuvastavat savolaista identiteettiä 
parhaimmillaan! 

Perjantaista sunnuntaihin
Perjantai-illassa savolaista tai-

tamista parhaimmillaan nähdään 
Alakupammaaksessa mm. savolai-
sen tangokuninkaan Erkki Räsäsen 
tahdittamissa yhteislauluissa. Lauan-
taina alueen täyttävät koko perheen 
työpajat, Tanssikavalkadi,  Mestari-
pelimannit Heikki Lahden johdolla, 
lasten YSTI Rautavaaran nuorisosir-
kuksen johdolla.

Sunnuntaina YSTI huipentuu sato-
jen soittajien, tanssijoiden ja näytte-
lijöiden yhteiseen taidonnäytteeseen 
Ystin Tarinaan.

Anneli Valta-Lisitin

YSTI – festari 
Alapitkällä
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Sota-aikana ei jäätelöä tunnettu - aina-
kaan maaseudulla.

Olin alle kouluikäinen, noin vuonna 
1945, kun sain ensimmäisen kerran jääte-
löä. Naapurin isäntä oli kuollut, ja hauta-
jaisissa jälkiruoaksi tarjottiin kotona teh-
tyä jäätelöä.

Ihmetystä herätti se, miten jäätä saa-
tiin, vaikka oli kesän kuumin kausi. Koko 
kylällä ei ollut sähköjä - enempää kuin 
maantietäkään. Kaupalla oli kylän ainoa 
puhelin ja ”sentraalisantra”.

Kuulimme ihmeellisen uutisen: Ameri-
koissa syödään jäätelöä joka päivä - jopa 
koulussakin.

Miten sitten jäätelöä valmistettiin 
vieläpä ilman sähköä, kotikonstein

Myöhemmin saimme omin silmin näh-
dä puuämpäriin sijoitetun jäätelökoneen, 
jolla maustetusta kerma-munaseoksesta 
voitiin veivata jäätelöä. 

Kammella pyöritettiin siipilaitetta me-
tallisäiliön sisällä, jossa oli jää-suolase-
osta. Jäät oli hakattu kivihuhmaressa - ei-
vätkä jääpalat saaneet olla sokeripaloja 
suurempia. Survottu jää sullottiin kerrok-
sittain karkean suolan kanssa jäätelöasti-
aan purnukan ympärille. 

Kymmenen minuutin kuluttua jäätelö-
purnukka oli läpeensä kylmä. Puolen tun-
nin kiertämisen jälkeen jäätelö oli valmis-
ta - koostumukseltaan voin kaltaista.

Ennen tarjoilua jäätelöä pidettiin jäissä 
muutamia tunteja.

Niin se kuulemma tapahtui 
ja herkullista se kuitenkin oli

Oli miten oli: kermanvärinen ja taivaal-
lisen makuinen jäätelö kirjaimellisesti suli 
suussa. Se oli peruskermajäätelöä - myö-
hemmin saimme maistaa vaniljalla maus-
tettua jäätelöä. 

En ole koskaan myöhemminkään saa-
nut niin hyvää jäätelöä kuin hautajaisissa 
vuonna 1945. 

Meni monia vuosia, ennen kuin seu-
raavan kerran saimme syödäksemme tätä 
suun makeaa.

Äskettäin oli lehdessä uutuus-esittely 
italialaisesta Arieten jäätelökoneesta. Se 
valmistaa jopa 1,6 kiloa jäätelöä 20 mi-
nuutissa ja jäähdyttää sen nopeasti. - Mut-
ta se tarvitsee sähköä: tarvitaan 280 watin 
teho.

Laulajatar Maarit Hurmerinta laulaa 
kaihoisasti jäätelökesästä.

Leo Puurunen

Kotikonstein 
tehty jäädyke 
oli erinomaista

Kun kalakukko se  
pöövällä höyryvää
on pyörällä immeesen piä, 
ja kukon tuoksu se  
pirtissä leimuaa,
olpa aarinkoenen tae 
pilivinen siä.
 
Kun ahvenkukko möyrii 
sielussani,
ihana olo lämmittää 
mualimojani
ja muikkukukko kun laalaa 
mahassani,
niin ilo ja onni viihtyy 
elämässäni.
 

Erkki J. Vepsäläinen

Kalakukon ylityslaalu

Jäätelöä saatiin ensikerrat 
vasta sotien jälkeen 
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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? Vaekkapa iha oekeella savon kielellä!

 ___________________________________________________ 
Nimi                         
 ___________________________________________________
Postiosoite               
___________________________________
 Posti nro  ja postitoimipaikka                                                                           

_____________________________________       ____________________
Sähköpostiosoite             Puhelinnumero

________________________________________________________
Päiväys  ja allekirjoitus

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

Palauta lomake osoitteeseen: Raija Uhlbäck
Puijonsarventie 15 B 9, 70260 KUOPIO

Tai lähetä tiedot sähköpostitse:   raija.uhlback@suomi24.fi



�� AAKUSTI 2/2009

Maukasta
savon kieltä
seitsemänä

päivänä
viikossa,

edullisesti
kotiin

toimitettuna

www.savonsanomat.fi

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


