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Kesälomalta voimaa
E

telän rintamaille työn perässä siirtyneet kansalaiset pääsevät nyt hakeutumaan juurilleen, savolaiset huastelemaan
omaa kieltään. Kuopion murretori kutsuu
jälleen kerran yleisöä, nyt myös kaikkia
asuntomessujen kävijöitä nauttimaan sanan
rieskaa. Mutta sama kesämuutto koskee
hämäläisiä, pohjalaisia, kainuulaisia ja Lapin kansaa unohtamatta saaristoon siirtyviä
turkulaisia, satakuntalaisia ja omia suomenruotsalaisiamme. Kaikki palaavat rentoutumaan kotiseuduilleen.
Kesäteatterit virittäytyvät ottamaan
vastaan tuhansia lomalaisia. Sanavarastot
saavat täydennystä. Näin pääkaupunkiseudun viranhoidon, ”munkkilatinan”,
joka on olevinaan suomen kieltä, ja
murteellisen englannin puhuminen taas
maittavat seuraavana talvena. Mieluummin myös muutamalla huumorin hersyttämällä lisällä maustettuna.
Kun kuopiolaiset ovat aikansa miettieet,
alkaako vai ei kaivaa toria auki, perinteinen
Murretori siirtyy nyt Kuopion satamaan.
Kielisukulaisten naapurien eli lomittain
asuvien karjalaisten kanssa on yhteistyö
sujunut jo aikaisempinakin kesinä, ja se
jatkuu nytkin. Toivottavasti myös omaa
murrettaan taitavat asuntomessuvieraat
näyttävät sanansa mahtia pysähtyessään
Satamatorilla ja nauttiessaan emäntiensä ja
isäntiensä puheen hersyttelystä. Ovathan he
maamme murrepääkaupungissa.
Kotiseuduilleen toipumaan siirtyvät
kesälomalaiset voivat jälleen kokea myös
oikean saunansa, savusaunansa. Niissä on
Suomen kansa aikaan terveenä syntynyt ja
myös terveytensä korkeaan ikään säilyttänyt. Perinne sieltäkin kutsuu.
Savusauna antaa myös ruualle aromia. Riihet ovat käyneet harvoiksi, mutta
miksipä ei kokeiltaisi savusaunaa samaan
tarkoitukseen. On sitä ennenkin siihen käytetty. Jos ei ole omaa, antaiskohan naapuri

kokeilla?
Tuo sauna on myös pitänyt yllä hierontaperinnettämme. Kuppauskin on saanut
siitä voimansa, eikä tuo ole vieläkään
väistynyt. Kolme vuosikymmentä sitten 1-2
% kansastamme kävi kupparilla. Yhdenkin
puolueen puheenjohtaja sanoi, ettei ilman
sitä hänen kansanedustamisensa olisi onnistunut.
Edellä mainitut ovat ylläpitäneet myös
jäsenkorjausta. Pohjanmaalla sellaista
hoitoa oli kolmisen vuosikymmentä saanut
joka toinen eikä se ollut tuntematonta
muuallakaan. Kalevalaisen jäsenkorjauksen
opetus vetää nykyisin puoleensa kasvavia
ryhmiä. Terveydenhuollon kokeneet ammattilaiset ovat siitä kiinnostuneita, vaikka
sen oppiminen vaatii kolmisen vuotta, jotta
näyttökokeesta selviää. He kokevat, että
oppivat tästä iättömästä perinteestämme
sellaisia käsien taitoja, joita ei terveyden
huollon koulujen penkillä ole opetettu.
Maamme kattava kalevalaisten jäsenkorjaajien palvelujen verkko on syntynyt ja jo
jokaisesta maakunnasta (ja netistäkin www.
kansanlaakintaseura.fi) tavoittaa ryhmän
taitajia. On syytä muistaa, että tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ovat yleisimpiä maassamme ja runsastuminen jatkuu ihmisten
kyhjöttäessä tunnista toiseen ja päivät pääksytysten roikottamassa päätään. Tämä painaa niskan ja rintarangan köyryyn. Ryhdistä
tulee sen myötä kurja, ja pään, hartioiden ja
selän vaivat muistuttavat itsestään jatkuvasti. Kalevalainen jäsenkorjaus ja työpisteen
korjaus tuo pelastuksen. Ryhtikin paranee
vaivojen väistyessä ja hengityksen taas
kulkiessa. Tuki- ja liikuntaelintenvaivat
pitävät huolen siitä, että mielenterveyden ja
sydän- ja verenkiertoelinten vaivat pitävät
nekin pintansa eli pääsyyllinen on saatava
kuntoon.
Osmo Hänninen, puheenjohtaja
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Matti Lehmonen (oik.) julistaa Marjatta Miettisen
voittajaksi, Pentti Ihalaisen kakkoseksi ja Eeva
Huotarin kolmanneksi. Takana seuran sihteeri Eila
Ollikainen. Oikealla iloinen Savon murremestari
2010, iisalmelainen Marjatta Miettinen.

Savon murteen paikallisia vivahteita murremestaruuskilpailussa

Voittaja löytyi
Ylä-Savosta
V

uosien varrella murremestaruuskilpailuissa on saatu kuulla kielentutkijoiden erottamien sadankuudenkymmenen
savolaisen paikallismurteen eroja. Tämänvuotisten osanottajien kotipaikat olivat
mukavasti eri puolilta Savoa. Vivahteet
erottuvat, kun puhuja lämpenee huastamaan omimmalla, usein nimenomaan lapsuudessa omaksutulla kielellään.
Savon murremestarikilpailuun 27.3.
Pohjois-Savon liiton maakuntasalissa
osallistui neljä naista ja yksi mies. Toki
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joinakin vuosina sukupuolijakauma on
ollut toisinkin päin. Nuoremman polven
edustajia ei ilmaantunut yhtään, vaikka
heitä jalan syten ja nykyajan tietoyhteyksien avulla oli käyty savolaisosakunnista
haastamassa. Jospa ensi vuonna Itä-Suomen yliopiston liitostuskat olisi podettu
ja energiaa vapautunut savo-karjalaisen
kielellisen rikkauden hyödyntämiseen.
Toevotaan, toevotaan!
Tuomariston muodostivat murteen
käyttäjinä arvostetut taitajat näyttelijä

Auli Poutiainen Kuopiosta, murremestari Risto Lappalainen niinikään Kuopiosta ja Kalevalan savontaja, opettaja Matti
Lehmonen Rautalammilta.
Tuomariston puheenjohtaja, artikkelitoimittaja Seppo Kononen Kaavilta
mainitsi alkulämmittelyssä, että murteen
käyttö oikeassa paikassa osoittaa käyttäjänsä tyylitajua. Murteella ja huumorilla
pystyy keventämään vakavaakin tilannetta.
”Meitä oli tuttu porukka tervehdyskäynnillä vakavasti sairaan naapurimme
Eevan luona sairaalassa. Potilashuoneen
ilma tuntui loppuvan, mutta kun yksi vieraista rupesi availemaan ikkunaa toinen
joutui sanomaan: Paa ikkunan kiinni,
Ieva suap kuolemantaavin!
Sen kuulleessaan potilas torhistautui
heittämään sängystä: Mittee, toesenko
taavin!”
Tieto Eevan poismenosta tuli jo seuraavana päivänä, mutta viimeisestä vierailusta jäi mukana olleille lämmin muisto.

Marjatan erreys ja
katastusmiehen keino
Kilpailussa ensimmäisenä osana oli etukäteen valmistettu puheenvuoro omasta
aiheesta. Marjatta Miettinen kertoi ole-

vansa johtava perhepäivähoidon ohjaaja
Iisalmesta ja kiertävänsä kodeissa opastamassa hoitajia.
Kerran hän oli menossa erään Anitan
tykö, mutta erehtyikin pihamaalla ovesta.
Keittiössä istui vanha pappa yksin syömässä kalakeittoa; hänen ohjaaja oletti
olevan Anitan hoidettava ikähaitarin toisesta päästä. Pitkien puheiden jälkeen
asian oikea laita selveni ja lähtiessä ilmiselvästi seuranpidosta nauttinut pappa
toivoi kiireistä lähtöä tekevälle ohjaajalle
”meellä voep käävä toistekkii!”
Pentti Ihalainen Tuusniemeltä kertoi
hänkin omasta työstään. Autoaan katsastukseen tuovat miehet pyrkivät jännityksessä keskustelemaan viralliseen sävyyn.
Ihalainen on havainnut, että murteella
vastaileva ”katastusmies” rentouttaa tilanteen, eikä ole katsonut tarpeelliseksi
opetella kirjakieltä edes Helsinkiin muuttaneen velipojan takia.
Kaija Räsänen mainitsi hänkin olevansa alakujaan Tuusniemen oekeita immeisiä, mutta muuttanut Kuopioon ja joutuneensa mukaan politiikkaan.
-Syssääs tuli viisitoista vuotta sitten, kun
Suomi oli liittymässä eeuuhun ja menettämässä itsenäisyyven. Alkuun sai jakaa
julisteita itekseen eikä ollu selekääntaput-

Murteella puhumisen SM-joukkuekilpailun kiertopalkintoa, taiteilija Markku Varjon ”Torpparin aurinkoa” esitteli Matti Lehmonen. Lasityön huippuna oleva aurinko on tietysti kuu, jonka
valossa torpparin päivätöiden jälkeen piti tehdä omat työnsä.
Tuomaristoon kuuluivat murretaiturit Matti Lehmonen (vas.),
Auli Poutiainen ja Risto Lappalainen. Kuva alla.
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Ylä-Savon
Marjatta
Miettinen
kilpailujen
ylituomari Seppo
Konosen
haastateltavana.
tajia, mutta jatkossa on tullu menestystä.
Sillon voep unohtoo piliviset päevät! valoi
kunnallispoliitikko uskoa puheella vaikuttamiseen.
Ritva Kokander aprikoi tokko murteen puhumisessa voi oikeasti kilpailla
kuten muissakaan sellaisissa asioissa, joita
ei grammoissa ja markoissa mitata.
Tervosta kotoisin olevan puhujan kotimurteeseen on vaikuttanut paitsi KeskiSuomen läheisyys myös keisarin armeijassa palvellut isoeno, joka puhui huolellista
kirjakieltä. Aina sateen jälkeen tulee pouta,
tähdensi isoeno eikä koskaan erehtynyt.
Eeva Huotari Riistavedeltä kertoi istuvansa nuorena sairastetun polion seurauksena pyörätuolissa, mutta se ei ollut
estänyt häntä työskentelemässä Karjalan

Pentti Ihalainen
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Kaija Räsänen

lennostossa kolmekymmentä vuotta.
Vaevasten asioista Eevalla riittäisi juttua vaikka koko päiväksi, kerrankin häneltä evättiin pääsy pyörätuolissa ravintolaan.
Onneksi monet asiat ovat muuttuneet,
esimerkiksi Pohjois-Savon liiton toisen
kerrokseen maakuntasaliin pääsee pyörätuolilla, kun arvaa kysyä vahtimestarilta
hissiä.

Kolomen minuutin selitys
Toisella kierroksella kilpailijoiden piti
antaa tuomariston tekemään kysymykseen
kolmen minuutin selitys. Marjatta Miettisen piti vastata Iisalmen kauppahallissa
tapaamalleen Seppo Kääriäiselle rupeaisiko hän ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin.
Vastaus oli mitä savolaisin: ensin kielto,
mutta tarkemmin mietittynä voisihan tuota ajatella!
Pentti Ihalaisen tehtävänä oli kehua
naapurin miehelle vaimoaan, joka itse
mukana olleena sai kuulla savolaismiehen
harkittua kohteliaisuutta: huumorintajuinen, lämmin immeinen, käypi lenkillä!
Kaija Räsäsen pääministeri Vanhaselle
pitämä ohjauspuhe toppuutteli naisjuttuja.
Ritva Kokanderin mielestä Savon kielen
seuran kokousten rasittavin piirre on ylenmääräinen hauskuus. Hallituksen kolmen
tunnin kokouksessa saadaan käytyä vain
yksi pykälä eikä jälkeenpäin olla varmoja
mitä siinäkään tuli päätetyksi.
Eeva Huotarin mielestä Vaajasaloon on
tasapuolisuuven nimissä saatava yhtä hieno silta kuin on vehmersalmelaisilla.

Eeva Huotari

Ritva Kokander

Mestarin juuret Pörsänmäeltä
Tuomaristo asetti kilpailussa ykkössijalle eli Savon murremestariksi Marjatta
Miettisen. Hänellä murteen käyttö kerronnassa oli sujuvaa. Harrastajanäyttelijän
kokemus Iisalmen Teatterissa näkyi luontevassa lavaesiintymisessä.
Murremestarilla on ollut suopea kasvuympäristö. Hän on kotoisin Iisalmen
Pörsänmäestä, kylältä jonka sanallista rikkautta edustaa muusikko ja sanataiteilija
Jaakko Teppo. Parhaaksi kielenopettajaksi Marjatta Miettinen nimeää kuitenkin
oman isänsä, jolta riitti puhetta ja kaskua.
Kakkossijalle tuomaristo sijoitti Pentti

Ihalaisen ja kolmanneksi Eeva Huotarin. Kolme parasta palkittiin perinteisellä
tiploomilla ja muuten osanottajat kirjapalkinnoilla.
Salintäyteistä yleisöä nauratti pilkkijutulla edellinen murremestari Jouko Kröger Sorsakoskelta.

Teksti: Eila
Ollikainen
Kuvat: MRS
ja Teuvo
Laakkonen

Savon murremestarit vuosimallia 2010 tiploomeineen.
Vasemmalta mestari Marjatta
Miettinen vierellään toiseksi
sijoittunut katsastusmies
Pentti Ihalainen Tuusniemeltä. Edessä kolmanneksi sijoittunut Eeva Huotari Riistavedeltä. Kuva oikealla.
Murremestaruuskilpailu
keräsi maakuntasalin täyteen
savolaisia murteen ihailijoita
ja taitajia. Etualalla murreseuran sihteeri, toimittaja
Eila Ollikainen. Kuva alapuolella.
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Nuo festivaalit ja vestivaalit!

Minnan päivät uusiin puihin
K

unnianhimoisen
yleisötapahtuman
kannattaa nimittäytyä
festivaaliksi. Kuopioon on kehittynyt niitä tihentymä: Kuopio
Dance Festival v. 1970,
Kuopio Wine Festival
(1997 ), ANTI –festivaali (2002) ja Kuopio
Festivals (2003).
Ei nimi miestä pahenna, mutta lieneekö
englanninkielinen nimi Minnan päivien ohjelmassa oli kirjailijan ajan aatteita ja
välttämätön kaikkia vaatteita kuvaillut ohjelmailtama KauppaKahvila Fadossa.
kuvaamaan? Enem- Minna Canth (Auli Poutiainen) ja valokuvaaja Viktor Barsomistö tanssiviikolle ja kevitsch (Tumi Turunen) tapasivat Matti Kivisen kirjoittamasviinijuhlaan tulevasta sa pienoisnäytelmässä Barson ateljeessa ja tulivat jatkamaan
yleisöstä on suomalai- keskustelua iltamayleisön kanssa. Heidät tapaa kesällä satasia ja savolaisia, joka man Taidetorilla päiväkävelyllä.
hyvin sillä tiedolla
pystyy pääsylipun ostamaan. Vaihtoeh- viime maaliskuussa ensi kertaa järjestetyt
toinen Anti-festivaali on niin erikoinen Minnan päivät.
juttu, että savolaisenkin kielellinen nokKirjailija Minna Canth (1844-1897)
keluus loppuu. Ja jos jotakin ei ymmärrä, vaikutti tärkeimmän osan elämästään
on vastahakoinen sitä kannattamaan. Kan- Kuopiossa. Hän jätti jälkeensä kirjallisen
nattaisiko markkinointikeinona kokeil- tuotannon, tasa-arvotaistelijan nimen ja
la kielellisiäkin rajoja rikkovaa nimeä kulttuurikodin sisältäneen liikekiinteistön.
– Anti-vestivaali!
Viimeksi mainittu on rakennusliikkeen
Komeimman nimen haltija Kuopio omistuksessa (melkein) onnistuttu lahotFestivals pitää sisällään Taiteiden juhlan tamaan.
(entinen yö),
harrastajateatterien KalMutta onhan kaupungissa Minnalle nilava -kohtaamisen, kirjallisuusviikko Kir- mettyinä patsas, katu, yläaste, päiväkoti,
jakantin ja Vilimit leffoineen. Siis tavan kauppakeskus, taidegalleria, museon nikansalle tarkoitettuja tapahtumia, joiden mikkohuone, yliopistollinen instituutti,
yleisönmääräksi viime vuonna arvioitiin leivos, lionsklubi. Takavuosina järjestet27 000 kävijää. Paikallisissa puitteissa on tiin yliopistolla Minna-symposiumeja.
ihan kohtuullisesti, eihän kaikkien tarvitse Vuosittain taiteilijaseura ojentaa kunnospyrkiä massoja kosiskeleviksi yleisöjuh- tautuneille taiteen tekijöille Minna-pysteliksi.
jä.
Etsimättä saattaa löytyä valmista kultKanttilan kulttuurikeskuksen kannatuurista pääomaa hyödynnettäväksi kuten tusyhdistys on perustamisesta 1991 läh AAKUSTI 2/2010

tien muistanut kirjailijan syntymäpäivän
(19.3.). Juhlinta on joskus ollut pienimuotoista patsaan seppelöinteineen ja kunniakäynteineen, mutta sinnikkäästi järjestö
piti yllä perinteitä.
Aikanaan kerätyillä varoilla pystytetyn Minna Canthin patsaan paljastaminen
1937 oli suuri yleisöjuhla. Kirjailijan 100vuotismerkkipäivää juhlittiin sota-ajasta
huolimatta 1944 valtakunnallisena tapahtumana Kuopiossa. Suuruusluokassa sama
toistui vasta puoli vuosisataa myöhemmin
1994. Kanttilan kulttuurikeskuksen kannatusyhdistyksen ajama valtakunnallinen
liputuspäivä Minna Canthille ja tasa-arvolle toteutui lopulta 2007.
Ensimmäisten Minnan päivien ohjelmaa olivat toteuttamassa mm. Kanttilan
kulttuurikeskuksen
kannatusyhdistys,
Vestäjät, VB-valokuvakeskus, Kino Kuvakukko, LC Kuopio Canth ja Sarka-hanke. Yhteistoimintaa kannattaisi harjoittaa
tulevaisuudessa laajemmallakin rintamalla.
Kaikilla kuopiolaisfestivaaleilla näkyy

