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Pelko pois
– luovuus kukkimaan

O

pettajana paljolti Uudellamaalla
päivätyönsä tehnyt kirjailija Aarne
Kellberg sai lapsena isänsä puodissa
- sijaitsi Iisalmen vanhan kirkon vieressä
- kuunnella asiakkaiden haastelua. Hänen
romaaneissaan esiintyy jo tuolloin syvään
juurtuneita ajatuksia. Hän sanoo yhä myös
muistavansa jopa heidän lauseitaan. Hän
on julkaissut useita romaaneja ja käyttänyt
henkilöiden puheenvuoroissa sitä kieltä,
jota on kuullut niiden esikuvien itsensä
haastavan.
Kellberg kertoo häntä moititun, kun nuo
henkilöt eivät puhukaan kirjakieltä. Mutta
kuka tavallinen kansalainen puhuu synteettistä kirjakieltämme puodissa. Aarnoa on
myös moitittu siitä, etteivät nuo henkilöt
puhu puhdasta murretta. Eikö sekin ole
itsestään selvää. Savon kielessä on näet
liki yhtä monta murretta kuin on englannin kielessäkin professorien mukaan. Mikä
niistä on oikea? Savon kielelle ei ole kehitetty synteettistä muotoa. Eikö yksi olemassa oleva virallinen kirjakielemme riitä.
Savo ja sen murteet syöttävät siihenkin
uusia sanoja. Se on niiden tehtävä. Kaikki
murteet elävät ja niin suomen kielikin.
Paras sanan taitaja presidenteistämme
Urho Kaleva Kekkonen oli puhdasverinen savolainen - kasvoi Pielavedellä ja
Kainuussa metsämiesten ja tukkilaisten
joukossa. Hyvin pärjäsi. Hän osasi ja
uskalsi sekä kirjoittaa että puhua. Moni
sattuva ilmaisu meni perille, ilmeisesti
myös Moskovassa, kun sieläkin pärjäsi.
Kielemme rikastui. Mutta kaikilla ei ole
samaa luottamusta omiin kykyihinsä.
Moni pelkää edelleenkin opettajiaan,
vaikka he taitavat jo levätä kirkkomaalla.
Kouluissa ja rippikouluissa opettajat
ja papit ovat pitäneet huolen siitä, että
jokainen kotikielensä puhuja sai ainakin
henkisesti sormilleen. Saamenmaassakaan

ei saamea saanut edes välitunnilla käyttää. Suomea piti haastaa. Norjassakin
vain norjaa oli lupa käyttää. Ruotsin
Meänmaassakaan ei saanut omaa kieltä
– suomen murretta, siis, puhua.
Vaan mitä siitä aseurasi? Huh, mitä
määrä asiantuntemusta ja luovuutta
on työnnettiin syrjään. Lahjakkuusreservimme laskivat vain kielioppivirheitä.
Siihen ei ole tänä päivänä meillä eikä
Euroopassakaan kerta kaikkiaan varaa.
Ei voi istua mykkänä kotimaassa
eikä ulkomailla. Ennen koko ajan mieli
askarteli, monenko pisteen arvoisen
virheen edellinen puhuja tuli tehneeksi.
Ja piti huolen siitä, ettei ainakaan itse
suutaan avannut. Lipsahteleehan aina
noita kielioppivirheitä. Parasta on
siis olla hiljaa. Samalla tuli kuitenkin
nypittyä sulat luovuuden siivistä.
Nyt on meillä ja koko Euroopassa tosi
kyseessä. Koneet suoltavat tuotteita halvan
työvoiman maissa. Myös kännyköitä ja
tabletteja. Ikävä kyllä. Mutta suomalainen
”Äkäinen lintu” on jyvänsä löytänyt. Sen
siivet kantavat jo pidemmälle kuin muuttolintujemme. Hyvä esimerkki. Luovuus
alkaa itsensä ilmaisusta, siis puheesta. Siitä
se tarttuu. Maustettuna savolaisella huumorilla se maistuu. Sanasepot liikkeelle!
Heidän luovuudelleen on nyt yleismaailmalliset verkot valmiina. Onnistuessaan ne
saavat he koko maailman hyväntuulisena
rallattamaan, hyräilemään musiikkiakin.
Kiitoksia Savon kielen seuran kolmesta
kymmenvuodesta. Sen esimerkki on jo
maassamme tarttunut.
Hyvää kesää ja tervetuloa heinäkuun
Murretorille Kuopion satamaan.
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Osmo Hänninen,
puheenjohtaja
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Poimintoja Savon kielen
seuran 30-vuotistaipaleelta
S
avon kielen seura perustettiin
24.5.1982 Kuopion lääketieteellisellä
korkeakoululla. Canthiassa koolla ”moniin vastaaviin tilaisuuksiin verrattuna
harvinaisen suuri joukko ihmisiä, jota yhdisti kiinnostus tai peräti huoli savolaisen
kielenkäytön kohtalosta. ” (SS 25.5.1982)
Osanottajaluetteloon kirjoitti nimensä 65
henkeä. Kokoukseen oli tultu kauempaakin Etelä-Savosta saakka.
Talousaluerajojen vastapainoksi haettiin yhdistäviä asioita ja sitähän kieli
eli murre – miten vain – savolaisille on.
Runsaslukuisissa kokouspuheissa todettiin mm. että savolaismurteita puhutaan
laajemmilla alueilla kuin mitään muita
murteita.
Iisalmen Sanomien päätoimittaja-pakinoitsija Ilmari kirjoitti kokouksen jälkeen
”kohtuullisen pituisen suunsoiton jälkeen
Savon Kielen Tutkimuksen seura perustettiin aivan yksimielisesti. Teko on toiseksi
tärkein sitten Kuopion korkeakoulun perustamisen. –Homma rupes nyt roilottamaan. ”
Tästä lehtiuutisesta lähtee liikkeelle
Savon kielen seuran 30-vuotishistoriikki
”Joutavilla jottae se tietättää”. Satasivuinen historiikki kuvaa seuraa vaiheita
1982-2012 neljän sihteerin Lassi Koposen, Tuomo Loikkasen, Marja-Riitta
Saastamoisen ja Eila Ollikaisen kynällä
ja kuvin. Kirjoittajina ovat pitkäaikaiset
hallituksen jäsenet Aune Räsänen, Jukka
Lappalainen, Leo Puurunen ja Seppo
Kononen.
Seuran kunniajäsen,
yljpiäviäntäjä
Unto Eskelinen teki varapuheenjohtaja
Ritva Kokanderin pyynnöstä 30-vuotisjuhlaan esitettäväksi juhlarunon, josta
saatiin julkaisulle nimikin. Kieli ja mieli
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Savon Sanomat uutisoi perustamista
25.5.1982 näyttävästi.
kulkevat runossa nautittavasti yhtä matkaa. Viime vuoden murremestari Irja Turunen ja Anja Kuivalainen keventävät
hekin värssyillään. Taittaja Jukka Nykäsen ansiota on eloisa kuvien käyttö ja ulkoasu.

Uskollisia seuralaisia
Keväällä 1982 Savossa uudet tuulet
puhalsivat eikä pakinoitsijan viittaus Savon kielen seuran ja ensimmäisen kymmenvuotiskauden toimineen korkeakoulun yhtäläisyyteen ollut vain leikinlaskua.
Lääketieteellinen korkeakoulu oli olemassaolollaan kääntänyt katseita myös
siihen mitä oli jäänyt puuttumaan eli humanistisille aloille.
Muualta tulleet muuttaneet energiset
nuoret professorit kuten fysiologian professori
Osmo Hänninen ravistelivat
savolaisia muuhunkin kuin ”onnehensa
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tyytymään”. Hännisen näkemyksen mukaan ”korkeakoululla on kansallisia ja
alueellisia tehtäviä ja Kuopion yliopistolla on erikoistehtävä toimia savolaisen
kulttuurin elvyttämiseksi ja edistämiseksi
tasa-arvoiseksi aarteeksi suomalaisuudessa”. (Kuopion yliopiston historia, rehtorin
puhe lukuvuoden 1983 avajaisissa).
Paljolta silloisen korkeakoulun rehtorin Osmo Hännisen (1981-1984) ansioita
olikin seuran alkuunlähtö. Hänet valittiin
väliaikaisen johtokunnan puheenjohtajaksi ja edelleen seuran johtoon. Kolmenkymmenen vuoden ajan professri
Osmo Hänninen on johtanut seuraa ja
toiminut savolaisuuden puolestapuhujana
ja unilukkarina. Hän on säilyttänyt näkemyksensä savolaisuuden ylivertaisuudesta
– muuttumatta itse savolaiseksi!
Pitkäaikaista sitoutumista esiintyy tosin muutenkin seuran piirissä. Ainaisjäsenenä seuraan kuuluu jäsenrekisterin
Puheenjohtaja
professori
Osmo
Hänninen.

mukaan 29 henkeä eli reilu kymmenes
jäsenmäärästä. Hallituksen jäsenenä Aune
Räsänen Vehmersalmen Litmaniemestä
vaikutti 28 vuotta hallituksessa ja jatkaa
edelleen aktiivisena kirjoittajana Aakustin
palstoilta.
Savon kielen seuran säännöt hyväksyttiin toisessa yleiskokouksessa 25.9.1982
Kuopiossa. Sääntöjen 3. pykälän mukaan
seuran tarkoituksena on 1) savon kielen ja
savolaismurteiden tutkiminen ja hoitaminen, 2) savolaisen puhekielen ja kirjoitetun kielen säilyttäminen ja kehittäminen,
3) kirjailijoiden sanataiteen tutkiminen ja
hyödyntäminen, 4) savolaisen ilmaisun
kaikinpuolinen tukeminen.

Savolaisuutta
laajalla rintamalla
Nimensä mukaisesti seura toimii savolaisen kielen (murteen) ja ilmaisun saralla.
Sitä ei kuitenkaan koskaan ole ymmärretty
rajoitukseksi, vaan toimintakenttänä on
ollut savolainen kulttuuri koko laajuudessaan. Ja jos omat voimavarat eivät
ole riittäneet, on haettu yhteistyökumppaneita.
Ensimmäisten vuosikymmenien tavoitteena oli savolaisen itsetunnon nostattaminen merkkihenkilöiden, historiallisten
tapahtumien, kulttuurin ilmenemismuotojen ja taloudellisten saavutusten avulla.

