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Onnea Rautalampi
J

yväskylän tienoota ja isoa osaa PohjoisSavoa on Rautalampi hallinnoinut.
Kunta juhlii nyt liki puolivuosituhantista
historiaansa. Pohtikaamme, millaista jälkeä
muinaiset rautalampilaiset ovat jättäneet
maamme ja myös maailman historiaan.
Moskovassa 1500-luvun lopulla elettiin Iivana Julman aikaa. Hän aloitti
venäläisten maaorjuuden. Orjuutta kesti
Keisari Aleksanteri II vapautuspäätökseen asti. Iivana Julma tappoi omakätisesti
poikansa. Rurikin suku sammui. Sotia
käytiin joka suunnalla. Ruotsin armeijan
ylipäällikkö Klaus Fleming ei päästänyt
sotilaitaan palaamaan koteihinsa. Syy
saattoi olla myös sisäpoliittinen. Ammattisotilaat majoitettiin maaseudun väestön
riesaksi. Puhkesi Nuijasota. Savon jouko
tuhoutui Mikkelin Kenkäveron pappilassa.
Rautalammilta liikeelle lähteneen
joukon johtaja Tahvo Hänninen säästettiin sillä erää. Hänen kohtalostaan ei
tietoja löydy, jos ei Kaarle-herttua häntä
pelastanut. Mutta pelätty Klaus Fleming kuoli, ja Kaarle herttua uskalsi tulla
Suomeen. Savon talonpojat pettäneet
Tavastit menettivät päänsä Viipurissa.
Osa tylysti kohdellusta väestöstä siirtyi
Kaarlen kutsumina kaskeamaan Ruotsiin.
Pian oli sieltäkin lähdettävä. Ruotsi soti 30
vuotta Keski-Eurooppassa. Metsäsuomalaisia siirtyi Norjaan ja v. 1638 lähtien
Atlannin yli Uuteen Ruotsiin. Philadelphia syntyi suomalaisten maille. Nykyinen
kaupungin talo sijaitsee suomalaisen
saunan paikalla. Mutta, vaikka herruus
vaihtui, suomalaiset jatkoivat elämäänsä.
Rautalampilaisjuurinen John Morton,
Jussi Marttinen valittiin Pennsylvanian
edustajaksi ratkaisemaan siirtokuntien
kohtaloa., kun Englannin herruus tuli
tiensä päähän. Ratkaisevassa kokouksessa päättäminen jäi Pennsylvanian

edustajien käsiin. Heillä oli viisi ääntä,
kaksi oli puolesta ja kaksi vastaan.
John Morton mietti neljä päivää ennen
myönteistä ratkaisuaan. Kokous päätti
julistaa siirtokunnat itsenäisiksi 4.7. 1776.
Kohta jälleen maailman suurin demokratia juhlii syntymäpäiväänsä. V. 1781
Yhdistyneet siirtokunnat valitsivat ensimmäiseksi presidentikseen John Mortonin sukulaisen John Hansonin, eräiden
tietojen mukaan Jussi Hännisen. Valintaa
oli tekemässä myös siirtokuntien armeijan
päällikkö George Washington. Tästä tuli
sotien päätyttyä v. 1789 ensimmäinen
4-vuotiskaudeksi valittu presidentti.
Hanson piti huolen siitä, etteivät omat
eikä ulkomaiset sotilaat pääseet pilaamaan
syntyvää demokratiaa. V 1788 Delaware,
Pennsylvania ja New Jersey olivat ensimmäisiä valtioita, joista tuli uuden valtioliiton jäseniä. Kotomaassamme kansallisen
kultuurimme tutkija ja Turun akatemian
keskeinen professori Henrik Gabriel
Porthan 81739-1804) oli Viitasaaren
rautalampilaisia. Jyväskylää kutsutaan
Suomen Ateenaksi. Sen kuten Kalevalakin juuret johdettavissa Porthaniin.
Rheinhold von Becker, Elias Lönnrotin
toinen opettaja oli Kangasniemeltä.
Rautalampilaisilla on ollut sanansa
sanottavana myös idässä. Laukaan Otto
Ville Kuusinen oli 1900-luvulla Moskovassa kenties eräs merkittävimmistä
vaikuttajasuomalaisista kautta aikojen.
Tosin hänen Terijoen hallituksensa ei
ollut Suomessa korkeassa kurssissa.
Nuijasodan opettamat muinaiset rautalampilaiset ovat piirtäneet vahvan
viivan menneiden aikojen historiaan. On
sevää, ettei tuo rohkeus ole mihinkään
kadonnut. Aloitteita seuraa myös jatkossa menestys. Onneksi olkoon.
Osmo Hänninen
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Savolainen ilmaisutapa ei aina helpota yhteisymärrykseen pääsyä

Täs oes tämmönenj väetös
Filosofianmaisteri Anne-Maria Nupposen Suomen kielen alaan kuuluvanväitöskirja ”Savon murre” savolaiskorvin.
Kansa murteen havainnoijana” tarkastettiin kevvään korvalla Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa Joensuussa.
Vastaväittäjänä toimii professori Aila
Mielikäinen Jyväskylän yliopistosta ja
kustoksena toimii professori Marjatta
Palander Itä-Suomen yliopistosta.
Murteista on olemassa paljon kansanomaisia kuvailuja. Eritoten Savon murretta
ja sen puhujia on kuvailtu runsaasti – savolaisten esimerkiksi väitetään vääntävän
ja olevan kieroja. Vaikka »Savon murre»
on houkutellut runsaisiin luonnehdintoihin, kielentutkijat ovat tarkastelleet niitä
toistaiseksi verrattain vähän. FM AnneMaria Nupposen suomen kielen alaan
kuuluvassa väitöskirjassa aiheena ovat
pohjoissavolaisten käsitykset Savon murteesta. Väittelijä on kotoisin Tuusniemeltä.

Mielikuva savolaisesta epäsuoruudesta voi vahvistua osin väärinkäsitysten vuoksi.
Yhtenä haastateltavien joukkona tutkimuksessa oli Pohjois-Savoon muuttaneita länsi-, etelä- ja keskisuomalaisia.
Heidän mielestään Savon murteen voi
tunnistaa monenlaisista ominaisuuksista
kuten useista äänneopillisista piirteistä
(piä, ussein, kolome ym.), kuvakielisten
ilmausten käytöstä (esim. viäntää vettä
rättiin eli ’itkeä’), liitepartikkelien -hAn ja
-pA runsaasta esiintymisestä (noinkohan
olis jne.) ja tietynlaisesta painotuksesta
sekä hitaasta rytmistä.
Muuttajat olivat kiinnittäneet paljon
huomiota savolaisten tapaan ilmaista itseään. Muun muassa pyyntöjen, kysy-
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Anne-Maria Nupponen väitöksestä voi
tehdä sellaisenkin johtopäätöksen, että
muiden murrealueiden ihmisiltä Savon
murteen sisäistäminen vaatii melkoista
ymmärryksen tajua.
mysten ja vastausten muodostamisesta
löydettiin eroja. Samalla kuvailtiin, kuinka erilainen ilmaisutapa saattoi hankaloittaa yhteisymmärryksen syntymistä.

Hitaasti kiiruhtaen
Seuraavat aineiston yksittäiset esimerkit
havainnollistavat, millainen kielenkäyttö
voi tuottaa ymmärtämisvaikeuksia vieraan
murteen puhujalle. Eräs länsisuomalainen
haastateltava kertoi, kuinka hän työpaikallaan kuuli seuraavanlaisia pyyntöjä:
“täs ois tämmönej juttu mikä ehkä saattais mahollisesti olla että tää pitäs tehä.”
Länsisuomalaiselle oli yllättävää, että

tämänkaltaisilla pyynnöillä
nopeaa toimintaa.

odotettiin

Epäsuora ilmaisu on
murteen piirre, ei savolaisen
Tyypillisestä savolaisesta vastauksesta
pohdittiin, kuinka savolainen voisi reagoida kutsuun lähteä elokuviin. Kerran
tyypillinen vastaus kuvailtiin seuraavanlaiseksi: “voitasham myö mennäkkii”.
Tällöin savolainen tarkoittaa yleensä suostuneensa, mutta muualta tullut muuttaja
voi olla hämmentynyt, onko savolainen
halukas lähtemään vai ei.
Kuvatut esimerkit havainnollistavat
sitäkin, millaiseen kielenkäyttöön eräät
tunnetut käsitykset savolaisista voidaan
yhdistää. Muun muassa epäsuoruus on
yleinen Savon murteeseen liitetty piirre.
Erilainen tottumus tulkita sanottua näyttäisi osaltaan vahvistavan tunnettuja käsityksiä.
Tutkimuksessa osoittautui, että savolaisiin usein yhdistetty termi “kierous” on
erityisen altis väärinkäsityksille.
Kieroudella voidaan tarkoittaa eri puolilla Suomea hyvin erilaista asiaa. Savolaisille kierous näyttää olevan positiivinen
ominaisuus, joka voi kytkeytyä sanalliseen
leikittelyyn ja huumoriin. Monet länsi- ja
eteläsuomalaisista sen sijaan käsittivät kierouden epärehellisyydeksi (luonteen ja
käytöksen piirteenä). Savossa asuttuaan
he hämmästelivät, etteivät olleetkaan kohdanneet odottamaansa epärehellistä kieroutta.

Savon ja Pohjois-Karjalan
häilyvä raja
Tutkimukseen osallistui myös syntyperäisiä pohjoissavolaisia, jotka kuuntelivat
ja kommentoivat murrenäytteitä. Samalla
selvisi, mitä he pitävät tyypillisenä Savon
murteena.
Haastateltavilla oli käsitys, että pohjoissavolainen murre eroaa jyrkästi naapu-

rialueiden murteista. Todellisuudessa erot
eivät ole niin suuria, millaisiksi ne miellettiin. Esimerkiksi niin sanotusta mua, piä
-diftongiutumisesta ajateltiin, että se olisi
nimenomaan pohjoissavolaisen Savon
murteen ominaisuus.
Todellisuudessa piirrettä voi kuulla
muillakin alueilla, kuten Pohjois-Karjalassa. Kun testissä kuunneltiin näytteitä
naapurialueiden murteista, haastateltaville
oli yllätys, että ne kuulostivat niin samanlaiselta kuin oman kotiseudun puhetapa.

Murteen värikkyyteen ja
leppoisuuteen huomiota
Tyypillistä Savon murretta kuvailtiin
usein äänne- ja muoto-opillisten piirteiden avulla (kolome, uamu, pittää jne.).
Testissä kuitenkin selvisi, että piirteet
eivät ole samanarvoisia. Eräitä piirteitä
pidettiin »savona» lähes aina, kun ne
kuultiin (esim. mua, piä); eräät toiset piirteet ajateltiin savoksi vain silloin, kun
niiden rinnalla kuultiin muitakin savoksi
mieltyviä piirteitä (esim. pittää).
Tyypillistä savoa kuvailtiin lisäksi
esimerkiksi rytmin, tempon, värikkään
kielen ja leppoisuuden kautta.

Monipuolista
Savon murteen havainnointia
Tutkimuksen aineistossa tuli runsaasti
esiin yksityiskohtia siitä, kuinka savolaiset
havainnoivat Savon murretta ja mikä
heille on murteessa merkittävää. Samalla
tuli yleisesti esiin, kuinka kansa havainnoi
murteita.
Tutkimuksessa vertailtiin myös eri
aineistonkeruutapojen
ominaisuuksia.
Erilaisin menetelmin voidaan muun
muassa selvittää, millaisia tiedostamattomia käsityksiä kansalla on tärkeistä
murteellisuuksista ja millaiseen kielenkäyttöön tietyillä kansanomaisilla murrekuvailuilla viitataan.
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T
Savon kielestä
minun mielestä
Mitähän jos kertoisin Savon kielestä,
ennen ku kattoo sen rikkaus mielestä
Toeset heimokunnat- katteeuksissaan,
lateloovat niitä latteeuksijjaan.
Joku suattaa sannoo,
ku kuunteloo savvoo
ettee se oo muka kaanista.
No mitteepä tuosta, ite kullae meistä
on Luojalta jottae suamista.
Mutta ee se missään tappaaksessa
aenakaa oo rummoo,
se on vuan omaluatusta,
kiemuraista ja kummoo.
Myö ruahitaan ottoo
yks kirjain tai kaksii sanasta poikkeen.
Jos joku murre niitä tarvii
käyttäköön viärin tai oekein.
Kaet paapelin tornissa aikanaan
joku rupes savvoo huastamaan.
Siitä lähtiin savon kielj
on ollu kaikista paras.
Sitä nuapurit ei huoli,
eikä sitä vie varas
Savolaenen immeenen ei
ihteesä ilikii kehua.
Vuatimattomuus on meille
jokapäevästä rehua.
Luoja luomispäevänää
ehti paekkoja silimeemään.
Tuossahan se paekka lie
sinne minä nuo Savolaiset vien.
Eikoo hyvä että paekalle osuttiin
ties missä oltas, jos sillon hosuttiin.
Anja Karttunen
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allinnan yliopistossa järjestettiin toukokuussa kansainvälinen tutkijakonferenssi ”IABA Europe 2011 – Trajectories
of (Be)longing: Europe in Life Writing”.
IABA eli International Auto/Biography Association on kansainvälinen monitieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on
laajentaa tutkijoiden ja lukijoiden näkemystä oma/elämäkerrankirjoittamisesta
sekä syventää kulttuurienvälistä ymmärrystä itsestä, identiteetistä ja kokemuksista.
Trajectories of (Be)longing tarkoittaa johonkin kuulumiseen tai jonkin
kaipaamiseen liittyviä polkuja.
Kun sain kutsun konferenssiin syksyllä
2010, kävin mielessäni läpi elokuussa
2010 julkaistun kirjamme ”Meijerin
nurkalla – Kauppakadun lapset kertovat”
tekoprosessia ja päätin, että kirjan tekijät,
40 kirjoittajaa, olivat kaikki elämäkerran
kirjoittajia ja että kirjamme ansaitsee tulla
esitellyksi kansainvälisessä kirjoittajien
konferenssissa.

Kirjaprosessi kiinnosti
Konferenssiesitykseni ”Life Writing
as a Group Project” esitteli kirjantekoprosessiamme sen alkuhetkistä kirjan julkistamiseen saakka. Kirja koostuu meijerin lähiympäristössä vuosina 1939–1955
asuneiden lasten kertomuksista. Kirjoitushetkellä kirjoittajien ikä vaihteli noin
60-vuotiaista 85-vuotiaisiin. Osa muisti
talvisodan ja useat myös jatkosodan pommitukset ja pommisuojassa käynnit sekä
evakkomatkat maaseudulle sukulaisten
luokse.
Kirjan kuvaukset sodan aikaisesta ja
sen jälkeisestä puutteesta, leikeistä, yhteisistä kepposista, pyhäkoulussa käynnistä
ym. antavat tietoa yhteiskuntatieteelliselle, historialliselle, sotatieteelliselle ja
onnellisuuden tutkimukselle. Kirja on
kappale Kuopion vilkkaimman kaupunginosan historiaa siten, kuin kirjoittajat itse

Kauppakadun historia
esittäytyi maailmalle
muistavat lapsuuden ja nuoruuden muistonsa. Kirjassa kuvattiin myös Kauppakadun vilkas liike-elämä sekä jokaisessa
puutalomiljöössä vallinnut innostunut pienyrittäjyys.
Halusin korostaa esityksessäni kirjan tekemisessä vallinnutta valtavan voimakasta innostusta yhteiseen muistelemiseen. Olimme muistellessamme
jälleen ryhmä Kauppakadun lapsia, joita
yhdisti positiiviset ja turvalliset lapsuuden
muistot: paikan muistot äänineen (maitotonkkien kolina ja hevosten kavioiden
kopina), tuoksuineen ja visuaalisine
mielikuvineen sekä makuineen (paljon
jäätelöä).
Sodasta ja puutteesta huolimatta lasten elämä oli suojaisaa ja turvallista ja
totesimme nyt, monta vuosikymmentä
myöhemmin, kuinka viisaita tuon ajan
vanhemmat olivat onnistuessaan säilyttämään lapsilla turvallisen ja onnellisen
lapsuuden.
Korostin myös palautteen merkitystä:
Saimme paikkakunnan päälehden pääkirjoituksessa kiitosta kirjamme ajankohtaisuudesta, sillä meijerin korttelia oltiin
purkamassa ja viimeisenä säilynyt meijerin pihalla seissyt piippu purettiin loppukesällä 2010.
Kiinnostus historiaan ja omien
juurien tutkimiseen on myös kan-

sainvälisellä tasolla huomattava. Konferenssissa oli noin 80 osallistujaa eri
tieteenaloilta ympäri maailmaa. Esitelmät
käsittelivät esimerkiksi päiväkirjan tutkimusta, sukutarinoita, elämäkertakirjoituksia, sota-ajan perhehistorioita kuten
keskitysleiriltä selviytyneiden sukujen
kertomuksia. Tutkijat olivat kirjallisuuden, historian, yhteiskuntatieteiden,
psykologian ja kielitieteiden edustajia.
Useissa konferenssin esitelmissä oli
maanpakolaisten, emigranttien ja evakkomatkalle joutuneiden elämäntarinoita.
Esimerkit oli usein otettu kirjallisuudesta.
Minulle vahvistui käsitys, että kirjammekannatti kirjoittaa ja toimittaa: se on täynnä omakohtaisesti koettuja elämänkokemuksia ja se antaa oman arvokkaan lisänsä
Kuopion kaupungin historiaan.
Teksti: Maija

Metsämäki

Meijerin
nurkalla-teos
ilmestyi viime
kesänä.