Juhani Aho (Raimo Turjanmäki) yllätti
juhlayleisön saapumalla ohjelmailtamaan
matkalaukkuineen junalta suoraan Pariisista. Hänellä oli monta muistoa käynneistä vieraanvaraisessa Kanttilassa.
olevan omat tapahtuma- ja markkinointiorganisaationsa eikä esimerkiksi käsiohjelmista juuri satu silmään linkkejä toisten
tapahtumiin.
Haloo, haloo, luulisi yhteistyöstä tulevan hyötyä kaikille!
Teksti: Eila Ollikainen
Kuvat: Tuula Hult-Hallikainen

Minnan aikalaisten mietteitä Fadossa 19.3.2010

A

ina Kuopiossa käydessäni - nuorempana Lapinlahdelta ja myöhemmin
Helsingistä - pistäydyin Kanttilassa ja
nautin sen ilmapiiristä. Siellä ystävystyin
moniin tuleviin oman aikani kulttuurihenkilöihin, kirjailijoihin, musiikkimiehiin
ja taiteilijoihin. Myöhemmin jatkoimme
Kanttilassa alkanutta ystävyyttä joidenkin osalta ihan naapuruuteen saakka. Järvenpään maisemissa, Ahot, Sibeliukset ja
minä perheineni Halosenniemessä elimme
lähinaapureina vuosikymmeniä. Siellä
tavallaan jatkoimme Minnan salongissa
alkanutta hedelmällistä yhdessäoloa, keskustelua ja kiinnostusta ympäröivän maailmailman taide- ja kulttuurivirtauksiin.
Serkkuni Eemil Halonen, hänkin Lapinlahdelta, sai kunnian tehdä Minna
Canthille patsaan tänne Kuopioon 1937
- vahinko vain, että vasta 40 vuotta hänen
kuolemansa jälkeen. Ei tullut Minnasta

muotokuvaa maalattua hänen eläessään.
Järnefeltin Eero piirsi hänestä lyijykynätyön ja iisalmelainen Kaarlo Vuori akvarellin. Näitä ainoita muotokuvia Minnasta
voi käydä katsomassa Kuopion korttelimuseossa.
Minna kirjoitti meistä: ”…illalla tuli
tänne maalarit Gallén ja Halonen sekä
Arvid ja Kasper Järnefelt rouvineen
ja taas valvottiin kello yli yhden, josta
oli seuraus, että eilen olin jälleen schark
matt. Gallén on innokas spiritisti ja pidimme taaskin tuommoisen sceancin. Ja se oli
niin kummallista, panen tähän keskustelumme sen verran kun muistan..”
Kysymys: Sano jotain herra Gallénille!
Vastaus: Tulevaisuus on sinun.
Kysymys: Sano jotain herra Haloselle!
Vastaus: Työsi yhä kannustusta saa.
Pekka Halonen
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Kallavesj, Kallavesj, suarines ja salamines

Savolaisen kotiseuturakkauden korkea veisu
S

avolaiselle on kaksi laulua ylitse muiden. August Ahlqvistin karskissa ”Savolaisen laulussa”
on kansa kaikki kärsinyt
ja onnehensa tyytynyt
ja asettunut sijoilleen.
Aaro Jalkasen lempeässä ”Kallaveessä”
maailman toiselle
laidalle parempiin
oloihin
päätynyt
savolaispoika silti
ikävöi
lapsuuden
kotimaisemaa.
Kumpi lienee paremman osan valinnut, mutta kummatkin
ovat hyviä todistamaan
Savonmuan sijasta savolaisen sydämessä.
Kallavesj-laulussa
kuuluu
yleisinhimillinen kaipaus, laulaja voi
mielessään sijoittaa siihen muistot omasta
kotijärvestään. Pohjoissavolainen luonto
ja vesistöyhteys suureen maailmaan antaa kuitenkin Kallavedelle erityisaseman,
joka on kirjattu tähän kohta satavuotiaaseen lauluun.
Aaro Jalkasen, Kallavesj-laulun sanoittajan syntymästä tulee tänä vuonna
kuluneeksi 135 vuotta ja kuolemasta 50
vuotta. Näiden ikäpylväiden merkeissä
häntä Kuopiossa kansalaisaktiivisuuden
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voimin järjestetyssä juhlassa Kuopiossa
muistettiin, ja hyvä että muistettiin. Diplomaatti, sanankäyttäjä Aaro Jalkanen (18751960) on nykypolvelta
hiukan unohtunut savolaisvaikuttaja.

Tiirustelijat ja
riijustelijat
Aaro Jalkasen
elämänvaiheita esitellyt pankinjohtaja
Pentti
Tuovinen
kertoi tavanneensa
hänet Kuopion lyseossa, kun arvostettu
lähetystöneuvos vieraili
entisessä koulussaan.
-Laajasti sivistynyt, sympaattinen herrasmies ja maailmanmies,
muisteli Pentti Tuovinen koulupojalle
kohtaamisessa syntynyttä vaikutelmaa.
Jälkeenpäin on harmittanut ettei pidempiin puheisiin ollut mahdollisuutta.
Pentti Tuovista on miellyttänyt tekijän
taito sovittaa sanoitukseen savolaisen elämänmuodon elementtejä. Vuonna 1902
kiellettiin tuulastus, mutta tätä kalastustapaa jatkettiin salaa öiseen aikaan, ja näillä yöreissuilla nuoret miehet tiirustelivat
ja riijustelivat.

-Puijonsarven nenä on meissä jokaisessa
elävä universaali toive saada palata johonkin menneisyydessämme, arveli Tuovinen
ja nimesi Kallavesj-laulun savolaisen kotiseuturakkauden korkeaksi veisuksi.

Pala taivasta maan päällä
Piispa Wille Riekkinen pani esityksessään vielä paremmaksi. Siinä laulussa on
pala taivasta maan päällä!
-Järvi on niin puhdas, että siinä voi pestä paidat. On pimenevä heinäkuun ilta,
pyhän ehtoo, sauna lämpiää, pöydässä
odottaa äidin leipoma kalakukko, lähiruokaa parhaimmillaan, maalaili piispa laulun
synnyttämää mielikuvaa.
Savolainen ilmaisee ylevätkin tunteet
humoristisen kuoren suojassa.
Sata vuotta sitten Kallavedeltä oli jo
globaali yhteys suureen maailmaan. Varvisaaressa tehtiin laivoja, jotka lähtivät
purjehtimaan ”mualimaan avaraan”. Niin
rohkeaa ajatusta ei pienemmillä järvillä
vielä syntynyt.
Juhlaan sisältyi arvokas musiikkiohjelma: juhlajärjestelyjen primus motor,
laulaja Pekka Vienola esitti Kallavesjlaulun tunteella ja sydämellä Antti Laitisen haitarisäestyksellä. Silja Kallio
soitti kantaesityksenä Jouni Kurosen
soolosävellyksen kanteleelle ja niinikään
Kurosen sovittamia ”viännelmiä” Kallavesi-teemasta kuultiin Untamala-yhtyeen
esittämänä. Savolaista järvimusiikkia soit-

teli aulassa soitinyhtye Savonia.
Paikallishistorian asiantuntija Outi Vuorikari oli koonnut Jalkasen suvun albumista valokuvanäyttelyn. Se lähtee myöhemmin kierrokselle Pohjois-Savon kirjastoihin
ja nähdään kesällä 2011 Suomi-Amerikkaseuran juhlilla Rautalammilla. Olihan hän
aikanaan perustamassa seuraa.

Jalkasen siltaa ehdotettiin
Ehdotuksia Aaro Jalkanen muistamisekseen jatkossa esitettiin. Sukuseuran
edustaja, pojanpoika DI Erkki Jalkanen
heitti ajatuksen kulttuurihistoriallista tietoa käsittelevästä foorumista Kuopiossa.
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja
Leila Savolainen ehdotti yhden Kallaveden silloista nimettäväksi Aaro Jalkasen

Taiteilija Ari
M. Rantala,
Kallaveden
rannoilta
hänkin,
tunnelmoi
järvimaisemallaan
Kallavesjjuhlan käsiohjelman
kannessa.

Kallavesj-juhlan
järjestelyjen voimia vas. DI Erkki
Jalkanen Jalkasen
sukuseurasta ja
idean primus motor,
Aaro Jalkasen veljen
tyttärenpoika laulaja
Pekka Vienola, piispa Ville Riekkinen
ja historian tuntija
Outi Vuorikari.
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sillaksi. Itä-Suomen yliopiston rehtorin
Perttu Vartiaisen mielestä uudesti muotoutunut yliopisto tuo humanismia Kallaveden rannoille. Lahjoitukset yliopiston
peruspääomaan edistävät tuota tavoitetta,
johon juhlankin tuotto luovutettiin.

Kallavesj taas uutena maailmalle
Kallavesj-laulun uusin sovitus on lähtenyt maailmalle tunnetun brittiläisen lauluyhtyeen The King`s Singersin mukana.
Yhtye vieraili alkukesällä Kuopiossa ja
otti nuottilaukkuunsa Heikki Halmeen
sovituksen savolaisten epävirallisesta
maakuntalaulusta. Ehkäpä sitä esitetään
tulevaisuudessa maailman tunnetuimmilla
lavoilla, Savon Sanomain musiikkiarvostelija Pauli Vesakkaan mukaan laulu soveltuu musiikillisesti moneen yhteyteen.
Näin hän kirjoitti kuopiolaisen lauluyhtye Vox Novan esityksestä kirkkokonsertissa 27.5. Puijon kirkossa:
”Kallavesj-laulu
kirkkokonsertissa?
Oikein sopivaa, sillä Heikki Halme oli sovittanut laulun suurella pieteetillä, säkeistöittäin rikkaasti varioivaksi. Laulu soi
herkän komeana. Saa nähdä, miten käy.
Joka tapauksessa sovitus on lähtenyt The
King`s Singersien mukana brittien äskettäisellä Kuopion vierailulla.” (SS 29.5.)
  
Teksti: Eila Ollikainen
Kuvat: Kuopion museo,
Eila Ollikainen, Jukka Nykänen
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Laulaja Pekka Vienola ja professori Matti
Uusitupa tyytyväisinä keskustelussa onnistuneen juhlan päätyttyä.
Aaro Jalkasen
muistokivi paljastettiin Puijonsarvessa v. 1980.

Rehtori Heikki
Halme (toinen
vas.) ja Vox Nova
-kuoro esittävät
Halmeen Kallavesj-laulun kuorosovitusta.

Curriculum vitae:

Suomi-kuvan brändääjä
L

ähetystöneuvos Aaro Jalkanen
(1875-1960) syntyi Rautalammin
Paakkolassa, mutta asui lapsuus- ja
kouluvuodet Kuopiossa Rauhalahdessa.
Kuopion lyseossa alkanut koulunkäynti
keskeytyi opettajien kanssa syntyneeseen
erimielisyyteen ja lyhyeen karkureissuun
Venäjälle Tveriin.
Ylioppilaaksi hän tuli Kuopion ruotsinkielisestä yhteiskoulusta 1896, opiskeli Helsingin yliopistossa ja oli samalla
aputoimittajana Savossa ja Päivälehdessä.
Avaraan maailmaan Yhdysvaltoihin nuori mies matkasi 1899, oli New Yorkissa
siirtolaislehtien toimittajana ja löysi puolisoksi rautalampilaistaustaisen siirtolaisperheen tyttären Anna Sofia Oksmanin.
1904 Suomeen palattuaan hän oli mm.
Suomen Virallisen lehden toimitussihteerinä ja Länsi-Suomi-lehden päätoimittajana, suoritti oikeustutkinnon 1908 ja sai
varatuomarin arvon 1911. Kuopiossa hän
työskenteli asianajana.
Aaro Jalkanen kuului poliittisten aktivistien Voima-liittoon ja tallensi Kuopioon saatuja aseita toimistoonsa. 1914
santarmien aloitettua etsinnät hän pakeni
Kuopiosta ja matka jatkui Yhdysvaltoihin. Kielitaitoisena hän opiskeli Harvardin ja Minnesotan yliopistoissa, suoritti
jopa pappistutkinnon.
Suomen ulkoasiainhallinnon palveluksessa ura alkoi 1919 New Yorkin pääkonsulinvirastossa virkailijana. 1923 hän
palasi kotimaahan valmistelemaan Suomen siirtolaislakeja ja 1924 piti Rooman siirtolaiskongressissa merkittävän
alustuksen. Hän oli ulkoministeriössä
henkilö- ja hallintoasioiden päällikkö
1926-1930 ja sai lähetystöneuvoksen arvonimen 1930.
Aaro Jalkanen oli Suomen pääkonsulina Pietarissa 1930-31 ja 1932-39 Kanadassa Montrealissa, jonka konsulaatin
kautta passiasioissa kulki vuodessa jopa

kymmenentuhatta maahanmuuttajaa. Hän painotti yhteyksiä suomalaisten kansalaissodan
veteraanijärjestöjen,
luterilaisten seurakuntien ja merimieskirkon
kanssa. Amerikan mantereella vieraili
suomalaistaiteilijoita ja odotuksessa olleita Helsingin olympiakisoja mainostettiin. Nykyisin vastaavasta toiminnasta
puhuttaisiin brändäyksenä eli Suomi-kuvan rakentamisena. Talvisodan alettua
sympatioiden pohjalta saatiin Suomeen
vapaaehtoista apua ja tukea. 1939 Aaro
Jalkanen jäi eläkkeelle ja palasi Suomeen.
Hän asui Helsingissä ja kävi muutaman
kerran vierailulla myös Kuopiossa. Hän
kuoli 14.4.1960.
Aaro Jalkanen kirjoitti osin julkaisematonta tietokirjallisuutta, pakinoita ja runoja. Yleisön tietoisuuteen hän on jäänyt nimenomaan Kallavesj-laulun sanoittajana.
Siirtolaisten kesäjuhlassa 1916 Fitchburgissa Jalkanen kuuli kymmenvuotiaan
Kauno Mäkelän esittämänä virolaisen
kansanlaulun ”Yksinäin”, ja siihen hän kotiin palattuaan kirjoitti sanat, joissa kaihon
kohteena oli savolainen kotimaisema.
Ne hän lähetti Kuopioon tuttavalleen
kuoromies Torsti Kaukorannalle, joka
sovitti ne mieskuorolle. Laulusta tuli menestys, mutta tekijä itse kuuli sen vasta
vuosikymmeniä myöhemmin.
Kallavesj-laulua ovat taltioineet mm.
Puijon Laulu (1987), Aikamiehet (198789). Olavi Hautsalo ja Risto Kyrö (1987),
Savolaisen osakunnan laulajat (1992),
Anna Mutanen ja Matti Lehtinen (1994),
Matti Lehtinen (2002) sekä Pertti ja Ville
Rusanen (2002, 2003).
Aaro Jalkaselle on pystytetty muistokivi Puijonsarven näköalapaikalle. Kuopiolaisen arkkitehti Kaj Michaelin suunnittelema muistomerkki valmistui 1980.
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P-S:n kotiseutuyhdistysten liitto koolla Kiuruvedellä

Teemoina rakennettu maisema
ja muistitiedon tallentaminen
L

iiton vuosikokouksessa 27. maaliskuuta Kiuruveden kulttuuritalon auditoriossa keskusteltiin ja jaettiin tietoja
kahdesta kuluvan vuoden teemasta, rakennetun perinnemaiseman kartoittamisesta
sekä ajankohtaisesta muistitietohankkeesta.
Kokousta piristi ohjelmallinen osuus:
Turhalan koulun lauluryhmä Satakielet
opettaja Sisko Piipon johdolla aloitti pirteillä lauluesityksillä. Juontajana toiminut
Sirkku Kaikkonen puolestaan käytti sekä
juonnossaan että loppu-osan runosikermässä onnistuneesti kalevalaista runomittaa.
Euroopan rakennusperintöpäivä, jota
on pidetty syyskuun toisena viikonloppuna vuodesta 1992 lähtien, antoi aiheen
myös liiton uuden puheenjohtajan, Hannakaisa Heikkisen puheenvuorolle, jossa
hän käsitteli tarvetta nuoremman polven
saamiseksi mukaan liiton toimintaan, mm.

ympäristöön liittyviin teemoihin.
Heikkinen muistutti mm. yhteisestä
vastuustamme siitä, millaista ympäristöä
olemme luomassa. Hannakaisa kertoi itse
saaneensa virikkeen liiton toiminnoista
vuosi sitten Nilsiässä valtakunnallisilla
kotiseutupäivillä.

Nuorten kiinnostus herätettävä
Kiuruveden kaupunginjohtaja Erkki
Strömmer totesi tervehdyksessään mm.
nuorten uudenlaiset mahdollisuudet, samalla hän korosti nuorten kiinnostuksen
herättämistä myös perinne- ja kotiseututyöhön.
Kiuruveden kotiseutuyhdistyksen pj.
Maija-Leena Kemppainen piti tärkeänä
yhteyksiä paikkakunnalle muuttajiin.
-Joustava sopeuttaminen, sosiaalisen
verkoston muotoutuminen uudessa ympäristössä on tärkeää, hän korosti.

Vuosikokouksen jälkeen liiton hallitus piti oman kokouksensa talon näyttelyhuoneessa.
Pöydän ympärillä vas. Tarja Itkonen, Hannakaisa Heikkinen, Marja-Sisko Pihl, Kaija
Vuorio, Sirpa Ollikainen, Jaakko Huttunen ja Kaija Heiskanen.
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Kotiseutuyhdistys on ajoittain järjestänyt linja-autoretkiä kauempana oleviin
kyläkohteisiin mm. isompien tapahtumien
yhteydessä. Sellainen on tiedossa tulevana
kesänäkin, totesi Maija-Leena Kemppainen.