Savon kielen seuran hallitus koolla v. 1997. Vas. Unto
Eskelinen,Tuomo Loikkanen, Leo Puurunen, Olli Murtorinne,
Mauno Ikäheimonen, Laina Utriainen, Aune Räsänen, Eila
Ollikainen, Aarno Kellberg ja Osmo Hänninen.
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Kalevalan 150-juhlavuosi 1985 tarjosi
tilaisuuden muistaa savolaisia runonlaulajia kotipitäjiin hankituilla laatoilla; niitä
saatiin peräti 7 kappaletta (Johan Repo
Sonkajärvi, Mikko Torvelainen ja K A
Gottlund Juva, Johan Alopeus Leppävirta,
Reinhold Becker Kangasniemi, Adolf Ivar
Arvidson Iisalmi, Pietari Väänänen Muuruvesi, Antti Vartiainen Kiuruvesi). Menettelytapa oli, että seura teki laatan hankkimisesta ja paljastusjuhlasta ehdotuksen
kunnanhallitukselle, ja se myös yleensä
meni läpi.
Historiasta löytyi savolaisvaikuttajia,
joista ei ollut aikaisemmin kuultukaan,
kuten Maaningalla syntynyt kreivi, kenraali ja diplomaatti Johan Henrik Tawast
(1763-1841), yksi Ruotsin vallan ajan
vaikutusvaltaisimpia henkilöitä. Hänestä
tehtiin kaksi patsasta, toinen Maaningalla,
toinen Kuopion kaupungintalon aulassa,
sekä Snellman-instituutin julkaisu.
Suomen kielen professori Lauri Kettuselle seura hankki neljä muistomerkkiä:
yhden Tarton yliopistoon, toisen Kuopion yliopistoon, kolmannen kotipitäjään
Joroisiin ja neljännen kielentutkimusmatkojen kohteesen
metsäsuomalaisten
Värmlantiin; kaikki tunnetun virolaisen
kuvanveistäjä Aulin Rimmin muotoilemia. Muistomerkkien paljastukseen Tar-

tossa 1991 ja Värmlannissa 1997 seura
osallistui mieleenpainuvilla matkoilla.
Savon kulttuuripäivät ovat olleet Osmo
Hännisen ideoima tapahtuma. Päivien
tunnus uatra, savolainen innovaatio, on
kasken muokkaamiseen kehitetty auramalli, joka edisti savolaisten kaskitalouden
leviämistä. Kulttuuripäivien tunnuksena
kiertänyt aito aura on maakuntaneuvos
Olli Kervisen Etelä-Savosta tallettama ja

Aulin Rimmin töitä: Lauri Kettusen
muistolaatta 1991 Tarttossa, toisena
professori Paul Alvre, ja Johan Henrik
Tawastin patsas Maaningalla 1999.
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lahjoittama, nykyisin Kuopion yliopiston
tiloissa säilytetty.
Ensimmäisiä Savon kulttuuripäiviä
vietettiin Kuopiossa 1982
ja sen jälkeen vuoden parin välein kaikkiaan 22
kertaa. Alkuun seura osallistui ohjelman
järjestämiseen, sittemmin ohjelma oli
kuntien kulttuuritoimen suunnittelemaa.
Yksi syy kulttuuripäivien kuihtumiseen
2000-luvulla olikin kulttuurimäärärahojen
supistuminen. Toistaiseksi viimeiset Savon kulttuuripäivät pidettiin Varkaudessa
vuonna 2006.
Osmo Hänninen saattoi
kiteyttää
seuran ensimmäisen 10-vuotiskauden tulon tuloksia (SS 22.3.1992):
”Savolaiset tuntevat nyt aikaisempaa
paremmin menneisyytensä ja osaavat arvostaa omaa kieltään kulttuurinsa ytimenä. “
Savon kulttuuripäivien lisäksi salit ovat
täyttyneet savolaisuuden merkeissä myös
muulloin. On saatu aikaan toistakymmentä
muistomerkkiä -tuskin missään on ollut
aihetta pystyttää muistomerkkejä kansan
ihmisille kuin Savossa, missä kansallisen
kulttuurimme heräämiselle kivettiin tie
1700-1800-luvuilla kirjoittamalla muistiin
kansanrunoutta, tarinoita, musiikkia ja loitsuja ”.

Pöytäkirjoja seuran
virallisella kielellä
Alkuvuosien pöytäkirjoista kuvastuu
oman kulttuurin löytämisen into. On murreseminaaria, esityksiä Gottlundista, Collanista ja runonlaulajista. Kesätapahtumien esitelmöitsijöinä on kielen ja kulttuurin
parhaita asiantuntijoita.
Sihteerit kirjoittivat pöytäkirjat ja toimintakertomukset joustavasti sekaisin
seuran virallisella kielellä elikkä savon
murteella ja suomeksi. Esimerkki Risto
Juvosen kirjoittamasta vuesjkertomuksesta 1986.
”Iisalamessa piettiin vuoskokkoos

Osmo Hänninen ja Savon kulttuuripäivien Uatra.
Sventuuvan kapinetissa. Siäntöjen kymppipykälän asiat käätiin läpi. Sitten olivat
Savolaiset maailmaa valloittamassa rohvessori Seppo Suhosen suulla. Liikkeelle
panevana voimana savolaisten laajaan
muuttoliikkeelle olivat 1500-luvulla kuningas Kustaa Vaasan asutusohjelma ja uudisraivaajahenki. Muilta suomalaisilta heimoilta puuttui tämä henki. -Mutta nyt
mualima vallottaa Savvoo 1) Savossa
muuttotappioita etelään ja 2) vieraskieliset
sanat ympäröevät savolaesia. ”
Savon kielen seura on koko olemassaolonsa ajan kantanut huolta murteen
tutkimuksesta. Seuran nimeen suunniteltiin alussa jopa tutkimus-lisäystä, mutta ilmeisesti se todettiin liian vaativaksi.Seuran
yhteyteen perustettiin Savolaismurteiden
tutkimusrahasto 26.3.1991 aloitteentekijänä professori Terho Itkonen. Seura siirsi 5 000 markkaa pääomaksi, ja rahastoon
toivottiin lahjoituksia, mutta niitä kertyi
niukasti. Rahastosta on kuitenkin voitu
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Seuran sihteeri
ja Aakustilehden ensimmäinen toimittaja Lassi
Koponen.

teen peräkaneetista 1989: ”Suotakoon
sihteerille anteeksi kun hän ei kiireen
hötäkässä joutanut kääntämään tätä kirjettä savon kielelle. ”
Murteella kirjoittaminen vaatii kaksinkertaista vaivaa, koska siinä on koko
ajan kuunneltava myös puheääntä eivätkä kirjaimet silti tahdo asettua äänteiden
mukaisesti. Mutta savolaisuus voi pesiä
tekstissä muutenkin kuten Lassi Koposen
jäsenkirjeen jatko osoittaa. Aiheena oli
muistuttaminen maksamattomista jäsenmaksuista, ja voi miten nautittavalla tavalla karhuaminen tapahtuu.
”Seuran toiminta on niin humanistista
jotta seuraan kuulumisen etuoikeudesta ei
ole kaikistellen muistettu periä vastiketta.
Oheisen pankkisiirtolomakkeen avulla
voit varmistaa jäsenyytesi, jäsenmaksu
on edelleen 20 mk. Jos jollakulla sattuisi
olemaan rästissä aikasempienkin vuosien
jäsenmaksuja, voi piinasta päästä maksaa
rätkäyttämällä kaikki jäsenyysverot kerralla. Huomautettakoon, että Savon kielen
seuran jäsenluettelo on niin harvoja rekistereitä, joihin kuulumista pidetään ansioina eikä erehdyksenä. Pidä siis huoli ettei
nimesi tipahda listalta.

myöntää pienehköjä avustuksia mm. paikallisiin tutkimuksiin.
Suurimpia ovat Jukka Lappalaiselle
myönnetty Ylä-Savon murrekirjaan, ja
nyt hän tiettävästi suunnittelee kokoamistyön jatkoa. Tuusniemeltä kotoisin oleva
Anne-Maria Nupponen ilahdutti viime
vuonna murteeen puhujien käsityseroja
selvittelevällä tohtorinväitöskirjalla ItäSuomen yliopistossa ja hänelle myönnettiin tunnustus. Joensuun ja Kuopion
yliopistojen yhdistyminen Itä-Suomen
yliopistoksi on virittänyt jatkossa toiveita
murteiden tutkimuksen vahvistumisesta.
Murteella muotoillut hauskat pöytäkirjat muuttuvat hiljalleen yleiskielisiksi, ja
syy selviää Lassi Koposen jäsentiedot-

”Savolaisten millenium”

Tuhatvuotinen Savo-juhlakulkue
Kuopiossa v. 2000.

Tuhatvuotinen Savo-projekti päätteli
komeasti - paitsi toisen vuosituhannen -

Osmo Pekonen esittelee
Maija Turusen yllä olevaa
Tuukkalan pukua Vehmersalmella 1999.
seuran toisen vuosikymmenen.
Ajatus tuhatvuotisesta Savosta
oli Tuukkalan mailta kotoisin
olevan historioitsijan, dosentti Osmo Pekosen oivallus:
pysyvä asutus Savoon rupesi
tulemaan hautalöytöjen perusteella vuoden 1000 paikkeilla.
Vastaanväittäjiäkin
ilmaantui, kukapa tuolloin
olisi vuosilukuja muistiin
merkinnyt, mutta vanhan vuosituhannen
puolella alkanut ”savolainen millenium”
tarjosi erinomaisen syyn peilata maakunnan historiaa ja tuotti juhlaketjun EteläSavosta yliseen Savoon.
Pohjois-Savossa Vehmersalmi ehätti
ensimmäisenä juhlimaan ja siellä pantiin
kaikki peliin kuten Aune Räsänen historiikissa kertoo. Tuhatvuotisen Savon
päätösjuhla pidettiin Kuopiossa 13. 8.
2000. Tuhatvuotisen Savon pysyviä muistoja on vuoden aikana ilmestynyt Matti
Lehmosen kääntämä ”Kalevala savon
kielellä”. Jotkut sanovat sitä jopa lystimmäksi kuin Lönnrotin työstämää ”vaka
vanhaa” Kalevalaa.
Vuosituhannen vaihtuminen merkitsi
monessa järjestössä muutosta. Vanhoja

Kalevalan savontaja Matti Lehmonen.

Nuoremman
polven murteen taitajia.
Olavi Rytkönen (oik.)
jututtaa Jari
Kännistä.
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partoja jättäytyi syrjään ”kun nyt on
uusi vuosituhat”- perustelulla. Uusia toimintatapoja syntyi ajan hengestä itsestään,
yksi sellainen oli ”murreboomi” syntyminen eli murteiden käytön laajeneminen
aikaisemmin kirjakielelle varatuille alueille (Varsinais-Suomi Heli Laaksosen
runot). Olli Rytkösen Obelix-sarjakuvan
voitto herätti (2002) uskon savon murteen
kirjalliseen ilmaisun mahdollisuuksiin ja
alkoi tuottaa savoksi käännettyjä julkaisuja uskonnollisesta kirjallisuudesta alkaen.

Murretorista
2000-luvulla Savon kielen seurassakin toiminnan painopiste on siirtynyt
kakkospykälän mukaiseen puhekielen ja
kirjoitetun kielen kehittämiseen ynnä savolaisen ilmaisun kaikenpuoliseen tukemiseen.
Entinen kuopiolainen, stadilainen
Arkki Hyvönen tuli ehdottamaan 1999
ideaa Kuopion murretorista, kesäisestä
murteiden kohtaamispaikasta ”Hyte parkin” malliin ja Veikko Nissisen kanssa he
vetivät murrepuheita useana kesänä.
Kymmenen vuoden aikana murretori
vakiinnutti paikkansa kaupungin kesätapahtumien joukossa ja turistien ku-

Kuopion
murretorilla Unto
Eskelinen
ja Arkki
Hyvönen.

Kuulolla
Veikko
Ilmari
Nissinen.

untelukohteena.
Kesällä
2010 murretori jouduttiin siirtämään
kauppatorin remontin alta satamatorille, mutta yleisö
on seurannut mukana niin
kuin esiintyjät maakunnasta, kuten murremestarien
tähdittämä
Heinäahon
näytelmäpiiri, soitinyhtye
Savonia ja savolaiset peliAnneli Valta-Lisitsin (oik.) ja Hellevi Piispanen valtasimanniyhtyeet.
vat
kärkisijat murteella puhumisen SM-kisoissa v. 2001.
Alkuperäistä ideaa murteiden kohtaamisesta toteuttaa vakiin- muutakin äidinkielen monimuotoisuutta
tunut karjalan kielen päivä. Yhteistyö- on aina tuettu. Seura järjesti Kuopiossa
kumppanina satamassa on ollut myös omaksi tunnetun runoilijan Lassi NumTaidetorin organisaatio.
men –seminaarin 2003 ja oli yhtenä
Uuden vuosituhannen idea ovat ol- koollekutsujana valmistelemassa hänen
leet maakunnallinen ja valtakunnallinen nimikkoseuransa perustamista 2008.
murteella puhumisen mestaruuskilpai2000-luvulla
amerikansuomalaisten
lut. Savon kielen seura oli perustamassa FinnFest-juhliin (2001 Philadelphia,
1999 Suomen Heimot ry. järjestöä, jonka 2002 Minnesota) suuntautuneet mattavoitteena on kulttuurillinen yhteistyö kat laajensivat savolaisuuden näköaloheimojen kesken. Eniten huomioita on ja metsäsuomalaisten muuttoliikkeestä
saanut sen järjestämä SM- kilpailu mur- nykyhetkeen saakka. Nämä vain muuteella puhumisen taidosta. Ensimmäisen tamina poimintoina Savon kielen seuran
kilpailun v. 2001 Savonlinnassa voitti kolmikymmenvuotiselta taipaleelta. Seulapinlahtelainen Anneli Valta-Lisitsin ja ra on pystynyt joutavasti muuttamaan toiSa-von naiset ovat senkin jälkeen voit- mintansa painotuksia. Näin tehden uusia
taneet kisassa kaksi kertaa mestaruuden. valtauksia varmaan löytyy tulevinakin
Sa-von mestaruudesta kilpaillaan joka vuosikymmeninä.
vuosi seuran vuosikokouksen yhteydessä.
Eila Ollikainen
Vii-me vuosina kilpailuihin on ilmaantunut myös nuorempaa polvea edustavia Naisääniä Kuopion murretorilla 2011
osanottajia.
unkarilainen Intervox ja Pielaveden
Savon kielen seurassa murteen ohella kansalaisopiston kuoro.