Maija Metsämäki
(oik.)esitteli kuopiolaisen ajankuvauksen Meijerin
nurkalta Tallinnan
tutkijakonfrensissa.
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Suomenkielistä
kirjallisuutta Lapinlahdelta

K

irjailija Matti Pulkkisen “Ja pesäpuu
itki” on psykologisesti tarkka, järisyttävän hyvä romaani siitä, mitä maaseudun
rakennemuutos merkitsi sen kokeneille
ihmisille. Kirja on kenties paras esikoisromaani sitten Aleksis Kiven Seitsemän
veljeksen. Tämä romaani todistaa, että
savon murre sopii hupailujen lisäksi myös
vahvan tragedian kieleksi.
Näin kirjoitti kirjallisuuslehti Parnasson
päätoimittaja Jarmo Papinniemi Suomen
Kuvalehdessä 36 / 2005. Lehti oli kysynyt: Mihin maailman miljoonista kirjoista

kannattaa tarttua?

Elämäntyö Lapinlahdella
Harva tietää, että Lapinlahdella on asunut lähes parinkymmenen vuoden ajan
valtakunnan tason kirjailija, Matti Pulkkinen. Aikoinaan hän asui talvet perheen
kanssa Hämeenlinnassa ja muutti vain
kesäksi Lapinlahden Peltomäen koulun
naapuriksi, kirjailija Liisa Laukkariselta
ostamaansa punaiseen torppaan.
Eino Säisä on meille yläsavolaisille
läheinen ja tuttu kirjailija. Mutta Eik-

Kirjailija Matti Pulkkinen kuollut

K

irjailija Matti Pulkkinen kuoli tou-kokuussa kotoanaan
Lapinlahden Peltomäessä sairauskohtaukseen. Hän oli syntynyt
1.5.1944 Nurmeksessa, jossa hän
kävi koulua ja kirjoitti ylioppilaaksi Joensuun normaalilyseosta
1963.
Helsingin yliopistossa hän
opiskeli kotimaista kirjallisuutta
ja venäjän kieltä. Ennen kirjailijan
uraansa Pulkkinen toimi mielisairaanhoitajana, ryhmäterapeuttina Länsi-Saksassa
ja Sveitsissä, puutarhurin apulaisena, keskiaikaisen kirkon katon paikkaajana ja
freelancer-toimittajana.
Pulkkisen kirjat koskettivat inhimillisyydellään ja ajankohtaisuudellaan.
Esikoisromaani ”Ja pesäpuu itki” (1977)
kuvasi kaupunkilaistumisprosessia ”Elämän herrat” (1980) syntymätraumasta vapautumista konkreettisen uudelleensyntymän avulla.
Kehitysapua ja poliittista idealismia
ravistelleen ”Romaanihenkilön kuolema”

8 AAKUSTI 2/2011

(1985) jälkeen kirjailija osallistui julkiseen keskusteluun Israelia puolustavilla ja Neuvostoliittoa vastustavilla kannanotoillaan, joka
kypsyivät viimeiseksi jääneeksi
romaaniksi ”Ehdotus rakkausromaaniksi” (1992).
Matti Pulkkinen sairastui
aivohalvaukseen ja hänestä tuli
afaatikko, mikä katkaisi kirjailijan
työn. Hän esiintyi kuitenkin suullisesti mm. Panun kirjallisissa tilaisuuksissa.
Lapinlahdella hän asui parikymmentä
vuotta, viime vuodet talvisin Nummella
palvelutalossa.
Matti Pulkkinen oli suomalaisessa kirjallisuudessa harvinainen fiktiivisyyden ja
normatiivisuuden yhdistäjä.
Hänen luonnehdintansa työmetodistaan on muodostunut usein lainatuksi
lentäväksi lauseeksi ”Romaani on kaikkiruokainen kuin sika”.
Hänet palkittiin valtionpalkinnolla 1986
ja J.H. Erkon esikoispalkinnolla 1979.
Eila Ollikainen

kaa ei muualla Suomessa paljoakaan
tunneta. Sen sijaan Matti Pulkkinen oli
lyönyt lävitse romaanillaan Ehdotus rakkausromaaniksi. Joku kriitikko kehui sitä
kaikkien aikojen parhaaksi romaaniksi
Suomessa. Tämä teos toi mukanaan vuoden 1993 maakuntakirjailijan arvonimen.
Se on suomenkielistä maailmankirjallisuutta.
Matti on esiintynyt television pääuutislähetyksessä. Syynä oli kevään 2000
merkittävin radioteatterin kuunnelmatrilogia Ehdotus elämäksi. Se on kertomus aivohalvauksesta, muistin ja mielen
halkeamisesta. Se on korpivaellus YläSavon ja Israelin kautta suomalaisen miehen repeilevään sydämeen. Miehen puhetta. Naiselle. - Näin sanotaan kuunnelman
esittelytekstissä.

Elämäntavat
rasittivat terveyttä
Aivohalvaus muutti Matin elämän.
Afasia muutti puheen mökeltämiseksi.
Hän alkoi karttaa tilanteita, joissa saattoi
joutuu avaamaan suunsa. Mutta aivot toimivat kirkkaasti. Yhteys ihmisiin syntyy
kuitenkin. Tosin tupakkaa kuluu tuhottomasti.
Rahatilanne on heikko. Halkolasku oli
edelleenkin maksamatta, koska yleisradiolla ei ollut rahaa maksaa Pulkkisen tuotannon dramatisoinnista. Uusinnoista ei
tule lisää liksaa. Samaan aikaan eduskunnan pedofiilit ja talousrikolliset keräsivät
miljoonia - Soneran ja Fortumin johtajien
sikamaisen suuret optiot uusimpina kansan
rahojen huijauksina.
Suuri puhallus oli jo ehtinyt tapahtua
ministereiden avustuksella. Toimittaja Tuula Hortamo kysyi kirjailijalta, mitä hän
on halunnut tuotannollaan sanoa. Harva
meistä on rautaa - kuului neljän sanan
vastaus. Jotkut ovat olleet tietävinään,
että Matin taloudellinen tilanne johtuisi
kustantajan toimenpiteistä.

Matti Pulkkisen esikoisteos “Ja pesäpuu
itki” julkaistiin v. 1977. (Gummerus)

Matti oli “käsinkirjoittaja”
Matti Pulkkinen hakkaa käsin vanhanaikaista kirjoituskonetta. Ihan hävettää,
kun minä tuhertaja Matin rinnalla, kirjoitan ja korjailen juttujani tietokoneen ruudun ääressä.
Matti asuu erakkona käytännön syistä.
Ja syistä tärkein on raha. Valtion apurahalla pysyy juuri ja juuri hengissä, maaseudulla, tuskin kaupungissa. Naapureita
Matti tapaa harva se päivä. Kuitenkaan
hän ei ole luonteeltaan erakko.
Muutamia kertoja Matti on osallistunut
Ylä-Savon kirjallisen yhdistyksen Panun
jäseniltoihin. Keskusteluyhteys on syntynyt vaivatta. Muuten hän elää hiljaiseloa.
Mopo hiljaista miestä kuljettaa.
Leo Puurunen

Kirjoitus on ilmestynyt
Töllötin-lehdessä 19.10. 2005
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Lupaava
uutinen
v.1871
K

uopiossa ilmestynyt sanomalehti
Tapio, Sanomia Savosta ja Karjalasta, kirjoittaa numerossa kuusi lauantaina
11. päivänä helmikuuta 1871 seuraavaa:
”Nilsiästä kirjoitetaan meille tämän
kuun alusta, että sen tuomiokunnan
nykyinen tuomari August Westzynthius on
siellä luvannut tämän vuoden alusta antaa
kaikki pöytäkirjat Suomen kielellä. Tästä
tapauksesta ovat nilsiäläiset osoittaneet
suurinta kiitollisuutta herra tuomari Westzynthiukselle! Tämän ohessa saatamme
toivoa, että sama tuomari tekee saman,
kyllä kiitettävän työn, Pielavedenkin
käräjäkunnassa.”
Uutinen kaipaa lisäselvyyttä aikansa
kielioloista ja mieluusti jotain tästä valveutuneesta tuomari Westzynthiuksesta.

Suomen kieli valtaa alaa
Vaikka Mikael Agricola julkaisi jo
1540-luvulla suomeksi ABC-kirian oli
suomenkielisten julkaisujen asema varsin
pitkään olemattoman vähäinen. Raamattu sentään saatiin käännettyä suomeksi
1642 ja valtakunnan laitkin jo 1758 mutta
nämä teokset olivatkin tietysti tarpeellisia yhteisen kansan pitämiseksi kurissa ja
nuhteessa.
1800-luvun alkuvuosikymmeninä murteet kävivät oman taistelunsa ja kirjakielen perustaksi valikoituivat länsimurteet.
Itämurteita ja erityisesti Juvan murretta
piti esillä Carl Axel Gottlund joka nuoru-
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Maaseudulla piti puhua
suomea jo vuodesta 1858

udessaan taisteli ensin Värmlannin
suomalaismetsien asukkaitten kieliolojen
puolesta ja tultuaan karkotetuksi Suomeen
jatkoi kielitaistelua omaperäisellä tavallaan 1820-luvun lopulta alkaen.
1840-luvulla sai alkunsa suomen kielen aseman.parantamiseen tähtäävä fennomaaninen liike joka sai ruotsinkielisten
puolelta vastapainokseen myöskin jossain
määrin radikaalin svekomaanisen liikkeen. Kummankin kansanliikkeen perusajatuksena oli, että kieli määrittelee kansallisuuden.
Peli oli kovaa molemmin puolin. Svekomaanit perustelivat ylemmyyttään
viikinki esi-isillään ja germaanisella rodulla.
Ruotsalaisen Sohlmanin ja norjalaisen
Munchin julkaisuihin vedoten he pitivät
suomalaisia mongolien ja tataarien kanssa saman rotuna, joka on kykenemätön
luomaan arjalaisen tasoista sivistystä.
Tämä rodullinen alempiarvoisuus oli riittävä peruste sille, että suomenkielisille ei
kuulunut tasavertaisia oikeuksia. Ylimielisitä asenteista huolimatta suomen kielen
asema parani hitaasti mutta varmasti.
Takaiskuja tuli, tietysti. Vuonna 1850
annettiin kieliasetus, jossa
kiellettiin
muun kuin uskonnollisen tai taloudellisen
kirjallisuuden julkaiseminen suomeksi.
Asetuksella pyrittiin ehkäisemään europpalaisten vallankumouksellisten aatteiden
leviäminen kansan keskuuteen.

Seuraavana vuonna 1851 annettiin
sentään asetus jossa määrättiin, että vuodesta 1858 alkaen maaseudun virkamiesten tuli hallita suomea. Rajoittava kieliasetuskin kumottiin 1860.
J.V.Snellmanin aloitteesta Venäjän
keisari ja Suomen suuriruhtinas Aleksanteri II antoi 1. elokuuta 1863 kieliasetuksen jossa määrättiin, että viimeistään 20
vuoden kuluttua täytyy virkakunnasta ja
oikeusistuimista saada päätös suomen
kielellä.
Määräajan lähestyessä loppuaan silloinen kenraalikuverööri Heiden pyrki
asetusteitse saamaan suomen kielelle toisen virallisen kielen aseman mutta hanke
kilpistyi rutsinkielisten senaattorien ja
varsinkin prokuraattori eli nykytermillä
oikeuskansleri Montgomeryn kantaan,
jossa todettiin, että suomen kieli on vieras
kieli, jota ei voitu käyttää oikeusistuimissa.
Näissä kuvissa ja tunnelmissa suomen
kielen virallistamisen määräaika kului
umpeen ja kieli sai virallisen kielen aseman vasta 1902.

Ruotumiesten juristi
Mutta mikä mies oli tämä tuomari August Wilhelm Westzynthius joka tämmöisen uutisen aiheutti ?
August Wilhelm Westzynthius oli tu-

olloin Pielaveden tuomiokunnan tuomari
ja Nilsiä kuului tähän tuomiokuntaan
käräjäkuntana.
Hän oli syntynyt Rautalammilla 5. päivänä heiäkuuta 1825 ja hänen isänsä oli
hovioikeudenneuvos Herman Berndt
Westzynthius ja äitinsä Augusta Wilhelmina Hjerta.
Tultuaan ylioppilaaksi Helsingissä hän
aloitti oikeustieteelliset opinnot ja läpäisi
tuomarintutkinnon 14.12.1852. Varatuomarin arvon hän sai v.1855.
Kuopiossa hän toimi 4. ruotujakoisen
tarkk`ampujapataljoonan sotatuomarina
vuosina 1856-1868. Kuopion pormestarina 1862 toimiessaan hän avioitui Nilsiän
kirkkoherran Adolf Fredrik Hjelmmanin
vanhimman tyttären Olga Marian kanssa
joka oli syntynyt Nilsiässä 18. joulukuuta
1937. Avioliitto jäi lapsettomaksi.

Kytkennät Nilsiään
Westzynthiuksen appiukko oli aikajärjestyksessä Nilsiän toinen kirkkoherra
A.F.Hjelmman, joka oli syntynyt Joroisissa 10.2.1804 ja kuoli Helsingissä matkoilla ollessaan
16.7.1864. Anoppi
oli Pietarsaaren
tullinhoitajan
tytär Maria Carolina Dreilich joka
Kirkkoherra
A.F. Hjelmman.

Hjelmmanin rakennuttama
Joentaan
talo kertoo
monta tarinaa Nilsiän
seutuhistoriasta.
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kuoli Nilsiässä 20.5.1887 ja on haudattu
vanhalle hautausmaalle.
Kirkkoherra Hjelmman rakennutti 1840
-luvun viimeisinä vuosina pappilan lähelle
Joentaan talon.
Hänen kuoltuaan ruustinna luopui tiloasta ja myi sen komissiomaanmittari
Johan Myrbergille ja hänen vaimolleen
Henriettelle. Tuomari Westzynthius toimi anoppinsa asiamiehenä tilan omistusjärjestelyissä.
Myrbergien jälkeen tilaa on omistanut
Nilsiän kolmas nimismies,kuvernementin
sihteeri, Fredrik Evert Wallden puolisonsa Selma Tandefeltin kanssa. Heidän
jälkeensä vuonna 1890 Joentaan tilan
Nilsiä 2 ja Aution tilan No 4 ostivat kauppias Heikki Kokkonen ja talollinen Kalle
Puustinen joka luopui osuudestaan 1902.
Kauppias Kokkonen meni konkurssiin
1905 ja tuolloin tila siirtyi nykyisen Heikkisen suvun omistukseen.
Tuomarin puolison kaksi jo lapsena
kuollutta nuorempaa veljeä on haudattu
Nilsiään äitinsä viereen. Valurautaisessa
hautamuistomerkissä on kaksi kaunista muistovärssyä joista toinen kuuluu
seuraavasti: ( käännös kirjoittajan)
Du före striden
har hunnit friden
och salig undgatt
sorgerna I tiden.
		

Muisto ja piätelmä

Niin, onhan niitä muistoja ite kullae,
jos niit`on Teillä, on niitä mullai.
Muistan kun nuorra olessa meijän kylällä,
ei akat kahtoneet meitä hyvällä...
Aetanpa takana ja navetan vintillä
muistan kun kuumasti suuveltiin
eikä myö oltu kuulevinammo
ku meitä kottiin huueltiin...

Rovasti A.F.
Hjelmmanin valurautainen
muistoristi
Nilsiän
kirkkomaalla.

Umpisavolaenen
Kun elämee takaperin silleen selloo
sisuksissa meleko mukavasti velloo
ee passoo jiähä seesomaan yhteen kohtaan
muute alakaa tuulemaa ommaan ohtaan.
Oon aena huastellu levveetä savvoo
joskus hilijempoo ja meleko kovvoo
ee minnekkää hävvii murteet mualimalta
mutt meejän murre kuulostaa parraemmalta.
Tiällä päen syyvvää makkeeta kalakukkoo
siitä maha suap nälän pitävöö tukkoo
ee tarvii hötkyillä ennee tyhjänpanttina
nuama pyssyy vitivalakeena kun palttina.