Rakennusperinnettä ja muistitietoa
JOY-kirjahanke (JOY=jokaisen oma
ympäristö), pohjoissavolaista rakennusperintöä tallentava kirja herätti keskustelua.
Vaihtoehtona esitettiin kirjan toteuttamista
sähköisessä muodossa, digitaalisena versiona. Kokous kuitenkin puolsi hankkeen
toteuttamista kirjan muotoon. Aineiston
keruussa päätettiin vedota mm. paikallisiin kotiseutuyhdistyksiin.
Perinteistä kirja-asua puolsi myös puheenvuorossaan Iisalmessa ja osin Kiuruvedellä eläkepäiviään viettävä opettaja
Lauri Winberg.
Muistitietohanke herätti myös keskustelua. Liitto pyrkii aktivoimaan mm. kotiseutuyhdistyksiä kerrotun muistiperinteen
tallentamiseen eri muodoissa.
Maassa on runsaasti hankkeen kaipaamaa perinnetietoa nauhoilla, joka olisi säilyäkseen muutettava digitaaliseen
muotoon. Tähän todettiin kirjastojen pikkuhiljaa valmentautuvan. Tietotaitoa ja
välineistöä tallenteiden ajanmukaistamiseksi tarvitaan.

Vuoden kotiseututeko 2009
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton myöntämä tunnustus vuoden kotiseututeko 2009 oli myönnetty Väärnin pappilan kunnostajille Minna Kettuselle ja
Jarkka Rissaselle ja Riistavesi-seuralle,
aiheena seuran ansiokkaat toimet käsityöperinteen vaalimisessa. Seura on toteuttanut perinteiset saalin, huivin ja kaulaliinan
mallit sekä koonnut ja tallentanut paikallisen tilkkukokoelman.
Väärnin pappila puolestaan on nyt, runsaat kaksi vuotta kestäneen entisöimis-

Tarja Itkonen, Hannakaisa Heikkinen ja
Marja-Sisko Pihl syventyneinä yhteisiin
asioihin.
urakan jälkeen, toimintakunnossa.
Väärnin pappilalle myönnetyn tunnustuksen otti vastaan Jukka Lappalainen
Lapinlahdelta ja Riistaveden tunnustuksen vastaanottivat seuran edustajat Eila
Pitkänen ja Pentti Tuovinen.
Teksti ja kuvat: Jukka Lappalainen

Marseljeesi savolaisille
Työ tahottako tietee
mitenkä sihtoo meinink´ teä?
Se litkijä meinoo teijän leppee,
mikä suoniloessanno lirisöö.
Suoniloessanno lrisöö!
Työ niinkö outta vätökkäetä,
jotta annatta sen jatkuva?
Kun ruaka pontsarsakki
taksvärkkijä teiltä aena ronkuu:
Rieskaraavvat olalle!
Tuppihoejot vyöllennö!
Iespäen, iespäen!
Lyyvvä mutjaattakkee näen!
Poes valta riähkijäen!
Iespäen, iespäen!
Lyyvvä mutjaattakkee näen!
Poes valta riähkijäen!
Vuodelta 1792 olevan Marseljeesin savonsi aikoinaan kansanedustaja
Yrjö ”Jahvetti” Kilpeläinen.
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Posteljooni kantoi kirjeen
ennemmin tai myöhemmin, takuuvarmasti

”Hitaat kirjeet” viiveellä perille
T

arkoitukseni ei ole suinkaan moittia
postinkulun hitautta vaan kertoa pieni
sikermä tarinoita jotka kietoutuvat tavalla tai toisella Nilsiään.
Aloitan tarinani kansakoulunopettaja
Juho Korhosesta, joka syntyi silloisen
Nilsiän Suojärvellä Pauli ja Valpuri Korhosen perheeseen. Valpurin äiti oli Elin
Heiskanen. joka on tarinamme keskushenkilö sillä hän on myös toisen päätarinamme
Olli ja Kirsti Korhosen mummo eli heidän
äitinsä Magdalena oli Valpurin sisar.
Elin Heiskanen oli varmasti verevä nainen sillä hän synnytti jo ennen avioliittoa
kolme aviotonta lasta eli Erikin, Valpurin
ja Magdalenan. Epäillä voi, että myöhempi
aviomies Erik Korhonen oli edellä mainittujenkin isä ja ehkäpä rippikoulun puuttuminen esti avioon astumisen aikaisemmin.
Nyt kuitenkin palataan Juho Korhoseen,
joka köyhistä oloista tahdolla ja sisulla
ponnisteli kansakoulun opettajaksi.
Avioiduttuaan Eeva Karoliina Hollanderin kanssa Juho asettui v. 1883 Nilsiään
opettajaksi ja viihtyikin eläkkeelle siirtymiseen saakka eli vuoteen 1904. Tuolloin
Nilsiässä oli vain yksi kunnallinen koulu
kirkonkylässä ja lisäksi tehtaan ylläpitämä
Juankoskella.
Juho Korhonen oli monessa mukana,
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sillä hän edusti tuolloin kovin harvalukuista oppinutta paikkakunnalla ja hänen
nimensä tapaa monenlaisista asiakirjoista.
Jäätyään eläkkeelle Juho osti Möykkysen salmen rannalta entisen kauppias Israel
Kronqvistin huvilan, joka nykyisin tunnetaan Salmelana. Siellä hän vaimonsa kanssa
vietti vanhuutensa päivät kunnes haudattiin
Kankaisen hautausmaahan, jossa suuren
kuusen alla on korkea ja komea hautapaasi
aikansa merkkimiehen muistona.

Entäs ne hitaat kirjeet
Juho Korhonen kirjoitti 25.3.1901 kirjeen omaisilleen, sulki sen sinettilakalla ja
kirjoitti päälle toivomuksen, että se avattaisiin vasta sadan vuoden kuluttua. Hän
vakuutti ettei kirjeessä ole mitään niin
erikoista tai arvokasta etteikö se jaksaisi
odottaa tuollaistakin aikaa.
Kirje säilyi kuin ihmeen kaupalla kohtalon monissa käänteissä ja joutui lopulta
pojan pojalle Juhani J. Korhoselle Jyväskylään. Kirje avattiin 44:n jälkeläisen läsnä ollessa Uutena Vuotena 2000. Kirjeessä Juho kertoi itsestään ja perheestään ja
toivoi onnea ja menestystä myös tuleville
polville. Tämän lisäksi hän oli laittanut
mukaan Englannissa alun perin ilmestyneen ennustuksen yhteiskunnan tilasta sa-

dan vuoden kuluttua eli vuonna 2001. Alla
osa lehden kirjoituksesta.
Maailma sadan vuoden kuluttua
Muuan englantilainen aikakauskirja
on kääntynyt eri aloilla työskentelevien
huomattujen miesten puoleen kysymyksellä, millaiseksi he otaksuvat maailman 100 vuoden kuluttua. Saapuneista
vastauksista julkaisemme tässä muutamia.
Amerikan väkiluku on mainitussa
ajassa kohonnut 500 miljoonaan. Amerikkalaiset ovat terveydenhoidon parannuttua keskimäärin kaksi tuumaa
pitempiä kuin nyt ja elämäniän keskiluku, joka nyt on noin 35 vuotta, on silloin
50 vuotta.
Englannin kieltä puhuvat useimmat
ihmiset maan päällä, toisessa sijassa
on venäjän kieli.
Tulevaisuuden taloissa ei ole lainkaan savupiippuja. Huoneisiin näet
johdetaan lämpö keskuslämmityslaitoksesta. Taloihin johdetaan erityiset
lämpöputket samoin kuin nyt kaasu- ja
vesiputket.
Valmiiksi laitettu ruoka noudetaan
suurista ruuanlaittolaitoksista aivan
kuin nykyään leipä leipurilta. Nämä
ruokatehtaat ostavat ruokatarpeita niin
paljon ja sähkön ja kaikenlaisten koneiden avulla tulee ruuanvalmistus niin
halvaksi, että ei kotona kannata enää
ruokaa laittaa. Ruoka tulee ilmaputkien kautta koteihin, ruoka astiat noutaa,
pesee ja kuivaa erityiset pesu- ja kuivauskoneet. Oma keittiö on ylellisyys,
jota ei kukaan enää käytä.
Hiiltä ei käytetä enää polttoaineena. Sen sijaan on sähkö hyvin halpaa.
Pieninkin vesiputous käytetään sähkön
valmistukseen. Pitkin meren rantoja
on rakennettu suuria vesisäiliöitä, jotka täyttyvät vuoksen aalloista ja joiden
vesi käyttää suuria vesirattaita.
Junat kulkevat 200 englannin peninkulmaa tunnissa New Yorkista San
Franciscoon.
Lehtileikkeen sivuun Juho on kirjoitta-

nut: ” Olisipa hauskaa jos tämä ennustus
säilyisi vuoteen 2001 asti.”
Päätarkoituksena Juholla on varmaankin ollut lähestyä jälkeläisiään Tuonen
Tuvilta, kuoleman takaa, haudan mykkyydestä…
Juho Korhosen sata vuotta odottanut
saatekirje jälkeläisilleen:
”Rakkaat jälkeläiseni tulevan vuosisadan alussa!
Pienoiseksi huviksi piirrän tämän
kirjeen Teille antaen tietoja itsestäni
ja perheoloistani. - Olen syntynyt Nilsiän pitäjän Kangaslahden kylässä,
Kantolan talossa 6.4.1847. Waimoni
nimi on Eeva Karoliina Hollender, synt.
2.3.1856 Nilsiän pitäjän Kaaraslahden
kylässä ”Holanderin” saarella. Molemmilla meillä oli aivan köyhä koti.
Häitämme vietimme 21.7.1874 Kuopion kaupungissa. Silloin olin jo kansakoulunopettaja Seinäjoella, josta muutettiin Padasjoelle, sieltä taas Teiskoon
ja sieltä Nilsiään. Tällä erää on meillä
lapsia 12 joista kuollut on 4. Elossa on
Aina Karoliina………
…..mikä lauma lieneekään näiden
jälkeläisiä sadan vuoden perästä ja
minkälainen lienee silloin tämän maailman menoja varsinkin rakkaan Suomemme elo! Sinä suuri Jumala sen
tiedät! Nykyään on rakas isänmaamme
ahdinkossa Wenäläisten sorron takia.
Wenäläisten suuruus on varmaan mennyttä sadan vuoden perästä ja Suomi on
silloin itsenäinen……..
Sinä olet Jumala, minua ihmeellisesti
auttanut ja siunannut, tee niin jälkeläisillenikin!
Nilsiässä 25.3.1901
Juho Korhonen
kansakoulun opettaja
Kun Juho Korhonen jäi eläkkeelle niin
hänen paikkaansa haki kolme henkilöä eli
Pekka Hassinen, Paavo Jäntti ja Olli
Wilhelm Korhonen. Näistä Paavo Jäntti
tuli valituksi ja toimikin Nilsiässä kymmenien vuosien ajan monissa tehtävissä.
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veisti hänestä puisen kaksikasvoisen patsaankin.
Mutta rakkaus on raakaa peliä niin kuin
tiedetään.
Olli Korhonen, kansanedustaja sd,
Nilsiä, Kuopion läntinen
vaalipiiri
1919-20.
Meitä tässä jutussa kuitenkin kiinnostaa
Olli Korhonen, joka oli pari vuotta aiemmin valittu Palonurmen koulun opettajaksi
ja kuten jo edellä tuli selvitetyksi Olli oli
Juhon serkun Taavetti Korhosen poika. Oikeastaan Olli on tässä tarinassa vain aasinsiltana, jotta pääsemme jouhevasti hänen
sisareensa Kirstiin, mutta malttakaa…
Ollin oppivuosiin kuului erottaminen
Palonurmen opettajan virasta sisällissodan
puhdistuksissa. Hän oli sosiaalidemokraatti poliittiselta kannaltaan ja erottamisessa
tärkeää oli myös että hänen käsityksensä
Raamatusta ja kristinopista jollain muotoa
poikkesivat tavanomaisesta. Koulun toinen opettajakin todisti, että Olli oli ollut
viime aikoina niin häjy hänellekin.
Lujat olivat perustelut vaikka ei johtokunta ollutkaan yksimielisen vakuuttunut
niin Olli joutui lähtemään Palonurmesta ja
tuli valituksi kansanedustajaksi vuosiksi
1919 - 1921 sekä vuodesta 1920 alkaen
taas opettajaksi nyt Jyväskylän lähellä Petäjäveden kunnassa Kintauksen koululle.
Myöhemmin uudella kotipaikkakunnallaan Olli toimi kunnanvaltuuston puheenjohtajana, osuuskassan hoitajana sekä
kirjanpitäjänä. Niin muuten…Olli oli naimisissa Matleena Väisäsen kanssa, jonka
täti taas oli naimisissa kirjailija KauppisHeikin kanssa.
Suvun piirissä kulkee myös perimätieto, että kuvanveistäjä Emil Halonen olisi
ollut kovinkin kiinnostunut Matleenasta ja
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Kanadan suomalaisina Karjalaan
Mutta nyt palaamme hitaasti kirjeisiin
eli siirrymme Ollin sisareen Kirsti Loviisa Korhoseen, joka muutti maaliskuussa
1910 Kanadaan ja vihittiin jo heinäkuussa myöskin nilsiäläisen Antti Pitkäsen
kanssa. Hän oli tullut Kanadaan jo vuonna
1907. He asuivat ja viljelivät maata Port
Arthurin eli nykyisen Thunder Bayn lähettyvillä. Heille syntyi kolme lasta, kaksoset
Taimi ja Taru sekä Aate. Taru kuoli jo
lapsena.
Aika kului ja huonot ajat 1930-luvulla
vaivasivat myöskin Kanadaa ja Taimi ja
Aatekin muuttivat Karjalaan silloista sosialismin ihmemaata rakentamaan. Taimi
näki ilmeisesti todellisuuden nopeammin
ja muutti kiireesti takaisin, mutta Aate jäi
Karjalaan, jossa hän mm. hyvänä hiihtäjänä saavutti mainetta.
Aika kului ja Aate työskenteli puhelinja sähkömonttöörinä mm. Petroskoissa.
Tuli sota ja Aate värvättiin vakoilijaksi,
koska hän osasi suomea ja oli kovakuntoinen nuori mies tekemään partiomatkoja.
Tässä vaiheessa Aate oli mennyt naimisiin Liliansa kanssa ja ensimmäistä lasta
odotettiin. Nuori vaimo matkusti takaisin
kotiinsa ja Aate lähti tehtäviinsä puna-armeijan komentamana.

Vangiksi ja syytteeseen Petroskoissa
Aate Pitkänen vangittiin Petroskoissa
eli Äänislinnassa huhtikuussa 1942 ja asetettiin syytteeseen vakoilusta.
VII Armeijakunnan esikunnan kenttäoikeus tuomitsi hänet kuolemaan toukokuussa 1942 ja kaksi päivää myöhemmin
hänet teloitettiin 29-vuotiaana ampumalla.
Aate ei ehtinyt nähdä poikaansa Alfredia,
joka oli syntynyt marraskuun 10. päivänä

1941. Mielenkiintoinen sattuma on sekin,
että kenttäoikeuden virallinen syyttäjä oli
nilsiäläinen vänrikki Mauno Zitting.
Kuolemantuomiota odottaessaan Aate
kirjoitti kaksi kirjettä 10.5. ja 12. 5. 1942.
Ne jäivät vankilanjohtajan haltuun, koska
sotatila esti niiden lähettämisen Kanadaan.
Radiotoimittaja Jukka Lehesvirta löysi
ne isänsä jäämistöstä ja radio-ohjelmassaan pyrki selvittämään tapausten kulkua.
Asioista tietäviä sattuikin kuuntelemaan ja arvoitus ratkesi ja kirjeet toimitettiin Kanadaan. Valitettavasti Kirsti ja Antti
Pitkänen olivat kuolleet, mutta sisar Taimi
oli elossa. Näin 58 vuotta matkalla olleet
kirjeet tulivat viimein perille.