Savolaisia
Philadelphiassa Amerikan
itsenäisyyden
museon edessä
2001.
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Savon kielen seuran 30-vuotisjuhla

Savon kielen seuran juhlaa emännöivät kokemuksella ja taidolla Anna-Liisa
Happonen ja Eila Santanen Savon Tomerista naista. Kuvassa mukana myös Olli Murtorinne ja puheenjohtaja Osmo Hänninen.

Immeisen pittää
olla kolomikielinen

S

avon kielen seura on ollut kolmen
vuosikymmenen kuluessa mukana
järjestämässä lukuisia juhlia,
mutta
vähemmän muistanut omia saavutuksiaan.
Edellisistä vuosijuhlista on jo vuosikymmen. Harvoin mutta hartaasti, ja 24.5. olikin aihetta kertynyt 30-vuotishistoriikin
julkaisemiseen ja savolaisesta kielenkäytöstä tunnustuksen ansaitsevien jäsenten muistamiseen.
Kuopion kaupungintalon salin juhlistajana seuran omat liput ja kukat nostivat
juhlamieltä, ja torstai-iltana sadan hengen yleisömäärä lienee ihan tyydyttävä.
Sa-von Tomerat naiset Anna-Liisa Happosen johdolla olivat valmistaneet kahvin
kanssa tarjottavaksi ryynrieskaa ja täyte-
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kakkua, jotka tekivät hyvin kauppansa
mutta tarjottavaa riitti kunnon kinkereiden
tapaan vielä lähtökupilliseenkin.
Perustajajäseniä oli
mukana kotiseutuneuvos Unto Eskelinen, professori
Osmo Hänninen ja lääninkouluneuvos
Olli Murtorinne. Kotiseutuneuvos Aarno Kellberg Iisalmesta oli lähettänyt pahoittelunsa ettei voinut terveydentilansa
vuoksi osallistua juhlaan.
Juhlan aloituksena kuultiin Riitta Hämeen-Anttilan säveltämä ja Lassi Kettusen sanoittama ”Savon kielen seuran
marssi”. Reipas marssi sai kantaesityksensä kymmenen vuotta sitten samassa salissa
maakuntalaulun vuosijuhlassa, ja soitinyhtye Savoniassa soitti viulua silloin kuten
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Juhlamielellä (vas.) Ritva
Kokander, Leena ja Olli
Murtorinne ja Unto
Eskelinen.

nytkin Riitta Hämeen-Anttila. Lauluosuudesta vastasi
Tuusniemen Iloset –kuoro.
Tervehdyssanoissa puheenjohtaja Osmo Hänninen
muisteli seuran perustamisvaiheita. Eräs lähtökohta seuran perustamiseen olivat Aarno Kellbergin hänelle
lähettämät savolaishenkeä nostattavat
kirjat, ja varsinkin kansanrunouden osaajat ansaitsivat saada tunnustuksensa.
Maakuntaneuvos Olli Kervinen Mikkelistä hahmotti innostuksensa näkyvään
muotoon lahjoittamalla seuralle Savon
kulttuuripäivien tunnukseksi aidon kaskiuatran ja puheenjohtajan harteille viitan.
Sihteeri Eila Ollikainen kertoi seuran
kolmen vuosikymmenen toiminnasta, josta koottu parahiksi juhlan alla ilmestynyt
historiikki ”Joutavilla jottae se tietättää”.
Nimi tulee kotiseutuneuvos Unto Eskelisen kirjoittaman juhlarunon otsikosta.
Entisetkään sihteerit eivät ole olleet
joutilaina vaan Lassi Koponen, Tuomo
Loikkanen ja Marja-Riitta Saastamoinen kertovat Eila Ollikaisen lisäksi tapahtumien tarinat ja aikaansaannokset 19822012. Alkuaikoina seura mm. patisteli
savolaisia kuntia hankkimaan muistolaattoja Kalevan juhlavuonna 1985 kansan-

runouden kerääjille.
Niinikään seura
puuhasi suomen kielen professori Lauri
Kettuselle yhteensä neljä muistolaattaa
kotimaahan, Viroon ja Ruotsiin. Savon
kulttuuripäivien kierto alkoi 1982 Osmo
Hännisen ja Olli Kervisen aloitteesta Pohjois- ja Etelä-Savon kunnissa.
2000-luvun murreboomissa alkoivat maakunnalliset ja SM- murremestaruuskilpailut, joista jälkimmäisissä savolaiset ovat saavuttaneet useita voittoja.
Yleisön suosion on saavuttanut huumorin
ja musiikin värittämä Kuopion murretori,
joka parina viime vuonna on järjestetty satamatorilla.
-Savon kielen seura on pystynyt joustavasti muuttamaan toimintansa painotuksia
Sihteeri
Eila Ollikainen
kertoi
seuran
vaiheista.

Savon kielen
seuran marssin esittivät
Tuusniemen
Iloset-kuoro
ja soitinyhtye
Savonia.
AAKUSTI 2/2012
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Seija Pitkänen kuvaili savolaista rakkautta.

Käyttöä modernille
savolaiselle itsetunnolle

ja näin tehden uusia valtauksia varmaan
löytyy jatkossakin, oli historiikin tekijän
arvio.
Savolaista rakkautta oli otsikkona näyttelijä Seija Pitkäsen lausuntaesityksellä.
Teksteistä erottui ainakin Maria Jotunin tiukkaa kerrontaa ja Merja Tolpin
veikeitä tunnustuksia. Rakkauden koko
kaari, tosin ilman vastapuolen tunnustuksia ja vastaanväitteitä.

Juhlapuhujaksi lupautuessaan Kalervo
Väänänen oli vielä Itä-Suomen yliopiston keulassa, nyt lupausta täyttäessään
Turun yliopiston tuore rehtori. Syntymäseudun Kainuun kainuulainen tuumaileva
pylkkäsyys ei ole rehtorin puheista mihinkään hävinnyt ja ”tavallista viisaampana Väänäsenä” kuuluttaja, artikkelitoimittaja Seppo Kononen hänet esittelikin.
Eikä kuulijoiden tarvinnut pettyä nytkään. Puhuja sovitteli yhteen vaikeita
käsitepareja kuten perinne-muutos, paikallisuus-globaalisuus hakien aikakauden
suurta kaarta.
-Aikakauden
luonteen
ymmärtää
vasta sen lähestyessä loppuaan
eli kun
Minervan pöllö lähtee lentämään, hän
lainasi Hegelin vertausta. Sodanjälkeinen puolen vuosisadan aiKyläpelimannien potpuriin sisältyi uutta ja vanhaa savolaisuutta
(vas.) Riitta Väisänen, Petra
Lisitsin-Mantere ja Petri Makkonen.

30-vuotisjuhlassa vuoroin
naarettiin ja oltiin vakavia.

14
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Tuula Ollila ojensi puheenjohtaja Osmo Hänniselle
kirkkoveneen kiitoksena
vakaasta peränpidosta.
kakausi, jossa suomalainen
hyvinvointivaltio
rakennettiin, on lähestymässä
loppuaan ja siinä muutoksessa kipuilemme. On aika
uudelle unelmalle mutta
emme osaa luopua vanhasta, tähdensi puhuja. Siinä muutoksessa hän näki
käyttöä modernille savolaiselle identiteetille.
Kalervo Väänäsen puhe on toisaalla
Aakustissa.
”Savonkielj, savonkielj sitä kuulla tekköö miel” kuului osana Pohjois-Savon
kyläpelimannien esittämään savolaiseen
potpuriin. Unto Eskelisen sanoitus on
kirjoitettu Kallavesj-laulun mukaelmaksi, ja niin valloittavasti Petra LisitsinMantere, Riitta Väisänen ja Petri Makkonen tämän savolaisuuden kohotuksen
esittivät, että uusintoja varmaan tullaan
kyselemään. Savonkielj, savonkielj ja
Kallavesj –sävelmällä. Voiko laalu enää
sen savolaisemmaksi tulla?

Ansiomerkkejä,
uatroja ja kirkkovene
Varapuheenjohtaja Ritva Kokander

ja hallituksen jäsen Tuula Ollila jakoivat
jäsenille myönnetyt tunnustukset ja huomionosoitukset. Suomen Kotiseutuliiton
kultaisen ansiomerkin saivat emäntä Aune
Räsänen Vehmersalmelta (28 vuotta hallituksen jäsen, runoja, paikallishistoria
ja kolumneja lehdissä), toimittaja Eila
Ollikainen Kuopiosta (18 vuotta hallituksen jäsen, viisi vuotta sihteeri, savolaisen
ruokaperinteen tunnetuksi tekemistä) ja
kirjailija Aarno Kellberg Iisalmesta ( perustajajäsen, 18 vuotta hallituksen jäsen,
laaja kirjallinen tuotanto mm. kotiseutuhistoriallisia näytelmiä).
Seuran peräsimestä kaikki kolmekymmentä vuotta toimintaa johtanut puheenjohtaja, professori Osmo Hänninen sai
Minna Rajamon muotoileman perämie-

Juhlivan seuran tunnustuksen saajia (vas) Eila Ollikainen, Aune Räsänen, Osmo Hänninen, Jukka Lappalainen, Matti Lehmonen, Olavi Rytkönen ja Marja-Riitta Saastamoinen.
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hellisen kirkkoveneen.
Jenni Linnoven muotoileman Uatralaatan saivat vastaanottaa murteen kerääjä
ja kirjoittaja Jukka Lappalainen Lapinlahdelta (hallituksessa 12 vuotta, yläsavolaisen murteen tuntija, kuvataiteilija),
opettaja Matti Lehmonen Rautalammilta
(hallituksessa 5 vuotta, Kalevalan savontaja, esiintyvä taiteilija), savontaja Olavi
Rytkönen Kuopiosta (hallituksessa 10
vuotta, murreboomin suuria nimiä, tavoittanut nuoria kuulijoita) ja entinen
sihteeri ja Aakustin toimittaja Marja-Riitta
Saastamoinen Mäntästä (sihteeri 5 vuotta,
toimittaja 7 vuotta, suoranainen lahja
seuralle, jatkanut lehden avustamista ja
pitämällä yhteyksiä).
Aena valamiina palvelukseen-ruusulla kiitettiin kotiseutuneuvos Anna-Liisa
Happosta, artikkelitoimittaja ja pelimanni
Seppo Konosta ja kotiseutuneuvos Unto
Eskelistä, jotka omalla panoksellaan ovat
vaikuttaneet tämänkin juhlan toteuttamiseen.
Ritva Kokander mainitsi päätössanoissa, että murteet ovat äidinkielemme juuristo ja osa henkilöyttämme. -Murteessa
heijastuvat lapsuus ja läheisyys, henkilökohtaisuus ja aitous ja siksi niillä aikojenkin päästä on vaikuttava ja vetoava voima.
Opettajan kokemuksessa ihmisen pitää
olla kolomikielinen: ensimmäinen kotimainen kotjkielj, syvämmen kielj, toiseksi
puhuttu yleiskieli ja kolmanneksi kirjoitettu kirjakieli.
- Murretta huastava ei oo hienostelija
ja herraskaenen vaihtaessaan puhheessa
yleiskielelle – tilanteen mukaan. Ja jos
kotisseuvulta piäkaapuntiin muuttana
savolainen kiäntää puheeesa savoks osakunnan talakkunajuhlassa tai savon matineassa ei ole kyse epäaidosta muuttumisleikistä vaan paluusta kielen juurille, kielen monipuolisuuden hallintaan.
Ja päätökseksi laulettiin Savolaisen laulusta neljä säkeistöä että mieleen jäi soimaan ”siis maat en muuta tietää voi Savoa
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Savolaisella identiteetillä on
tarvetta globalisaatiossa

H
Aena valamiina -kiitoksen saivat AnnaLiisa Happonen, Unto Eskelinen ja
Seppo Kononen.
kalliimpaa”.