Sinä jo ennen taistelua
olet löytänyt rauhan
ja siunaten välttänyt
ajan murheet
Matti-Juhani Töyräs

Lähteet:
Suomen sukututkimusseura:HisKi
Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852
Lintunen:Saman armon alla
Heikkisen suvun kotiarkisto
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Oekeet immeeset asiattii
murteella toemittelloo
sitä ulukopuoliset ilimiselevästi harmittelloo
umpisavolaenen ujuttaa
kuulijalle aena vastuu
ee haettoo jos kulukijan silimät ilosta kastuu.
Savonmurteesta meenoovat
toeset tehhä pilloo,
mutta ee kannata pilata meejän illoo
myö kun tarkotettaan aena semmosta hyvvee
joka syönalassa on mukavoo tunnetta syvvee.
Tunetematon runoilija

Sinä mänit töihin kaapuntiin
ja minä jäin meijerille tiskoomaan
Sillonhan se rupes ne mualiman myrskyt
erilleen meitä viskoomaan
Otit sitten eukokses ”kaapan Saaran”
kyllähän se vähäsen jurnutti
Vaekka uavistelinhan minä sen vuoaran
kun kylän ämmät aena siitä kurnutti.
Oesinhan minä sen Uatun suana, muttei se minua tahtonna
ja sitten minä kuulin että pitkin kessee
se ol` yhtä Lyyliä kahtonna
Vuan eipä mulle tullu niitä arpisia huavoja vaikken sinua suannukkaa
Enhän minä yhtään ainutta kertoo
hetekassa kuppeessas muannukkaa...
Minulta on ihan tyyten
usko miehiin männynnä.

S

Ne vuan töytäelöövät sinne ja tänne
ja näpelöevät kännyköetään.
Niitä ja näetä muistellessa alakaa
sisuksissan velloo.
Ja nyt sitten outan pitkät illat,
että joku soettas ovikelloo.
Ja kyllä on syytä olla syänkullan kippee ku ei oo lemmestä tähennä muuta
kuin muistot, ja niistäin rippeet.
Ja arvatkee miltee tuntuu ku
tansseihin harvon mään,
kerran par viikossahan minä niissä kään.
Suatolle eijoo pyytännä kukkaan, enkä
tok´lähtiskään kaekkiin mukkaan.
Minä jos kukkaan sen tiijän, miltee
tuntuu kun koko ajan vierestä viijään,
kuppeelta kummaltakkii, ihan
niinku minä en kuulus sakkii.
Ens´kerran otan käs´työn mukkaan, eipähän harmita jos
tuas ei haekkaa kukkaa.
Eikä mää kallis aeka hukkaan.
Jos minä joskus tähän tuppaan otan
itellen kaverin, niin kissan tae koiran
kanssa minä jaan tuon makkuulaverin.
			

Anja Karttunen

Kaunis puhe pelastaa päivän

illoin, kun jotain yhteiskunnallista hämminkiä tapahtuu, menen talon yläkertaan appivanhempien huoneeseen ja otan
kirjahyllystä Topeliuksen Maamme-kirjan.
Alan lukea sitä, etsiä valoa ja lämpöä,
joka kuuluu meille kaikille suomalaisille.
Maamme kirjalle ei ole vieläkään ilmaantunut yhtään sellaista kilpailijaa, joka olisi
sisältönsä ja isänmaantunteensa puolesta
ylittänyt Topeliuksen teoksen. Kirja puhuu
ja kaunis puhe pelastaa päiväni.
Maamme kirjasta voimme kuulla Topeliuksen omat äänenpainot mahdollisimman
aitoina. Minkälainen Suomi oli hengeltään
Topeliuksen eläessä 1800-luvun jälkipuoliskolla autonomian Suomessa, sellainen

se on nytkin. Yhtäläisyyksiä löytyy ajatuksille, kielenkäytölle ja johdonmukaisuudelle.
Jälkimaailman luomat kuvat omista suurmiehistään ihmisinä ovat usein liian
ylistäviä. Topeliuksen kohdalla on todettava, että hän on ollut poikkeuksellinen
ihminen. Hän yhä rakentaa siltoja, luonnollista yhteyttä ja herättää rakkautta
oikeutettuun ajatus- ja tunnepiiriin. Se on
meidän omaamme! Suomen kodeissa on
aina uskottu, että jumalanpelko, hyvät tavat, onnelliset kodit ja vapaa isänmaa ovat
parhaat lahjat sen nuorisolle. Olemme vastuuvuorossa.
Aune Räsänen, Vehmersalmi
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Kotiseutuneuvos Leo
Puurunen
(vasemmalla)
ja Ylä-Savon
murteen asiantuntija Jukka
Lappalainen.

Kirjallisuus elää ja
voi hyvin Lapinlahdella
P
ari vuotta sitten pohjoissavolaisten
kotiseutuyhdistysten leikkimielisessä
kilpailussa lapinlahtelaiset saattoivat latoa
kotiseutukirjallisuutta muutamaa senttiä
korkeamman pinon kuin toisen vahvan
kirjallisuuspitäjän Kiuruveden edustajat.
Kirjallisuuden perinne on taidepitäjässä
edelleen voimissaan.
Viime vuosina kotiseutukirjallisuuden
pinoa on kasvattanut kotiseutuneuvos Leo
Puurunen. Seitsemän vuotta sitten Lapinlahden yhteiskoulun historian lehtori Leo
Puurunen jäi eläkkeelle koulusta vaan
ei opettamastaan aineesta. Siitä lähtien
hänen kokoamaansa ja kirjoittamaansa
paikallishistoriaa on tullut julki reipasta
vauhtia.
Kotirintama Ylä-Savossa 1939-1945 ilmestyi veteraanijärjestöjen aloitteesta, sen
jälkeen Karvasalmi-Lapinlahden vanhin
asuinseutu, Nerkoon kyläkirja (2004)
ja Pajujärven seudun kyläkirja (2010).
Parhaillaan on tekeillä Martikkalan –
Väisälänmäen kyläkirja, joka ilmestyy
parin vuoden kuluttua. Leo Puurunen kirjoittaa myös aikalais- ja kulttuurikolum-
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neja Ylä-Savossa ilmestyvään ilmaisjakelulehteen Töllöttimeen vuorotellen
kansanedustaja Seppo Kääriäisen kanssa.
-Etkö tekisi meillekin - eli kysyntää
kylähistorioiden kirjoittajaksi olisi enemmän kuin ehtisi tehdä, kotiseutuneuvos
paljastaa. Nyrkkisääntönä hyvän kirjan
tekeminen vie kolme vuotta. Aikaa kuluu varsinkin yksityiskohtien ja nimien
tarkistamiseen. Laitetaanhan kyläkirja
kodin kirjahyllyssä Raamatun ja Rautatien
väliin, ja lukijat tuntevat aihepiirin joskus
paremmin kuin kirjoittaja. Etenkin nimivirheistä tekijä saa palautetta. Paljon on
historiakirjojen tekemisestä näiden vuosien aikana on oppinut, hän myöntää.
Esimerkiksi Nerkoon kyläkirjaan skannattiin viisisataa valokuvaa, niissä suurimmassa osassa henkilöitä, joille piti etsiä
nimiä. Löytyy Lapinlahden kyläkirjoista
julkkistenkin kuvia kuten valtakunnan
maitotyttö, nykyinen europarlamentaarikko ja huipputason urheilijoita. Monet nuoremman polven edustajista ovat sentään
opettajalle tuttuja koulun pulpetista ja niitä hän ylpeydellä kirjoista esittelee.

On vieraileviakin suuruksia Lapinlahdella passattu. Kestikievarien vieraat jättivät levähtäessään todistuksen käynnistä
kuten kansallinen suurmies J. W. Snellman Pajujärven kestikievariin nimikirjoituksensa. Tosin hän ehkä tuolloin oli
vasta yläalkeiskoulun rehtori Kuopiossa
ja mahtoiko olla menossa vierailulle Iisalmeen rovastin pappilan tutun isäntäväen
luokse? Mielenkiintoista yleistä kulttuurihistoriaa löytyy kylähistoriateoksista.
Juhani Aholta
”savolaislastuja”
Kirjailija Juhani Ahon 150-juhlavuosi
synnyttänyt Ylä-Savossa monenlaista aktiivisuutta mistä pitkä tapahtumakalenterikin kertoo. Lapinlahdella julkistetaan
10.10 poliittisen historian tutkijan, emeritusprofessori Matti Turtolan kirjoittama
teos Juhani Ahosta poliittisena henkilönä
ja sanomalehtimiehenä. Jyväskylän yliopistossa maisteriksi opiskeleva Tarja

Lappalainen on kirjoittanut kirjaan Juhani Ahon elämäkerran.
Varsinaisen savolaishöysteenä kirjassa
savoksi mukailtuja Ahon lastuja, jotka on
savontanut Jukka Lappalainen. Hänet
tunnetaan Ylä-Savon murteen taitajana,
jonka työtä ovat muutama vuosi sitten
ilmestyneet kaksi Ylä-Savon murteen
sanakirjaa. Jukka Lappalainen on mieltynyt varsinkin kirjailijan lohilastuihin.
Savonnuksella on hänen mielestään tullut
tiiviyttä ja kerronnallisuutta, mehukkuutta
silti unohtamatta.
Yleisötilaisuus on 10.10 klo 18.30
Lapinlahtisalissa eli lukion auditoriossa.
”Savolaislastuista” saa makua Jukka
Lappalaisen mukailemasta Ahon tekstistä Kotjpuolen raatatie (Aakusti 1/11),
joka nyt viitostien suurremontin aikaan on
ajankohtainen.
Teksti: Eila Ollikainen
Kuva: Teuvo Laakkonen

Kieliseuran mapit hyvään kotiin

P

aljonko yhdistystoiminnassa syntyy
vuodessa arkistoiltavaa materiaalia?
Kysymykseen tuli Savon kielen seuran osalta vastaus, kun arkistolle vihdoin löytyi
yhteinen tila. Tähän saakka seuran paperit
ovat olleet hajasijoitettuina puheenjohtajan, kolmen ex- sihteerin ja rahastonhoitajan kirjahyllyissä ja vaatekomeroissa.
Turha kai sanoa, että kaikki luopuivat ”talletuksistaan” ilahtuneina.
Kirjahyllyyn sijoitettuina puheenjohtajan muistiinpanot, leikekirjat ja sihteerien
mapit veivät melkein kolme metriä hyllytilaa, eli noin 10 senttiä per vuosi. Muu
kirjallisuus, albumit ja Aakustin vuosikerrat laitettiin omiin hyllyihinsä. Snellman
Instituutin avokätisesti luovuttamat lahjoituskirjat jäivät omiin laatikoihinsa.
Muistin virkistämiseksi kerrottakoon,
että Aakusti rupesi ilmestymään 1990

eli meneillään on jo 22. vuosikerta, mitä
on pidettävä hyvänä saavutuksena. Ilmestymiskerrat ovat alkuaikojen 3 numerosta/vuosi lisääntyneet 4 numeroon ja
sivumäärä on kasvanut paristakymmenestä 50-60 sivuun. Aakustin toimittamisen
aloitti ensimmäinen sihteeri Lassi Koponen, työtä jatkoi Marja-Riitta Saastamoinen ja nyt Aakustilla on kolmas toimittaja Jukka Nykänen.
Savon kielen seuran arkisto sai hyvän kodin Kuopiossa Kasarmikatu 1:ssa
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tavallisen Toiminnan Talossa. Maaliskuussa
avattu toimintatila tarjoaa lapsiperheille
aivan uusia palvelumuotoja kuten lastenvaatteiden puodin, perhekahvilan ja lapsiparkin. Talo on myös käynnistämässä
kotipalvelutoimintaa yksityisiin koteihin
ja kunnan palveluketjun aukkokohtiin.
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Aukkoja todella löytyy, sillä kunnallista
kotipalvelua pystytään nykyään antamaan
rajallisesti. Toisaalta kotitalousvähennys
tekee palvelujen ostamisen yksityisiltäkin
kohtuuhintaiseksi. Kunpa vaan joku niitä
tarjoaisi! Varsinkin sairaan lapsen hoitoon kysytään apua, mutta valitettavasti
meiltäkään sitä ei toistaiseksi pystytä
antamaan, kertoo projektivastaava Arja
Hedman.
Talon tunnuslause on ”toimimme yhdessä onnellisemman arjen puolesta”, ja
vakuudeksi ovi käy jo tiiviiseen tahtiin.
Katutasosta äitien on helppo tulla rattaidenkin kanssa, ja pienet tulijat rientävät jo
tottuneesti suoraan lelujen kimppuun. Jos
kotona ei ole tilaa, voi täällä järjestää syntymäpäivät tai muita perhejuhlia.
Mutta miten Savon kielen seura kuuluu
tähän ympäristöön? Huoneistossa toimi
aikaisemmin pankki, ja sen tarpeisiin on
rakennettu holvi. Ihan näin jämerä tila ei nykyisessä toiminnassa ole tarpeen, joten holvi joutaa
palvelemaan vaikkapa arkistona. Seuralle arkistotilaa etsineet Risto Lappalainen ja Teuvo
Laakkonen solmivat kumpaakin osapuolta hyödyntävän diilin. Siihen sisältyy mm. pieniä nikkarihommia, sadunkerrontaa ja joulupukin tehtävät
joulujuhlassa.
Toimintamuotoihin kuuluvat nimittäin
lastenjuhlat, joista ensimmäinen pidettiin
joulun alla ja toinen maaliskuussa. Kumpainenkin oli yleisömenestys.
- Korostamme yhteisvastuuta ja yhteiskun-

MLL:n Kuopion
osaston puuhanaiset
projektivetäjä Anne
Hedman ja Mari Kauhanen uskovat Savon
kielen seuralaisten
tuovan monipuolisuutta
lapsiperheille tarkoitetun Tavallisen Talon
toimintaan.
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Lapinlahti oli hänen omin maailmansa

1950-luvulla myyttiin Päivänsäde-tulitikkuja MLL:n lapsiperhetyön tukemiseksi.
nallista vanhemmuutta, sanoo Arja Hedman
ja toivoo mummo-ja ukki-ikäisten löytävän
tiensä taloon.

Järvi-Suomen piiriin
yhdistyy neljä MLL:n piiriliittoa
MLL:n Etelä-Savon, Keski-Suomen,
Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon piirit
päättivät viime vuoden lopulla muodostaa
yhteisen Järvi-Suomen piiriin. Ensi vuonna
aloittavalla piirillä tavoitellaan vahvempaa
tukea yhdistysten vapaaehtoistyölle ja perheille. Työmuotoina on mm. perhekahviloiden
ohjaajien kouluttaminen ja tukeminen. Alueella toimii useita palvelupisteitä.
MLL:n Järvi-Suomen piirin alueella on
120 paikallisyhdistystä ja jäseniä on 50 000.
Piirin puheenjohtajana aloittaa Reino Rouhiainen. Kuopion yhdistyksen puheenjohtaja on
Anne Walden.
Teksti: Eila Ollikainen
Kuva: Teuvo Laakkonen

Kalle Halonen
-savolainen
maalaisboheemi
H
alosen taitelijasuvun jäsenistä Kalle
Halonen (1899-1947) on vähiten
tunnettu, vaikka hänen elämänvaiheensa
liittyvät syvästi Ylä-Savoon ja Lapinlahteen. Monilahjakkaan miehen ongelma
oli, ettei hän suoraviivaisesti onnistunut
hyödyntämään talenttiaan.
Kalle Halonen valmistui näyttelijäksi ja
vasta kiertuelämässä havaitsi puutteensa.
Yksi niistä oli savolainen puhetapa ja murre,
joista hän ei päässyt eroon. Kuvataiteilijana
häntä seurasi varjona vertailu nimekkäisiin suvun
edustajiin. Kallen lumiset
puut eivät tehneet arvostelijoihin samaa vaikutusta kuin
serkkunsa Pekka maalaamat,
siksi niitä mainittiin jopa jäljittelyksi.
Sen täytynyt tuntua musertavalta, vaikka hän kerrankin kuittasi arvioinnin
leikinlaskulla ”---ei meistä
Halosista niinkään vähällä
pääse eroon”. Toki vetoapua
yhteisesiintymistä oli, ja
saihan Kalle Halonen tunnustusta kuten 1931 arvostetun
dukaattipalkinnon ja Kordelinin apurahan.
Oikeudenmukaista olisi
kuitenkin tulla arvioiduksi

omana itsenään, sanoo Minna Kettunen
viime vuonna ilmestyneessä elämänkerrassa ” Tuhansia kukkia ja monta sotaa”.
Kumpiakin riitti hänen kohdallaan, ja
epätasainen hänen elämäntiensä oli monessa muussakin suhteessa. Nuoruuden
vahvoista rakkauksista kumpainenkaan ei
johtanut avioliittoon. Lupsakka lapsirakas Kalle sai tyytyä pitämään perheenä
lähisukua, joka poikamiesmiestaiteilijalle
olikin tärkeä.

Kalle Halonen
maalaa talvimaisemassa
Korpilahdella v.1927.