Aate viimeisessä
kirjeessään vanhemmilleen
” Äänislinna 12 pv Kesäkuuta 1942.
Rakkaat Isä, Äiti ja Taimi !
Kirjoitan vielä vähän lisää kun on
vielä vajaa vuorokausi aikaa. Niinhän
se kävi että tämä elämän taival loppui
vähän aikaisemmin kun toivoin.
Oli aina toivoni joskus tavata vielä
teidät ja nyt etenkin kun on perhekin jo
alulla. Toivoin että sodan loputtua jotenkin kaikki päästäis yhteen ja voisimme teitä avustaa kun olette jo sen tarpeessa, mutta kohtalolle ei voi mitään,
onhan niitä mennyt niin paljon poikia ja
parempiakin kuin minä. Haluaisin vain
viimeisen kerran kiittää teitä minun
maailmaan saattamisesta ja kasvatuksesta josta
en voi ollenkaan moittia.
Jos on mahdollista niin
muistakaa
joskus vaikka
kirjeellä vaimoani Liliaa
ja poikaani
Alfredia.
Lilia oli kun-

non vaimo ja pärjäsimme hänen kanssaan oikein hyvin. Kyllä ei erotessa
aavistettu tämmöistä loppua, luulimme
eroavamme korkeintaan muutamaksi
kuukaudeksi.
Jääkää hyvästi, kalliit vanhempani.
En kaadu ollenkaan surumielissäni,
joskus se on tuleva kumminkin.
Vielä kerran viimeiset jäähyväiset
Poikanne Aate
Aaten poika Alfred löytyi Venäjältä ja
on käynyt tapaamassa isänsä sisarta Taimia
ja muita sukulaisiaan. Matkasta on tehty
Kanadassa TV-ohjelma, joka nähtiin Suomessakin nimellä ”Kirjeitä Karjalasta.”
Juho Korhosen pojanpoika Juhani J.
Korhonen elää Jyväskylässä ja on kirjoittanut isoisästään kirjan ”Kansakoulunopettaja Juho Korhonen. Ajankuvaus
Nilsiästä.”
Näitä kirjeitä voinee sanoa hitaiksi, toinen oli matkalla 58 ja toinen 100 vuotta.
Aika kuluu ja loppuu meiltä kaikilta
joskus. Olkaamme tänään tyytyväisiä,
huomenna on aikaa murhetta kantaa.
Teksti: Matti-Juhani Töyräs
Lähteet: Juhani J. Korhonen:
”Kansakoulunopettaja Juho Korhonen”
Palonurmen koulun arkisto
Aate Pitkäsen kuulustelupöytäkirjat
ja syytekirjelmä
Nerkoon kyläkirja
Nilsiän seurakunnan arkisto
Taimi Daviesin kotiarkisto
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Harry Järv on poissa
K

ansainväisesti tunnettu humanisti
Harry Järv (1921-2009) oli syntynyt Mustasaaressa. Suuren osan elämäntyötään teki Ruotsissa, jossa hän myös
menehtyi 21.12.
Mutta Harry Järv oli vaarantanut oman
henkensä sodissamme. Hän oli rohkeimpia
nuoria miehiä ja toimi eri tehtävissä neuvostoliittolaisten rintamalinjojen takana.
Hän haavoittui vaikeasti tiedusteluretkellä
v. 1943 polkumiinaan astuttuaan. Haavoittumisen jälkeen hän oli myös Kuopiossa
hoidossa, ja hoito jatkui vielä Ruotsissakin. Hän sai useita kunniamerkkejä ja oli
myös ehdokkaana Mannerheimin ristin ritariksi. Sotien jälkeen hän asettui Ruotsiin
ja toimi siellä Kuninkaallisessa kirjastossa
ja oli myös sen johdossa. Aikaisemmin
samassa kirjastossa työskenteli myös mm.
itsenäisyysmiehemme Adolf Iwar Arvidsson.
Harry Järv oli tunnettu kirjailija. Hänen
parikymmentä teosta käsittänyt kirjallinen
uransa kesti liki puoli vuosisataa. Hän tilitti sotakokemuksiaan useassa kirjassa.
Niistä on valmistunut myös elokuva. Hän
oli Franz Kafkan teosten erikoistuntija.
Harry Järviä kutsuttiin 1980 luvulla puhumaan Savon kielen seuran kokoukseen.
Valitettavasti aika ei silloin hänelle sopinut.
Puhelimessa keskustellessamme hän toi
esille tiedon, että hän oli ollut potilaana
sodan aikana Kuopiossa. Siitä hänellä oli
hyvät muistot. Hän myös kertoi, että Keisari Aleksanteri I osasi suomen kieltä.
Selitys oli hänen mukaansa ymmärrettävä, koska keisariperheen palveluskunta oli
merkittävältä osalta suomalaisia. Suomalaisiin luotettiin. Keisariperheen jäsenten
murhat olivat tavallisia. Myös Katariinan
oma mies murhattiin.
Kun Katariina Suuri ei saanut omaa
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Suomalainen
suuri humanisti Harry
Järv kuoli
21.12.2009
Ruotsissa.
lasta, inkeriläisen Sykiäisen perheestä
otettiin pienokainen kasvamaan hovissa
keisarinnan lapsena. Tarinasta on laaja kuvaus Suomen Kuvalehdessä v. 1936. Näin
myös Aleksanteri I:n isä, Paavali osasi ilmeisesti myös suomea.
Savon prikaatin luoja kenraali Yrjö
Mauno Sprengtporten toimi Paavali I:
n lähettiläänä Pariisissa. Paavalin politiikkana oli säilyttää rauhanomaiset välit
nousevaan sotilasmahtiin eli Napoleonin
johtamaan Ranskaan.
Myös Paavali murhattiin. Luultavasti
Aleksanteri I tiesi salaliitosta. Se painoi
hänen omaatuntoaan. Hänen arkkunsa tuotiin tyhjänä Pietariin. Hän kohtalostaan on
erilaisia käsityksiä. Hän luultavasti tiesi
myös levottomien aikojen olevan tulossa,
koska hänen veljensä Konstantin luopui
valtaistuimesta ja seuraavaksi vanhin veli,
Nikolai I seurasi Aleksanteri I valtaistuimelle.
Kirjailija Aarne Kellberg löysi myös
eri lähteistä tietoja Aleksanteri I:n suomen
kielen taidosta.
Suomen Sodan 1808-09 juhlallisuuksia
valmisteltaessa osallistui tapaamiseen Iisalmessa saman Sykiäisen perheen edustaja. Tämä moskovalainen juristi vahvisti
myös edellä mainitun pitävän paikkansa ja
siitä on Savon Sanomat kertoneet.
Osmo Hänninen

Veikko Vennamon muistokiven paljastivat, eduskunnan puhemies Seppo Kääriäinen (oik.)
sekä Asutusmuseosäätiön pj. Pekka Mikkonen. Vasemmalla Pekka ja Meri Vennamo.

Karjalaisen Kulttuurin Suuri Veisu Savon sydämessä

Veikko Vennamon pronssinen
hahmo graniittijalustalle
V

aikka en ole koskaan äänestänyt
SMP:tä enkä perussuomalaisia, ihailen aidosti Veikko Vennamon työtä karjalaisten ja rintamamiesten asuttamisessa.
Annoinpa patsasrahastoon ihan setelirahankin. Hankkeen suojelijana toimi päämisteri Matti Vanhanen - itsekin Karjalan Liitossa toiminut.
Karjalasta joutui lähtemään noin
420.000 evakkoa kanta-Suomeen. Heidän asuttamisensa oli kansainvälisestikin
katsottuna suururakka - todellinen urosmehiläisen työ. Käytännön työstä vastasi
maatalousministeriön asutusasiainosaston
pääjohtaja eli ASO:n pääjohtaja, varatuomari Veikko Vennamo.

Vennamo - entinen Viipurin Fennander
- nousi maalaisliiton riveistä valtiovarainministeriksi. Puolueen puheenjohtajavaalissa Vennamo hävisi Vieno Johannes
Sukselaiselle, mutta Vennamo oli huono
häviäjä. Hän suuntasi arvostelunsa kärjen
maalaisliittoa vastaan - ja perusti oman
puolueen: Suomen Pientalonpoikien Puolue SPP:n, joka 1960-luvulla sai nimekseen Suomen Maaseudun Puolue SMP.
Pilkkakirveet suomensivat lyhenteen:
Sirkka, Minä ja Pekka. Vennamon ”sukset menivät ristiin” erityisesti presidentti
Kekkosen kanssa - niinpä ASO:kin lakkautettiin.
Vennamon värikkäät puheet ”talonpoAAKUSTI 2/2010 21

jan tappolinjasta” ja ”seteliselkärankaisista” ärsyttivät joitakin kansanedustajia
niin, että hänet kannettiin ulos eduskunnan istuntosalista. Tämä välikohtaus lienee eduskunnan historian ainutkertainen
tapahtuma. Se siitä ”sananvapaudesta”.
SMP:n loistokausi 18 kansanedustajan
voimin alkoi 1968 ja 1970 vaaleista. Entinen oppilaani, tuleva SDP:n puoluesihteeri, Ulpu Iivari kysyi: Mihin vennamolaiset pääsevätkään, kunhan ensiksi oppivat
lukemaan?
Vennamo ja hänen päävastustajansa
Johannes Virolainen hautasivat sotakirveensä 1990-luvulla ja löivät sovinnon
kättä. Samaa sovinnon kättä tarjosi patsaan paljastuspuheen pitänyt Seppo Kääriäinen. Lapinlahden kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Ossi Martikainen muisteli,
kuinka hänen ukkinsa Veikko Martikainen keskusteli Vennamon kanssa Pihkarannassa. Ossin ukki oli toiminut asutuslautakunnan puheenjohtajana. Keskustelu
oli ollut värikästä.

Aloite Ylä-Savon Seurasta
Aloitteen muistomerkistä Karjalan Liitolle oli tehnyt v. 2005 Urho Virkkunen,
Ylä-Savon Seuran silloinen puheenjohtaja, Lapinlahden Leppälahdella lapsuutensa
viettänyt mies. Urho tutustui karjalaisiin
lapsiin, kun nämä leikkivät hänen kotinsa
8 x 8 m suuruisessa tuvassa.
Asutustoiminnan
juhlaseminaarissa
Alapitkän kesäteatterissa dosentti Silvo
Hietanen selvitteli tiedemiesmäisen tarkasti asutustoiminnan vaiheita. Meri Vennamo kertoi eloisasti, millainen Veikko
Vennamo oli isänä. Vaikka perheessä puhalteli välillä myrskytuuli, perheenjäsenten välit säilyivät hyvinä. Karjalan Liiton kunniamerkkejä jakoi kansanedustaja
Markku Laukkanen.
Seminaarin jälkeen pidettiin asutusmuseon 10-vuotisjuhla. Heinäahon näytelmäpiirin esittämä Evakot tulee -sketsin
muistelot nostattivat monelle kyyneleen
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silmäkulmaan. Asutusmuseon säätiön puheenjohtaja Pekka Mikkonen oli syystäkin ylpeä päivän tapahtumista. Lapinlahden kunnan panostus kulttuuriin sai uutta
puhtia.
Toimittaja Kononen kirjoitti juhlapäivän Savon Sanomissa: Hankala Vennamo
oli tietysti poliitikkona. Mutta mieleen on
jäänyt muuan pöytäkeskustelu eduskuntatalon kahvilassa 1980-luvun alussa. ”Te
moititte minua nyt, mutta minä olen tehnyt
tälle maalle yhden suuren palveluksen. Pelastin sen sodan jälkeen kommunismilta”,
Vennamo sanoi. Laittamattomasti sanottu.

Mutta miksi otsikko Karjalaisen
Kulttuurin Suuri Veisu?
Itse olen perussavolainen ja -luterilainen. Ajatus nousi mieleen seisoessani
nuorisoseurantalolla kahvijonossa. Meillä
täällä Savossa on ainutlaatuinen karjalaisen
kulttuurin ja ortodoksisuuden keskittymä.
Kuopiossa on läntisen maailman merkittävin ortodoksinen kirkkomuseo Venäjän ulkopuolella. Iisalmessa on maailman ainoa
Evakkokeskus. Nyt Iisalmen ja Kuopion
puolivälissä Alapitkällä on Asutusmuseo,
tsasouna ja sen vieressä asutustoiminnan
muistomerkki - pronssiin ikuistettu Veikko Vennamon rintakuva. Herman Joutsen on onnistunut ikuistamaan ilmeikkään
kuvan ”Veikko Suuresta”.
Tiedämme myös, että viereisessä kylässä - Pajujärven entisessä kansakoulussa
- asuu Piispa Arseni. Lapinlahden kirkonkylässä on ortodoksinen kirkko.
Kysyn: Missä muualla Suomessa on
vastaavia näyttöjä karjalaisen kulttuurin
elinvoimasta? Kuopio - Iisalmi -akselia
tulisi vahvistaa/hyödyntää matkailussa.
Kuopio - Alapitkä - Pajujärvi - Lapinlahti - Iisalmi -kiertomatka olisi Karjalaisen kulttuurin/ortodoksisuuden suuri veisu. Parhaiten idea sopisi ortodokseille.
			

Leo Puurunen

”Älkää häntä solvatko, hän on viaton”
V
aikka kuulunkin suurten ikäluokkien häntäpäähän, ovat ensimmäiset
muistikuvani Veikko Vennamosta hänen
ASO:n pääjohtajakaudeltaan. Isäni toimi
tuolloin oto. asutusneuvojana ja asutuslautakunnan puheenjohtajanakin Koillis-Savossa. Näin Vennamo kävi useampaankin
kertaan kotonamme, yöpyen vieraskamarissa ainakin muutaman kerran.
No eihän siinä sen kummempaa. Hän
oli vieras vieraiden joukossa, eikä hänestä tuolloin sen suuremmilla kirjaimilla
puhuttu. Talonpoikainen Helsingin herra
ja herrasmies. Hän ei ollut mikään virkamiestyyppi, vaan rempseä ja iloinen vauhtiveikko, kuten hänen heimolaisensakin.
Hänellä oli tuliaismakeiset lapsillekin.
Veikko Vennamosta puhuttiin kotona paljon, etenkin sunnuntaisin, silloinhan meillä oli asutustilallisen eräänlainen
”konttoripäivä”.
Lapselle ymmärtämättömästä syystä
puheet Vennamosta yhtäkkiä muuttivat
sävyä, kovenivat. Tuntui siltä, että tuota
”helsingin herraa” ei tässä talossa tulla
enää kestitsemään.
Myöhemmin posti alkoi kantaa kotiin
Suomen Pientalonpoika -lehteä, Vennamon itsensä lähettämiä.
Ensimmäisiä numeroita luettiin kylän
miesten kanssa ja sisältöä kritisoitiin joskus ankaraankin sävyyn. Mutta onneksi
lehden tulo lakkasi. Vennamolainen ilosanoma herätti syvää pahennusta maalaisliittolaisessa kodissamme.

Solvaamisesta tuli loppu
Kohtasin Veikko Vennamon myöhemmin usemmankin kerran, mutta ensimmäinen niistä on piintynyt hauskasti mieleeni.
SMP:n Pohjois-Savon piirillä oli eräs
juhlakokous Kuopiossa, jonne minut lähetettiin ottamaan uutiskuvia. Kun maakuntalehden edustajana menin kameroineni
juhlasaliin astui kuin muurahaispesään.
Puheenjohtaja menetti otteensa, kun kokousväki alkoi ankarasti kritisoimaan

työnantajaani ja lehden nuiveaa linjaa.
Menin täysin sanattomaksi ryöpytyksestä,
eikä siinä suunvuoroa saanutkaan.
Mutta sitten tuli pelastaja.
Puolueen puheenjohtaja Veikko Vennamo nousi pystyyn, nosti kätensä ja huusi
yli muiden:
”Älkää häntä solvatko, hänhän on viaton.”
Juhlasaliin tuli täysi hiljaisuus. Alkoi
kunniamerkkien jako maakunnan ansioituneimmille SMP:läisille.

”Hyvälle ystävälleni V.V:lle…”
Kerran 1970-luvulla antikvariaatissa käteeni osui Karttulassa ja Joroisissa kappalaisena toimineen rovasti, kansanedustaja
Antti J. Rantamaan (Maal.) muistelmateos Sillanrakentajana Yhdysvalloissa ja
Kanadassa.
Kirjan etulehdelle tekijä on signeerannut ”Ystävälleni Veikko Vennamolle
14.10.1954…”. Pitihän tällainen harvinaisuus ostaa.
Ystävyys, varsinkaan poliittinen ei ole
ikuista, ja näköjään tämäkin ystävyydenlahja ajautui Vennamon myöhemmissä
”kotipuhdistuksissa” kauppatavaraksi.
Rovasti Rantamaa, joka talvisodan
aikaan sai liikanimen ”Kasapanos Antti”,
oli rohkea kynän
käyttäjä. Taitiinpa yksi hänen
teoksistaan,
”Punainen
valhe” vuodelta 1962, pistää
pannaankin.
Tuon kirjan
hän kirjoitti
nimimerkin
Pohto Pohjanpoika
suojissa.

Jukka
Nykänen
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Osa II/III

K

Suojeluskuntien
toiminta Savossa

un
Venäjällä
alkanut panslavistinen liike ulotti
vaikutuksensa myös
Suomeen Nikolai II:
n hallitessa (=ajatus
kaikkien
slaavien
yhteenliittymisestä),
alettiin täällä toimia
Suomen itsenäisyyden hyväksi.
Tieto maaliskuun
vallankumouksesta kiiri Kuopioon
17.3.1917 ja kaupungin
valtuusmiehet
Jääkärikenraali Einar Vihma kuvanveistäjä Erkki Korhosen
pronssiin ikuistamana
kasarmin seinämässä
Kuopiossa.

asettivat jo samana päivänä keskuudestaan
turvallisuustoimikunnan ylläpitämään järjestystä.
Itsenäisyysajatuksen kypsyminen synnytti uudenlaisia yhteiskunnallisia voimia.
Suursodan mainingeissa itsenäistymiselle
näytti nyt tulevan tilaisuus. Tällöin lähti
joukko nuoria miehiä, pääasiallisesti ylioppilaita, Saksaan aseharjoitusta saamaan.
He muodostivat sittemmin vapaussota-armeijamme huomattavimman osan.
Kuopiosta jääkäreiden joukossa oli
kaikkiaan 25 nuorta miestä. Tunnetuimmat heistä lienevät Einar Wichmann
(vuodesta 1936 Vihma) ja Kurt Martti
Wallenius.
Näiden aktivistien keskeisimpiä hahmoja ja toiminnan rahoittajia olivat kuopiolaiset suurliikemiehet kauppaneuvos
Herman Saastamoinen, Raninit, Löfit,
Hallmanit ja K.O.A. Larsson.
Kaikkialla maassamme perustettiin

Kuopion Suojeluskunnan perustajajäsenet syksyllä 1918. Eturivi vas. toim.joht. K. O. A.,
“Oki” Larsson, toim.joht. E. Enroos, ministeri Armas Saastamoinen, jääkärimajuri L. Saari,
toim.joht. K.K. Lappalainen, lääkäri Hannes Hahl.
Takana vas. maj. Y. Wäänänen, jääkäri E. Miettinen, isänn. E.W. Andersson, johtaja, ltn.
Onni Saastamoinen, ltn H.Kola, varatuomari E. Wäänänen, liikemies W, Niinivaara, pankinjohtaja Fj. Andersin, toim. joht. V. Salminen.
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suojeluskuntia ja ”vapaaehtoisia palokuntia”. Näiden suojassa tapahtui sotilaallinen
koulutus jo varhain nuorille pojillekin, joita kutsuttiin sotilaspojiksi.
Tunnetuimpia sotilaspoikia maassamme
lienee kirjallisuuden professori Kai Laitinen. Hän kertoo 1940 kokemuksista Suonenjoella kirjassaan Pitkät vedet ja maailmanrannat: ”Vuoden lopulla luokkamme
pojat liittyivät lähes yhtenä joukkona suojeluskuntaan. Rajana taisi olla 16 vuoden
kypsä ikä. Pian myös me iisvetiset saimme
oman suojeluskuntamme, joten harjoituksiin ei tarvinnut mennä kirkolle asti.”
Ylimalkainen suojeluskuntien perustamisasiakirja laadittiin jo 16.5. 1917
Tukholmassa
ulkomaanvaltuuskunnan,
sotilaskomitean ja suomalaisten sotilashenkilöiden neuvotteluissa. Kesäkuussa
1917 jääkäriliikkeen komitea järjestäytyi
uudelleen ja ryhtyi järjestämään suojeluskuntien piirihallintoa maassa. Herman
Saastamoisella oli keskeinen rooli suojeluskuntaliikkeen käynnistämisessä niin
Kuopiossa kuin valtakunnallisestikin.

muodosti siitä esikunnan selkeästi määriteltyine vastuualueineen. Herman Saastamoisesta tuli esikuntapäällikkö, insinööri
Verner Järnefeltistä kuljetuspäällikkö ja
eläinlääkäri Arvid Alopaeuksesta muonituspäällikkö. Jääkärit Einar Wichmann,
Onni Purhonen ja Toivo Nousiainen
saatiin kouluttamaan joukkoja.
Samaan aikaan tapahtui myöskin naisten
”heräämistä alkujuurilla” niin että perustettiin Lotta Svärd-yhdistyksiä suojeluskuntien tukemiseksi. Näistä toimintaryhmistä kasvoi suojeluskuntien sisarjärjestö,
jonka säännöt hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 12.9. 1921. Sääntöjen mukaan Lotta
Svärd-yhdistyksen tehtävänä on ”herättää
ja kehittää suojeluskunta-aatetta ja avustaa
suojeluskuntaa suojaamaan kotia ja isänmaata.” Lottien keskeistä toimintaa oli
lääkintätoiminta, muonitus, varusteiden
hankinta ja huolto, varojen kerääminen
sekä kansliapalvelu.