Onnitteluja ja muistamisia
Pohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten
liiton puheenjohtaja Marja-Sisko Pihl
mainitsi onnittelupuheenvuorossaan kotiseutuväen löytäneen alueelliselle yhteistoiminnalle muotoja kuten Vuoden kotiseututeko-tunnustuksen jakamisen. Yksi näitä
tunnustuksia on tullut juhlivaan seuraan.
Merkittävää on myös mahdollisuus
tukea yhdistysten hankkeita taloudellisesti minkä puhuja toivoi innostavan toimintaan.
Juhlivaa Savon kielen seuraa olivat
muistaneet eri muodoin onnitteluin ja lahjoituksin Pohjois-Savon liitto, Suomen
Kotiseutuliitto, Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto, Juankosken kulttuurihistoriallinen seura, Tervo-Seura,
Ylä-Savon Seura, Savon Tomerat naiset,
Tuusniemen kunta, Kuopion kaupunki,
Iisalmen kaupunki, Pielaveden kunta,
kirjailija AarNo Kellberg ja emäntä Aune
Räsänen.
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Teksti: Eila Ollikainen
Kuvat: Teuvo Laakkonen

yvät juhlavieraat, ensimmäisenä haluan lausua kiitokseni siitä, että sain
tilaisuuden osallistua tähän Savon kielen
seuran 30-vuotisjuhlaan kutsuttuna juhlapuhujana.
Kun professori Osmo Hänninen viime
syksynä kutsun esitti antoi hän puheeni otsakkeeksi: ”Juuret Savossa - ajatukset
maailmalla”.
Otin vapauden tulkita otsaketta haluamallani tavalla ja päätin, että en edes yritä
puhua kielen tai murteiden merkityksestä,
koska tietoni niistä ovat niin vajavaiset.
Ymmärrän kuitenkin, että kieli on ehkä
vahvin ryhmäidentiteettiä synnyttävä asia.
Päätin yrittää pohtia sitä, mitä käsitepari
perinne ja muutos ja toisaalta käsitepari
paikallisuus ja maapalloisuus tämän
päivän Suomessa oikein tarkoittavat.
Kerron subjektiivista käsitystäni siitä,
millaisessa maailmassa oikein elämme
ja miksi se on muuttumassa. Jätän poliitikoille arvailun siitä, miten se on muuttumassa. Lopuksi yritän yllättää teidät arvailulla siitä, mikä moderni savolaisuus ja
savonkielisyys voisivat merkitä.
Aidon ja oikean perinteen arvon säilyttäminen ja samalla muutoksen välttämättömyyden ymmärtäminen ovat hyvän
yhteiskunnallisen kehityksen peruselementit. Mielestäni tämä pätee niin hengenelämän kuin liike-elämän kyseessä
ollen.
Menneisyyden ymmärtäminen ja ennakkoluulottomuus tulevaisuuden suhteen
ovat aina olleet sivistyksen ja edistyksen
keskeinen sisältö. Niihin on sisäänrakennettuna myös ihmisyyden keskeiset elementit: ymmärrys, kunnioitus ja suvaitsevaisuus toisiamme kohtaan.
Hyvät kuulijat, alkuun päästäkseni lain-

Juhlapuheessa rehtori Kalervo Väänänen
pohdiskeli perinteen ja muutoksen,
paikallisuuden ja globaalisuuden yhteen
sovittamista.
aan filosofi Hegeliä, joka viisaasti totesi,
että ”Vasta hämärän langetessa aloittaa
Minervan pöllö lentonsa”.
Tällä lauseella Hegel tarkoitti, että vasta
aikakauden lähestyessä loppuaan alamme
ymmärtää sen todellisen luonteen, olemuksen ja sen oleellisen sisällön.
Tämä on helppo uskoa todeksi. Samantekevää onko kyseessä yksittäisen ihmisen
elämä tai yhteiskunnan, tai vielä suuremman kokonaisuuden, esimerkiksi kulttuurin tai vaikkapa jonkin eliölajin, kehityskaari.
Suomen valtiollista historiaa tarkasteltaessa, kansallisen heräämisen aika ja tietoinen tai tiedostamaton itsenäisyyteen
valmistautuminen olivat tyypillisesti aikaa, jolloin Minervan pöllö lensi sen valta-
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ja aaterakennelman yllä, joka oli luhistuva
ensimmäisen maailmansodan pyörteisiin.
Kuten tiedämme nyt, myös moni ”Savon
juurinen” oli mukana siinä joukossa, joka
ymmärsi ajan koittaneen.
Valtiona itsenäisyytemme syntyi pienenä osana suurta muutosta. Se liittyi
yhden aikakauden päättymiseen ja siinä
oli oleellisena osana aiempi kansallinen
herääminen. Uuden aikakauden alun kuohunta ja myllerrys ympärillämme kuitenkin jatkui vahvana ja Eurooppa ajautui
pian, ja Suomi siinä mukana, uuteen kaaokseen.
Sodan jälkeisen puolen vuosisadan
aikana syntyi sitten se Suomi, jota oma
sukupolveni kutsuu suomalaiseksi tai
pohjoismaiseksi
hyvinvointivaltioksi.
Monella kriteerillä mitattuna sitä voidaan
nimittää myös sivistysvaltioksi ja oikeusvaltioksi.
Viime vuosikymmeninä syntynyt Suomi oli sodan käyneen ja sitä seuranneen,
eli oman sukupolveni, sekä unelma että
työn täyttymys. Nyt kipuilemme koska on
aika uudelle unelmalle, mutta emme osaa
vielä luopua vanhasta.
Nyt olisi erityisen tärkeää oivaltaa, että
nykyinen Suomi ei syntynyt pelkästään
omasta työstämme vaan myös siitä suotuisasta ympäristöstä, jonka historiallisesti katsoen pitkäaikainen rauhantila Euroopassa loi.
Uskon, että olen nyt elänyt riittävän
kauan, ja nähnyt riittävästi ankaran viime
vuosisadan loppupuoliskoa, ymmärtääkseni, että Minervan pöllö on jo aloittanut
lentonsa siinä Suomessa, joka syntyi ensimmäisen maailmansodan kurimuksesta,
ja joka karkaistiin vuosisadan toisessa suuressa koettelemuksessa.
Uskon, että suomalaisessa yhteiskunnassa yksi aikakausi on nyt päättymässä ja
haparoimme vielä uuden, tulevan päivän
aamuhämärässä. Kenelläkään ei vielä ole
kovin tarkkaa tietoa siitä, millaisena se
päivä valkenee.
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Aikakausien murroskohdassa on erityisen tärkeää oivaltaa perinteen arvo ja sen
merkitys siltana uuteen siirryttäessä.
Mutta yhtä tärkeää on oivaltaa myös
perinteen taakka ja sen mahdollinen kahlitseva vaikutus niihin yhteiskunnan rakenteisiin, joiden muuttamisesta on jo tullut välttämättömyys.
Palaan vielä hetken kuluttua tähän
käsitepariin perinne—muutos. Sitä ennen
tarkastelen lyhyesti toista mainitsemaani
käsiteparia paikallisuus—maapalloisuus.
Yritän myös osoittaa miten läheisesti
nämä sanaparit liittyvät tänä päivänä toisiinsa.
Suurimmat yhteiskunnallista muutosta ajavat voimat eivät mielestäni tämän
päivän Suomessa ole vanhassa mielessä aatteellisia. Ne eivät myöskään
ole suoraan meidän itsemme aiheuttamia
tai tilaamia vaan ovat suurelta osin syntyneet paljon meitä suurempien kansakuntien kääntäessä kylkeään. Tämän vuoksi
meidän tulisi pystyä analysoimaan tilannetta paljon viileämmin ja järkiperäisemmin kuin nyt poliittisessa keskustelussa
teemme.
Oman tulkintani mukaan maailmassa on
nyt meneillään kolmas todellinen maapalloistumisen eli globalisaation aalto. Ensimmäiseksi lasken suurten löytöretkien
ajan, jolloin opimme ymmärtämään millaisella planeetalla asumme.
Suuret löytöretket valmistelivat valtarakenteen, joka tarvittiin synnyttämään toinen globalisaation aalto. Maailmankaupan
kasvaessa se alkoi muodostua 1800-luvulla ja päättyi surullisesti ensimmäiseen
maailmansotaan. Se puolestaan johti protektionismiin, yhteiskuntien sulkeutumisiin, kansallisuusaatteiden vääristymiin ja
lopulta toiseen maailmansotaan.
Tällä laskutavalla elämme nyt kolmannen maapalloistumisen aallon alkua. Monet valtarakenteet ovat muutoksessa.
Myös tämän maapalloistumisen aallon taustalta löytyy joukko teknologisia
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läpimurtoja, joihin myös Suomi, ainakin
hetkeksi pääsi hyvin mukaan.
Meneillään olevaa globalisaation aaltoa
puskee eteenpäin maailman digitalisoituminen ja työn, eritoten teollisen tuotannon,
mutta lisääntyvässä määrin myös palvelutuotannon automatisaatio. Tähän liittyy
oleellisena seikkana se, että moni työ on
enää hyvin vähän paikkasidonnaista. Tieto
siirtyy sekunnissa maailman laidalta toiselle. Tällä on ollut dramaattinen vaikutus
työn luonteen muuttumiseen.
Hyvät kuulijat, mitä tekemistä edellä sanomallani on savon kielen tai savolaisuuden kanssa. Pinnallisesti tarkastellen ei
mitään. Väitän kuitenkin, että oikein hyödynnettynä paljonkin.
Se mitä yritin äsken sanoa, on seuraavaa.
Oma yhteiskuntamme on syvällisessä
muutoksessa. Aito ja oikea perinne ei estä
välttämättömyyden tunnustamista vaan
toimii siltana uuteen aikaan.
Oman yhteiskuntamme välttämättömien
rakenteellisten muutosten ja toisaalta
maapalloistumisen myötä tarvitsemme
uusia yhteisöllisyyden ja identiteetin ilmentymiä. Erilaisten verkkoyhteisöjen ja
spontaanisti syntyvien liikkeiden olemassaolo on hyvä esimerkki tästä tarpeesta.
On selvää, että erilaisia rajoja piirrellään
vallan merkkeinä maailmassa vielä pitkään. Oma kuntarakennekeskustelumme
on hyvä merkki siitä, miten sensitiivisestä
asiasta on kysymys. Yhä merkittävämmiksi tulevat tulevaisuudessa kuitenkin
erilaiset, ilman fyysisiä rajoja toimivat
toiminnalliset yhteisöt. Ne tulevat korvaamaan osaa siitä ihmisen yhteisöllisyyden ja identiteetin kaipuusta, jonka
nykyisiä ilmentymiä ovat esimerkiksi
kunta ja kansallisvaltio.
Ihmisen yhteisöllisyyden tarve ja kieli
yhtenä sen keskeisenä tunnuksena oli aikoinaan voimakas kansallisvaltioita synnyttävä voima. Viime vuosikymmeninä
opimme toimimaan pitkälle kylä-kuntalääni-valtio -akselilla. Tänään toimimme

arkielämässämme enenevässä määrin ohi
sekä kunnan että kansallisvaltion ja lääniä
tuskin enää kukaan edes muistaa.
Olisiko taas aika sille, että identiteettimme rakentuisi enenevässä määrin jollekin ihmisen oman ilmaisun ominaisuudelle, esimerkiksi murteelle. Olisiko aika
luoda moderni savolainen ja savolaisuus,
jonka itsetunto ei tunne maan rajoja, vaan
toimii sulavasti kaikilla mantereilla.
Savon kielen seuralla on mielestäni
oivallinen mahdollisuus olla esimerkillisenä toimijana tulevaisuudessa myös
tämän uuden identiteetin rakentamisessa.
Kalervo Väänänen