AAKUSTI 2/2011 17

Maalaiskirkonkylän väriläiskä
Lapinlahdelle Kalle Halonen asettui
asumaan 1929 Jussi-veljen perheelleen
rakentaman Tervolan talon yläkerran ateljeeasuntoon. Kotipitäjästä hän oli ollut
poissa muutamia vuosikymmeniä, mutta
tokko sopeutuminen kovin vaikeaa oli.
”Murteensa säilyttänyt ja herraskaisia
elkeitä välttänyt Kalle Halonen oli toisaalta
sama jutukas ja auttavainen kyläläinen kuin
ennenkin. Toisaalta hän poikkesi lapinlahtelaisesta peruselämästä täysin. Hänellä ei ollut
perhettä eikä hän osallistunut maatöihin. Hän
osasi laittaa ruokaa itselleen vaikka oli mies.
Hän saattoi palkata jonkun pojan retkiensä
soutajaksi ja ruuanlaittajaksi, jotta sai keskittyä taiteeseensa ja tunnelmiinsa. Toisaalta
seurallisena, toisaalta yksinäisenä kulkijana
hän vietti liikkuvaista elämää; teki maalausja erämatkoja lähiseudulla ja kauempana,
osallistui näyttelyihin. Kalle Halonen oli boheemi savolaisella maalaisella tavalla. ”

Taiteilijalla paljon vieraita
Maalaiskirkonkylässä hän oli väriläiskä.
Poikamiestaiteilijalla kiertuematkoillaan
vierailleet ystävät kuten Joel Rinne, Jalmari Rinne, Ansa Ikonen, Edvin Laine,
Aku Korhonen ja Siiri Angerkoski antoivat puheenaihetta.
Kerran talon nuori miniä oli menossa aamutöille navetalle, kun ateljeesta
laskeutui Siiri Angerkoski, joka ei vielä ollut mennyt nukkumaan ja lausui: ”Suokaa
anteeksi, me olemme taitelijoita.”
Monella tapaan Kalle Halonen oli kyläläisille tuttu mies, hän muun muassa
osallistui yhteisten juhlien valmisteluun
ohjaajana ja ohjelmansuorittajana. Tarvittaessa näytelmäkulissitkin syntyivät hänen
pensselistään. Kulttuuripersoonasta – niin
kai nykykatsannossa sanottaisiin Kalle
Halosen tapaisen
persoonan vaikutuksesta ympäristöönsä
– on jäänyt värikkäitä juttuja pitäjille, mutta kirjoittaja on välttänyt kiusauksen lähteä kaikkien
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rollien perään. Paljonpuhuva on tuntemattoman
kylänmiehen lausunto, että alkoholia käyttäessäänkin Kalle oli ”viksu juoppo, semmosia
jos olis kaikki ei ne haittois yhtään” .
Kolmeen sotaan Kalle Halonen osallistui
pitäjän miesten porukoissa: kansalaissotaan
valkoisten puolella ja talvisotaan kenttäsairaalan lääkintämiehenä Rukajärvellä. Jatkosodan
alussa syksyllä 1941 hänet vapautettiin
palveluksesta, mutta hän halusi olla siellä missä
muutkin ja jatkoi rintamalla vapaaehtoisena
tilaustaitelijana, varusteina maalaustarvikkeet.
Asemasodan aikana hän tallensi maisemia ja
muistoja, joita tilasivat niin upseerit kuin tavalliset sotamiehet. Työskentelyolosuhteet olivat vaihtelevat eivätkä töiden taiteelliset ansiot
nousseet rauhan ajan tuotosten rinnalle.
”Eihän nämä nyt ole minkään arvoisia,
mutta jos ryssä ampuu minut hengiltä, niin
sitten ovat” hän arveli kerran asetoverilleen.
Hänellä oli tapana signeerata työ päivämäärällä.
Mutta taulujen omistajille niillä on suuri
merkitys; veteraanit ja heidän perheensä ovat
säilyttäneet niitä arvokkaina muistoina sotareissulta.

Kirjeitä ohi sensuurin
Toinen ilmaisuväline Kalle Haloselle oli kynä.
Hän kirjoitti isoveljelleen kuvanveistäjä Emil
Haloselle (18751950) kirjeitä, joissa raportoi,
paitsi sotatoimien arkea, koskettavasti miesten tunnekokemuksista.
”Kyllä täällä on saanut kokea jumalallisen rakkauden ja viisauden läsnäolon
lukemattomat kerrat. On monesti muistunut
Huttusen ajatus mieleen, että Helvetin portin läpi
on viisaus haettava. Ja kyllä sota on jonkinlainen helvetti, ainakin pienoiskoossa. Mutta
tässä helvetissä olen nähnyt miesten tekevän
jumalten tekoja. Tämä ei ole minulle koreita sanoja, mutta käytännössä tapahtuneita tosiasioita. Täällä olen taas löytänyt oman heimojeni
sen parhaassa muodossa, johon tunnen kuuluvani verisitein ---” (Kirje 14.10.1941).
Kirjeissä on kuvauksia mielialoista ja sotatapahtumista, joista ei kotirintamalle sensuurin

takia kerrottu. Merkillistä miten Kallen kirjeissä
nämä asiat tulivat läpi. Oliko selityksenä hänen
vapaaehtoisen erikoisasemansa vai kulkivatko
kirjeet lomalaisten povitaskussa? Kirjeenvaihto
on talletettuna Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran arkistossa, ja siitä riittäisi ammentaa muihinkin tutkimuksiin.

Halonen viihtyi rintamalla
toisten miesten joukossa
”Kai minä pääsisin lomallekin mutta
ei tee mieli ollenkaan. Ei tämän paremmiksi
päiväni tule missään. En tiedä sitten mitä teen, jos
meitä alkavat vapauttaa. Mutta tuskin sentään
jään, sillä se tuntuisi ikään kuin Kohtalon uhmaamiselta jäädä vapaaehtoisesti, kun on tästä
asti kolmesta sodasta selvinnyt ehjin nahoin. Samaa sanoi meidän rykmentin komentajakin
kun tuli siitä puhe. Uhkasi lähettää väkisellä pois. ” ( Kirje 8.12.1941 )
1944 hän oli Aunuksen Karjalassa linnoitustöissä ja tutustui paikallisiin asukkaisiin.
Hupaisa on kertomus emännän iltalypsyn
seuraamisesta. Eukko kyykistyi lehmän alle ja
vetäisi alushameensa lypsyastian päälle, ja
sen läpi maito siivilöityi. Kirjoittaja harmitteli,
että oli ollut turhan utelias lypsytoimituksen
seuraamiseen, sillä nyt hän jäi maidotta.
”Tuntui hiukan liian nopealta se maidon
kiertokulku. Olenkin hiljalleen päättänyt
sulkea silmäni ja ottaa vastaan mitä annetaan.”
Kalle Halonen kotiutui sodan päätyttyä
Lapinlahdelle entisten elämänkuvioiden
pariin. Jos maa oli poikkeustilassa sitä
oli myös sodasta palaneen mieli. Alkoholinkäyttö lisääntyi, ja yhtä useammin
heikkolaatuiset taulut vaihtuivat pulloon.
Velkojen ja velallisten määrä silti kasvoi.
Loppu oli murheellinen. Helmikuussa
aamulla 1947 Kalle Halonen löydettiin kuolleena lumihangesta Lapinalahden keskustassa. Hänellä oli turkkinsa
ja koirakkaat kädessä. Oikeasta kädestä
oli lentänyt rukkanen, ja hän oli tarttunut
sydänalaan paljaalla kädellä. Rinnassa oli

Nuori näyttelijä
Kalle Halonen.

Kalle Halonen: Puurusen kauppa v. 1937.

siis tuntunut kipua.
Lääkintämiehenä sodassa toiminut veljenpoika arvioi kuolinsyyksi sydänkohtauksen.
Kuolinsyyksi mainittiin seuraavan päivän
lehtiuutisessa paleltuminen. Ruumiinavausta ei suoritettu. Taiteilijan kuolinpesän selvittämiseksi pidettiin irtaimiston huutokauppa.
Vastaperustetun Kuopion Taiteilijaseuran
ensimmäisessä näyttelyssä toukokuussa
1947 muistettiin Kalle Halosta omalla osastolla. Lapinlahden taidemuseossa oli 2005
tähän saakka laajin Kalle Halosen taiteen
näyttely, johon saatiin tiedot hänen 330
teoksestaan. Ne ovat etupäässä yksityiskodeissa
mutta myös museokokoelmissa.
Minna Kettunen: Tuhansia kukkia ja
monta sotaa Kalle Halosen taiteilijantie,
Väärnin pappilan julkaisuja 2010.
Eila Ollikainen
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Kuopijjoon!

Elämä maaseudulla 1980-luvulla

”Kerran ensmäesen kun Kuopijon mä näen,
siihen kookkooun minä heti sillonj jäen.
Oekeet immeeset kun siellä minä sillon nähhä saen,
enne muualle en kaepoo minä laen.
Totin meeninkiin jo tässä kaevataan,
sielläö pieäsöö lupsakkaaseen tunnelmaan.
Kuullaan rehevätä kieltä,
ollaan kaekki yhtä mieltä:
Savolaesten Mekkaan aena palataan.
;,; Kuopijjoon, Kuopijjoon, Kuopijjoon,
pitäs piästä siinne Puijon kaenaloon.
Sinne männään, eekä heti sieltä lähetäkkää poes,
paekkoo parempoo ee missää olla voes;,;”

Juhani Ahon syntymän 150-vuotisjuhlavuonna Helsingin yliopiston juhlasalissa juhlapukuinen yleisö kuuli nerkoolaissyntyisen Pasi Lyytikäisen säveltämä
konserttisarjan Helsinkiin -oopperasta.
Samaa sukua on lapinlahtelaisen mestaripelimanni, Pelimannitiellä asuvan Kalevi Kainulaisen kirjoittama ja säveltämä
Kuopijjoon -teos. Sanat ja nuotit löytyvät
Kalevin kuudennesta vihkosta Säveliä korven kätköistä.
Kuulin ensimmäisen kerran po. sävelmän Lapinlahden mieskuoron ja Kaskikuusen kansanpelimannien konsertissa
toukokuun lopussa. Konsertti oli sikäli
merkillinen, että kaikki 16 esitystä olivat
Kalevin käsialaa. Kalevi toimi miehuusvuotensa sydänmailla metsurina, mutta

sydänvaivat estivät tarttumisen sahaan.
Musiikin kannalta tämä oli onneksi, koska
Kalevi jaksoi vedellä kurttua /haitaria ja
alkoi itsekin säveltää. Tuloksena oli mestaripelimannin korkea arvonimi. Monet
laulut olivat isänmaallisia; monissa ajettiin
kevyttä ravia tai kaihottiin lapsuuden Karjalaa niin kuin kevätkonsertissa pitääkin.
Konsertin nimi oli veikeä: Laula, laula
veitoseni! Mikä ihmeen ”veitoseni”? Veito
löytyy Kantelettaresta ja tarkoittaa nuorta
neitoa. Lähes samaa tarkoittaa ”veikko”,
joka on miespuolinen veli tai poika.
Pelimanneissa ilahdutti se, että mukana
oli myös ”kansaa kasuavata” – nimittäin
12-vuotias Milja Tikkanen veteli viulua
kuin mestaripelimanni ikään.

”Tiällä kulttuuria on myös riittämiin,
piäsöö tanssimaan, tae vaekka teatteriin.
Löötyy lätkee sekä palloo ja Kallaveestä kalloo.
Mussiikkia löötyy kaekkiin tarpeesiin.
Entäs sitten nämä naeset Kuopijon?
Heestä laalua ja monta tehty on.
Tiällon Hilimat ja Minnat, heelle annan täävet pinnat.
Ykkösluatua on naeset Kuopijon.
;,; Kuopijjoon, Kuopijjoon, Kuopijjoon!;,;
Tiedätkö, minne hävisi kolmen j:n Kajjjaanista kaksi j:tä? Kajaanissa on jäljellä
enää yksi j. Toinen niistä meni Jojensuu-
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hun ja toinen sitten Kuopijjoon!
Leo Puurunen

Maatalous muutoksen kourissa

Leikkuupuinti yleistyi Savon pelloilla 1960-luvulla. Koneet olivat tuolloin vielä ns.
säkkikoneita. Tankkiin puitiin jo vuosikymmen myöhemmin.

M

aaseutu-Suomen valta-aika päättyi 1960-luvun suureen muuttoon,
mutta maaseudulla silti elettiin vielä
1980-luvulla suhteellisen rauhallisen kehityksen vaihetta. Uusi tekniikka muutti
arkielämää. Se helpotti monella tavalla
maatalousväkeä raskaissa työpaineissa.
Myös rakennustapa uudistui sitä mukaa, kun karjatilat suurenivat ja traktorit
sekä muut maataloustyökoneet hankittiin yhä kookkaimpina ja tehokkaampina.
Maaseudun toiminnallinen rooli korostui
yrittäjyyden laadussa ja uskalluksessa.
Perinteinen pienimuotoinen karjatalous
kutistui sitä mukaa, kun väestö vanheni ja
piennavetat jäivät tyhjilleen.
Kiinnostus luonnonmukaiseen viljelymenetelmiin
kasvoi
voimakkaasti
1980-luvulla. Tämä johtui osittain tuotteitten tarjonnan yllättävästä kysynnästä.
Myös tehoviljelyn mukanaan tuomat
ongelmat herättivät yhä useammat viljelijät etsimään uusia vaihtoehtoja.
Luonnonmukainen viljely koettiin
merkittävänä osana pientilojen elinkelpoisuuden parantajana. Hyvänä esimerkkinä siitä oli Suomussalmen ekokunta-

kokeilun tulokset. Pakkauksiin yleensä
merkittiin myös viljelijän nimi ja viljelypaikkakunta.
Kaiken aikaa ekologinen näkemys
maatalouteen lisääntyi ja öljykriisin myötä
kiinnostus vahvistui. Luonnonmukaisen
viljelyn periaatteita Suomessa edistämään
perustettiin Eko-viljelijät ry. Lähtökohtana
oli mahdollisimman itsenäisen tilakokonaisuuden luominen. Tähän päämäärään
pyrittiin tehokkaalla karjanlannan ja
kasvijätteiden kompostoinnilla. Tällöin
palkokasveja sisältävä kasvinvuorotus
takasi mahdollisuudet torjunta-aineiden
käytöstä luopumiseen.
Viljelijäväki toimi keskittyneesti ja
useimmiten perhekeskeisesti. Vehmersalmellakin yrittäjiä löytyi, etenkin nuoremmassa viljelijäpolvessa. Ekoviljelijöiden
oppi-isänä toimi A.I. Virtanen. Hänen
tutkimuksensa vuosikymmenten tauon
jälkeen nostettiin taas esiin maataloustutkimuksessa.

Yhteiskunnallinen kehitys
1980-luvulla teollistunut Suomi yhdisti aivan uudella tavalla maan eri osat
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toisiinsa. Yhteiskunnan kehitys nopeutui
ja kansalaisten eri ryhmät ponnistelivat tavoitteidensa puolesta. Maaseudun
nuoriso hakeutui taajamiin ja kaupunkeihin koulutukseen sekä työnhakuun.
Vuosikymmenen lopulla uusi maaseutupolitiikka sai jalansijaa. Kansanperinne
oli kuitenkin elävää ja virkeätä. Vesistörikkaassa Savossa järvimatkailu ja
soutuperinne säilyi suosiossa. Kansainvälinen talous oli elänyt jo taantuman
kourissa vuodesta 1979, jolloin toinen
öljykriisi Iranin tapahtumien seurauksena
yllätti maailman.
Suomessa reivattiin talouspolitiikan
kurssia. Kevyen rahapolitiikan ja elvyttävän finanssipolitiikan aika oli ohi.
Voimat keskitettiin inflaation torjuntaan ja päämäärä oli saada orastavasta
nousukaudesta kaikki mahdollinen irti.
Teollisuusmaiden
huippukokouksessa
yritettiin saada maailman sekasortoiset
valuuttaolot järjestykseen. Myös Suomi
teki OECD:ssa aloitteen saada kansainväliseen yhteistyöhön puhtia ja nousukauteen vauhtia.
Suomessa metsäteollisuus pohjasi
kestävyyden periaatteelle. Puuta koetettiin hakata vain vuotuisen kasvun verran. Pula puusta oli maailmanlaajuinen,
vakava ongelma. Suomi, entinen metsäteollisuuden kehitysmaa, oli nyt alansa
arvostettu
pikkujättiläinen. Metsäasiantuntijat auttoivat
myös kehitysmaiden
metsäohjelmien toteuttamisessa. Kehitys ei kuitenkaan
ollut tasaista, vaan
Kenttäsirkkelit ovat
kiireisiä keväiseen
aikaan. Kotitarvelautaa ja lankkua
sahataan taapeleihin kuivumaan.
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rahakkainta puuta, mäntytukkia, ahnehdittiin liikaa ja sahoja rakennettiin liian
paljon. Metsäteollisuuden sisäiset pulmat
kasaantuivat. Pääministeri Kalevi Sorsa
yritti sovitella nimittämällä puunhuoltotoimikunnan. Sen mietintö jäi kuitenkin
hyödyttömäksi. Metsäteollisuus ryhtyi
paikkaamaan kuvaansa yleisön silmissä
ja nimesi 1983 vuoden erityiseksi Metsän
vuodeksi tunnuksin ”Metsä on ystäväsi.”

Kansallispuistoja perustetaan
Suomen lakisääteisten luonnonsuojelualueiden eli kansallispuistojen perustamisessa vallinnut pitkä tauko päättyi
vuonna 1982. Sinä ja seuraavana vuonna
perustettiin 5 uutta luonnonpuistoa entisen
15 lisäksi.
Uusin kansallispuisto oli Urho Kekkosen kansallispuisto, jota koskevat laki ja
asetus astuivat voimaan 1.5.1983. Tämä
Koilliskairan nimellä tunnettu suojeluhanke sai alkunsa jo parikymmentä vuotta
sitten. Varsinaisesti se vauhdittui vasta
1980, jolloin valtioneuvoston päätöksellä
haluttiin luoda lahja 80 vuotta täyttävälle
presidentti Urho Kekkoselle. Puisto
nimettiin hänen mukaansa. Se on kansallispuistoistamme toiseksi suurin ja on Euroopan edustavimpia erämaapuistoja ja
Lapin matkailukohteita.