Suojeluskunnat ja
Lotta-Svärd yhteistyössä

Kuopion suojeluskunnan esikunta kutsui lehti-ilmoituksella 14.11.1919 kaupungin isänmaallisia naisia koolle Seurahuoneelle. Kokous kannatti naisosaston
perustamista ja kokouksessa valittiin
väliaikainen toimikunta asiaa valmistelemaan. Yleinen kokous kutsuttiin koolle
21.1.1920, jolloin nimeksi hyväksyttiin
”Suojeluskunnan Emännät” ja valittiin
johtokunta. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi tuli Bertha Andersin ja sihteeriksi
Helmi Larsson.
Lotta Svärd Vehmersalmen paikallisosasto perustettiin 26. marraskuuta 1922.
Tämän Kuopion piirin Vehmersalmen
osaston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi
valittiin Elisabeth Juntunen, joka toimi
Vehmersalmella kiertävänä sairaanhoitajattarena. Vuoden 1931 jälkeen pitkäaikaisena puheenjohtajana toimi emäntä Saimi
Korhonen.

Suojeluskuntien alueellinen organisoituminen alkoi Vaasasta ja heti seuraavaksi
Kuopiosta ja Kajaanista, jossa keskeinen
vaikuttaja oli Urho Kekkonen. Kajaanin
lehdessä Kekkonen kirjoitti 23.10.1918:
”Suojeluskuntien toiminnan yhtenäistyttämiseksi maamme on jaettu piireihin.
Kajaani ympäristöineen kuuluu Kuopiossa olevan piiripäällikön ratsumestari Malmin alle.” Myöhemmin Pohjois-Savon ja
Kajaanin sotilaspiiri vakiintui sille viralliseksi nimeksi.
Aktiivisuus virisi nopeasti kautta koko
maan, niin että väkirikkaille alueille perustettiin kyläosastoja. Sotilaallinen koulutus
Kuopiossa pääsi käyntiin toden teolla marraskuun lopulla 1917, jolloin suojeluskuntapiirin päälliköksi tuli C.V. Malm. Hän

Isänmaalliset
naisetkin järjestäytyivät
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Vehmersalmen suojeluskunta oli perustettu jo 13. tammikuuta 1918 ja Aapeli
Mali toimi sen ensimmäisenä päällikkönä.
Toiminta Vehmersalmella oli kansalaiskasvatuksen ja väestön puolustustahdon
kannalta edistyksellistä.
Tuusniemen paikallisosasto perustettiin
11.5.1920 ja lottien toimintapiste oli Suojaharjulla. Aluksi lotat toimivat PohjoisSavossa suojeluskunnan alaisena, tosin
jonkinmoisen ”autonomian” omaavana
”Suojeluskunnan
Emännät”-joukkona.
Pian, v. 1921, se kuitenkin erotettiin täysin
itsenäiseksi järjestöksi ja koko maata käsittäväksi Lotta Svärd-yhdistykseksi.
Talvisodan alkaessa 1939 ilmavalvonta
tuli lottien tehtäväksi. Heille annettiin ohjeet ja ilmavalvontatorneissa he valvoivat
läpi vuorokauden 2 tuntia kerrallaan.
Aune Räsänen,
Vehmersalmi
Sarjassa Osa III
jatkuu seuraavassa lehdessä

Aakustilla edustus
Kultin hallituksessa
Kultin vuosikokous päätti pitää Kultin jäsenmaksun ennallaan eli tänäkin
vuonna maksu on 80 euroa. Kokouksessa valittiin myös uusi Kultin hallitus. Sen näet kokonaisuudessaan netistä: http://www.kultti.net/kultti/4/
Hallitus valitsi puheenjohtajaksiMåns Broon (Ananda) ja varapuheenjohtajaksi Anni Viitasaaren (Lukukeskus).
Aakustia ja Savon kielen seuraa
edustaa Kultin hallituksessa tämän
kauden Marja-Riitta Saastamoinen.

Toiminnanjohtaja Kitti Suoranta jäätyä
äitiysvapaalle huhtikuun lopussa, valitsi
hallitus vastaavaksi toiminnanjohtajaksi MMM Hanna Kaisa Hellstenin. Hän
on jo aloittanut perehtymisen tehtävään
maanantaina 19.4. 2010. Aiemmin hän on
avustanut useita mielipidelehtiä. Hellstenin kausi kestää heinäkuun 2011 loppuun.

Savolaiset vastustivat Kajaanin
opettajakoulutuksen lopetusta
Savon kielen seuran vuosikokouksessa valittiin hallitukseen 2010-2012 erovuoroiset varsinaiset jäsenet Ritva Kokander, Teuvo Laakkonen, Jukka Lappalainen,
Eila Ollikainen ja Leo Puurunen sekä varajäsenet Anneli Valta-Lisitsin ja Matti Väisänen uudelleen sekä uutena jäsenenä Jouko Kröger. Tilintarkastajiksi valittiin Sylvi
Tiihonen ja Asko Ruuskanen, varalle Maisu Nummi ja Sirkka Väätäinen.
Muut asiat kohdassa käsiteltiin Marja-Riitta Saastamoisen ehdotusta murremestaruuskilpailujen pitämisestä joka toinen vuosi kuten Suomen Heimojen SMkilpailu. Keskustelussa pidettiin kuitenkin jokavuotista kilpailua parempana, koska
välivuosina kilpailu asia saattaisi unohtua.
Vuosikokouksessa ja sen jälkeen järjestetyssä Savon murremestarikilpailussa oli
näytillä valtakunnallisen SM-murremestaruuskilpailun joukkuekilpailun kiertopalkinto ”Torpparin aurinko”, joka on palautettavana vuoden 2007 Kuopion voittajajoukkueelta vuoden 2009 voittajajoukkueelle Raumalle.
Savon kielen seuran vuosikokous vastustaa Oulun yliopiston suunnittelemaa Kajaanin opettajakoulutuksen lakkautusta. Vastustavan kirjelmän Oulun yliopiston
rehtorille Lauri Lajuselle laati puheenjohtaja Osmo Hänninen.
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Murretori kuuluu osana Taidetori 2010 tapahtumiin

Taidetta ja sanataidetta tänä
kesänä Kuopion satamassa
M

urretorin haaskat jutut kuullaan
kesällä uudessa ympäristössä. Alatorityömaan takia Kuopion kauppatorin
toimintoja ja ohjelmia siirtyy Satamatorille, muiden mukana myös Savon kielen
seuran kahdennentoista kerran pidettävä
murretori 19.-24.7.
Murretori liittyy heinä-elokuussa Taidetori 2010 –tapahtumakokonaisuuteen.
Sataman alueelle saapuu esittäytymään
pohjoissavolaisia käsityöläisiä, taiteilijoita, hyvinvointi- ja terveydenhoitoalan
yhdistyksiä ja yrityksiä. Osa tapahtumista sijoittuu satamatorin viereen avattuun
Luovien toimialojen keskuksen Myllyn tiloihin, aikaisempaan SOK:n toimitaloon.
Taidetorilla voi mm. maalauttaa tai
maalata itse taiteilijan avustuksella muotokuvan tai otattaa taidevalokuvan, opetella
ikonimaalausta, osallistua sarjakuvatyöpajaan, osallistua kierrätystaideteoksen
tekemiseen, tuunata vaatteita ja koruja ja
lyödä oman juhlarahan. Runorobotista voi
ostaa oman runon. Voi osallistua Piippolan
vaarin lastenlaulukilpailuun esikarsintaan
tai tuoda taitoaan esille kesäillan karaokessa.
Satamatorin tapahtumien ja tarjonnan
uskotaan kiinnostavan paitsi paikkakuntalaisia myös asuntomessujen tiimoilta
kaupunkiin saapuvia turisteja. Taidetorin
tuottajan Anja Lapin mukaan tavoitteena on luoda kaikenikäisille saavutettavaa
toimintaa ja tarjota näkyvyyttä ja työtä taide- ja käsityöalan toimijoille. Vaikutukset
ovat laadullisia ja taloudellisia ja niistä kerätään elämysmittareita varten tietoa yleisöltä. Hankkeen rahoittamiseen osallistuu
opetusministeriö.

Kuopion satamasta lähtee päivittäin
Saaristokaupunkiin kaksikymmentä laivavuoroa. Myös paikallisbussiliikennettä
ohjataan kiertämään sataman kautta. Äkkinäisiä jalankulkijoita ohjataan keskustasta satamaan katuun piirrettyjen nuolien
avulla

Haaskoo ohjelmoo murretorilla
Murretorin ohjelmaa kuullaan ma-la
19.- 24.7. joka päivä klo 15-16 Satamatorin torilavalla.
Viikon ohjelmasta mainittakoon mm.
entisten ja nykyisten murremestarien
esiintymiset, maanantaina 19.7. avajaisissa kaupungin edustajan puheenvuoro,
tiistaina 20.7. karjalan murteista ohjelmaa ja musiikkia, torstaina 22.7. Heinäahon näytelmäryhmän sketsejä.
Haaskoo ohjelmoo varataan etukäteen
jokaiselle päivälle, mutta sopivin kohdin
myös yleisön edustajat pääsevät ääneen.
Ainakin ympäristö on savolaiselle sanataiteelle inspiroiva, avautuuhan silmien
edessä perusjärvi Kallavesj, Kallavesj
suarineen ja salamineen.
Murretorin juontaa toimittaja Seppo
Kononen Savon kielen seurasta.
Taidetorin 2010 ohjelmisto on luettavissa internetissä www.taidetori.com

Laatulehti 2010 on Nuori Voima
Kirjallisuuslehti Nuori Voima on voittanut Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n laatulehtikilpailun.
Lehti on Nuoren Voiman Liiton julkaisema 101-vuotias kirjallisen kulttuurin
lehti, joka paneutuu syvällisesti kirjallisuuden, taiteen ja filosofian ilmiöihin.
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Sumerin kieli
on maailman
vanhin kieli
S

umerin kieli on maailman vanhin kieli, josta on säilynyt kirjoitettua tekstiä.
Se on alkuperäinen kieli ja omakieliseltä
nimeltään emegir. Sitä puhuttiin Sumerissa Mesopotamiassa noin vuodesta 4000
vuoteen 1600 eaa.
Sumerilaiset keksivät maailman vanhimman kirjoitusjärjestelmän, nuolenpääkirjoituksen noin vuoden 3200 eaa paikkeilla.
Ensimmäiset kirjoitetut tekstit olivat
piktografisia (= kuvakirjoitus), joten niiden kirjaimellinen tulkitseminen on ollut
ongelmallista. Vaikka akkad syrjäytti sumerin puhekielenä vuoden 1600 eaa. paikkeilla, säilyi sumeri voimakkaan vaikutusvaltansa ja maineensa (=prestiisiarvo)
vuoksi tieteen, uskonnon ja matematiikan
kielenä aina toiselle vuosisadalle ennen
ajanlaskumme alkua.
Sumerin kielellä oli kaksi sosiolingvististä varianttia, emegir ja emesal.
Nämä tutkivat ihmisyhteisöjen rakennetta ja kehityslakeja. Ensimmäinen oli ns.
yleinen puhekieli. Jälkimmäistä käytettiin
lauluissa, naistenlauluissa, mytologiassa
ja uskonnossa jumalattarien kielenä.
Sumerin kieli on isolaattikieli eli sille
ei ole löydetty sukulaiskieliä. Monet ovat
yrittäneet rinnastaa sumeria uralilaisiin,
altailaisiin sekä dravidakieliin, mutta heikoin tuloksin.
Sumerin kielen vokaalin tarkkoja arvoja ei pystytä selvittämään, esimerkkinä
anu ”taivas” tai allu ”kuokka”. Sanapaino
oli mahdollisesti toisella tavulla (Armas
Salonen: Sumeri ja sen henkinen perintö,
Otava 1962).
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Tämä taulu on yksi vanhimmista, jopa
6 000 vuotta vanha sumerilaista kuvakirjoitusta esittävä taulu.

Sumerin kielen vaiheet
Sumerilainen kulttuuri jo yli 5000 vuotta sitten oli hämmästyttävän korkealla.
Kaldean Urin oli ikivanha kaupunki, jonka katsotaan olleen patriakka Abrahamin
kotipaikka. Maan luontainen hedelmällisyys Kaksoisvirtainmaassa johtui Eufratin
ja Tigriin vesimäärien ansiosta.
Hyvinjärjestettyjen kanavien ja kastelun ansiosta maa tuotti joka vuosi useita
viljasatoja. Mesopotamia oli aikanaan yksi
maapallon rikkaimmista maista.
Sumerit olivat jo varhain kehittäneet
suhteellisen korkean kulttuurin. He harrastivat matematiikkaa ja tähtitiedettä.
He olivat kehittäneet Babylonian ja koko
Etu-Aasian historiassa niin tärkeän kirjoituksen, nuolenpääkirjoituksen. Heidän
pääpaikkansa oli maan eteläosassa, jota
nimitettiinkin Sumeriksi. Sen vanhimman
tunnetun asujaimiston ovat muodostaneet
leveäkalloiset, tanakat, mongoleja muistuttavat sumerit, joiden rotualkuperästä ei
olla aivan selvillä.
Sumerin alueella sen edeltävien kielien
jäänteitä ovat: Pahar-nangar-ar pääte esimerkiksi pahar savenvalaja dreijalla ehkä

noin 5000 eaa, engar maanviljelijä, nangar
puuseppä, ishbar/ushber kutoja/tekstiilitaiteilija sekä addub korintekijä. Tämä
substaatti liittynee kuparikauteen.
Ennen pitkää tulivat sumerien kilpailijoiksi hedelmälliselle alangolle seemiläiset, jotka kotimaastaan, Arabian erämaista, tunkeutuivat ensin maan pohjoisosaan,
Akkadiin ja sitten vähitellen siirtyivät
etelään ja lopuksi kokonaan sulattivat itseensä vanhemman sumerilaisen väestön.
Mutta vielä 3000 eaa näyttää Kaksoisvirtainmaan eteläinen osa, Sumer, olleen
pääasiassa sumerilaisten hallussa. Seemiläisiin kuitenkin sekaantui paljon muita
kansoja - kansainvaelluksen luontaisesti
ja heistä mainittakoon amorilaiset.

Sumer historian valossa
Kun sitten amorilaiset valtasivat Sumerin, he omaksuivat alkuväestön kirjoituksen, jonka sumerit itse olivat keksineet.
Myöskin maanviljelyksen, uskonnon ja
tieteen alalla sumerien saavuttaman kehityksen amorilaiset käyttivät hyväkseen
kehittääkseen sitä edelleen enemmän tai
vähemmän itsenäisellä tavalla.
Kun historian valo valaisee ja vanhimmat kirjalliset tietolähteet alkavat, näiden
maiden sivistys on jo saavuttanut niin korkean kehityksen, että ajatusta huimaa sen
yrittäessä tunkeutua läpi esihistoriallisen
ajan pimeyden. Jo vanhimmat sivistyksen
tuotteet todistavat aikaisemmasta pitkästä
kehitysjaksosta.
Vanhimmat muistomerkkeihin kaiverVas. Sumerilaiset laativat jo
asemakaavoja
kaupungeistaan.

retut tekstit ovat tehdyt nuolenpääkirjoituksella ja kuvakirjoituksella, josta tämä
kirjoituslaji on syntynyt. Vanhan itämaisen
käsityksen mukaan Babylonian historia
alkoi maailman luomisesta. Tästä ajasta
laskettuna hallitsi 10 alkukuningasta, jonka jälkeen tuli vedenpaisumus. Kiintoisa
kysymys on, johtuiko vedenpaisumus ja
tuho vieraiden kansojen vallanhalusta ja
kanavajärjestelmien hoitamattomuudesta?
Eufrat-Tigrismaat eivät olleet niin eristettyjä kuin Niilinmaa. Senvuoksi niiden
historia ei ole niin yhtenäistä kuin Egyptin.
Sisarusjokien välillä ja ympärillä elämän
sykki levottomammin kuin Niilin rannoilla. Kun amorilaiset valtasivat Sumerin,
myöskin kieli rajoittui papiston kieleksi ja
klassiseksi kieleksi myöhemmän ajan latinan tapaan. Jotkut tutkijat väittävät, että
sumeria olisi kuitenkin puhuttu joillain
alueilla Etelä-Irakissa vielä 1700 eaa.
Aune Räsänen,
Vehmersalmi
Lähdeteokset: Carl Grimberg: Kansojen
historia, Vanha aika I, Wikipedia-Sumeri, Armas Salonen: Elämää Babyloniassa, Helsinki
1970.