Pihlajankukkia
Tänään sanon:
- Menen katselemaan
kedon kukkia!
Kuljen pihasta pois
Myllymäen peltotiellä
ja kukkien kirjo
on runsas ja koskettava.
Pihlajat kukkivat,
kantavat kruununsa
painon, kuin olisivat
unohtuneet entisaikaan.
Taaempana kesävedet
tyyninä ja kiittäen
onneaan olla hiljaa.
Rantamilla valkeat kielot
rivissä, kuin siskoparvi.
Pääsky liitää räystään alle
savenväriseen pesäänsä.
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Rakkaavenpullaa

S

avolaisen ruokaperinteen tallentaja ja
keittokirjan kokoaja Bertta Räsänen
(1921-1994), joka oli syntynyt Riistavedellä, kertoo savolaisessa keittokirjassaan
vehnäpullasta, joka alkujaan oli harvinaista herkkua. Sitä leivottiin vain jouluksi ja
pariksi muuksi juhlapyhäksi. Tosin pidoissa vehnästä sentään tarjottiin – kuuluihan
pullapalanen rusinasopan kanssa tarjottuna pitojälkiruokiin.
1930-luvulla pullassa ruvettiin käyttämään mausteita ja muitakin makua antavia aineita enemmän. Voita, sokeria ja
kardemummaa pantiin jo tavalliseen sunnuntaipullaankin. Kuopion markkinoilla
myytiin rakkaavenpullaa. Se oli leivottu
suuriksi levyiksi, joista toivomuksen mukaan leikattiin markan tai kahden markan
palasia. Myyjät tekivät kauppaa, kuten
helppoheikit. Myyntiä säesti kova huuto,
jotta ostajat tietäisivät ”missee myyvvään
rakkaavenpullaa.”
Tavallisellakin pullalla on monta nimeä,
kuten ”rakkaalla lapsella” kuuluukin olla.
On lämpöspulla, pitko, leettavehnänen,

P
Bertta Räsänen leipoi kalatkin kukoiksi.
lettipulla, sunnuntaipulla, voipulla, kiekkopulla, kranssi, juhlapulla, rusinapulla,
pikkupulla, munkki, korvapuusti.
Pullan merkitys nykyaikana on vain
kasvanut. Tuoretta pullaa halutaan pöytään
kuin pöytään, arkipäivänä ja juhlahetkiin.
Kahvi ei maista miltään, jos pullaa ei ole
tarjolla. Pullan asemaa kuvaa hyvin sekin
monien vuosien takainen muisto.
Kotikylälleni Mustinlahteen oli saatu
sähköt 1948. Menin isäni kanssa käymään
rajanaapurissa Patvikossa. Sielläkin iloittiin sähkön saamisesta kylälle. Mieleeni
jäi Patvikon Otto-isännän tyytyväinen
sanonta: - Kun sähköt suatiin, niin pullaleetattii naaraavat ruokahuoneen hyllyllä...
Aune Räsänen

Kesän aikana ilmestyneitä teoksia

K

uopiolaisen Maaria Leinosen
runokoelma Huomisen ovella
ilmestyi vaivihkaa kesällä. Helmenä se
loistaa Kirjapajan syksyn katalogissa.
Ei sanoja voi saalistaa.
Metsästää kuin
perhosia haavilla.
Tulevat
jos ovat tullakseen
Syntyvät.
Kipu kätilöi.
Murhe kastaa.
Ilon sanatkin.
Ja juuri ne. Juuri ne.
Kymmenen vuoden urakka on takana
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Savolaista huumoria
yläsavolaisille

kirjailija, kustantaja, kääntäjä Leevi Lehdolla takana, kun vahva opus saatiin painosta ulos. James Joycen Ulysses (Gaudeamus) on nyt lukijoiden ilona. Lehtohan
on tullut Kirjakantti-vuosien myötä kuopiolaisille tutuksi.
Onko vielä lukematta Pentti Saarikosken Odysseys (Tammi 1964)? Vertailukohtia löytynee.
Suonenjokelaiselta Jope Pitkäseltä ilmestyi vastikään 25. albumi Persupolis
(Lempo Kustannus). Jorma Jope Pitkänen
tunnetaan Näkymätön Viänänen -kuvistaan, joita hän piirtää Savon Sanomiin.
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ääkaupunkiseudulla toimiva Ylä-Savon seura piti sääntömääräisen kevätkokouksen. Tiukkojen kokousasioiden
lisäksi seuralaisille viihdykettä ja huumoria tarjosi toimittaja ”viäräleuka” Olavi
Rytkönen Kuopiosta.

Seuran toiminta
Ylä-Savon seura ry toimii pääkaupunkiseudulle Ylä-Savosta muuttaneiden henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä sekä
muiden Ylä-Savon perinteitä kunnioittavien yhdyssiteenä.
Alun perin seuraan kelpuutettiin vain
yhdeksästä yläsavolaisesta kunnasta
lähtöisin olevia henkilöitä. Kunnat rakentuivat Iisalmen kaupungin ympäristöstä:
Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti,
Pielavesi, Rautavaara, Sonkajärvi, Varpaisjärvi ja Vieremä. Nykyisin seuraan
voi liittyä kuka tahansa savolaismielinen
henkilö.
Seura on valinnut toimintansa keulakuviksi piällysmiehiä, joita ovat olleet hyvin
erilaiset henkilöt niin politiikan, taiteen,
tieteen ja kirjallisuuden aloilta. Seuraan
kuuluu 200 jäsentä. Sääntömääräisten
kevät- ja syyskokousten lisäksi järjestetään teatteriretkiä ja tutustumisia mielen-

Esiintymisvuorossa Olavi Rytkönen.
kiintoisiin kohteisiin.
Yläsavolaista ruokaperinnettä pidetään
yllä tarjoamalla kevätkokouksessa talkkunaa ja tirripaistia ja syksyllä mykyrokkaa.

Savonmurretta
helsinkiläisittäin
Seuralaisten kieli vaihtui jo kokouspaikan ovensuussa. Olavi Rytkönen palautti
seuralaisten mieliin ”oekeen kielen” ja
iloinen murrekeskustelu valtasi kokousväen. Rytkönen pisti seuralaisten suupielet kovalle koetukselle, kun murresanoja
haettiin ja pitkiä murrelauseita toisteltiin
perätysten. Seuran oma jäsen Elsa Juntunen lauloi Hilmasta ja Onnista sekä
”savonmuan hilimasta”. Nuorta verta
musiikin saroilta toi Jussi Ollikainen,
joka esitti Beatles- ja Tapio Rautavaaran
musiikkia uusin versioin.
Nautittavien musiikkiesitysten jälkeen
syötiin talkkunaa ja tirripaistia. Seura
kartutti kassaansa pitämällä arpajaiset.
Seuran taloudellinen tilanne tulee pääasiassa jäsenmaksuista, arpajaistuloista ja
joistakin pienistä tuista.
Teksti ja kuvat Kaija Pulli

Ritva Kolehmainen

Jussi Ollikainen viihdytti kitaroineen.
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Vaikuttiko
Joelin ja Marian
suhde
Tarkiaisen
arvosteluun
Putkinotkosta?

Nuori Joel
Lehtonen ja
kirjailija
Maria Jotuni.

Pekka Tarkan Joel Lehtonen II
1918-1934 täyttää kaikki odotukset

I

nnostuksella odotettu, kiinnostuksella
vastaanotettu tri PekkaTarkan elämäkertatutkimus kansalliskirjailija Joel Lehtosesta (Joel Lehtonen II Vuodet 1918 1934, 592 sivua, Otava 2012), tuli pitkinä
pääsiäispyhinä luettua, käsiteltyä; kai osittain sulateltuakin.
Taattua työtä, ihmeteltäviä voimavaroja
ja tietopohjia tekijältään!
Ja ei pelkästään tämän ’tiiliskiven’
kohdalla, vaan kun muistamme miehen
aikaisemmat tutkimukset Karolina Heikaraisen pojan ihmeellisistä seikkailuista,
kirjaan viedyistä, niin iloisesti hämmästyttää, miten paljon Tarkka on löytänyt aivan
uutta aineistoa teokseensa. Palaamatta
romaanikirjailijan isyysongelmiin (jotka
kiinnostavat etenkin niitä, joita varsinainen kirjallisuus ei sytytä, enemmänkin
tirkistelevät lääkärisarjat!). Vaikkakin
eräässä toisessa yhteydessä Tarkka valisti
allekirjoittanutta, mylläri Matti Liukkouskossa olevaa, että Joelin isä saattoi olla
Ossian Wallenius, suojeluskuntakenraali K.M.W:n isä, josta tuli myöhemmin
mm. Suomen pankin Kuopion konttorin
johtaja. Tämän mukaanhan ’kapinakenraali’ ja isättömäksi julistettu Lehtonen
olisivat olleet veljeksiä! Ystäviä he olivat
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ainakin pitkässä elämänjuoksussa. Ja hyvä
ystävyys käy siinä missä veriveljeyskin.
Mutta mitäpä noita jatkuvasti jauhamaan, isyysongelmia. Ei niistä uusia kuvia enää välähtele; kun ei tarvitsekaan. Ei
liioin lopun ratkaisuista. Kun työn raskaan
raataja on täyttänyt tehtävänsä, hänen eväslaukkunsa on aivan pölisevän tyhjä, niin
miksi hän ei voisi tehdä henkilökohtaista
ratkaisuaan?
Niin miksi…
Kaikkihan nykyajassa tietävät ja tuntevat, että Lehtosen suurromaani Putkinotko
nosti tekijänsä kotimaisen kaunokirjallisuuden Araratille. Jossa jo Kiven kova
Seitsemän veljestä odotti. Ei kuitenkaan
yllätyksenä ja aiheetta, vaikka muutamat
1920-luvun hienohelmakriitikot (miehet
mukana!) yrittivät rusentaa miehen rukiisen huipputyön vehnästelemällä.
Jonka ’työstämisessä’ hän ei enää
kaivannut kenenkään rohkaisevaa apua.
Ei edes Sylvia Avellanin, kirjeenvaihtokumppaninsa, jolle hän kirjoitti alppimaisemista kaikenlaista. Mm. että ”Juhani
Aho rakastaa minua…”, ja montakin kertaa afääriasioista, että ”rakas rouva kun
ei ymmärrä näistä talousasioista yhtään
mitään…niin minä neuvon”.
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Prof. Viljo Tarkiainen (Juvalla 1879
syntynyt) kirjoitti Valvojassa Putkinotkosta, että ”oli syntynyt muistelmateos,
jossa olisi riittävästi ainesta hallittuunkin
taideteokseen, mutta joka nyt on jäänyt
luonnosmaisen hölläksi aineskokoelmaksi
ja josta puuttuu sisäinen ehdottomuus ja
viimeistely.”
Jaaha, että ehdottomuus ja viimeistely… Ja Lehtonen oli varma, että juuri tämä
teos, tämä aurinkoinen, viisas ja lempeä
Putkinotko oli niin viimeistelty että siinä
oli kaikki mitä ihmiselon ihanuuteen ja
kurjuuteen kuuluu. Esim. korkeatasoinen
kaunokirjallisuus.
Kun mies kypsytteli, taltioi äkänystyröissään aiheet ja ainekset mestariteokseensa Savon rakkailla rannoilla, purki
ne sitten valmiina paperille Hämeessä
Vanajaveden rantamilla, ei Vähä-Vohlin
saaressa, niin hän tiesi, kaikilla aisteillaan
ymmärsi, että se oli siinä!
Vaikeaa on kuvitella, että Juutas
Käkriäisestä ja hänen lapsilaumastaan saisi ’paremman’ ”sisäisesti ehdottoman ja
viimeistellyn” fiktiivis-dokumentaarisen
romaanin. Jos se ei savolaisvoimin irtoa,
niin tokko siihen olisi pystynyt edes Jussi
Talvi tai Maila Talvio; vain kaksi nimeä
mainitakseni…
Hauska yksityiskohta ja oikaisu Lehtosen Putkinotkoon sisältyy Tarkan tutkimukseen. Kun hän luettelee Juutaksen (Aleksin) ja Rosinan (Otteljaana)
lapsikymmenikön nimet, niin nuorimmainen Luukas muuttuukin paitsi nimeltään myös sukupuoleltaan aivan toiseksi:
Maria Muhoseksi. Jopi oli oikeasti Luukas
Muhonen, nimi vaihtui, sukupuoli säilyi.