Emäntäkriisi
1980-luvun muuttoliikkeen hankalimpia ilmiöitä
maaseudulla oli nuorten
naisten ”pako kaupunkeihin.” Maalaistyöt ja talon
emännyys eivät olleet
enää muodissa. Vastassa
oli myös maaseutuelämää
syrjiviä ryhmiä, jotka
kovaäänisesti
väheksyivät
karjataloustyötä
sekä kokonaisvastuullista
emännän työtä.
Emännättömiä
taloja syntyi Savossakin
ympäri
maakunnan.
Meni vielä vuosia ennenkuin surkuttelijat tulivat huomaamaan, että
emäntä, maatilan tehtävi- Kahvihetki Hongiston tilan heinäpellolla Vehmersalmella.
in keskittymällä, onkin Edessa vas. isäntä Jarmo ja oikealla ehtoisa Aune-emäntä,
vaurauden
ja
hyvän joka on huolehtinut päiväkahvit työn ääreen. Takana tilan
elämän symboli. Yhdessä kaksi renkipmiestä.
isännän kanssa hän hoitaa talouden ja per- niinkuin isänsä Hermanni aikoinaan.
heväki pysyy koossa perheessä vallitsevan
Viisi Vuorisalon sahuria istuu isännän
hyvän järjestyksen ja tasapainon ansiosta. kahtapuolta penkeillä. Heidän juttunsa
Mitkään arkityöt eivät savolaiselle ovat reheviä ja nauru sävyttää ruokailua.
maatilan emännälle voi olla vieraita. Päivälliseksi keitän hernesoppaa isolla
Ruokatalous ja kodinhoito ovat emännän kattilalla ja teen pannukakkua. Passaan
vaativimmat ja tärkeimmät päivittäset toi- miehet ja käyn itsekin katsomassa sahureiminnat.
ta montulla ja aistimassa vastasahatun
mäntypuun tuoksua maisemassa.
Sahurin tulo on kevään merkki
Sirkkelisaha soi ja miehet nostelevat
lankkua,
lautaa ja rimaa taapeliin. PuutaPidettyäni päiväkirjaa monien vuosien
aikana Vehmersalmen Vuorisalon Hongis- varaa tarvitaan paljon Hongiston talouston emäntänä kirjoitin arkipäivästäni sini- rakennusten korjauksiin sekä ympäristön
kantiseen päiväkirjaan 27.4. 1985: ”Nyt kesäasukkaiden kysyntään. Jätän miehet
alkaa Hongiston kevät! Sahurit tulevat jo montulle töihin ja menen itse rantasaunan
kello 7. Pyydän Jarmoa tulemaan miesten- pesuun, josta tulen vasta päiväkahvin keitsä kanssa syömään jo 8.30 makkarakas- toon. Olen ihan onnellinen ja huolta vailla!
Askel on keveä, kuten kuuluukin olla.”
tiketta, perunoita ja kaurapuuroa.
Sahureille pitää olla vahvaa ruokaa, jotta jaksavat. Katan aamiaisen tuvan pöytään
ja istun itse pöydän päässä, niinkuin anoppi-Elli teki. Jarmo istuu pöydän takana,

Aune Räsänen,

Vehmersalmi
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Väänänen tunsi
Ruuskasen torpan
elämänmetkut ja ketkut

V

uosia sitten tuli radiosta ohjelma (lienöökö
vieläkin) nimeltä: Tämän runon haluaisin kuulla.
Siinä tuli toiverunona Kalle Väänäsen (1888-1960):
Yö Ruuskasen torpassa. Jotkut asiat on vain ja pysyy;)
Olkoon tämä kaikille savolaisille ja ennen kaikkea
ukolleni, savolaiselle “viäräleuvalle”.
On Tuavetti Ruuskasen torppaannii
jo hiipinnä kesänen yö.                    
Ja raaha on tullunna sinnekkii,
kun om piättynnä päevän työ.
Yö levvii nii yli kaeken,
ja päeväset iänet jo vaeken.
Vuan toukka se hiljoo tikittäin syöp
tuas tietäsä seinässä hirteen,
ja seinällä kello se tahtia lyöp
niiv verkkasta sirkav virteen,
tuon tuostae kun sirinäm piästää se
tuolta nurkasta uunin takkoo,
unev virttä kul laalaa se perreelle,
joka ympäri pirttiä makkoo.
Tuo on Tuavetti Ruuskanen ite,
joka vajjoon neljänneksen häin
tuosta levveestä sängystä täättää.
Ihan outoo nähä om, mite
mies, raskaasti siinä kum makkoo näen,
niin toesenlaeselta näättää
tässä hämärässä kesäsen yön
kum päevällä touhussa työn.
Kyllä raskaasti mies siinä makkookii,
mut raskaatpa om myös päevät.
Jopon pettännä unj, kum perskattii
niätse yöksii jo huuleej jäevät.
Ja se kaekki, mitä näkkyy Tuavetin takkoo,
se on tämän Tuavetti Ruuskasen akkoo.
Niin pyöreenä, punakkana makkoo se
kum puolukka keskellä mättään,
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kun o oekeen levinnä levveelle,
piän alla kum pittää se kättään.
Ja nii om pyöree ja pullee povi,
että paejan sissään se kaekki ei sovi.
Eipä tuollaeseks ihal luullunna oes,
kun seon, kum peitteen om potkinna poes,
koko kommeutesa kun näättää,
koko sängyhhäm miltei se täättää.
On, onpa siinä akkoo kerraksee
etomiehelle niinkun tuo Tuavi.
Sanos mies mikä tahhaasa verraksee.
Ei näpit siinä tyhjee ruavi,
kun tuollaesta akkoo hammuiloo,
eipä sylet siinä sillon tyhjinä oo,
eipä oo, eipä toesen kerran.
Oes akaks siinä isonnii herran.
Vuan toeset sängyt ja penkit nuo
ja kätkyt ja pankom piälys tuo
neon täännä sitä perreel lissee.
Parj pienintä niistä vielä tissiä syöp,
vuam muutamat kesällä jo marjoja myöp,
ja isommat jo aattaa issee.
Ompa humahellu siinä jo siunaas Herran
tuan pikkusen torpan yllä,
kul lapsia tullu on tusinav verran,
ja vielä niitä tulloo kyllä.
Mut tekevä ja terhakka immeinen
on Kaesa ja om myös Tuavi.

Se Kaesa o eukko! Ei näpissä sen
oo paenava tääskää suavi.
Ja Tuavi om mies, jolta luistaa työ,
joka puuhoo ja puskoo ja hommoo.
Ol lyhyveks jiänynnä monnii yö,
tuan mökin kun se korpeev raevas.
Vuam palakittu on myös vaevas.
Ja on kaekki nyt tekkoo ommoo,
muut kaekki paetsi akkoo ja vanahinta poekoo,
joka ovensuupenkillä loekoo.
Seolj Kaesalla jo sen tullessa talloo,
mut muutei sillä lie ollunnai.
Vua ompa tuota karttunna kylväntäalloo,
niin tyhjästä vaekka sitä alakoo sae.
Niim puuhata vuan kuj jaksaa,
nii aeka se vaevat maksaa.
Näen Tuavetti Ruuskasen torpassa
yön hetket ne iäneti kulukoo.
Vaen toukka se hiljoo tikittäin syöp
tuas tietäsä seinässä hirteen,
ja seinällä kello se tahtia lyöp

Rehevää
elämänkuvausta Ruuskasen
torpassa on julkaistu runokokoelmassa
“Uutta sananrieskoo” v. 1925. Vuotta
myöhemmin Väänäseltä ilmestyi uusi
kokoelma “Runokaakin kavionkopsetta”.
niiv verkkasta sirkav virteen.
yö uamuks alakaa kallistua,
kukol laalu jo kuuluu ulukoo.

Markus Bernoullista
Europa Nostra Finlandin puheenjohtaja

R

aumalainen arkkitehti Markus Bernoulli valittiin Eurooppa-päivänä
maanantaina 9. toukokuuta Europa
Nostra Finlandin (EuNoF) puheenjohtajaksi. Europa Nostra Finland on viime
maaliskuussa perustettu eurooppalaisen
kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostran
suomalaisen paikallisyhdistys.
Muut hallituksen jäsenet ovat Suomen
Kulttuuriperinnön Säätiön puheenjohtaja Benito Casagrande, Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja
Heikki Kukkonen ja arkkitehti Tapani
Mustonen. Suomen Arkkitehtiliitolle
varattiin lisäksi mahdollisuus nimetä
hallitukseen henkilö.
EuNoFin toimisto on Suomen Kotiseutuliiton toimiston yhteydessä Hels-

ingissä.
”Yhdistyksen perustaminen on ollut
haaveenani vuosien ajan. Sen avulla on
mahdollista luoda uudenlaista yhteistoimintaa suomalaisella kulttuuriperintökentällä ja peilata suomalaista kulttuuriperinnön hyväksi tehtävää työtä siihen,
mitä muualla Euroopassa tehdään”,
Markus Bernoulli toteaa.
Suomalaisia Europa Nostran ja EuNoF jäseniä ovat Suomen Kotiseutuliiton
lisäksi mm. Suomen Arkkitehtiliitto
SAFA ja Suomen Kulttuuriperinnön
Säätiö.
Järjestön nimi Europa Nostra on
latinaa ja tarkoittaa ”meidän Eurooppaamme”.
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Professori
Alpo Räisänen
on poissa

Eduskuntavaalit 2011 puhuttivat
etelän aurinkorannoillakin

S

uomi ja yleensä Pohjoismaat ovat vireydellään ja kovalla työllä luoneet itselleen siedettävät elämisenolosuhteet.
Vaikka ilmastomme on haasteellinen
ja ehkä siitä syystä me olemme kolmeneljäkymmentä vuotta Etelä-Euroopan
maita edistyneempiä. Syitä tähän on
monenlaisia mutta ehkä tärkeimpänä on ilmasto. Jääkauden jälkeen me olemme tottuneet muutaman kesäkuukauden aikana
keräämään, säilyttämään ja varastoimaan
ruokaa pitkän talvikauden varalle.
Etelässä elämisenlaatu on ollut paljon
mielekkäämpää. Ruoka-aineksia on saatu
ja saadaan jopa kolme kertaa vuodessa –
ei ole tarvinnut uhrata energiaa talvikausia
varten.
Vuosisatojen saatossa virkeät ja energiset liikemiehet Euroopan eri maista
löysivät Suomen luonnonrikkaudet, kehittivät Suomeen erilaista teollisuutta ja
aivopääomaa siirtyi Suomeen.
Ruotsin alaisuudessa Suomen talouslämä kehittyi vilkkaaksi ja Venäjän Suur-Suomi jatkoi kehitystä ja markkinat
laajenivat. Erityisellä energisyydellä ja
uutteruudella itsenäisen Suomen taloudelliset mahdollisuudet nousivat sotien
jälkeen nopeasti; suomalaiset tuotteet löysivät maailmanmarkkinoita.

Suomalaisten yleisiä
mielipiteitä ja arvioita
Kun pohjoismaat, lähinnä nyt kuitenkin Suomi, ovat itse energisyydellään
ja neuvokkuudellaan nostanee maansa
sille tasolle missä se nyt on, niin herättää
melkoisen kysymyksen pitäisikö meidän
nyt suurella rahalla maksaa se, että olemme
luoneet itsellemme siedettävät olosuhteet,
pystytäänkö ja riittävätkö meidän voima-
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varat nostamaan Etelä-Euroopan maat
kolmen-, neljänkymmen vuoden kehittymiseen tarvittavan aikakauden yli hetkessä, en usko, että siihen kansalaiset tulevat suostumaan.

Nousuja ja laskuja
Perussuomalaisten suureen vaalimenestykseen oli monia tekijöitä. Nopeasti
suomalaisille yllättäen tullut tilanne, että
meidän on rahoitettava ja taattava etelänmaita miljardeilla euroilla.
Puolueiden ja kansanedustajien vaalirahasotkut veivät kansalaisten uskottavuutta
niihin, joita oli totuttu äänestämään.
Porvareiden vaalikeskustelut olivat linjattomia. Keskityttiin puolustamaan miljardien sijoittamista kansalaisten mielestä
epämääräisiin kohteisiin. Kreikka, Irlanti,
Portugali, mitä se meille kuuluu kansalaiset ajattelivat ja perussuomalaiset totesivat sen ja korjasivat potin.
Timo Soinin perussanoma iski kansaan
maahanmuutto ja etelän miljardit, kansa
halusi tukea Soinin sanomaa.
Timo Soini valitsi kansanedustajaehdokkaiksi uusia tunnettuja kasvoja, mielipidejohtajia. Nämä mielipidejohtajat
omissa tehtäväkentissään keskustelivat
ihmisten kanssa ja kertoivat vastustavansa
Suomen hallituksen maahanmuutto- ja
etelän miljardipolitiikkaa. Kansalaiset olivat samaa mieltä, vaikka suurin osa äänestikin ”omaa puoluettaan”.
Soini sai herätettyä nukkuvien puolueen maahanmuutto ja etelän miljardit
veivät välinpitämättömätkin vaaliuurnille
Soinia äänestämään.
Erkki J. Vepsäläinen
Fuengirolassa 18.4.2011

J

oensuun
yliopiston
pitkäaikainen
suomen kielen professori Alpo Kalevi
Räisänen kuoli äkillisesti kotonaan Joensuussa 2. maaliskuuta.
Räisänen oli syntynyt 25. helmikuuta
1935 Suomussalmella, mistä opintie vei
jo lukiovuosiksi Huittisten Lauttakylän
yhteiskouluun ja edelleen varusmiespalveluksen jälkeen Helsingin yliopistoon. Räisäsen tarkoituksena oli valmistua
oppikoulun äidinkielenopettajaksi, mutta
pääaineen vaihtaminen kotimaisesta kirjallisuudesta suomen kieleen johti kielentutkijan uralle.
Räisäsen ensimmäinen työpaikka
1960-luvun alussa oli Suomen nimiarkisto. Vuosina 1962−64 hän toimi suomen
kielen lehtorina Länsi-Berliinin Freie Universitätissä ja Suomeen palattuaan työskenteli mm. suomen kielen assistenttina
Helsingin yliopistossa. Räisänen väitteli
filosofian tohtoriksi 1972 aiheenaan Kainuun murteiden vokaalit.
Alpo Räisänen oli vuonna 1969 perustetun Joensuun korkeakoulun ensimmäisiä
opettajia. Hän toimi aluksi suomen kielen apulaisprofessorina ja vuodesta 1975
lähtien professorina, mistä virasta hän jäi
eläkkeelle 1998. Hänellä oli lukuisia hallinnollisia luottamustoimia: 1980-luvulla
hän oli mm. Joensuun yliopiston toisena
vararehtorina, Karjalan tutkimuslaitoksen
johtajana ja Pohjois-Karjalan kesäyliopiston rehtorina.
1990-luvulla hän toimi humanistisen
tiedekunnan varadekaanina ja suomen kie-

len, kirjallisuuden ja kulttuurintutkimuksen laitoksen johtajana. Valtakunnallisia
asiantuntijatehtäviä olivat mm. jäsenyydet
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
johtokunnassa, suomen kielen lautakunnassa, valtion humanistisessa toimikunnassa ja Suomalaisessa Tiedeakatemiassa.
Professori Räisänen tunnettiin erityisesti Kainuun murteiden ja nimistön tallentajana ja tutkijana. Hän julkaisi kaikkiaan
yksitoista teosta, joista viimeinen, Kainuun kieltä ja paikannimiä, ilmestyi 2007.
Suomalaiseen
paikannimikirjaan
(2007) hän selvitti noin 400 nimen etymologiat ja julkaisi vielä viime vuonna kaksi
laajaa nimistötieteellistä artikkelia. Hän
oli myös ahkera popularisoimaan tiedettä
lehtikirjoituksissaan, radio-ohjelmissa ja
yleisöluennoilla. Hän kirjoitti muun muassa Savon Kielen Seuran lehteen Aakustiin usean vuoden ajan paikannimien ja
murresanojen taustoista ja toimi seuran
järjestämissä murteella puhumisen kilpailuissa tuomarina.
Alpo Räisänen oli valoisa ja innostava
tutkija ja opettaja. Emeritusvuosinaankin
hän pistäytyi usein entisellä työpaikallaan
kertomassa kuulumisiaan, ja yliopiston
tapahtumiin hän osallistui edelleen aktiivisesti. Hän piti luonnossa liikkumisesta
ja hiihti joka talvi toista tuhatta kilometriä.
Hänen henkinen ja fyysinen vireytensä
tuntui pysyvän samanlaisena vuodesta
toiseen, minkä vuoksi hänen lähipiirinsä
Itä-Suomen yliopistossa onkin nyt vaikea
käsittää, että emeritusprofessori on lopullisesti poistunut työnsä äärestä.
Marjatta Palander
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Emännän kädessä
väkevän rukiinen ote
R

ukiin viljelys maassamme on nuorempaa kuin ohran ja vehnän. Viljely on alkanut Itä-Suomessa ja levinnyt
sieltä länteen ja pohjoiseen. Sen arvellaan polveutuvan Etu- ja Keski-Aasian
vehnäpeltojen yleisestä rikkaruohosta
seuraamalla varhaisinta ”jalostusta” kuvaavalla tavalla.
Kansojen välisten yhteyksien, joko
sodan- tai rauhanomaisten, laajentuessa alettiin tätä uutisviljaa viljellä vehnän sijasta
tai sen ohessa. Vaatimattomuutensa takia
ruis soveltui myös Savon uudismaiden
ensimmäiseksi kasviksi. Se ei vaatinut
erikoisemman syvää eikä perusteellista
muokkausta, vaan se tarvitsi tiivistä, mutta
samalla ilmavaa maata.
Rukiin oras kärsii liian märässä maassa.
Sen vuoksi kasketut rinnepellot olivat suotuisaa maata rukiin kasvulle ja elonkorjuu
ennätettiin tehdä ajoissa, koska jyväsadon
ohella myös olkisato oli tärkeä ja tavoiteltava hyödyke. Olkia tarvittiin perunakuoppien peitteiksi, olkipatjojen täytteiksi ja
heinälatojen katteeksi.