Maailman vanhinta, sumerilaista nuolenpääkirjoitusta.
Kuva oik.
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Puoliso Länsi- vai Itä-Suomesta

I

tse en ole koskaan länsisuomalaisuudesta pitänyt, kun se on niin jähmeää vaan
enemmän rehevästä itäsuomalaisuudesta,
jonka tapaan tyylillisesti haluaisin elääkin.
Mielestäni itäsuomalaisuuteen liittyy
oma elämänviisautensa, joka Länsi-Suomesta puuttuu. Muodollinen on kuin urautunut, elämän maku poissa ja ymmärrys
vajaaksi jäänyt, kun taas rehevästi elelevä
osaa katsella asioita monelta kantilta ja
löytää tilaa elämälle, ollen siten paljonkin viisaampi kuin mitä voisi luulla se,
joka luulee parhaimman ajattelun olevan
jähmeää, kun se päin vastoin on eläväistä
kokonaiskuvallisesta näkökulmasta tinkimättä.
Kun siis länsisuomalainen tyyli vaikuttaa minusta roimasti tyhmemmältä ja
sosiaaliselta kannalta ja elämänlaadun
mielessä epäviisaammalta kuin tunnelmallisuudessaan rikas itäsuomalaisuus, niin
en varmaankaan jaksaisi tarpeeksi joustaa
sellaisen ihmisen toiveisiin päin, joka pitää muodollisuutta tai hitautta arvossa, olisi hankalaa elää kummankin, kun ei tuntisi
saavansa aidosti arvostettaville elämänviisauksilleen kylliksi tilaa.
Mielestäni kokemuksellisesti rikas tapa
elää on järjen ja muun taidon perusta sekä
onnen avain. En koe savolaisia kieroina,
vaan erilaiset arvot saavat heidät tekemään
keikauksia, joilla rentouttavat toisen meininkiä ihan niin kuin lemmikkieläin, joka
änkeää syliin, kun omistaja on kireä.
Kieroilua en arvosta, en ole itse ollenkaan kieroilevainen, mutta tiedän, että sitä
on paljon kaikkialla - suorapuheinen savolainen antaa sen ja tunnelmallisen elämänviisautensa näkyä niin kuin tervettä on,
mutta kulisseihin tottunut tuumii, että nyt
on taas kävelty kuraisin kengin kaikenlaisten arvokkaiden tabujen yli. Rennommalla elämänasenteella näkisi itse, miten asiat
luonnostaan kasvavat hyvälle tolalle, mut30 AAKUSTI 2/2010

ta kireällä mielellä suunnitelmien mukaan
rakennellessa ei huomaa sellaista luovan
rehevän maaperän luomisen hyödyllisyyttä ollenkaan, vaan ajattelee, että nyt on
taas jätetty tärkeitä asioita tekemättä ties
millaisin seurauksin.
Viisas rentous on eri asia kuin pellossa
eläminen, rento näkee maisemana, miten
asiat kehittyvät, mikä niiden dynamiikka
on ja mihin se johtaa, puuttuu asioihin
puutarhurin tapaan varren sieltä täältä oikoen ja jonkun heinän taittaen, elämänviisaan näkökulma on sillä tavalla erilainen,
sitä on savolaisuus silmissäni.
Hannele Tervola

Pikku Pietarin
torikujalla kolme Pietaria
Pikku Pietarin torikujalla vuorottelee tänä kesänä kolme poikaa: Akseli
Mattila, Jonne Miettinen ja Lauri
Koivistoinen. Ritsojen eli piksien lisäksi Pietarien varustukseen kuuluu
laulutaito. Pietarit laulelevat torikujalla
ja muutenkin ”pitävät seuroo” asiakkaille.
Torikujalla on edellisvuosien tuttujen kasvojen lisäksi uusiakin yrittäjiä. Anna Iivarinen myy puodissaan
tuunattuakin tavaraa, Marja Sirviö
koruja, kortteja ja punontatöitä. Pikkusydän-puodin tiskin takana ovat Minna Toivanen ja Johanna Kähkönen,
Oravavanpesässä tapaa Kati Rissasen.
Torikujalla on myös ensimmäistä
kertaa kahdeksan käsityöläisen Many
Hands-osuuskunta.
Tallikahvilassa voi nauttia paitsi kahvia tuoreiden leivonnaisten kera myös
lounaalla esimerkiksi horsmakeittoa.
Pikku-Pietarin torikuja on avoinna
ma-pe klo 10-17 ja la klo 10-15.

Minnat jaettiin 52. kerran
K

uopion taiteilijaseura palkitsi taiteen
ja kulttuurin tekijöitä perinteisillä
Minna-patsailla jo 52. kerran. Sääntöjen
mukaan tunnustus annetaan ansiokkaasta
luovasta tai esittävästä toiminnasta.
Kirjallisuuden Minnan sai Marko Kilpi, kuvataiteen Jaana Partanen, teatteritaiteen Lasse Lindeman, musiikin Kuopion kamarimusiikkiseura/Tero Airas,
tiedotuksen Mauno Hämäläinen ja kulttuurin Väärnin pappila Minna Kettunen.

Mahdottoman mahdollistaminen
Väärnin pappilan uusi elämä
Suomen ensimmäisen ammattikirjailijan Juhani Ahon synnyinpaikan pelastaminen sekä katoavan pappilaperinteen
vaaliminen ja pappiloiden merkityksen
esiintuominen on Väärnin Pappilan toiminnan arvopohjana.
Taiteilijapariskunta Minna Kettunen ja
Jarkka Rissanen on tehnyt mahdottomasta mahdollista ja unelmista totta.
Lapinlahden Väärnin pappila on saanut
uuden elämän taiteilijapariskunnan restaurointityön ansiosta. Taiteilijoitten oma
esimerkki herätti myös perinteisen talkoohengen henkiin, pappila on taas tapahtumien keskus ja esimerkinnäyttäjä kuten
Ahon aikana.
Pappilan isäntäväki jatkaa omaan tai-

teellista toimintaansa yritystoiminnan
ohella. Minna Kettunen on julkaissut
”Ingman 100 vuotta – Ingmanin käsi- ja
taideteollisen oppilaitoksen juhlakirja”,
”Katson sinun kättesi töitä – Lapinlahden
seurakunta 150 vuotta” ja ”Valona ja suolana – kertomus evankelista Helvi Lahtisesta”. Lisäksi hän on tehnyt sanoituksia
ja sävellyksiä sekä esiintynyt laulajana
mm. cd:llä ”Lunta tupaan”, 2008, ”Lauluja Savosta”. 2006. Jarkka Rissanen on
mm. julkaissut musiikinteon ohella kirjan
”Kuvia ja tarinoita” 2009.

Taiteen rajattomat mahdollisuudet,
moniulotteisuus ja kansainvälisyys
Jaana Partanen tekee mittavaa ja monipuolista uraa kuvataiteilijana. Hänen
työskentelytavalleen on ominaista poikkitaiteellisuus ja yhteistyö eri taiteenalojen
kanssa.
Jaana Partanen yhdistää tuotannossaan
mm. valokuvaa, elokuvaa, videotaidetta ja
tilataideteoksia.
Hän on toteuttanut laajoja näyttelykokonaisuuksia ja hänen valokuva- ja videotaideteoksiaan on nähty useissa kansainvälisissä näyttelyissä.
Poikkeuksellista Partasen työskentelyssä on perinteisten kuvataiteen työtapojen
ja esityskielen siirtäminen keskelle ihmis-

Kirjailija Minna Kettunen
palkittiin kulttuurin Minnalla Väärnin pappilan
kunnostustyöstä ja henkiin
herättämisestä. Kotiseutuväen vierailulla Minna
Kettunen (oikealla) esitteli
juuri valmistunutta urakkaa
juankoskelaiselle MarjaSisko Pihlille. Kuva: Eila
Ollikainen.
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ten arkea. Arkipäivän kauneus ja kauneus
arkipäivässä.

Joukkonsa kärjessä
Kuopion kaupunginteatterin johtaja
Lasse Lindeman on asettunut rohkeasti
joukkojensa kärkeen taistellessaan teatterin merkityksen puolesta jatkuvien taloudellisten paineiden alla. Hän on intohimoisesti sitoutunut kuopiolaisen teatterin
asialle vetäytymättä palkkajohtajan ja hallintovirkamiehen rooliin.
Lindemanin taiteellisesta luomisvoimasta on osoituksena muun muassa hänen
ohjauksensa Sirpa Kähkösen romaaniin
”Lakanasiivet” perustuvasta näytelmästä
(2009). Se työ yksistään on jo Minnan arvoinen.
Lindemanin johtajakaudella teatterin
monipuolisessa ohjelmistossa erityinen
sija on ollut kotimaisilla näytelmillä. Teatterin ns. kotikirjailijoilta on tuotettu useita
kantaesityksiä ja Minna-musikaali puolestaan oli suuren yleisömenestyksen saavuttanut tilaus uuden kotimaisen musiikkiteatterin edustajana.

Maistuvia kuvia
Valokuvasta pitää aistia, miltä ruoka
maistuu, Mauno Hämäläinen on paljastanut hyvän ruokavalokuvan reseptiksi.
Ansiokkaan uran kuvajournalistina tehnyt Hämäläinen on vastannut toimittajien
Eila Ollikaisen ja Jouko Kääriäisen työparina pitkään Savon Sanomien ruokasivujen korkeatasoisesta kuvituksesta ja viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on
ollut toteuttamassa useita ruokakulttuuria
käsitteleviä teoksia.
Mauno Hämäläisen panos on ollut
merkittävä savolaisen
ruokakulttuurin
edistämisessä. Vuonna 2000 hän oli toteuttamassa Bertta Räsäsen legendaarisen ”Savolaisen keittokirjan” uudistettua
laitosta ”Hyvvee ja hyvän parasta”, jonka
tuorein versio ”Savolainen syömälysti” il32 AAKUSTI 2/2010

mestyi viime vuonna.

Musiikki haastaa
Kuopion kamarimusiikkiseura on lyhyen toimintansa aikana ehtinyt jo osoittaa,
että kamarimusiikki- tai yhdistystoiminta
on sekä ajankohtaista että tarpeellista.
Kamarimusiikkiseura
perustettiin
7.10.2008. Perustajina oli 21 ammattimuusikkoa. Jäseniä on nyt 106 henkeä.
Seuran hallituksen puheenjohtajan toimii
tällä hetkellä sellonsoiton ja kamarimusiikin lehtori Tero Airas. Varapuheenjohtaja
on Arto Koistinen, Kuopion kaupunginorkesterin sooloalttoviulisti, rahastonhoitaja Adam Vilagi, säveltäjä ja sihteerinä
toimii Laura Vilagi, Kuopion kaupunginorkesterin alttoviulisti.
Toimintamuotona on ollut säännöllisen
konserttitarjonnan järjestäminen ympäri
vuoden. Kamarimusiikkiseura on myös
foorumi alueen muusikoiden aktiiviselle
omaehtoiselle yhteistyölle.
Kamarimusiikkiseuran toiminta osoittaa, että kamarimusiikki on kantaaottavaa,
että musiikilla on sanottavaa nykypäivän
ihmisille ja että kamarimusiikilla on merkitystä dialogin luojana.

Köyhää kansaa ennen ja nyt
Vanhempi konstaapeli Marko Kilpi on
lunastanut ammattikirjailijan nimikkeen
lyhyessä ajassa kahdella romaanillaan.
Hän vahvistaa Kuopion vähäistä ammattikirjailijajoukkoa.
Kilpi jatkaa Minna Canthin viitoittamaa
tietä. Canth tarttui yhteiskunnan epäkohtiin ja eriarvoisuuteen. Hän kirjoitti köyhästä kansasta, ja Marko Kilpi kirjoittaa
henkisesti köyhästä kansasta. Nykyvanhemmat voivat olla päihdeongelmaisia
tai ura vie, silloin lapset ja nuoret jäävät
huomiota vaille. Heillä ole rajoja eikä
rakkautta. Lapsi tekee pahaa, jotta hänet
huomattaisiin. Roolimallit otetaan vaikka
tositeeveestä.

Kilven fiktiiviset romaanit ankkuroituvat vahvasti todellisuuteen. Ajankohtaista
on myös ammatinvaihto. Romaanien päähenkilökin on entinen mainosmies, Olli
Repo, joka kohtaa poliisin työn kovan arjen.
Kilven romaanit herättävät keskustelua
ja lukeva yleisö on löytänyt ne.

Esikoiskirjallaan ”Jäätyneitä ruusuja”
(Nemo 2007) Kilpi sai Suomen dekkariseura ry:n Vuoden johtolanka -palkinnon
2008. Toisella teoksellaan ”Kadotetut”
(Gummerus 2009) kirjailija ylsi Finlandia-palkintoehdokkaaksi. Kirja oli myös
Savonia-ehdokas.
Tiivistelmä myöntöoperusteista

Synkkee sanomoo savoks
V

erjnuarmu on kuopijolaenen ja ennen
kaekkee savolaenen yhtyve, joka soettaa savometalliks ristittyvä mussiikkia.
Mussiikkissaan Verjnuarmu yhistää savon
ylen kaaniin murteen raskaaseen tuomijopäevän soetantaan. Savon kielen kookerot
ja ilimaakset koristelloo synkkee sanomoo, jota Verjnuarmu julistaa ylypeenä
omasta synnyinseuvustaan. Viisujen sanotukset käsittellöö erjlaesia aeheita immeiselon kurjuuvvesta aena sovan ruakuuteen
ja kuolon aatuuteen. Mussiikki tuasen on
helevetillisen raskasta runttaasta, haekeita ja kaaniita sävelkulukuja kuitenkaan
unohtamatta. Olennaesena osana Verjnuarmun ilimasua on Puijon Perkeleen jylyhä
ja kantava iänj yhistettynä Mustan Savon
julumaan kuolonkorinaan.
Yhtyveeltä on tullu levyjä jo montae
ja osa ihan Unjversaalin julukasemana.
Verjnuarmu on essiintynnä Suomessa
joka paekassa, missee

raskaampoo tavaroo vähännii kuletellaan.
Tuska-vestivualia myöten ja aena on kansa räpyttäänä rukkaset veressä. Viime kesänäkkii Kuopijo-Rokissa kansoo olj teltta
kuatumaesillaan, vaekka ite Normaalin
Eppu laalo sammaan aekaan erj paekassa.
Verjnuarmun kokkoonpano Puijon
Perkele, Viitakemies, Tervapiru, Woema ja Musta Savo. Artistiin oekeita nimijä ee kärsi paljastoo. Yhtye esiinntyy
muun muassa perjantaena 23.7 Iisalami,
SandelsRock.
Verjuarmun kuulumisia lissee netistä,
www.verjnuarmu.net
Teksti: Verjnuarmun kotisivut ja
Olavi Rytkönen

Verjnuarmun kuvasi
Miia Manninen holvikirkon seinustalla.
AAKUSTI 2/2010 33

Saksittuja

Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Terveys: Aprillipäivästä alkaen Suomessa saa myydä vain itsestään sammuvia
savukkeita. Myös Alkoon on tulossa Savon viinaa, jossa vastuu siirtyy juojalle, ja
asiakas sammuu itsestään.
(Matti Pitko, Aamulehti 31.3.2010)
Kokee lamaannuttavana pelkän mielihyvän ruokkimisen teatteriviihteessä. Ei
väheksy naurua, mutta katsoo aina tarkkaan, onko kyse oivaltavasta naurusta vai
lähtökohtansa unohtaneesta hohotuksesta.
Peltolan näytelmien dialogi on huumaavaa sarjatulta.
(Sirkku Peltola, AL 7.3.2010)
Savolainen irtiotto. Hevi-ikoni Marco Hietala suhtautuu Kuorosotaan ja elämään huumorilla. Jalat maassa ja petauspatjat seinillä.
Kuorosodassa savolaisuus näkyy kierona huumorina ja yllätyksinä.
Savolaisesta stereotypiasta poiketen,
Hietala vaikuttaa poikkeuksellisen suorapuheiselta. Mutta kyllä hänkin sanomisiaan miettii, välillä hyvinkin tarkkaan.
Perinteikäs, kautta rantain tunnusteleva
savolaisperustelu nostaa päätään, kun neuvotteluasema on turvattava.
- Jos neuvotellaan esimerkiksi levydiilistä tai vaimon kanssa jätkien saunailtaan
osallistumisesta, esitystavalla on suuri
merkitys lopputulokseen, hän naurahtaa.
(Me 3/2010)
Kolumni: Ministeri 112 eli Anne
Holmlund tyrmistytti kansan pekkaroinnillaan, mutta suoritus ei ole pekkaroinnin
Suomen ennätys. Se on Seppo Kääriäisen nimissä.
Kääriäinen nimitti avustajansa Jussi
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Ylilahden ministeriönsä ylitarkastajaksi
hallituksen viimeisen tunnin aikana. Tuntikin lisää, niin Savossa olisi myös sellutehdas.
(Matti Pitko, AL 17.3.2010)
En esimerkiksi ymmärrä, miksi monessa jaksossa seurattiin niin tiiviisti kangaslampilaisen ravintolayrittäjäpariskunnan
lomanviettoa shoppailun ja kaljatuoppien
kera, kun heillä ei näyttänyt olevan mitään tarvetta matkaoppaiden palveluksiin.
Olihan se tietysti huvittavaa, että heillä oli
mukanaan kotoa tuodut ruisleivät ja makkarat, mutta oppaille nämä savolaiset eivät
aiheuttaneet vaivaa saati ongelmia.
(Marjatta Möttölä, HS 3.1.2010)
En ole ensimmäinen, jolle suomen kielen vointi on alkanut tuottaa huolta ja unihäiriöitä. Oulun yliopiston suomen kielen
professori Harri Mantila luki jo 1990-luvulla Perussanakirjan kannesta kanteen ja
hämmästyi: suomi on mahdottoman kielteinen kieli.
Suomesta heijastuu Mantilan mukaan
misantropia. Sana on ulkomaat ja tarkoittaa ihmisvihaa.
Suomi tuntee heittiöt, ketaleet, rentut,
roikaleet, hutsut, hempukat ja huithapelit.
Kuin myös pöljät, pöllöt, pölvästit, pöntöt
ja pöpit.
”Suomen kielen runsas affektiivinen aines on lähes pelkästään kielteisiin seikkoihin liittyvää”, Mantila havaitsi.
Myönteiset sanat ovat uudehkoja ja
usein vieraista kielistä lainattuja. Semmoiset daamit, leidit ja gentlemannit.
(Simopekka Virkkula, AL 28.3.2010)
Kirjan kans ei tu riitaa.
(Sananparsi Nokialta, AL 11.3.2010)
Älä häpeä omaa murrettasi! Yleisesti
voin sanoa, että esimerkiksi tamperelaiset
ovat mukavampia, rennompia ja avoimempia ihmisiä kuin helsinkiläiset, joista