Joelin ja Marian lempi ainakin
kytemistä kirkkaampaa
Tarkiaisen taustoja kritiikilleen voisi ehkä
tarkastella lyhyen tunnehistorian pohjalta.
Kun Joel Lehtonen siirtyi kasvatussukunsa Walleniusten parissa (kts. yllä) Savon-

linnan Vuohimäen kartanosta Kuopioon,
niin täällä hän tutustui neitoon nimeltään
Maria Haggrén (myöhemmin Jotuni,
Kuopiossa 1890 syntynyt).
Ja ei sen kummempaa, että lempi syttyi.
Jos ei aivan roihuamalla, niin kirkkaammin kuitenkin kuin kytemällä.
Kahdenlaista selitystä on tunteen sammumisesta, molemmat epävirallisia.
Alkuun minäkin sain sen käsityksen,
että Maria suuntautui muuanne, jätti Joelin. Mutta myöhempi tutkimus, topakampi kuin juoru, kertoi Joelin tehneen
eron. Tästä sain varmuuden muutaman
vuodenkierron takaisesta Ylen ykkösen
ohjelmasta, jonka toimittajan etunimi oli
sekin Joel, ei kuitenkaan Lehtonen. Hän
vakuutti, että Lehtonen jätti Haggrénin –
kun Maria oli niin laiska ettei viitsinyt kirjoittaa! Enempää en tiedä…
Hiersikö Viljo Tarkiaisen takaraivossa
Joelin ja Marian suhde? Ja etenkin se, että
Joel siitä luopui. Vastauksetta jäämme,
mutta arvailla toki soppii!
Itsetunnon loukkaukset ovat vanhenemattomia kolhuja. Pintaan ne nousevat,
etsivät sijaansa saadakseen kostaa, kun
vain mahdollisuus tulee..
Mutta että savolaiset tällä tapaa vähättelevat toisiaan!
Aivan tulee mieleen August Ahlqvistin, savolainen hänkin äitinsä puolelta,
suhtautuminen (kateellinen) Kiven Seitsemään veljekseen.
Ja kun toista esimerkkiä kaivataan,
niin sitten Toini Havu contra Väinö
Linna. Voiko arvostelu mennä enemmän
metsään? Toini-parka löi päänsä todella
kovasti Karjalan mäntyyn. Nythän tiedetään jo täydellä historiallisella iskunkestävyydellä, että mikä on tänään kirjallisesti
valmista ja pysyvää, se on sitä myös tulevaisuudessa; lukutaitomme äärirajoille.
Joel Lehtonen lienee yhä valtakunnan
tutkituimpia kirjailijoita.
Tarkan ohella Lehtosesta ovat aivan
viime vuosina tehneet tutkimuksen luon-
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teisia teoksia ainakin romaanikirjailija
Markku Turunen (Hyvä Joel) ja tietokirjailija Aarne Kinnunen (Talo Ilmassa).
Suppeammista tutkimuksista puhumattakaan.
Lehtosta ei noteerata pelkästään prosaistina, sillä Haukiniemen Harjulla syntyneellä taiteilijalla taipui herkästi ilmaiseva sana myös runomuotoon. Ja se ei ole
ollut aivan yleinen valtakunnallinen tapa
Lehtosenkaan aikaan. Unto Kupiainen
ja Eino Palola rankkasivat Lehtosen runoilijana 1920-luvun valtakunnalliseen
ykköskastiin.
Sopiihan se. Markku Laineen toimittama Lehtosen Kauneimmat runot näyttää
etteivät Unto ja Eino olleet ollenkaan
väärässä.
Todistaahan runokokoelma senkin,
että aivan turhan pidättyväisiä ollaan, jos
Lehtonen nähdään vain kolmen romaanin:
Kerran kesällä, Putkinotko ja Henkien
taistelu luojana. Hyvästijättö lintukodolle
riipaisee, Kuolleet omenapuut raapaisee,
molemmat sieltä mistä pitääkin.
Henkien taistelu on suorastaan hämmästyttävä loistavassa satiirissaan. Sen
tasoista sanallista ilotulitusta ei ole ennen
Lehtosta eikä hänen jälkeensä suomen
kielellä todennäköisesti kirjoitettu. Jos
kohta romaanin loppupuolelta henkii
sellainen lamaava viha ja katkeruus etteivät ne ole kunniaksi sen enempää tekijälle kuin
teoksellekaan.
Selitykseksi
käynee Lehtosen uupumus, kuolemansairaus. Siinä tilassa ei
enää jaksa kirjoittaa kuin Jaroslav Hašek antisankari Josef
Sveikistään…
Mutta otanpa tekstiesimerkiksi sen kohdan, kun päähenkilö forstmestari Kleophas

Sampila osallistuu kutsuttuna vuokraemäntänsä Hotin järjestämiin sukupitoihin.
Meno on kuin Kuopion torilla syysmarkkinoiden aikaan: paljon väkeä, riehakasta,
rahakasta, hälisevän nousukasta. Ja kun
pikku-Sirkiltä pääsee siinä tohinassa pienoinen paukku, ja toiset lapset siitä ilakoivat, niin lapsella on selittävä vastaus
valmiina: ”Vahinko ei tule kello kaulassa!”
Tällaista laatusatiiria tavoittaa nykyään
vain television jenkkituotannon Simpsoneissa. Kenelle on annettu sanan armo,
hän sitä käyttäköön – tai vaietkoon iäksi.
Entäs nyt Pinneberg, Pekka Tarkka? Jos
tämä oli viimeinen Lehtostutkimus, niin
kiitos kaikesta!. Upeaa työtä, todellista
toimittamista, uurastamista; pätevä lopputulos. Maan kynnestä noussut karjaton,
mutta ei kirjaton mies on saanut arvoisensa kokovartalokuvan: Tieto-Finlandian arvoisen!
Mutta jos vielä jotain tirahtaa ja kirjaan
sirahtaa, niin kyllä me kiitollisena sen
vastaanotamme; sellainen on luokka ja
liikutus. Ja tutkittavan nimi voi olla mikä
tahansa – esimerkiksi Joel Lehtonen.
TUOMO LOIKKANEN

Kööhän elloo
-Nii monellaesta elämän muotoo – on immeesten kohalle passattu,
joku rahoessa ryppöö ja huluvehtoo – joku kööhyyven kansa on tuttu .
Niin ku Hissu ja Villekii aekonaa – käestä kättee oel eläminen heillä,
Ville kasakan töellä jootu tienoomaa – Hissun ketruut jatko suurusta veillä.
Yks lehmä oel navetan nurkassa – kahvimaejon se just ja just anto,
kissan kurrin ja piimee tuopissa – ku jäkkiä, syil tolokulla sen ettee kanto.
Oel työlästä heelläe tuo lehmän pito – se kesäaekaa jotennii mäen,
mut talavella, ku heeniä kelekkaan sito – umphanki kokomatkan mökille päen.
Ja vasikka oel omassa karsinassaan – se navetan hajua kummasti jatko,
kana orrella, haatoma innossaan – tek muutaman munan silloen ku ite tahto.
Tok porsaa pahhuus se parraasa pit – söe kaekki tähteet ja vähä jaahoo,
mut siinä Hissun ja Villen toevo it – läskisoossi- saes pyihkiä muutae ku partoo.
Ee hiävit ollu Hissulla vuatetukset – ne Villen kansa mäen osittaen jakkoo,
omat kuitennii oel tulessa tuohukset – omat potut sae kevväellä panna vakkoo.
Verkahame oel Hissulla vuatteena – ku virreveesuusee seoroessa jootu,
sarkapomppa, oel heellä porukassa – vuoron perrää se käv ku tuulella sootu.
Jokavues ee vuatteeta osteltu – pit pärjätä, panna paekkoja reekii piälle,
ku sarkahoosut oel tarpeeks tursittu – teerekuvina mäen ku ompel oekeelle käelle.
Niin ne vua Hissu ja ville tuuraelivat – oman elämäsä ehtoopuolee,
ee ylellistä ollu , hyö tunnustivat – mut eepä jouvutakkaa myö vastuusee.
Lämmin mökki , ja rieskoo pöyvässä – uin tuil, jo toese jalan ku sänkyy nosti,
iliman näetä on elämä työlästä – jos vihtahoosu tuon kaeken kosti.
Niin paljo nuo erroo toesistaa – kunon kööhä ja toesilla paljo rahhoo,
mut linnut vua laalaa laaluaa – sen kööhä kuuloo mut paha vaevoo rikkaa mahhoo.

Yks Lyytinen

Kirjailija Joel Lehtonen
työpöytänsä ääressä.
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Jari Känninen
Savon 11. murremestari

S

iilinjärveläinen Jari Känninen on
11. Savon murremestari. Hän voitti
maakunnallisen mestaruuden ja pääsee tavoittelemaan valtakunnallista mestarin titteliä Suomen Heimot ry:n järjestämässä
SM-kilpailussa kesällä 2013 Iisalmessa.
Savon murremestarin titteliä tavoitteli
31.3. Kuopion pääkirjastossa kuusi murteen puhujaa. Tuomareina toimivat näyttelijä Auli Poutiainen, aikaisempien
vuosien mestarit Irja Turunen ja Risto
Lappalainen sekä puheenjohtajanaan
Olavi Rytkönen. Tuomarien arvion mukaan kaikki kilpailijat käyttivät murretta
taitavasti, vain joskus piti ottaa suomen
kieli avuksi.
Vanhemman ja nuoremman polven
murteen puhumisen ero on siinä, että vanhempi polvi ”lottuuttaa”, nuoremmat puhuvat ”sipistellen”.
Jari Känninen liikkui omassa esityksessään nykyhetken ilmiöissä ja hänellä oli
uusia savonmurteen sanoja kuten ”virtu-
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Anneli Valta-Lisitsinin varapaikka Risto Lappalaiselle
S

avon kielen seura r.y:n vuosikokoukseen 31.3.2012 klo 10.30 Kuopion pääkirjaston luentosalissa osallistui 14 seuran
jäsentä.
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2011
toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus
hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
Vahvistettiin vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Vuoden 2013
jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 15 euroa (henkilöjäsen), 150 euroa (ainaisjäsen)

ja 30 euroa (yhteisö). Tilatun Aakustin
vuosikertahinnaksi vahvistettiin 20 euroa.
Hallituksen erovuoroiset varsinaiset
jäsenet Ritva Kokander, Jukka Lappalainen, Teuvo Laakkonen, Eila Ollikainen
ja Leo Puurunen sekä varajäsenet Jouko
Kröger ja Matti Väisänen valittiin uudelleen toimikaudeksi 2012-2014 sekä varajäsen Anneli Valta-Lisitsinin tilalle 20122014 Risto Lappalainen.
Tilin /toiminnantarkastajiksi valittiin
Sylvi Tiihonen ja Asko Ruuskanen, varalle Jari Känninen.