Ruis valtasi sisämaan
1800-luvulla Suomen ruisvaltaisimmat
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Ruis niitettiin sirpeillä ensin kyhteisksi joista sitten koottiin kuhilaita.
alueet olivatkin sisämaassa. Maaperän
sekä ilmaston puolesta satomäärät olivat
aika-ajoin niin runsaat, että kaskiviljelyksilläkin harjoitettiin rukiin vientiä ulkomaille. Rukiin osuus tuolloin oli 2/3
viljan kokonaissadosta.
Rukiinviljelyksen taantumiseen sittemmin vaikuttivat katovuodet, maatalouden
alkava karjavaltaistuminen ja tullit, mitkä
tekivät kilpailun halvan venäläisen rukiin kanssa mahdottomaksi. 1930 rukiin
suhteellinen osuus viljasadosta vähentyi.
1931 kauppaan tullut Maatalouskoelaitoksen jaloste Toivo-ruis oli pitkään
yleislajike. Sen kasvuaika oli 345 päivää.
Toivo oli maatiaisrukiin ja belgialaisen
rukiin risteytys.
Jokioisten Ensi-ruis oli sekä syys- että
juhannusruis. Nyt huomio kiintyi korren
lujuuteen, jyvän painoon sekä talven kestävyyteen. Tätä seurasivat Jokioisten Pekka-ruis sekä Visa, joita suositeltiin täyskesantoon. 1990-luvun alussa markkinoille
saatiin Hämeen koeasemalla jalostettu
uutuuslajike Akusti-ruis.

Kävimme isännän kanssa tutustumassa kehitteillä olevaan lajikkeeseen. Tätä
ruista sitten viljeltiin meidän maatilalla ja käytettiin Hongiston kotileipomossa
10 vuoden ajan, jolloin leipomossamme
tuotettiin myyntileipää Vehmersalmen ja
Kuopion kauppoihin ja myös Kauppahalliin. Laskujeni mukaan toimitettiin
vv. 1991-2001 noin 55.000 veronalaista
ruisleipää, lisäksi kesätorilla. Akusti on lyhyt- ja vahvakortinen, eikä lakoonnu. Sen
sakoluku pysyy korkeana sadekesänäkin,
joten Akustin leivontaominaisuudet ovat
parhaat mahdolliset.

Sirpillä lyhteiksi
Elonkorjuu on edelleenkin maatalouden
merkittävin vuodenaika. Rukiin viljelyssä
sirppileikkuu on alkuperäisin leikkuutapa. Se onnistui pienissäkin oloissa, kun
parhaina elonkorjuun päivinä perheväki
sekä työssä auttavat naapurit keskittivät
voimansa. Työ tuli huolellisesti tehdyksi,
tähkiä ei jäänyt sängelle eikä jyviä varissut maahan.
Taitava sirppileikkaaja leikkasi varsinaisen työpäivän aikana 100-150 lyhdettä. Perheen lapset, joiden ei ollut lupa
vielä käyttää sirppiä, kulkivat pärevasua
kantaen perässä sänkipellolla ja keräsivät
sinne jääneet tähkäpäät. Muistan itsekin
1950-luvun alussa keränneeni tähkäpäitä
sisareni Eevan kanssa, kulkien sik-sak’ia
Laakkolan pihapellolla. Se oli lasten luonnollista työskentelyä ja opetusta työntekoon.
Ja kun oli työnsä tehnyt, pääsi leikkimään kalliolle, uimaan tai poimimaan
marjoja.

pantiin jalkalyhde, jota vastaan nojalleen
kaksi lyhdettä ja sitä mukaa muut lyhteet
ja kaikkein ylimmäksi hajoitettu hattulyhde peitoksi.
Kuhilaan teko edellytti elon sitomisen,
joka sekin vaati käsivoimaa. Tämän jälkeen odoteltiin hyviä poutasäitä, jotta
kuhilaalla oleva vilja kuivuisi sekä tuleentuisi lisää. Kuivat lyhteet parin viikon
päästä koottiin hevosvetoiseen rekilavitsaan tai kärriin ja vietiin riiheen, jossa samantien lyhteet ahdettiin orsille l. parsille.
Ahtaminen oli tärkeä toimitus, koska
tähkien kuivumisen piti tapahtua tasaisesti. Mutta myös riihen lämmitys vaati tarkkuuta ja huolenpitoa; eloja ei saanut liikaa
kuumentaa, ettei jyvistä häviäisi itävyys.
Kiukaan hoito kuuluikin talon isännälle tai
talon vanhemmalle ukolle, joka oli kokenut riihenlämmittäjä.
Aune Räsänen,
Vehmersalmi

Lyhteet kuhilaisiksi ja riiheen
Kuhilas on kaikille maaseudun ihmisille tuttu kuivaustapa. Siihen tarvittiin 10 hyvin sidottua lyhdettä, joista yksi
taitettiin hattulyhteeksi. Kuhilaan teko oli
enimmäkseen miesväen taitonäyte; ensin

Ruis koottiin kuhilaiksi, mutta kaura ja
ohra yleensä seivästettiin heinän tavoin.
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Anna-Liisa Happosesta
kotiseutuneuvos
T
Murretori kutsuu vanhaan tuttuun tapaan seuraamaan viikon tapahtumia. Juontajana
toimii Seppo Kononen kuvassa. vas. Murretoriviikkoa vietetään satamatorilla.

Naatittavvoo savvoo
tuas Kuopion murretorilla
K
uopion satamassa murretorilla 18.23.7. ovat kielenkannat irti ja yleisön
vappaasti naatittavissa väärentämätöntä
savon murretta ja huumoria. Savon kielen seuran murretorilla esiintyy palkittuja
murremestareita sekä musiikki- ja ohjelmaryhmiä eri puolilta maakuntaa. Myös
yllätysesiintyjille tarjotaan tilaisuus nousta lavalle ja erityisesti toivotaan mukaan
myös muiden murteiden puhujia, kehottelee murretorin juontaja Seppo Kononen.
Murretorin ohjelma on päivittäin klo 15
alkaen.
Viikon avaavat 18.7. Kuopion kaupungin, järjestävän seuran ja murremestarien edustajat, kukin omalla kielellään.
Tiistaina 19.7. Itä-Suomen yliopistossa
äskettäin väitellyt fil. tohtori Anne Nupponen kertoo tieteellisen näkemyksen
savon murteen puhujien syvimmistä
tarkoitusperistä; päivän muu ohjelma on
murretohtorin kotiseudulta Koillis-Savosta.
Keskiviikkona 20.7. nähdään lavalla
takuuvarmaa kansanhuumoria yläsavolaisen Heinäahon näytelmäryhmän esittämänä. Torstain 21.7. vuorolla Karjalan
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murteen taitajat puhuvat ja musisoivat.
Perjantaina 22.7. sisäsavolaisten ryhmässä on mukana Kalevalan savontaja
Matti Lehmonen kitaroineen.
Lauantaipäivän ohjelman 23.7. juontaa Aapeli Rummukainen ja päätteeksi
on katutanssit. Lauantai onkin nimetty
Taidetori 2011 – ohjelmassa ikäihmisen
päiväksi.
Murretorin esiintymisvuorosta voi
kysellä juontaja Seppo Konoselta puh.
050 546 1317.

Lukuvinkki

Brofeldtien
juhlavuoden
merkeissä kanatta kaivaa esiin
kirkkoherra
Olavi Tarvaisen
kirjoittama
elämänkerta
rovasti
H.G.Th. Brofeldtista,
savolaisesta sielunpaimenesta. Kirja
on WSOY:n kustantama v. 1951.

asavallan presidentti myönsi toukokuussa Anna-Liisa Happoselle
kotiseutuneuvoksen arvonimen. Titteli on
enemmän kuin sopiva ”Tuusniemen Anna-Liisalle”, joka Pohjois-Savossa on totuttu näkemään kotiseutuasioiden käytännön eteenpäinviejänä ja vaikuttajana.
Hänen ominta aluettaan on ollut kunnallispolitiikka sekä moninainen kansalaistoiminta.
Anna-Liisa Lempinen syntyi Tuusniemen Levälahdessa 8.9.1930. Sota-aika
tyssäsi oppikouluun lähdön, mutta kansakoulun jälkeen hän kävi Rautalammilla
kolmivuotisen keskikoulun ja suoritti
lukion aineita, minkä jälkeen hän vaihtoi
pulpetista katederille ja työskenteli kotikylällä opettajana kahdeksan vuotta.
Avioliiton solmimisen jälkeen hänestä
tuli Koivulan talon emäntä Hiidenlahdessa. Perheeseen syntyi yhdeksän lasta,
mutta se estänyt äitiä lähtemästä yhteisiä
asioita hoitamaan. Hänet valittiin kunnanvaltuustoon ensimmäisen kerran 1969
ja näissä tehtävissä hän pysyi Tuusniemellä yli kolmekymmentä vuotta, myös
valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajana.
Hän kuulunut luottamushenkilönä useiden kuntainliittojen hallintoelimiin.

imeksi mainitun kunniapuheenjohtajana sekä Kotiseutuliiton valtuuston jäsenenä.
Savon kielen seurassa Anna-Liisa Happonen tiedetään osaavana murteen käyttäjänä ja tätä taitoa hän on viljelee myös
oppaan työssä. Tuusniemen Oekee Immeinen, Savonmuan Hilima ja KoillisSavon Kulttuurjkiho ovat hänen saamiaan
tunnustuksia.

Teksti ja kuva: Eila Ollikainen

Monimuotoista kotiseututyötä
Ammatillisesti läheistä on ollut työ keskustapuolueen, maataloustuottajien, maaja kotitalousnaisten sekä käsi- ja kotiteollisuusneuvonnan piirissä. Kotiseututyössä
hän on vaikuttanut Tuusniemen kotiseutuyhdistyksen, Savon Tomerien naisten ja
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton
puheenjohtajana - nyttemmin myös vi-

Savon Tomerien naisten vuosikokouksessa
vasta nimitetty kotiseutuneuvos, puheenjohtaja Anna-Liisa Happonen (oikealla)
sai vastaanottaa onnittelut varapuheenjohtaja Helka Pitkäseltä.
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Käden taidot elävät
Koillis-Savossa
S

avon Tomerat Naiset ry:n KoillisSavossa meneillään olevassa Käden
taidot ja taitajat –projektissa ollaan päästy
hyvään vauhtiin. Aikansa nimittäin ottaa viidestä kunnasta poimittavien käsityöntekijöiden tavoittaminen ja ”lämmittäminen” töitten ja työmenetelmien
esittelyyn, vaikka keräystyössä on mukana käsityöneuvonta-asemien ammattilaisia. Kaikkiaan tullaan alueelta haastattelemaan 50 tekijää.
Käden taidot ja taitajat-hankkeen
tarkoituksena ei ole vain tallennus vaan
saada esimerkiksi malleja nykypäivän
käsityöntekijöiden käyttöön. Kootun aineiston pohjalta ratkaistaan miten siihen
voisi käyttää esimerkiksi tietototekniikan
tarjoamia keinoja.

Körttipuku on
yhteyden tunnus
Käden taidot ja taitajat – keräyksessä
yhtenä alueena on vaatetus. Oma lukunsa ovat kansallis- ja pitäjäpuvut, joita

kumpiakin Koillis-Savossa on suunniteltu
ja tehty. Mielenkiintoinen on varsinainen
kansanpukeutumisen tyyli, jota edustaa
Nilsiässä menneinä vuosikymmeninä
käytetty heränneiden körttipuku.
Nykyisin sitä näkee enimmäkseen
vanhemman väen asuna, joskin viime
vuosina nuorisossa on herännyt kiinnostusta körttipuvun käyttämiseen. Muutamat
kirkkokuorot ovat ottaneet sen esiintymispuvukseen, kertoi nilsiäläinen Toivo
Tolppanen. Hänelle itselleen körttipuku
on ollut vuosikymmenet kuin ”työvaate”
puhujamatkoilla seuroissa ja herättäjäjuhlilla.
Toivo ja Katri Tolppanen esittelivät
körttipukuja Nilsiän käsityöneuvontaasemalla Tomerien naisten vuosikokouksessa. Körttipuku on 1700-luvulla ollut
kansanpuku ja sen käytön hengellisen
elämänasenteen tunnuksena aloitti Paavo
Ruotsalainen. Paavo-pojasta toivoi hänen
pappissuvusta kotoisin oleva äitinsä pappia, ja teetti siksi pojalle hyvän puvun.
Poikaa polvella keinutellut setä varoitteli kuitenkin laulellen ”sortuukki
minut sokaisi, sarkapöksyt
pölleröitti” mistä tämä otti
vaarin ja rupesi tummaa
villakankaista pukua, joKatri ja Toivo Tolppanen Nilsiästä ovat
pitäneet körttipukua
vuosikymmenet. Aikanaan Katri-emännälle
vihkipuvuksi tehty puku
joutui mittojen takia
ripustimeen.
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hon kuuluvat miehillä housut, takki
ja
kaksirivinen
liivi.
Kravattia
ja kauluspaita ei
käytetä. Muistettu
yksityiskohta puvussa on takin
takahelman kolmirivinen laskos
”satayksitoista”.
Naisten pukuun kuuluu tummasävyinen ha- Helka Pitkänen hallitsee nypläämisen
me ja pusero setaidon.
kä sinirantuinen
pääliina. Arkikäytössä ja kesällä puvun
kangas on ohuempaa, talvella tukevampaa
villakangasta. Koruna on käytetty vain riipusristiä.
Körttipuvun mallia ei ole vuosikymmenien aikana muutettu eikä sillä haluta
vaikuttaa nykyaikaiseen vaatesuunnitteluun. Toivo Tolppasen mukaan pysyvyys on
ihmisten yhteyden merkki, josta tunnistaa
samoin ajattelevan ystävän.
-Ei tällä puvulla taivaaseen mennä,
nämä tamineet riisutaan tänne lähtiessä.
Sydänten tuntoja ei ulkoisista merkeistä
voi tietää, sanoo Herättäjäyhdistyksen
puhujana Suomessa ja Amerikassa kiertänyt Toivo Tolppanen, 79. Kotimaassa
hän laskee puhuneensa 170 kirkossa.
Miesten körttipuvun on
pystynyt
tekemään tai teetättämään vain käsityönä,
mutta nyt jotkut vaatturit ovat ruvenneet
valmistamaan pukuja. Naisten pukumalli
on yksinkertaisempi ommella. Katri Tolppasen puku on tehty hääpuvuksi ja palvellut parempana pukuna vuosikymmenet.

Kansainvälistä
käsityöosaamista
Emäntä Helka Pitkäsen töiden näyttely kesäkuussa Nilsiän käsityökeskuksessa esitteli hänen yli neljä vuosikym-

Helka Pitkäsen upeita nypläystöitä
näyttelyssä Nilsiän käsityöneuvontaasemalla.
mentä jatkuneen nypläysharrastuksen
saavutuksia. Kevyestä harrastuksesta ei
totisesti kohdallaan enää voi puhua, sillä
hän paitsi tehnyt omaksi ja lähimmäisten
silmien iloksi tuhansia töitä myös opettanut aloittelijoita kansalaisopistoissa ja
käsityöpiireissä.
Rauman pitsiviikot ovat hänelle olleet
kesämatkojen suosikkikohteita ja maailmalta löytyy uusia malleja. Nypläys on
käsitöistä kansainvälisimpiä ja eri alueilla
on oma tyylinsä, vaikka työvälineistö on
samanlainen, ja sitä paitsi kulkee helposti
mukana. Kotona maatilamajoitustalon kiireisen emännän on lepohetkenäkin helppo istahtaa toimeen – se on kuin huumetta,
Helka Pitkänen naurahtaa töitään esitellessään. Näyttely on avoinna kesäkuun
ajan.
Teksti ja kuva: Eila Ollikainen
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Luppausten
karnevaalit
Kyllähän sitä kirjottas
ku aiheen saes, mittee ja mistee.
Tämmösen vähäsen värssyilijän
ei tohi kapustoosa joka soppaan pistee.