monet ovat täynnä itseään. Lisäksi Tampereen murre on ihana.
Murre tekee ihmisestä jotenkin enemmän oman itsensä. On ihanaa nähdä, kuinka ihmiset puhuvat juuri niin kuin puhuvat
eivätkä häpeä sitä millään lailla. Murteet
ovat rikkaus, pitäkää niistä kiinni.
(Mari Leivo, 15, HS 10.4.2010)
Lyhyt SUOMI-SAVO-sanakirja hotellivieraalle: Onko Teillä suomenkielisiä
sanomalehtiä?
Eekö tiällä oo ku ulukolaesija lehtiä?
Onko hotellissanne vapaita huoneita?
Ee sunkaan tämä täännä oo?
Tilaisitteko taksin, kiitos?
Kehtootko kuhtua mittarin?
Millainen jännite on hotellinne pistorasiassa?
Pystyykö tiällä parranajjuun?
(S-hotellien Vapaalle-kevätlehti 2010)
Savolainen suflee Savolaista teemailtaa Ruuskasella ei ole vielä tarjota, mutta
visio siitä saa tanssivan kokin jalat levottomiksi.
”Sehän olis tietenki kukkoa koko ilta.
Aluksi lanttukukkoa, pääruoaksi muikkukukkoa ja jälkiruoaksi mustikkakukkoa
vaniljakastikkeella”, Ruuskanen vitsailee,
mutta sanoo heti perään topakasti, että savolaisteema pitäisi toteuttaa.
(Liisa Ruuskanen, Kuopion Klubin
tanssiva kokki, Matkaan-lehti, 04/2010)
Murteet ovat teennäisiä ja tyhmiä.
Suomessa on kärsitty ”murrebuumista”
viimeiset kymmenen vuotta. Pääsyylliseksi siihen voi nimetä Heli Laaksosen, jonka Pulu uis –niminen runoteos veti maalta
muuttaneet kulttuuritoimittajat ihan veteliksi.
Koska suomalaisessa kulttuurihistoriassa on niin vähän muisteltavaa, murteista
on tehty eräänlainen aitosuomalaisuuden
muistomerkki.
Murteiden puhujat ovat niitä oikeita,

rehellisiä suomalaisia, kun taas murteettomat ovat teeskenteleviä kaupunkilaisia,
yleensä helsinkiläisiä, joilla ei ole mitään
kosketusta siihen verorahoilla tuettuun
peltomaisemaan, jossa voi keväisin tepastella katsomaan, kuinka lannoitteet lurisevat lähijärveen.
Murteiden aitous on kupla, johon kansa
uskoo kuin Lordin uusiin maskeihin.
Oikeasti murteet on tarkoitettu puhuttaviksi niillä alueilla, joilla ne ovat syntyneet. Kun ihminen muuttaa asuinaluetta,
vaikkapa Laitilasta pääkaupunkiseudulle,
luonnollista on pikemminkin se, että vanha murre katoaa ja puhe yleiskielistyy.
Jos murteeseen takertuu, sillä alkaa elämöidä ja sillä aletaan arvottaa ihmisiä eri
luokkiin, ollaan ihan yhtä lähellä aitouden
ydintä kuin feikkikarjalaiset blondit euroviisuvoittoa.
(Virpi Salmi, HS Viihde 2.2.2010, ote)
Tuhkapölystä voi tulla pneumono
ultramicroscopicosilicovulcanoconiosis.
Tulivuoren tuhkan hengittäminen voi aiheuttaa pölykeuhkosairauden, jolla on
pitkä tieteellinen nimi: pneumonoultra
microscopicosilicovulcanoconiosis.
Taudinkuvaa kirjoittava lääkäri pystyy
kuvailemaan tuon vaivan yhdellä lääketieteen latinan sanalla. Se tosin koostuu 46
kirjaimesta.
Termin suomennos vaatii varsin monisanaista ilmausta: ”Pölykeuhko, joka on
aiheutunut tavalliselle mikroskoopille näkymättömän tulivuorentuhkan hengittämisestä.”
(HS 27.4.2010, nettiuutiset)
Lappeenrannassa toimiva Karjalan Kirjapaino luopuu Karjala-lehdestä. Karjalan Kirjapaino on julkaissut karjalaisuutta
vaalivaa lehteä yli sata vuotta. Lehden julkaisemiseksi perustetaan uusi yhtiö, ensi
vuoden alusta.
”Karelianismi on nousussa. Nuoret ovat
kiinnostuneita juuristaan”, uuden yhtiön
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projektinvetäjä Jaakko Paavela korostaa. sukarnevaalin ja Nappifestivaalin lisäksi
(HS 27.4.2010) ”huippukisa alamäkiautoille”.
(Simopekka Virkkula, AL 25.10.2010)
Kirjassa hän luonnehtii itseään ”monen
Kulttuuripääkaupunki Turusta pitäisi
sortin hulluksi”. Hulluuksia ovat työ, järjestöt, urheilu, historia, visailut ja Karjala. ensi vuonna tulla Euroopan kulttuuripääMiten ihmeessä aika riittää tähän kaik- kaupunki. Kovin on hiljaista.
Merkkivuoden ykkösproduktioksi on
keen? ”Minulla ei ole muita harrastuksia,
ja televisiosta katson lähinnä uutiset. En nostettu Haitaripaini, fyysinen teos, joka
käy kapakoissa eikä minulla ole kesämök- yhdistää isojen miesten hikeä, painimolskin jyskettä, pyrotekniikkaa ja pirunkeuhkiä”, Arponen vastaa.
(Helsingin Sanomat, Antti O. Arponen kojen puhkuntaa.
Henrik Gabriel Porthania ei mainita
60-vuotispäivähaastattelu 3.5.2010)
missään. Turku oli vuosisatojen ajan SuoKarjalaista elämänasennetta Vasenius men tärkein portti Eurooppaan.
Kunpa kulttuuripääkaupungiksi olisi
kuvaa sanomalla: Ilo pintaan vaik syvän
märkänis. Puhetta ja naurua Vaseniuksella sittenkin valittu Mänttä.
(Osmo Pekonen, HS 20.4.2010)
piisaa, mutta yksi karjalaisen ominaisuus
uupuu: murre.
Oulun seudun kuntaliitosten jälkeen
-Murteeni on sekoitus keskisuomea, saTurku on vasta Suomen kuudenneksi suuvoa, tamperetta ja karjalaa.
-Karjalaiset hautajaisetkin ovat haus- rin kaupunki. Jonkinlaisesta identiteettikemmat kuin hämäläiset häät. Kun karja- kriisistä Lounais-Suomen ylpeys näyttää
laiset ovat paikalla, kuuluu puheen pälpä- kärsivän jo nyt, sillä maakuntajohtajana
on Juho Savo.
tystä.
(Olli Helen, AL 3.5.2010)
(Eija Vasenius, AL 21.4.2010)
Pikkuisessa hiprakassa oleva naishenkilö siirtyy sisätiloihin, ja jo alkumetreillä
selviää murteesta se, että savolaista alkuperää on kyydissä. Ja ken savolaiset tuntee, niin tietää, että juttua riittää. Ja tämäkään asiakas ei ollut poikkeus.
Rintamäki kerkesi sekaan vain kommentoimaan, että ”Niinkö”, ”Ihanko totta”, ”No mutta sehän on hienoa” ja siihen
malliin.
Paluumatkalla mieleen tuli tuo tulivuoren purkaus. Jos se on jotain, niin kyllä savolainen purkauskin on megaluokkaa.
(TAXI Rintamäki, Iltalehti 23.4.2010)

Ruakka ja juama Turus. Kulinaristisella kaupunkikierroksella ei nälkä yllätä.
Ja mikäli murre ei vielä taivu, löytyy siihenkin herkullinen apu: Opi puhuma Turu
murret –siirappi!
(VR:n Matkaan-lehti, huhtikuu 2010)

Maailman tyhmin mies –kisa on avoin
kaikille miehille, vain turkulaiset eivät saa
osallistua. Turkulaisten ylivoima latistaisi
kisan heti alkuunsa, perustelee Miesten
Kolmosen miesasiamies Jari Arvonen.
Samassa tilaisuudessa järjestetään mykistävä Naisten Kolmonen, jossa naiset
yrittävät pysytellä porukalla hiljaa 3 miAlamäessä: kulttuuri. Turku ja Tallinna nuuttia 33 sekuntia.
(AL 27.4.2010)
jakavat ensi vuonna hienon tittelin, molemmat ovat Euroopan kulttuuripääkauSuomalaisten veridopingista on turha
punkeja.
Ennustus: Turussa kulttuuria on Ri- puhua, sillä mäkimiehemme eivät osaa
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vaihtaa edes pukua. Toista oli ennen. Valkeakosken mäkikisoissa Mälkin Yrjön
pukukoodissa tärkeintä oli se, että taskumatti säilyi alastulossa ehjänä.
(Matti Pitko, AL 22.2.2010)
Tervehtiminen kuskille kuuluu hyviin
tapoihin. Helsingissä kuskitkaan eivät
tervehdi matkustajia. Ventovieraalle juttelu pysäkillä ei vain taida olla luontevaa
suomalaisille. Senkin suhteen voi olla
eroja eri kaupunkien välillä. Ehkä jossain
Savossa juttelu on yleisempää kuin täällä.
Hyvähän se olisi, että ihmiset juttelisivat
toisilleen, mutta ei väsyneenä työpäivän
jälkeen välttämättä jaksa kuunnella jonkun selittämistä.
(Noora Härmä, AL 27.4.2010)
Pirkanmaan poliisilaitos kertoo kesän
ilmiöistä kuten lompakkovarkauksista ja
katujen kerjäläisistä. Myös kesäsavolaisia
ja kesäkissoja kannattaa ottaa harkiten.
Kesäsavolaisista on vaikea päästä syksyllä
eroon.
(Matti Pitko, AL 5.5.2010)
Toimittaja Matti Pitko varoitti Tampereen naisia ottamasta kesäsavolaisia, koska niistä on vaikea päästä syksyllä eroon.
Matti on oikeassa. Yhdeksän vuotta sitten
pääsin erään naisen kesäsavolaiseksi ja
”pestini” jatkuu vieläkin.
(Nimimerkki Ympärivuotinen savolainen, AL Tekstarit 6.5.2010)
Iloinen uutinen kaikille, joilla on vaikeuksia laskea kymmeneen istuutumatta
välillä lepäämään. Brasilian Amazonasista
on löytynyt intiaaniheimo nimeltä Munduruku, joka osaa laskea vain viiteen. Nuo
luvut ovat yhdestä viiteen: pug, xep xep,
ebapug, ebadipdip ja pug poghi. Menkää
sinne! Tai jos tämäkin tuntuu liian haasteelliselta, niin liittykää australialaiseen
Warlpiri-heimoon. Sen ainoat lukusanat
ovat yksi ja kaksi. Molemmissa kielissä

suuremmat luvut kuitataan huolettomasti
sanalla ”monta”.
Seppo Hyrkäs, IL, 18.4.2010)
Maantie-Suomessa näkee mitä hauskimpia paikannimiä, tänään oli ainakin
Kuolaniemi, Pöljä ja Varkaus. Huomaan,
että kaikkialla pikku tienvarsikahvilat ovat
hävinneet. Jäljellä ovat enää ABC, Teboil
ja Neste.
(Roman Schatz, I-S 17.4.2010)
Helsinkiläinen Kansallis-Kuoro ry laulaa kaikki maakuntalaulut levylle. Hankkeen tarkoituksena on elvyttää maakuntalaulujen laulamista erityisesti kouluissa, ja
miksei muuallakin.
Kuoron taiteellinen johtaja on muusikko ja oopperalaulaja Jyrki Niskanen.
Levy tulee myyntiin syksyllä 2010.
(AL 22.4.2010)
Kuopion asuntomessujen yksi vetonaula
on arkkitehti Pauli Sonnisen perheelleen
suunnittelema Italia-talo, jonka sisustajaksi on lupautunut tanssija ja koreografi
Jorma Uotinen.
Uotisella on vahvat siteet Kuopioon,
sillä hän on Kuopio tanssii ja Soi –festivaalinen taiteellinen johtaja.
(AL, Koti, 20.4.2010)
Erkki Liikanen ja Jyrki Katainen
matkustivat Euroopan halki kaksistaan
kolmen päivän ajan. Laivan hytissä oli vilkasta, kun kahden savolaisen keskustelussa vastuu siirtyi vuoron perään kuulijalle.
(Matti Pitko, AL 21.4.2010)
Liikasella ja Kataisella oli Euroopan
matkallaan tosin koko ajan seuraa, Kataisen Kuopiossa syntynyt erityisavustaja
Juho Romakkaniemi. (Saksijan huom.)
Siilinjärveläinen valtiovarainministeri
Jyrki Katainen (kok) ja mikkeliläinen
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nen (sd) joutuivat tuhkapilven takia yhteiseen henkilöautokuljetukseen Madridista
Helsinkiin. Ja katso, kaikki poliittiset esteet sinipunayhteistyön edestä oli raivattu
jo ennen Pohjois-Ranskaa. Loppumatka
sitten lauleskeltiinkin takapenkillä kaulakkain Marseljeesiä savoksi.
(Pekka Ervasti,
Suomen Kuvalehti 30.4.2010)
Merja Rehn, EU-komissaari Olli Rehnin puoliso, julkaisi 28.4. Koiran elämää
ja kissanpäivä Brysselissä –teoksen.
Lopussa savolainen huumori, jota viljelivät sekä kirjailija että hänen miehensä,
otti vallan. Olli Rehn arvioi että hänestä
on nyt tullut 2000-luvun Topi Uosukainen viitaten puhemies Riitta Uosukaiseen, jonka Liehuva liekinvarsi –teos kertoi myös poliitikon elämästä. Ja Olli Rehn
kertoi juhlayleisölle rupeavansa kirjailija
Veikko Huovisen Rasvamaksa –novellikokoelmassa esiintyvän Jutta Grahnin
mieheksi.
Kyseisessä teoksessa aviomies piileskelee sängyn alla vaimon ystävättärien
tullessa kylän ja huutelee sieltä vieraille
hävyttömyyksiä.
(Politiikan kulmapöytä, HS 29.4.2010)

Ulospäin suuntautuneena savolaisena
Merja Rehn kaipaa Brysselissä suomen
kieltä. ”Kompastelu suattaa estee kuatumisen”, hän siteeraa lempi-ilmaisuaan.
Komissaarin rouvassa Merja Rehnissä
on aimo annos pientä maalaispoikaa. Se
puoli juontaa lapsuudesta juankoskelaisella maatilalla.
Avioliittoa Olli Rehnin kanssa edelsi
seurusteluvaihe, jossa kaksi savolaista,
luonteeltaan hyvin erilaista ihmistä tutkaili uteliaina toistensa mielenmaisemia.
Rehnien kodissa riittää huumoria ja
ruisleipää.
Brysselin kieliympyröissä vilkas savolainen jää helposti ikävöimään rehevän
murreilmaisun mahdollisuuksia.
(Hannu Toivonen, Seura 15.4.2010)
Ateenan sairaalassa Rehnillä on pilkkanimi. Kreikan apupaketin junaillut talouskomissaari Olli Rehn on saanut kuluneella viikolla pilkkanimen. Kreikkalaisen
korvissa Olli Rehn kuulostaa samalta kuin
kreikan sanat oli klen, mikä on suomeksi
kaikki itkevät.
(HS 5.5.2010)

Amerikka-päivät Rautalammille
Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto on myöntänyt Amerikan Päivien
järjestelyt vuonna 2011 Rautalammille. Päivät pidetään 12.-14.8. ja
järjestelyistä vastaavat Sisä-Savon Amerikka-yhdistys ja Rautalammin
kunta.
Amerikka Päivien myöntämiseksi myös kunta ja Sisä-Savon yhdistys ovat
tehneet tapahtuman saamiseksi työtä jo viime talvesta lähtien. Yhdistyksen
ja kunnan edustajat: Anneli Jalkanen, kunnanjohtaja Risto Niemelä ja
kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Hintikka lobbasivat kunnan
valmiuksia Hämeenlinnan kokouksessa.
Amerikan Päivien myöntämistä voidaan pitää tunnustuksena kunnalle ja
kuntalaisille ja liittokokouksen myönteinen päätös. Päivät sopivat hyvin
vuoteen 2011, koska silloin lasketaan kuluneen 450 vuotta Rautalammin
seurakunnan ja kunnan perustamisesta.
JH
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Korkataan median termejä
M

edian terminologiaan on päässyt pesiytymään muutamia eikä niin muutamiakaan hirvityksiä, joita ei hammasta
purematta jaksa kuunnella. Vanhaa jäärää
harmittavat monet asiat, mutta kun niille
ei voi mitään niin antaa olla. Joitakin hatutuksia sentään voi päästää ilmoillekin.
Korkkaaminen on lähtenyt viinapullon
suulta lentoon ja istuu nyt joka paikassa.
Töitä ei enää tehdä, vaan töitä paiskitaan. Leivän ansaitseminen hiki päässä
on tehty ellei hyljeksittäväksi niin ainakin
työnantajaa syyllistäväksi.
Ilmiselvä vastenmielisyys työntekoon
näkyy myös siinä, että kaikkia töitä nimitellään urakoinniksi. Samalla kun itketään
töitten vähyyttä, kirotaan työntekoa. Suuri osa töistä on paskaduuneja muittenkin
kuin prekariaatin mielestä.
Töitten paiskiminen ja urakointi saa aikaan työuupumusta ja masennusta. Työn
puutteesta taas maristaan ja syrjäydytään.
Korkataanpas alkuun tämä korkkaus.
Nuoret toimittajat eivät näy tuntevan muuta minkään alan tekemisen aloitustermiä
kuin korkkaaminen. Kokonainen sukupolvi on tietysti elänyt miljöössä, missä olut-,
siideri-, viini- ja viinapullon avaaminen on
arkipäivää, valitettavan usein viikonloppuisin yötä päivää. Tästä on tullut slogan.
Kaukana ovat ne ajat, kun vain perinteinen juoppo naksautti pöytäviinapullonsa pohjaa kyynärpäähänsä ja narautti
kierrekorkin irti. Se oli korkkaamista. Alkoholi täyttää nyt niin taajaan suomalaisen
mielenmaiseman, että sen assosiaatioita
näkyy joka paikassa.
Terassikausi korkataan – ok, sehän on
kuvaava ilmaus.
Mutta, onko oikea ilmaus, että koulun
alkaminen ja päättyminen korkataan, niin
jopa lasten päiväkotivaihekin jo. Pelastakaa edes lapset tältä korkkaamiselta!