Kotiseutuhankkeille
tärkeää tukea

aalilaatailu”, joka tarkoittaa netissä surffailua.
Jari Känninen on ammatiltaan puhetyöläinen elikkä Pro Agrian marja- ja
puutarhaneuvoja ja tottunut ottamaan huumorin avuksi jo esittäytyessään: ” Päevee,
Känninen Pöljän kylältä.” Se laakasee.
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Pohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten liiton hallitus päätti kokouksessaan 10.5.2012 kotiseututyöhön liittyvistä avustuksista jäsenyhteisöilleen.
Avustusta myönnettiin muun muassa
Vehmersalmen
kotiseutuyhdistykselle v. 1850 Kallavedellä tapahtuneen kirkkoveneonnettomuuden
muistomerkin tekstilaatan kunnostukseen.
Liiton hallitus päätti tukea myös
Lapinlahti-seuran mestaripelimanni
Kalevi Kainulaista koskevan julkaisun tuottamista sekä Peuran museosäätiön Muistojen Rautalampi –han-

ketta.
Tuusniemen kotiseutuyhdistyksen
Tuusniemi-musiikkiDVD:n teko, Riistavesi-seuran Kirkkoriita–perinnenäytelmän
tuottaminen
ja
Savon
Tomerat Naiset ry:n Kädentaidot ja
taitajat –hanke kuuluvat niin ikään tuettavien listalle.
Avustusten myöntäminen pohjautuu Olvi-säätiön Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitolle antamaan
taloudelliseen tukeen.
Lisätietoja: Pohjoi-Savon kotiseutuyhdistysten liiton puheenjohtaja
Marja-SiskoPihl, 0400 567 257.

Eila Ollikainen
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Oopperalaulaja Lea Piltin
Vehmersalmi-vuodet
S

uomalaisina me olemme kiitollisuuden velassa suurille
taiteilijoillemme, sellaisille kuin
oli Lea Piltti (1904-1982). Hän oli
yksi kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia oopperalaulajia
ja vieraili useissa Euroopan oopperoissa.
Königsbergin oopperan koloratuurilaulajattareksi Piltti kiinnitettiin vuosiksi 1930-31, Danzigin vv. 1931-32, Darmstadtin v.v.
1931-34 ja Weimarin kansallisteatterin ensimmäiseksi koloratuurisolistiksi vv. 1934-38.
Vuosina 1938-43 hän oli
Wienin valtionoopperan koloratuurilaulajatar. Lea Piltillä oli uransa aikana useita omia radiokonsertteja ja hän esiintyi sinfonia
konserttien ja oratorioiden solistina
kotimaan
lisäksi
Euroopan
maissa
ja
Yhdysvalloissa.
Lisäksi hän vieraili Berliinin,
Budapestin
ja
Amsterdamin
oopperoissa ja vuosina 1938, Lea Piltti als Rosine (“Barbier von Seville”) rooliasussaan hänen Saksan vuosiltaan.
1939 ja 1941 Salzburgin Mozartjuhlanäytännöissä.
kotoisin Utrasta, Joensuun läheltä. Kum-

Piltin sukua
löytyy Leppävirralta
Lea Maire Piltti syntyi 1. 2. 1904 Rautjärven Ilmeen kylässä, missä hänen vanhempansa toimivat kansakoulun opettajina. Tuskinpa leppävirtalaiset tietävätkään,
että Lea Piltin äiti, Elsa Maria Korhonen
oli syntynyt Leppävirralla, mutta muuttanut myöhemmin Helsinkiin. Karjalaisen
sydämellisyytensä ja vilkkautensa Lea
oli perinyt isältään Juho Piltiltä, joka oli
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mankin vanhemman suvuissa oli ollut
muusikkoja ja isä sekä äiti lauloivat mielellään. Lea-tyttösellä oli onni jo pienestä
pitäen kasvaa ilmapiirissä, jossa hänen
laulunlahjojaan osattiin ymmärtää. Päätettyään koulunkäyntinsä Jyväskylässä Lea
opiskeli Sibelius-Akatemiassa. Vuosina
1927-29 hän teki opintomatkoja Pariisiin
ja vuosina 1927-30 Berliiniin.
Haasteita ja kovaa harjoitusta vaatinut
musiikki kiinnosti häntä. Itse hän tunnusti,
että Wienin Valtionooppera oli hänen uran-
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sa huippu. Lea Piltille myönnettiin professorin arvonimi vuonna 1974 tunnustuksena
taiteellisista saavutuksista.
Hän täytti silloin 70 vuotta.
Sähkösanoman ja onnittelut arvonimen
johdosta oli lähettänyt opetusministeri
Marjatta Väänänen. Lea oli tällöin
parhaillaan aviomiehensä Olavi Killisen
kanssa Wienissä musiikkijuhlilla.
Luonteeltaan Lea Piltti oli vaatimaton, mutta tarmokas ja temperamenttinen.
Hän oli suuri luonnon ystävä. Musiikkimaailman tapahtumia hän seurasi innokkaasti. Hän ei halunnut osallistua
järjestötoimintaan vaan korosti olevansa
enemmänkin työihminen. Hänen aviomiehensä konsuli Olavi Killinen oli kuopiolaista sukua sekä isänsä Kustaa Killisen
että äitinsä puolelta. Olavin äiti oli kuopiolaisen liikemiehen Birger Hallmanin
sisar.
Hallmanit omistivat Ala-Miettilän talon
maatiloineen Vehmersalmen keskustassa
rannalla. Lapsuusvuosinaan Olavi vietti
Ala-Miettilässä monet kesänsä ja oppi
rakastamaan Vehmersalmen rantoja. Nuorena miehenä Vehmersalmella liikkuessaan hän oli tutustunut myös appeni Herman Räsäsen (1883-1957) kanssa, jonka
syntymäkoti oli Vuorisalon hovi. Herman
oli käynyt Helsingissä Liikemiesten Kauppaopiston ja jäänyt liike-elämän palvelukseen. Hän toimi Hankkijalla osastopäällikkönä ja osti Venäjältä viljaa. Hänellä oli
hyvä venäjän kielen taito.
Vähän ennen talvisotaa, syyskuussa
1939 Herman palasi takaisin kotiseudulleen vastavihityn vaimonsa Ellin kanssa, joka oli helsinkiläinen kukkakauppias. Ellin omistuksessa oli kukkakauppa
Nizza Museokadulla. Avioiduttuaan hän
myi kukkakaupan sisarelleen Liisukka
Helmiselle.
Herman oli rakennuttanut Hongiston talon lähelle Vuorisalon hovia ja talo
oli vast’ikään valmistunut Helsingissä
oleskelun aikana.

Herman ja Olavi Killinen olivat innokkaita kuoromiehiä. 1930-luvulla he osallistuivat Kansallis-Kuoron toimintaan.
Kuoron järjestämät retket, esiintymiset ja
ulkomaan matkat yhdistivät heitä. Kuoron
johtajana tuolloin toimi pitkään ja tuloksellisesti Armas Maasalo.

Vierailu Vehmersalmella
Heinäkuussa 1968 Lea Piltti ja Olavi
Killinen vierailivat Vehmersalmella. Olavi esitteli Lealle lapsuutensa olinpaikkoja, vaikka Ala-Miettilän taloa ei enää
ollutkaan. Vehmersalmen kunta oli ostanut maatilan 1924 ja seuraavana vuonna
tilan päärakennus paloi tuntemattomasta
syystä. He kävivät Olavin serkun Väinö
Hallmanin ja hänen vaimonsa Toinin
luona Ukonlahden Kaapinsalossa. Tällöin
he tulivat myös ensimmäisen kerran vierailulle taloomme Hongistoon.
Tuolloin meillä oli Helsingistä sukulaisia viettämässä kesälomaa. Vietimme vieraiden kanssa kesäisen kahvihetken talon
peräkamarissa. Olin laittanut valmiiksi
valkean pellavaliinan, talon kauneimmat
kahvikupit ja kiillotetut pöytähopeat. Puutarhasta kävin hajuherne-resedakimpun
maljakkoon. Kaikki oli valmista. Lealla
oli yllään harmahtava jakku ja ohut, huppumainen huivi kiharoiden suojana. Hän
oli hillitty ja herkästi hymyilevä.
Näyttämöllä otetut valokuvat eivät kertoneet totuutta hänen luonnollisesta koostaan. Yllätyimme, kun hän seisoi miehensä rinnalla. Hän tuskin ulottui Olavin
olkapäähän, mutta ”laululintuseksi” Leaa
kutsuttiinkin. Tämän ensimmäisen vierailun jälkeen Lea Piltti oli jo Vehmersalmen
oma. Metsien, peltojen ja vesien rytmikkyys sekä koskemattoman luonnon ylivalta tekivät häneen vaikutuksen.
Vuoden kuluttua Hongiston vierailusta, syyskesällä 1969, sai anoppini Elli
Räsänen kirjeen Olavi Killiseltä. Hän
pyysi ilmoittamaan myytävinä olevista
asunnoista Ukonlahden ja Litmaniemen
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Koivulahden päärtakennus Litmaniemen Sammallahdessa.
kylien väliltä, mieluummin järven rannalta. Jos
sellainen löytyisi, he
Lean kanssa tulisivat katsomaan sitä ostomielessä.
Litmaniemellä
oli
samoihin aikoihin, Sammallahti-nimisen pienehkön maatilan omistaja,
Teuvo Nykänen ostanut
samalta kylältä isomman tilan viljeltäväksi. Nyt myytävänä oleva talo oli tyypillinen sodanjälkeen rakennettu, kaksikerroksinen asunto, maalattu vaaleaksi.
Ulkorakennuksia oli navetta liitereineen.
Rannalla oli sauna, jonka pirttiosa oli keskentekoinen. Elli-mummi tiedusteli tätä
asuntoa Nykäseltä. Se oli myytävänä ja
sijaitsi sopivasti rauhallisen ja vehmaan
Sammallahden rannalla, joka yhdistyi
Kohman-vesistöön. Rantamaisema muodosti silmälle kauniin kokonaisuuden.
Syyskuun alussa Olavi Killinen tuli
katsomaan taloa. Lealla oli esteitä, eikä
päässyt mukaan. Killisillä oli Kuopiossa
hyvä ystävä, kauppaneuvos Osmo Vartiainen, silloisen Pohjois-Savon Rautakaupan omistaja ja johtaja. Hänet Olavi
otti neuvonantajakseen taloa katsottaessa.
Olavi otti valokuvia sekä ulkoa että sisältä
Lealle näytettäväksi. Osmo Vartiainen kehoitti ostamaan talon. Täällä he voisivat
asua pitempään, kuin vain kesäkuukaudet.
– Osta, osta! Jos sinä et osta, ostan tämän
minä, intoili Vartiainen Olaville.
– Kunhan Lea on sanonut painavan
sanansa, sanoi Olavi rauhallisesti. Paikka
ja kyläyhteisö miellyttivät häntä.

Vehmersalmen kunnan
Litmaniemen kyläläiset
Lea Piltti sanoi painavan sanansa Litmaniemen asunnon ostossa. Parin viikon
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tui metsänreunasta pellon laitaa myöten
rantaan. Lainhuutoja hankittaessa oli talolle annettava uusi nimi. Lealla ja Olavilla
se oli valmiina – Koivulahti. Se olikin paras mahdollinen nimi aurinkoiselle, koivujen saartamalle ja veden ääreen ulottuvalle
paikalle.
Heidän tultuaan Koivulahteen alkoivat myös remonttityöt sekä talon sisällä
että ulkona. He käyttivät paikkakunnan
omia kirvesmiehiä, muurareita ja maalareita. Pian oli tulosta nähtävissä. Pärekatto
vaihtui peltikatoksi. Talon vaalea seinä
maalattiin kellertäväksi. Ikkunapuitteet ja
pihtipielet saivat vihreän värin. Vuorisalolainen Armas Huovinen oli monitaitoinen remonttimies. Hän oli Killisten
rakennustöissä paljon.