Kolme murremestaria vas. Irja Turunen (2011), Marjatta Miettinen (2010 ja Jouko
Kröger (2009) kisaavat Savon murteella heinäkuussa Raumalla.

Murteella puhumisen mestaruudesta kilpaillaan Raumalla

R

aumalla järjestetään 24.7. valtakunnallinen murrekilpailu. Kilpailuun
toivotaan omilla murteillaan osanottajia
ympäri Suomen. Kilpailla voi yksin tai
joukkuesarjassa, kertoo puheenjohtaja
Simo Koivunen kilpailun järjestävästä
Nousee Satakunnan kansa -heimojärjestöstä.
Kaksi vuotta sitten Kuortaneella murrekilpailun joukkuekisan voittivat raumalaiset Hannu Heino, Tapio Niemi ja
Mika Rapala. Tämän vuoksi murrekilpailu järjestetään nyt Raumalla, joka tunnetaankin laajalti omasta kielestään. Senhän
teki aikoinaan tunnetuksi Hj. Nortamo
Raumlaisilla jaarituksillaan.
Entisaika elää Raumalla vahvasti, onhan kaupungissa peräti kaksi Unescon
maailmanperintökohdettakin, nimittäin
Vanha Rauma ja pronssikautinen hautaröykkiö Sammallahdenmäki.
Murrekilpailu käydään kulttuuritalo
Posellissa sunnuntaina klo 13 alkaen.
Poselli sijaitsee aivan Vanhan Rauman
kupeessa, joten murrekilpailijat ja yleisö
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voivat tutustua myös sen nähtävyyksiin.
Myös Rauman pitsiviikko käynnistyy sunnuntaina.
Savosta lähtee joukkuekilpailuun Savon kielen seuran murrekilpailuissa kolmena vuonna valittujen mestarien vahva
joukkue Irja Turunen, Marjatta Miettinen ja Jouko Kröger.
Henkilökohtaista mestaruutta voi tavoitella myös joukkueen ulkopuolella; siihen kilpailuun voi ilmoittautua etukäteen
Simo Koivuselle puh. 02 866 5074, GSM
0400 707 357 ja 0500 707 357 tai Posellissa.

Bussikyydillä Raumalle
Savolaisten joukkue kannustajineen
lähtee Raumalle lauantaina 23.7 bussilla
ja palaa sunnuntaina kilpailun jälkeen.
Majoitus Best Western Raumanlinnassa (2
hengen huone 78 euroa).
Bussissa on muutamia vapaita paikkoja; niistä voi tiedustella seuran sihteeriltä
Eila Ollikaiselta 044 2757 42.

Jos seurapiiris on ollunna suppee
elä hättäile nyt ystäviä olla ruppee.
Puol` tutut vastaan tullessaan tervehtää,
sillon huomoot monta on ystävää.
Jos jonnii aatteen puolestapuhujalta
on meininki jottae kysyä,
niin kato että kynä ei irti piäse
sen pittää tiukasti käpälissäs pysyä.
Joku vualii aatetta ku äeti lastaan
toenen on koko hanketta vastaan.
Viereinen ryhmä kaeken kieltää,
ja muutama aatteeton osottaa mieltään.
Joku kantaa ”panterollia” siinä teksti:
Kuka on hoetavinnaan tätä huushollia.
Ja että kansa muistas nämä tärkeet vaalit
on hävinneille ja voittajille järjestetty
luppausten karnevaalit.
Ku vaalin tulos on tutkittu
ja iänet seleville suatu,
niin tiijetään, jos tiijetään
uusiin vallanpitäjiin luatu.
Kynä käessä käsköö lopeta,
elä muita ku ihtees opeta.
Kun sitten on koolla valtiopäevät
muistaako kukaan mihin luppaukset jäevät.
Anja Karttunen

Kunniamaininnat
LUKUfiilikselle ja
Photo Raw -lehdille

Suomen Luonto
on vuoden 2011
laatulehti

S

uomen Luonto on voittanut Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien
liitto Kultti ry:n laatulehtikilpailun.
Suomen Luonto on Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisema aikakauslehti, joka käsittelee luontoa
ja ympäristöteemoja. Lehden päätoimittajana on Jorma Laurila. Lehti
juhlii tänä vuonna 70-vuotista taivaltaan.
Palkintoraati luonnehtii Suomen
Luontoa tärkeästä aiheesta kirjoittavaksi laatujulkaisuksi.
Lehden visuaalinen toteutus on
komea, ja kuvien sekä asiantuntevan
tekstin vuoropuhelu toimii saumattomasti. Lehti innostaa luonnon pariin
ilman syyllistävää sävyä.
Kilpailussa jaettiin kunniamaininta LUKUfiilikselle sekä Photo
Raw -lehdelle. LUKUfiilis on Lukukeskuksen jul-kaisema lehti, jota
tehdään nuorille lukijoille, ja heitä
osallistetaan aktiivisesti lehden
tekemiseen. Palkintoraadin mukaan
lehti luo uudelle lukija- ja kirjoittajasukupolvelle tärkeän foorumin.
Photo Raw on kuvajournalismin
ja dokumentoivan valokuvauksen
erikoislehti. Palkintoraadin mukaan
kunnianhimoisesti tehty lehti on
ammattitaitoinen julkaisu, jota tehdään lopputulokseen nähden varsin
pienillä resursseilla. Lehti toimii
tärkeänä ammattikuvaajien areenana.
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Saksittuja
Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Hymy on hyväntekeväisyyttä. Helsinkiläisessä bussissa kaikki hymyilivät.
Sitä ajoi Uthman Pirttimäki.
Tässä tulee väkisin hymy huuleen.
Kyydin jälkeen hymyilyttää pitkään, sillä
kuljettajan asenne tarttuu”, kehuu matkustaja ystävällistä kuljettajaa.
Herra, joka esittelee itsensä Kariksi, on
sitä mieltä, että helsinkiläiset eivät nykyisin ole tuppisuita. Toisin oli hänen mukaansa 80-luvulla.
-Silloin savolaismies kyseli helsinkiläisiltä raitiovaunussa, minne vaunu
on menossa. Kukaan ei vastannut. Lopulta
savolainen huikkasi kuljettajalle: ”Minne
sinä näitä mykkiä kuljetat?”
(Anna nro 18/5.5.2011)
Savolainen Pirkanmaalla. PHPOY:n
yritysmyyjä Jani Valkonen ei ole tuppisuu, kuten savolaiselta voisi odottaa.
(Teksti ja kuvat: Mainostoimisto Uniikki Oy’)
Tänne töiden vuoksi muuttaa sain”, lauletaan Vilperin Perikunnan Turkulainen
Helsingissä -kappaleessa. Kangasniemeltä
kotoisin oleva Jani Valkonen ei kuitenkaan muuttanut Virroille töiden vuoksi,
vaan alun perin opiskelun takia v. 2000.
Valkonen
teki
opinnäytetyönsä
PHPOY:llä.
Kesän jälkeen Valkosta pyydettiin jatkamaan myymälän puolella asiakaspalvelijana.
-Ehkä PHPOY:llä ajateltiin, että ei tuolle kaverille ainakaan sanat takerru kurkkuun, joten sehän voisi sopia myymälään,
Valkonen naurahtaa.
(Pohjois-Hämeen
Puhelimen asiakaslehti 1/2011)
Renny voi nyt täysillä keskittyä Ruotsin

36 AAKUSTI 2/2011

majesteetista tehtävän elokuvan ohjaamiseen. Tämä Kustaasta tehtävä elokuva
on jo nyt paljon Mannerheim-yritelmää
valmiimpi. Elokuvalla on sentään jo nimi:
Kuninkaan suhe.
(Kaisla, HS 25.5.2011)
Käsittämätön tämä Jyrki Kataisen
pääministerikiima. Mikä tahansa kelpaa.
Muistuttaa stereotypioiden ja suomifilmien savolaisen ainaista hinkua piällysmieheksi.
(Kim Lindblom. Hki, AL 22.5.2011)
Haglund on liberaaliryhmän pääneuvottelija EU:n tulevalle rahoituskaudelle.
Hän on hiljan esittänyt maataloustukien
leikkaamista.
”Tässä olen ehdottomasti eri mieltä Haglundin kanssa”, Riikka Manner napauttaa kuuluvalla savon murteella.
(SK nro 19/13.5.2011)
Antakee voemaa presidenttipeliin
”Antakee voemaa” on Kääriäisen sanonta. Sitä tarvitaan. Presidentinvaalien
ensimmäiseen kierrokseen on tänään tasan
kahdeksan kuukautta.
(Martta Nieminen, HS 22.5.2011)
Savolainen, silti ihminen. Hänestä
on tehty laulukin jo 14 vuotta sitten. Siinä Jope Ruonansuu riimitti, että ”Lasse
Lehtinen on viisikymppinen; savolainen,
mutta silti ihminen”
(Matti Mörttinen, AL 24.5.2011)
Tästä puhutaan. Poliisi jäljitti Kuopiossa kanin asussa crossipyörällä kaahanneen
miehen. Kyseessä oli savolainen citykani.
(Matti Pitko, AL 28.2.2011)
Kiertueelle. Uuden kirjan (Peippo vei)
julkistukseen liittyy kolmen viikon kiertue
ympäri Suomea. Suosiota riittää: ensimmäinen keikka Turun kaupunginteatterissa
on jo loppuunmyyty. Mutta riittää väkeä

Itä-Suomen kaupungeissakin, vaikka voisi
luulla murteen erottavan.
-Toki siellä Savossa ihmiset kuuntelee
eri tavalla, tarkkaavammin. Ja nauraa
vähän eri kohdassa kuin Turussa, mutta
eivät kokonaan väärin ymmärrä. Ei siellä
tule mitenkään sellainen olo kuin norjalaisille puhuisi, Heli Laaksonen nauraa.
(Iltalehti 5.3.2011)
Hiihtää jo aika ”kovvoo”
KUOPIO. Tässä taitaa olla aito nuoren
polven savolainen vääräleuka. Suomen
mieshiihdon suurimpiin tulevaisuuden
lupauksiin kuuluva Perttu Hyvärinen,
19, nokittelee uransa aloittamisella.
Tavoitteensa tämä ”puhtaaksi maatilan
pojaksi” itseään luonnehtiva nuorukainen
ilmoittaa näin: ”Hiihtee ihan älyttömän
kovvoo.”
Hyvärinen antaa klassisen ensivaikutelman lupsakkaasta savolaisesta, jonka puhe
soljuu leveästi.
(HS 27.3.2011)

Eläkepäivät koittavat murremiehelle
Juupajokilainen murreniekka Paavo
Harola tunnetaan lennokkaista murteen
värittämistä esiintymisistään. Murteella
puhumisen SM-kisoista Harola on hakenut kiitosta ja diplomit, ja menestystäkin
on tullut.
Neljän sakkiin on hyvä saavutus, kun
ajatellaan sellaisia kielenvääntäjiä kuin
savon, etelä-pohjanmaan tai satakunnan
murteita.
-Eihän tämä hämeen murre niille pärjää,
savon kielellä kaikki kuulosta hauskalta,
Harola toteaa vaatimattomasti.
Harola jäi 31.3.2011 eläkkeelle Lylyn
viestivarikolta.
(KMV-lehti 31.3.2011
”Elä likistä, tekköö nii ilikiää!” – Kirk
Douglasin käytäs Oscar-gaalassa pani
epäilemään, että 95-vuotias näyttelijä oli
nauttinut ennen tilaisuutta kansalaisluottamuksen ohella myös Viagraa.
(Iltalehti, VVaihde 5.-6.3.2011)

Kun Aamulehden lukija avasi Ruotsin
poliisin verkkosivut, ei siellä kehotettukaan ottamaan yhteyttä poliisiin på svenska, vaan:
Ota yhtheys Poliisin kans jos halvaat ilmoittaa rikoksen, jos sulla oon kysymyksiä
eli sie halvaat antaa tipsiä.
Meänkieli on suomen kielen murre, jota
puhutaan Ruotsin Tornionjokilaaksossa.
Verkkosivut on käännetty muun muassa
saameksi.
(AL 29.3.2011

Presidentin virka-asunnossa suunnitellaan valtakunnankansleri Paavo Lipposen kolmen viikon kuluttua vietettävän
70-vuotispäivän ohjelmaa.
Lipposen syntymäpäivä julistetaan liputuspäiväksi ja Kuopion nimi muuttuu
presidentti Lasse Lehtisen määräyksestä
Paavo Lipponen Cityksi.
Luokkakaverit muistavat Paavon iloisena veijarina, joka kesken luonnontieteen
tunnin saattoi huudahtaa leppoisasti opettajalle, että ”Turpa kiinni tupajumi.”
(Matti Pitko, AL 2.4.2011)

Käpylehmien ensimmäinen MM-kisa Merikarvialle. Kesäkuun 11. päivänä
Koivuniemen Herran matkailutilalla pidettävät käpylehmien MM-kisat ovat ensimmäiset laatuaan MM-tasolla ja haastavat kisaan niin lapset kuin aikuisetkin.
(Ykköset 31.3.2011)

Savon murre voi saada muualta
muuttaneen ymmälleen
KUOPIO. Kuopion kaupungin palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas on asunut
savolaisten pääkaupungissa jo parikymmentä vuotta, hän pitää itseään edelleen
pohjalaisena.
Vähäkangas on syntynyt ja varttunut

http://tinyurl.com/6bu24ng
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Ylivieskassa Keski-Pohjanmaalla, eikä
hän ole edes yrittänyt kääntää ajatusmalliaan savolaiseksi.
”Kun 1990-luvun alussa tulin tyttöystäväni perässä Kuopioon töihin, olivat
savolaisten murre ja ajattelutapa minulle
kulttuurisokki”, Vähäkangas muistelee.
”Minua hämmensivät jahkailu ja kiertoilmaisut.”
Vähäkangas
kohtaa
arkityössään
nykyään Savon murteen puhujia enää harvoin. ”Se on katoava luonnonvara.”
”Jos Savon murretta haluaa Kuopiossa
vielä kuulla, kesätoriltahan ne murteen
taitajat ja käyttäjät löytyvät.”
(Martti Heikkinen, HS 9.4.2011)
Autonnimien Elias Lönnrot
Autojen lempinimet alkoivat kiusata
Janne Seppälää, 28, kuusi vuotta sitten.
Kiusaus kiteytyi kutsumukseksi.
Seppälä alko kerätä nimiä kuin Elias Lönnrot kansanrunoutta: turuilla ja
autotoreilla kiertämällä sekä ihmisiä
haastattelemalla. Nimien ja niiden syntykertomusten lähteenä olivat myös autoharrastajat ja autoalan lehdet. Tallessa on
noin neljätuhatta nimeä.
Tutkijan puheessa vilahtelee usein ajatus, että elämässä pitää tehdä sitä, mikä on
hauskaa ja kiinnostavaa.
”Mun aihe on hauskempi kuin tutkia
esimerkiksi diftongien ääntämystä, vai
mitä?”
(HS 9.4.2011)
Pelastautukaa! Ilman näitä ohjeita
ette selviydy lasten kasvattamisesta
Kasvatus. Lasta pitää myös kasvattaa. Lapsi kyllä kasvaa kasvattamattakin,
mutta silloin se kasvaa jotenkin kieroon.
Kierojen lasten kanssa eläminen on hurjan
paljon hankalampaa kuin suorien. Kiero
lapsi ei koskaan sano asioita suoraan. Kiero lapsi on niin kuin savolainen. Jos lasta
ei kasvata, siitä tulee savolainen. Kuka
haluaisi lapsekseen savolaisen? Mieluum-
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min sitä ottaisi vaikka Paavo Lipposen.
(Timo Parvela,
Meidän Perhe nro 3/maalisk. 2011)
Suezin sulttaanin Paavo Lipposen
sukulaisia ovat kuusi paavia, Kaarle Suuri, Pipin Pieni, Italian kuningas Umberto I ja Savonmuan Hilima – se on
muuten juna.
(Matti Pitko, AL 30.4.2011)
Savon poika ei hötkyile. Pohjois-Savon Vesannolta kotoisin oleva Veli Tiitinen
on asunut nelisen vuotta länsirannikolla,
vaimonsa synnyinseudulla Merikarvialla.
Aviopuoliso Raili Tiitinen on rannikon
tyttöjä ja syntynyt aivan Merikarvian
Krookan sataman tuntumassa. Rauhallisen
oloinen Veli on monessa mukana. Valmista jälkeä syntyy, vaikka miehen motto
onkin ”Elä hötkyile!”
-Lähteminen yhdistystoimintaan on auttanut sopeutumaan satakuntalaiseen kulttuuriin ja sen kautta on tullout myös paljon
uusia tuttavia.
(Sydän-lehti nro 2/2011)
15 vaalipiiriä Pohjois.Savon vaalipiiri
Näkymä: Vualipiiriä vaehtanneen Jyrki Kattaisen (kok) ja homman jättäneen
Kari Kärkkäesen (kd) iänet ehtii uutta
kotia.
Seuraa häntä: Kuopion kaapunninhallituksen puhheenjohtaja Sari Raassina
(kok) voep tulla tutuks koko kansalle.
(AL 17.4.2011)
(Olj muuten aenut näestä viijjestätoesta, joka ei ollunna kirjakielellä! Saksijan
huom.)
Nätyyn 12 uutta näytttelijäopiskelijaa. VALITUT. Tampereen yliopiston
näyttelijäntyönlaitokselle on valittu 12
uutta opiskelijaa suorittamaan teatteritaiteen maisterin tutkintoa. Yksi heistä on
siilinjärveläinen Paavo Kääriäinen.
(OTE AL 30.4.2011)