Katsokaapa vain, joku otsikoi vuorenvarmasti, kuka korkataan Keskustan puheenjohtajaksi ensi viikonvaiheessa. Oli
aika outo, suorastaan käsittämätön termi
sunnuntain SS:ssa, kun toimittajatyttö puhui ylioppilaslakin korkkaamisesta. Enpäs huomannut arkkipiispan virkaanasettajaisuutisista laskea, monessako lehdessä
Kari Mäkinen korkkasi virkakautensa.
Uuden median valveutuneet nuoret toimittajat ovat trendikkyydessään, toivottavasti ajattelemattomuuttaan muokanneet
nuorten työnteosta jotenkin arveluttavan,
täysin nykyaikaa vastaamattoman ja vastenmielisenkin kuvan.
Työn paiskiminen sopii äärettömän
huonosti todellisuuteen. Paiskiiko marketin kassatyttö tai boutiquen myyjä töitä?
Entä ohjelmoija it-talossa tai työharjoittelija taidelasiliikkeessä? Haloo, nuoret
toimittajat, oletteko tulleet lehteen suoraan mottimetsästä, siellä koneiden ohella
taitaa joku harva metsuri vielä paiskiakin
töitä. Paiskitteko itse toimituksessa juttuja
– nojoo?
Media on paljon vartijana, sillä se
muokkaa asenneilmastoa, ja sen myötä
myös työnteon merkitystä ja arvostusta.
Työ pitäisi jälleen nostaa sille kuuluvaan
asemaan eikä julistaa sitä välttämättömäksi pahaksi.
Selvä asiavirhe on kaikkinaisten töitten
nimittely urakoinniksi. Vanhalle kansalle
tämä oli selvää kuin pläkki, töitä tehtiin
joko tunti- tai kuukausipalkalla ja kolmas
vaihtoehto oli urakkapalkka. Ei ole uskottavaa, että nykytyö olisi aina urakkatyötä.
Ruumiillisesta rasittavuudesta verrattuna entisajan hommiin ei voi samana
päivänäkään puhua. Epäilemättä päätä ja
aivoja tarvitaan enemmän, mutta siihen
nuoret ihmiset kyllä saavat erinomaisen
koulutuksenkin. Ei pitäisi siis älyn käytAAKUSTI 2/2010 39

töä ja oppineisuuden hyödyntämistä pitää
pahana ja henkihieveriin uuvuttavana. Jos
hiki tulee päähän, niin vähentäkää vaatetta, älkää puhuko joutavia raskaasta työstä.
Mitä tulee työuupumiseen, niin onhan
sitä, totta kai. Mutta hyvin suuressa määrässä kysymys ei ole työ-, vaan yöuupumisesta. Ei hittoli soikoon missään jobissa
jaksa olla sitä 7-8 tuntia, jos on notkunut
kapakoissa aamuneljään ja vetää vielä

perseet olalle viikonloppuisin. Ottakaa nyt
järki käteen, nuoret aikuiset! Kaiken lisäksi tuo jatkuva makea viihde tuo mukanaan
pahat komplikaatiot elämän hallintaan, ja
niitten mukana kuvaan tulee mukaan tuo
paljon puhuttu masennus. Tästä pitäisi
mediankin puhua, eikä korkata työuupumusta.
Pentti Tuovinen

Katusoittajatkin Lapualle
Joupiska soi -tapahtumaan
J

oupiska on soinut toisen kerran ainutkertaisesti lyöden yli 600 pelimannia
valtakunnan kaikilta ”turuilta” ällikällä
aivan uskomattomien yhteisjammailujen
siivittäminä musiikin ihmeellisissä maailmoissa 6-vuotiaista 86-vuotiaisiin yleisön
ilmiselvästi nauttiessa täysin rinnoin.
Viiden tuhannen hengen maaginen rajakin mitä ilmeisemmin rikkoutui ainakin
mikäli soittajat lasketaan mukaan kesähelteisessä säässä.
Viime vuotinen Joupiska soi tapahtuma
jätti minuun, ”korvakuulorumputtajaan”
lähtemättömän vaikutuksen, koska tapahtumassa ei ole pienintäkään rahastuksen
makua mikä yleensä on kesätapahtumien
”kitsauksena” johtaen lopulta tapahtuman elinkaaren lyhentymiseen olkoonkin
”konseptti” kuinka hyvä hyvänsä.
Joupiskassa ei makseta latiakaan yhdellekkään pelimannille soitoistaan, vaan
osallistuminen tapahtuu niin puskissa kuin
lavoillakin täysin vapaaehtoisesti nk.
”omasta pussista.”
Mielestäni tapahtuman ydin onkin vapaaehtoisuudessa kaikilla tasoilla toki
mainoskulut, sähköt sun muut on jostakin
katettava, mihin riittänee halpojen pääsylippujen tuotot?
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Joupiskan tuottaja ja puuhamiehet ensimmäistäkään nimeä mainitsematta ansaitsevat valtaisan kiitoksen työstään kansanmusiikin ja pelimannimusiikin hyväksi
ja tunnetuksi tekemisestään.
Joupiska soi -tapahtuman myötä toivoen heille voimia ja intoa jatkaa samalla
linjalla maamme kaikentasoisten pelimannien ja katusoittajien hyväksi. Katusoittajista puheenollen ehkäpä ensi kesänä katusoiton SM-kisat onkin osa Joupiska Soi
tapahtumaa?
Katusoittajista puheenollen SibeliusAkatemian musiikin lehtori Teemu Kupiainen on harrastanut katusoittoa ympäri
maailmaa matkoillaan soittaen alttoviulullaan Bachia kertoen Yle-Suomi kanavalla nauttivansa esiintymisestään kadulla
valtaisasti kuulijakunnan vaihtuessa koko
ajan.
Lapuan Taivaanpankolla järjestetään
10.-11. syyskuuta pelimannitapahtuma, joten viimeistään siellä nähdään!
Rutakon Kojjootti
alias
Raimo Rönkkö
katusoittajapelimanni
www.freewebs.com/kojjootti

Uutta ”nimistötiedettä”
V

iime vuosina on paikallislehdissä ja
muuallakin ilmestynyt monia Ilmari
Kososen kirjoituksia, joissa hän selittää
suomalaisten nimien alkuperää ja moittii
kielitieteilijöitä. Kososen selitykset syntyvät siten, että hän vertaa suomalaisia nimiä vieraskielisten sanakirjojen sanoihin,
ja jos sanakirjasta löytyy jotakin paikannimeä jotenkin muistuttava sana, niin selitys on sillä selvä. Tavallisimpia lähdekieliä
ovat unkari ja balttikielet (latvia, liettua).
Balttikielet eivät ole suomen sukukieliä,
unkari ja viro ovat. Kosonen on 1946 Säämingissä syntynyt ja Jyväskylässä elävä
metsänhoitaja.
Niinpä hän ihmetteli Ylä-Kainuu -lehdessä 27.10.2009 sitä, että olin todennut
Kianta-nimestä Suomalaisessa paikannimikirjassa, että nimen alkuperä on tuntematon. Kosonen puolestaan tiesi, että
Kianta tulee unkarin sanasta kiasas ’irrottaa tervaskantoja maasta’. Vastasin kaksi
päivää myöhemmin, että Kiantajärven
nimi on asiakirjoissa jo 1554, jolloin Suomussalmella ei ollut vielä suomalaisasutusta, saati tervanpolttajia. Karjalan Maa
-lehdessä 22.4.2010 Kosonen selittääkin
Kianta-nimen hiukan toisin: nimi tulee
unkarin sanasta gyantas ’tervaspuu’. Kainuun tavalliset Kalma- ja Kalmo-nimet
tulevat Kososen mukaan balttikielten sanasta kalnas ’vuori, mäki’. Hän ei näy
välittävän siitä, että sana kalma esiintyy
kielessämme sananakin, esim. kalman
kalpea, karjalaisilla kalmismua ’hautausmaa’. Kainuun lukuisat Kalmoniemet ja
Kalmosärkät ovat paikkoja, joihin ennenvanhaan on pantu kelirikon aikana vainajia väliaikaisiin hautoihin.
Mainitussa Karjalan Maan kirjoituksessaan Kosonen selittää, että esimerkiksi
Kuhmon Elimysjärvi, Lieksan Elimo ja
entisen Pyhäselän kunnan alueella olevat

Iso ja Pikku Elinlampi sisältävät liettuan
kielen sanan eln, joka merkitsee ’peuraa’.
Saamelaissyntyinen tohtori Ante Aikio
on selittänyt, että suuri joukko Suomen
Eli-alkuisista paikannimistä sisältää saamen kielen sanan *elee (tarkka merkintä
ei ole tässä mahdollinen), jonka merkitys
on ’ylä-, ylinnä oleva’. Aikion mukaan
esimerkiksi edellä mainitut järvet olisivat
saaneet nimensä siitä, että ne ovat vesireittiensä ylimpiä järviä. Niin ovatkin,
kuten kartoista voi todeta. Mutta Kosonen
kysyy: ”Mutta pitääkö tuohon lappalaisromanttiseen selitykseen uskoa? Tuo tohtori ei nimittäin tunne ollenkaan peuran
vanhoja nimityksiä, kun on tutkinut vain
saamen kielen nimitykset poroilla.” Minä
puolestani uskon enemmän Aikiota kuin
Kososta.

Venäläistä vai unkarilaista alkuperää
Karjalan Maan kirjoituksessaan Kosonen moittii Marjatta Palanderia ja muita
kieliprofessoreita siitä, että nämä tulevia
äidinkielen opettajia kouluttaessaan jakavat väärää tietoa, selittävät esimerkiksi,
että järviä ja lampia tarkoittavat Kaationimet (Pohjois-Karjalan murteissa usein
Kuatiin-) pohjautuisivat sanaan kaatio,
’housut’.
Sana on lainautunut suomen murteisiin
venäjästä. Kartoista näkyy, että Lieksan
Kaatiinlampi on kaksihaarainen, samoin
lukuisat Kaatiolammit, joita on esimerkiksi Valtimolla, Ilomantsissa, Kiihtelysvaarassa ja Kiteellä.
Tällaisten lampien nimi on annettu
muodon perusteella: vesialue on kaksihaarainen niin kuin housut. Tämä kielentutkijoiden selitys ei kuitenkaan Kososelle
kelpaa. Hänen mukaansa lampien nimet
tulevat unkarin sanasta gaat ’lampi’.
Mainitsematta lisää esimerkkejä Ilmari
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Kososen rohkeista nimien selityksistä totean vain lyhyesti, että ne ovat täyttä huuhaata mm. seuraavista syistä:
1. Hän on koulutukseltaan metsänhoitaja, joka ei näy tuntevan alkeitakaan kielitieteestä, ei esimerkiksi sitä, että kaikki
kielet muuttuvat ajan myötä. Esimerkiksi
unkari ja suomi ovat erkaantuneet toisistaan jo 5000 vuotta sitten. Unkarissa ja
suomessa on yhteisiä sanoja muutamia satoja, esimerkiksi suomen kala ja unkarin
hal, samoin suomen kusi ja unkarin húgy
vastaavat toisiaan. Etäisten sukukielten sanat eivät ole säilyneet nykypäiviin samanlaisina, koska kielissä tapahtuu muutoksia. Kielentutkijat ovat vuosikymmenien
ja -satojen aikana päässeet selville näistä
muutoksista eri sukukieliä vertailemalla.
2. Kielentutkijain käsityksen mukaan
Suomessa on Espoosta alkaen saamelaisperäisiä paikannimiä. Saame on suomelle
läheisempi sukukieli kuin unkari. Koska
kielet ajan myötä muuttuvat, tarvitaan
kielihistoriallista tietoa muutoksista, että
voidaan päätellä, että esimerkiksi Elimysjärven nimen alkuosa on täsmälleen sama
muoto kuin pohjoissaamen alimus ’ylin’.
Kielentutkijoiden töissäkin on erehdyksiä,
mutta on loukkaavaa leimata Ante Aikio
lappalaisromantikoksi.
3. Kosonen ei ilmeisesti osaa unka-

ria eikä balttikieliä, mutta selittää näiden
kielten sanakirjojen avulla suomalaisia
paikannimiä. Esimerkiksi yläsavolaisessa
Miilu-lehdessä hän uhosi syksyllä 2009
paljastaneensa Suomesta kymmeniä tuhansia balttikieliin pohjautuvia paikannimiä. Näihin kuuluvat hänen mukaansa
esimerkiksi Lappi-nimet.
4. Kososen käsitys Suomen asutushistoriasta ja varsinkin eri etnisten ryhmien
kanssakäymisestä jää hänen kirjoituksissaan yleensä täysin hämäräksi.
Tämä kirjoitukseni ei olisi tarpeen kielentutkijoiden kannalta, koska he kyllä äkkiä huomaavat Kososen selitysten laadun.
Mutta harmia kirjoituksista on. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimiarkistoon tulee maallikkojen kyselyjä, voiko
tällainen ja tällainen pitää paikkaansa, kun
lehdessä näin kirjoitetaan.
Arkiston työntekijöillä olisi tärkeämpääkin tehtävää kuin vastailla Kososen
aiheuttamiin kysymyksiin. Ei ole kaunista
sekään, että Kosonen omassa uhoilussaan
leimaa yliopistojen opetusta ja opettajia
nimeltä mainiten epäilyttäviksi. Epäillä
saa ja pitääkin, mutta pitää esittää myös
uskottavia perusteita epäilyille.
			
Alpo Räsänen
professori (emeritus)

Esikoiskirjailija Leena Parkkinen Kirjakanttiin

K

irjakantti tarjoaa Kuopion lukioille ja yläkouluille mahdollisuuden hakea
kirjailijavierailua omalle koululle. Syyskuun ensimmäisellä viikolla esikoiskirjailija Leena Parkkinen ja islantilainen äänirunoilija Eiríkur Örn Norðdahl
vierailevat lukioissa ja kirjailija Annina Holmberg tekee vierailuja yläkouluihin.
Kaikki kolme kirjailijat esiintyvät myös Kirjakantin pääohjelmassa 2.–5.9.2010.

Lasten ja nuorten Kirjakantti tarjoaa tuttuun tapaan työpajoja kuopiolaisille
kouluille. Kuopion kaupunginkirjastolla pidettävissä draama- ja
rakentelutyöpajoissa tutustutaan Jukka Itkosen Villin lännen Murmeli teokseen ja siitä koottuun kuvitusnäyttelyyn. Kiertävät sarjakuvatyöpajat
tekevät sarjisiskuja ala- ja yläkouluihin.
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Aune Räsänen (11)
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aune.rasanen@luukku.com
Varajäsenet:
Marianna Falkenberg (11)
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marianna.falkenberg@kuopio.fi
Veijo Martikainen (11)
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veijo.martikainen@dnainternet.net
Tuula Ollila (11)
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pirjotuula.ollila@gmail.com
Jouko Kröger (12)
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71 470 Oravikoski, Puh. 0400 409759
Marja-Riitta Saastamoinen (11)
Postikatu 11 B 15
35820 MÄNTTÄ, puh. 050 381 5384
marjars@phpoint.fi
Rahastonhoitaja
Raija Uhlbäck (11)
Puijonsarventie 15 B 9
70260 KUOPIO, puh. 050 917 4462
raija.uhlback@suomi24.fi
Anneli Valta-Lisitsin (12)
Kiukonmäentie 143
73100 LAPINLAHTI, p. 0500 274 427
anneli.valta-lisitsin@pp.inet.fi
Matti Väisänen (12)
Palosaarentie 36 B 19
65200 VAASA puh. 044 3123 334
matti.vaisanen@vshp.fi

Leo Puurunen (12)
Kehruukuja 1
73100 LAPINLAHTI,.040 7588597.
leo.puurunen@pp.inet.fi

Internet- sivut: Eero Mantere
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70700 KUOPIO, 050 359 091
emantere@gmail.com

Olavi Rytkönen (11)
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Pyylevän puoleinen Einari koetti ensiliukkailla taiteilla pystyssä
postilaatikkokäynnillä. Naapuri ehätti kommentoimaan:
– Yllättikö talaven liukkaat?
– Ei, minä vuan tätä paenonhallintoo kokkeilen.
J.V. (KUOPIO)

nurkkavitsi, on elävää savolaista sanallista perinnettä ja samalla myös
väärentämätön todiste kunkin ajan arvoista ja sattumuksista. Se on myös
palsta, jota kaikki lukijat saavat olla vapaasti toimittamassa. Lähetä oma
sutkausehdotuksesi soitteella Savon Sanomat/sutkaus, PL 68, 701010
Kuopio tai sähköpostitse lukijansanomat@savonsanomat.fi
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