Tangomarkkinat on esimerkki tekemisen meiningistä.
Ilmajoen musiikkijuhlien kantava voima Lasse Lintala oli juhannussaunassa
Äijälän mökillä. Miehet pohtivat mitä
seuraavaksi, kun Lappeenrannan Humppafestivaalikin hiipuu. Syntyi idea tangotapahtumasta ja nimi keksittiin samana
yönä.
-Alkuvaiheessa kysymys oli myös siitä,
että Etelä-Pohjanmaahan liittyy yhdessä
tekeminen, kökkähenki. Ehkä siinä on tapahtuman suosion salaisuus.
(Herra MTV:n eli Tauno Äijälän
70-vuotishaastattelu, AL 4.5.2011)
Miltä tuntuu muuttaa Helsinkiin?
Vaikka asunkin nykyisin Helsingissä,
tahdon korostaa aina savolaisia juuriani
pääkaupunkilaisen identiteetin sijaan.
Toisaalta taas tunnen päässeeni ´elämässä
eteenpäin´ muutettuani Helsinkiin, toiminnan keskukseen. Siihen linkittyy myös pieni häpeän tunne, jota koen Savossa vielä
asuvien kavereideni seurassa.
(Mies, 21, HS NYT-liite 25.6.2010)
Ei mahdu otsikkoon. Turvetuotantovaihemaakuntakaava etenee maakuntavaltuuston päätettäväksi, kertoo Pirkanmaan liitto. Mikään valtion keskushallinto
tai EU ei ikinä pysty siihen, missä suomalainen maakuntahallintobyrokratia on
lyömätön: kuusiosaisten yhdyssanojen
luomiseen!
(Matti Mörttinen,
Onnittelen!, AL 4.5.2011)
Tietoa kaupunkien asioista selkokielellä. Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen
aikovat kertoa palveluistaan selkokielellä
verkossa. Selkokielinen sivusto on osoitteessa www.helsinginseutu.fi/selkokieli
(HS 9.5.2011)
Hämeenkyrö saa hengellisen oopperan. Kihniössä syntynyt näyttelijä Ahti

Jokinen pitää äärimmäisen läheisenä tarinaa Hämeenkyrön Pentinmaalla eläneestä
Martti Myllyharjusta, josta tuli vammaisuudestaan huolimatta kylän henkinen
johtaja, murresanontojen keräilijä ja pyhäkoulun opettaja.
Jokinen näyttelee Martti Myllyharjua
Maan korvessa kulkevi –kansanoopperassa, jota esitetään ensi syksynä Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Pohjanmaalla.
Oopperan ensi-ilta on Hämeenkyrön
kirkossa 24.9.
(AL 13.5.2011)
Uskalla nauraa!
Naurukursseja vetävä ja huumorista
luennoiva Vesa Karvinen toivoo, että ihmiset voisivat ottaa vähän rennommin. Eihän täältä elävänä selviä kukaan.
-Pohjalaisten suoruus menee ytimiin ja
sinnikkyys näkyy vitseissä. Savossa ollaan niin nopeita viäntäjiä, että hitaampi
hämmentyy: Savolaisilla on ihmeellinen
kyky reagoida vuorovaikutustilanteisiin
salamannopeasti, asuivathan he muinoin
savutuvissa ja kisailivat.
-Karjalassa hautajaisetkin ovat hauskemmat kuin Hämeessä häät. Lapissa karut
olosuhteet näkyvät huumorissa liioitteluna, eikä satakuntalaisten sarkasmia voita
mikään, Karvinen määrittelee.
(ET-lehti nro 7/3.4.2010)
Nääs on nyt kato tai kato nääs
Tamperelaisväitös: Työelämä tekee
puheesta yleiskielisempää
TAMPERE. Tiäräksää. Murre muuttuu ja kehittyy, mutta jotkin asiat pysyvät.
Tiäräksää on tamperelaisten keskustelun
alku. Tampereen yliopistossa 13.5. väittelevä Liisa Mustonen löysi tutkimuksessaan useita tyypillisiä tamperelaisin murteen ilmentymiä.
Yksi yksinkertaisimpia on se, että huomionkohdistin nääs vaihtuu yhä useammin samaa tarkoittavaan sanaan kato.
(HS 12.5.2011)
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Säyneisen kesäteatteri esittää Heimo Konttisen
ohjaamana Eero Silvastin Nurkkatanssit. Teatterilla
on uusi katettu katsomo.

Kesäteatteria Savossa

K

esäteatterikausi alkaa juhannuksella, mutta eniten katsottavaa löytyy heinä-elokuussa. Uutena on myös
kiertäviä esityksiä, esimerkiksi Mansikkaniemellä nähdään kolme eri näytelmää
ja valtakunnallisestikin nimekkäitä tähtiä.

Pohjois-Savo
☺Leppävirran kesäteatteri Konnustupa, “Kunnes kateus meidät erottaa” EevaLiisa Pennanen, Iiris Salmela alkaen 12.6.
☺Luikonlahden kesäteatteri Kaavi,
Poikamiehen pesäpuu, käsikirjoitus Matti
Wanne, ohjaus Lasse Aho, alkaen 22.6.
☺Siilinjärven teatteri Mäntyranta, Tukkijoella, Teuvo Pakkala, Pentti Pesä, alkaen 22.6.
☺Väärnin pappila Lapinlahti, Papin
rouva, Juhani Aho, Laura Jäntti 23.6-10.7.
(loppuunmyyty)
☺Maaningan Vätysteatteri, Peräkylän
profeetta, Tatu Pekkarinen, Akseli Pesä
24.6. alkaen
☺Rautavaaran kesäteatteri, Poikamie-
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hen pesäpuu, Matti Wanne, Kari Summanen 26.6. alkaen
☺Korpiteatteri Varpaisjärvi, Saavuthan
keinumaan, Matti Juhani Karila, Matti Pajula 29.6. alkaen
☺Maarianvaaran kesäteatteri Kaavi,
Rautatie, Juhani Aho, Juhani Joensuu
30.6. alkaen
☺Harjurannan kesäteatteri Varkaus,
Seppojuhani Ruotsalainen, Marjut Immonen alkaen 1.7.
☺Alapitkän nuorisoseuran kesäteatteri
Lapinlahti, Onni tulee Pietarista, Eero
Schroderus, Olavi Lyytikäinen 3.7.-24.7.
☺Nilsiän harrastajateatteri, Rosvo
Roope, Henri Kuikkaniemi alkaen 6.7.
☺Pielaveden kesäteatteri Putkinotko,
Joel Lehtonen, Topi Mikkola alkaen 7.7.
☺Säyneisen kesäteatteri Juankoski,
Nurkkatanssit, Eero Silvasti, Heimo Konttinen alkaen 8.7.
☺Konolanmäen kesäteatteri Vieremä,
Kylän viimeinen nainen, Unto Heikura,
Sisko Niskanen 8.7.-24.7.
☺Kesäteatteri Tammenranta Kuopio,

Kulkurin valssi eli Koivusaaren kartanon
salaisuus, Tapio Parkkinen ja Panu Rapia,
Jouko Knuutinen alkaen 10.7.
☺Teatteri Hermanni Kuopio, Peti ja
puuro, Marja Aira, Mauri Saikkonen alkaen 10.7.
☺Kuopion uusi kesäteatteri, Olen
suomalainen! Johanna Keinänen, Sami
Kojonen ja Kimmo Virtanen alkaen 14.7.
☺Mansikkaniemen kesäteatteri Iisalmi:
☺Rautatie, Juhani Aho, Juhani Joensuu, 5.7.-14.7. Maarianvaaran kesäteatterin vierailuesitys
☺Tukkijoella, Teuvo Pakkala, Mikko
Kivinen 19.7.- 22.7.
☺Rovaniemen markkinoilla, Repe
Helismaa, Ville Virkkunen 28.7.-31.7.
☺Kyrönniemen kesäteatteri Vieremä,
Maiju Lassila, Sisko Niskanen alkaen 29.7.

☺Teatteri Ilona Kangasniemi, Kesävieraat, Reijo Paukku alkaen 30.6.
☺Mäntyharjun kesäteatteri, Kirje kotiin, Ritva Sarkola, Tarja Pyhähuhta 3.7. alkaen
☺Tuusmäen kesäteatteri Rantasalmi,
Hilman päivät, Agapetus, Susanna Kolehmainen 5.7. alkaen
☺Ristiinan kesäteatteri, Onni tulee Pietarista, Eero Schroderus, Petteri Sallinen
alkaen 10.7.
☺Joroisten kesäteatteri, Simpauttaja,
Heikki Turunen, Tuomo Salmela alkaen
14.7.
☺Teatteri Kolme Welhoa Heinävesi,
Onnen maa, Markku Pölönen, Jukka
Keinonen alkaen 16.7.

Etelä-Savo
☺Partaharjun näytelmäpiiri Pieksämäki, Myrskyn jälkeen, Annikki Saha, Raili
Hyyrinen, Vuokko Korhonen ja Tarmo Takiainen alkaen 8.6.
☺Pappilan pihan kesäteatteri Pieksämäki, Saapasjalkakissa, Heini Tola,
Janne Jämsä alkaen 16.6.
☺Kalvitsan kesäteatteri Mikkeli, Tuoli,
Karhu ja Illallinen, käsikirjoitukset Taavi Simonen, Anton Tsehov, Lauri Wylie,
ohjaus Pali Pekkarinen ja Heli Kuosmanen
alkaen 16.6.
☺Mikkelin kesäteatteri Mikkeli, Mies
joka ei osannut sanoa ei, Jussi Kylätasku,
Mika Nuojua alkaen 22.6.
☺Halkokummun
harrastajateatteri
Pieksämäki, Kinkku kylmänä, Seppojuhani Ruotsalainen, Unto Kohvakka alkaen
25.6.
☺Koirakiven kesäteatteri Mäntyharju,
Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset, Sinikka ja Tiina Nopola, Auli Eskola
alkaen 28.6.
☺Martin Gallerian kesäteatteri Mikkeli, Taistelevat koppelot, Heikki Luoma,
Unto Kohvakka 29.6. alkaen

Juhani Ahon Rautatie pyörii
Maarianvaaran kesäteatterin vierailunäytäntönä kotinäyttämön
lisäksi 11 eri paikkakunalla.
Päärooleissa Anneli Mahlamäki ja
Niko Taskinen.
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Juhani Ahon juhlavuoden
tapahtumia Ylä-Savossa
Heinäkuu
3. ja 10. 7. sekä 17.7. Rauhanrakentajat
-kuvaelma. Sanajumalanpalvelus Pyhän
Mikaelin kappelissa klo 13.00, jonka jälkeen kuvaelma Rauhanrakentajat. Kesäkahvila tallipuoti avoinna. Kyrönniemi,
Vieremä
5.7. klo 1 9, 6.7. klo 15, ja 12.7. klo 19,
1 3.7. klo 1 5 ja 1 4.7. klo 1 9 Maarianvaaran
kesäteatterin musiikkinäytelmä ”Juhani
Ahon Rautatie”. Mansikkaniemen kesäteatteri, Iisalmi.
23.7. Räkänokkarockissa
Pikkukaupunki -työpaja lapsille. Iisalmen tori.
30.7. KevytOlo Viikonloppu, kaiken
kansan juhlakonsertti klo 11 –1 4. Iisalmen
kaupunki 1 20 vuotta. Tapahtumassa myös
Pikkukaupunki -työpaja lapsille. Iisalmen
tori.
31 .7. Juhani Ahon perinnepursi saapuu
Iisalmeen. Kaarnalaivan teko -työpaja lapsille. Iisalmen satama.

Elokuu
1 2.8. Pohjan Soittokunnan konsertti. Iisalmen tori.
1 3.8. Karjalan Lennoston valatilaisuus.
Iisalmen.

Syyskuu
8.9. Kuperkeikkafestivaali
Juhani
Ahon malliin. Teemana perinneleikit ja
luonto. Sankariniemen urheilukenttä, Iisalmi.
8.9. Juhani Ahon ”Rautatie”. Paisuan
Tuajamateatterin vierailunäytäntö klo 1 9.
Eino Säisä -sali, kulttuurikeskus, Iisalmi
11 .9. Juhani Ahon syntymäpäivän illallinen. Väärnin Pappila, Lapinlahti.
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11.9. - 30.10. Juhlavuoden valokuvanäyttely. Kulttuurikeskus, Iisalmi
18. 9. Sadonkorjuujuhla, Juhani Ahon syntymäpäivän rääppiäiset. Kyrönniemi, Vieremä
24.9. Juhani Ahon juhlaseminaari.
Pääpuhujana professori Matti Klinge.
Eino Säisä -sali, kulttuurikeskus, Iisalmi.

Lokakuu
3.–29.10. ”Lastuilla” -näyttely. Lasten
ja nuorten näkemyksiä Juhani Ahon teksteistä ja maisemista. Avajaiset 4.10. klo
10. Vieremän kirjasto.
20.10. Luentotilaisuus Iisalmen kaupungin historiasta. Luennoitsijana paikallinen historian tutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori Jaana Luttinen. Eino Säisä
-sali, kulttuurikeskus, Iisalmi.
30.10. Iisalmen kaupunki 120-vuotta
-pääjuhla. Klo 10 juhlajumalanpalvelus
Kustaa Aadolfin kirkossa ja seppeleenlaskut haudoille. Kulttuurikeskuksella juhlatilaisuus ja kahvit.

Marraaskuu
17.11. Viihdekonsertti Iisalmen kaupunki 120-vuotta. Eino Säisä -sali, kulttuurikeskus, Iisalmi.

Joulukuu
1.12. Itsenäisyyspäivän vastaanotto
lapsille. Kulttuurikeskus, Iisalmi. Seuraa
tarkempaa ilmoittelua järjestäjien internet-sivuilta.

Vastoenkäämisiä
No jo ossoo olla tappista, tua kansan elämän kuluku ,
kevät hölsseellä, sukat märkinä, eekä järkee oo vieläkää tullu .
Hätäjälin sae vaalit piettyä, ne suun soetoks lopulta mäen,
voe jytkyjen jytky minkä tek, ihme seoel, tae aenakii sinne päen.
Nyt pitäes hallitus äkkiä tekaesta, mut ku reekkakii itköö rahhoo,
omat hinkalot tyhjänä kuumajaa, monet immeeset tykkeevät pahhoo .
Urheelun sarka kovin kuoppaesta on, siinä häviää tae voettaa,
ee tukkapöllyltä taho siästyä, vaekka kuinka parraasa koettaa.
Tuo jiäkiekko, se se vasta peliä on, ranne katkii ja nenästä vervuotaa,
jos jonniilaese astian siitä suap, se seppää on vietävä het suoraa.
Ja pelporukka,--äejän niitä janottaa, kaet jokapäevä ee sua juuva,
muutaman tuopin kun siemasoo, suap kaverit koettiin tuuva.
Oes paljonnii meellä kohennettavoo, kun -kengitä on suutarin lapset
-.Portukalille pitäes rahhoo littoo, ee kuulu Suomipoejan kapse.
Kumikenkiä ennen kun Nokia tek,- niillä kävel,-keli kun keli.
Nyt kun kokovirma muualle myönnissä on, – ee vetele tämä peli.
Mut jospa nuo vaalilla valitut voes, ies vähäsen etteesä nähhä,
kysyis kansalta, mittee ne haluaa,-saes kuulla, kellä on isonpi hätä.
							
Kanta Kuopijon Vexi

Teatteriretkelle Tampereelle la 24.9.2011

Ylä-Savon Seura ry tekee teatteriretken Tampereelle. Tervetuloa katsomaan Tampereen Työväen Teatterin 110-vuotisjuhlavuoden pääteosta, kuopiolaisen kirjailijan
Minna Canthin kirjoittamaa Anna Liisaa. (kesto 2 h 30 min.) Suurella näyttämöllä.
Ohjelma:
klo 9.00
lähtö Helsingistä Kiasman edestä
” 11.30
lounas Ravintola Natalie
- alkuruoka: salaattipöytä
- pääruoka I: miedosti savustettua lohta, hollandaise-kastiketta, persiljaperunat
- pääruoka II: possunfilettä, tumma pekoni-sipulikastike, kermaperunat
- jälkiruoka: valkosuklaavaahto ja marjahilloke
- kahvi/tee
” 13.00
Minna Canthin Anna-Liisa
” 15.30
lähtö Helsinkiin Pyynikin ja Pispalan kautta
n. 17.30
paluu Helsinkiin Kiasman eteen				

Ylä-Savon seura ry, www.yla-savonseura.fi,

Puheenjohtaja Kaija Pulli puh. 040 513 1925, kaijapulli@yahoo.com
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- Mitteepä vaemos toevo joululahjaks?
- Semmosta vehettä, jonka mittari nousoo nollasta sataseen alta
seihtemän sekunnin.
- No, mitäpä ostit?
- Henkilövaakan.
J.R. (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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