Elämä on lahja

Lea Piltti Koivulahdessa syksyllä 1981.
kuluttua Olavin tutustumisesta Sammallahteen tehtiin asuntokaupat ja heistä
tuli Litmaniemen kyläläisiä. Vehmersalmelaisten keskuudessa asia herätti suurta mielenkiintoa sekä ihastusta.
Keväällä 1970 Lea ja Olavi tulivat
asumaan Litmaniemelle jo huhtikuussa.
Tonttialue oli noin puoli hehtaaria. Se ulot-
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Kaikkiin Litmaniemen kylän tapahtumiin olivat Lea ja Olavi tervetulleita.
Ahkerasti he liikkuivatkin. Ensin alkuun
Leaa arasteltiin hänen maineikkuutensa
vuoksi. Mutta jo yhden tapaamisen jälkeen ihmeteltiin hänen vaatimattomuuttaan ja sydämellisyyttään. Lea itsekin
piti siitä, että häneen suhtauduttiin kuin
kehen tahansa kylän ihmisistä. Tämä antoi rohkeutta lähestyä häntä. – Täällä on
kaunis luonto ja ihmiset ystävällisiä, hän
sanoi kysyttäessä hänen viihtymistään.
Viimeisen kerran me Hongiston väki
tapasimme Lean lokakuussa 1981. Lea
oli sairastunut ja hänet vietiin ambulanssilla Koivulahdesta Helsinkiin. Lea ja
Olavi halusivat käydä Hongiston pihassa
jättämässä meille jäähyväiset. Lea oli turvavöillä sidottu paareihin. Nähdessämme
toisemme itkimme eromme lopullisuutta.
Mutta kyynelten läpi Lea hymyili minulle.
Siinä viimeisessä hymyssä hän jätti minulle kuihtumattoman viestin; elämä on

lahja! Puhu siitä ja viestitä eteenpäin!
Lahja oli elämä ollut Lealle. Sisäinen
tyyneys, ilo, taiteen hioma sielukkuus kasvoivat hänessä täyteen mittaansa. Ihminen
on instrumentti. Nyt eron hetkellä Lea
Piltti tiesi antaneen itsestään sen, minkä
syntymässä oli lahjaksi saanut.
Lea Piltti nukkui pois 5.2.1982 Helsingissä. Hänen elämänsä oli kirkas, puhdas
liekki, jonka ajan tuuli oli nyt kuluttanut
loppuun. Hän kuului niihin taiteilijoihin,
jotka rikastuttivat ihmiskuntaa ja loivat
inhimillisiä näköaloja. Vaikka Lea Piltti
olikin uskollinen Mozartin naishahmoille,
herkisti hän meidät suomalaiset pienellä
Oskar Merikannon sävelmällä ”Pai, pai,
paitaressu.”
Aune Räsänen,
Vehmersalmi
Lähdeaineisto: Aune Räsäsen julkaisematon
käsikirjoitus ”Hän oli keskellämme Lea Piltti.”

Lea Piltin ja hänen puolisonsa Olavi Killisen viimeinen leopsija Kuopion vanhalla hautausmaalla.
AAKUSTI 2/2012
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Keisarin sylistä
tiukurukin polkijaksi
S
uomen sodassa 1809 Suomi joutui Venäjän keisarin alaisuuteen.
Kymmenen vuotta myöhemmin 1819
keisari Aleksanteri I matkusti - 24 -henkisen seurueensa kanssa - parihevosten
vetämillä vaunuilla vartijat ja adjutantit
mukanaan maantietä Kuopiosta pohjoiseen. Matkallaan hän poikkesi Lapinlahden Savonjärven Kärkkäälässä, missä levähdettiin, syötettiin miehiä ja hevosia.
Talossa ollessaan he käyttäytyivät erittäin ystävällisesti. Keisari oli pitänyt sylissään talon kaksivuotiasta poikaa ihaillen
pojan ulkonäköä ja hyvinvointia ja poistunut sitten hyvästellen kaikkia läsnäolijoita
kädestä pitäen. Keisarin matka ja ystävällisyys oli tehnyt paikkakunnan asukkaisiin
harvinaisen hyvän ja rauhoittavan vaikutuksen. Sanottiin: Kyllä meillä on hyvä
keisari. Tästä ajasta alkaen kansan muistiin oli jäänyt syvä kunnioitus hallitsijaa
kohtaan – sekä luottamus ja usko hänen
sanaansa.
Kun keisari matkusti pois, tästä pojasta
kasvoi talon isäntä, Kärkkäälän isäntä.
Mutta siitä tuli juoppo mies. Kerrankin
hän teki sellaisen tempun, että lupasi ajaa
hevosella kirkkoon.
”Kun muut sanovat ajavansa hevosella
kirkkoon, ne ajavat kirkolle. Mutta minä
ajan kirkkoon sisälle.”
Niinpä isäntä ajoi - lyötyään asiasta ensin vetoa - selkähevosella kirkkoon, jossa
huusi: Pois köyhät kirkosta!
Mutta tästäpä tulikin käräjäjuttu, ja
isäntä tuomittiin Hämeenlinnan vankilaan
tiukurukkia polkemaan. Siihen aikaan
vangit kehräsivät pellavalankoja. Vankilan rukkiin oli kiinnitetty tiuku, joka rukkia poljettaessa helkkäsi. Isännän piti joka
päivä polkea tiukurukkia määrätyt tunnit.
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Mutta kun tiu`un
ääntä ei kuulunut,
tuli
muistutus:
Polkekaapa rukkia! Ja isännän piti
vaan polkea.
Rangaistuksen
kärsittyään
hän pääsi kotiinsa,
mutta ei jättänyt
ryyppyhommia.
Hän kävi Lapinlahden kirkonkylässä Venäjän keisari
ryypiskelemässä. Aleksanteri I.
Emäntä ei tietenkään tästä tykännyt. Joskus emäntä tuli
hakemaan isäntää kotiin kelkka mukanaan. Emäntä istutti isännän kelkkaan.
Vastaantulijalta emäntä kysyi: Tiedättekö,
mitä minulla on kelkassa? Mutta siinähän
on se entinen tiukurukin polkija Hämeenlinnan vankilasta.
Tästäpä isäntä kiukustui ja hyppäsi pois
kelkasta – sitä kai emäntä oli toivonutkin.
Isäntä ei kärsinyt mainintaa tiukurukista.
Tämän jutun kertoi Taavetti Sonninen (1875 – 1962) Muistojen kirjassaan
(1999). Putkolan kaupan nimen muuttuminen Keisarin kulmaksi on muistona
tästä keisari Aleksanteri I:n vierailusta.
Myöhemmin samaa tietä kulkivat v.
1846 Elias Lönnrot ja hänen ystävänsä
Jakov Grot, joka matkakertomuksessaan
kuvailee yöpymistään samoilla seuduilla
kuin keisari. Grotin kirja Matka Suomessa
1846 ilmestyi suomeksi 1983.
Leo Puurunen
PS. Tiukurukin polkija oli Töllöttimen perustajan Erkki Kärkkäisen isän ukki (Pekka tai
Matti Kärkkäinen).
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Talkoohenki,
yhteisöllisyys ja
pitkäjänteisyys
palkittiin

Erjlaeset
värssyt

P

Kuv vieras tulloo päeville
ja lahjoneen puhettaah huasteloo,
niim mittee se sankarj sillon
ehkä mielessää uatteloo?
Kiännetäämpäs tappaos toesin päen,
siis vaekka näen:
Jonniij joutavia tuo
Saku jorista jaksoo,
liekkö munkkilatinoo vae siansaksoo...
...sentäämpä tuo riähkä tällä
kertoo viinipullon tuop;
...halavakshan kyllä tulloo,
ku ite kuitenniis sen juop...
...eekä se tok niih hirveesti hämmennä,
ylleesäs siltä on suatu vuan
hikistä kämmentä...
Ymmärtääköhän tuo esittee
ies onnem maljoo?
Lasissa ku ei ookkaam mittään
rapakaljoo
vua iha oekeeta samppanjoo...
... aenakii se luuloo...
No,tuljhas se sieltä! KIPPIS...
Sakari Haaksiala
Helsinki

ohjois-Savon kotiseutuyhdistysten
liitto ry on myöntänyt Lauri ja
Erkki Hämäläiselle Muuruvedeltä
vuoden 2011 kotiseututunnustukset.
Huomion kohteina ovat myös
Kuopion Isänmaallisen Seuran julkaisema ja Sirpa Kähkösen kirjoittama teos Kuopion taivaan alla,
Kuopion Yhteiskoulun yläasteen vanhempainyhdistyksen julkaisema teos
Yhteiskoulun ystäväkirja sekä entisten
nilsiäläisten julkaisema
Opintiellä
Nilsiässä 1950-luvulla.
Vakiintunut Vuoden kotiseututeko
–tunnustus myönnettiin muuruvetisille
Lauri ja Erkki Hämäläiselle pitkäjänteisestä vapaaehtois- ja kotiseututyöstä,yhteisöllisyyden vahvistamisesta ja sitoutumisesta toimintaan.
Vuoden kotiseutupolku –tunnustuksella palkittu Sirpa Kähkösen teos
Kuopion taivaan alla tar joaa uuden ja
raikkaan tavan tutustua menneeseen
kotiseutuun. Teoksessa yhdistyvät nykypäivä ja mennyt Kuopio. Kirjan
henkilöt heräävät henkiin niin kuopiolaisille kuin muillekin.
Teos on hyvin toimitettu ja helppolukuinen selkeine kuvavalintopineen.
Vuoden kotiseutukirja –tunnustus
jaettiin kahdelle teokselle, Kuopion
Yhteiskoulun yläasteen vanhempainyhdistyksen julkaisemalle teokselle
Yhteiskoulun ystäväkirja ja entisten
nilsiäläisten
teokselle
Opintiellä
Nilsiässä 1950-luvulla. Teokset ilmentävät arvokkaalla tavalla yhteisöllisyyttä.
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Saksittuja
Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Haukansilmä. Korva on jo tottunut siihen, että tasavallan presidentin nimi on nyt
Sauli Niinistö. Kanava-lehdessä tohtori
Osmo Pekonen toivoi, että Mäntyniemen
isäntä jatkaisi kaunokirjallista työtään.
Kirjoitustaitoinen presidentti on kansallinen voimavara, sanoi tohtori, johon Niinistön teos Hiljaisten historia (2007) oli
tehnyt suuren vaikutuksen.
(AL 13.4.2012)
Presidentti sai kantapöydän Stadiin
Apuvälineeksi slangin ymmärtämiseen Sauli Niinistö sai slangiyhdistykseltä
Tsennaaks stadii, bonjaaks slangii –sanakirjan.
”Stadilaiseksi ei synnytä, stadilaiseksi
kasvetaan”, Stadin Slangin yhdistyksen
puheenjohtaja Lasse Liemola rohkaisi.
(Slangiyhdistys antoi sanakirjan
uudelle helsinkiläiselle, HS 9.5.2012)
Kivelä pyysi anteeksi lappilaispuheitaan Kansanedustaja Kimmo Kivelä
(ps) pyysi anteeksi keskustan Eeva Maria Maijalalta, että on kommentoinut
eduskunnassa tämän lappilaismurretta.
Kivelän mukaan kyse on väärinkäsityksestä.
(HS 14.4.2012)
Keskustalaisten mukaan Kivelä on
”mölynnyt Maijalan puhuessa ja liioitellen matkinut häntä”.
(Ilta-Sanomat 14.4.2012)
Hoon päälle Keskustalaiset suuttuivat,
kun Kimmo Kivelä (ps) hihitteli lappilaismurretta puhuvan Eeva Maria Maijalan
(kesk) puheenvuorojen aikana. ”Me
suomalaiset pakatahan olla tällaasia,
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että me vähätellähän toisten ajatuksia ja
huomatahan, jotta moomma puronnu pikkuhiljaa kärryiltä”, Juha Mieto saattoi
sanoa.
Varsinais-Suomen kansanedustajat tuntuvat tietävän, että Turun murre tekee ihmisestä tyhmemmän kuuloisen kuin hän
onkaan. Anne-Mari Virolainen (kok) on
ainoa, joka ei tätä pelkää. Tosin hänelläkin
on enää nuotti jäljellä.
Erkki Virtasen (vas) tunnistaa savolaiseksi lähinnä rikkiviisaudesta. Jonnekin
pääkaupunkiseudulle on hukkunut myös
Seppo Kääriäisen kaunein vääntö.
(Teija Sutinen, HS huhtik. 2012)
Ja sitten aistien maailmaan. Seppo
Kääriäinen sanoi radiossa, että hän ei
uskonut silmiään kultuaan Mari Kiviniemen luopumisesta.
Olenkin epäillyt, että Kääriäisen aistit
ovat vaihtaneet paikkaa. Iso Vihree näkee
korvillaan ja kuulee silmillään. On se niin
sutki mies. Kääriäinen pitääkin Savon Sanomia oikean korvansa päällä.
(Matti Pitko, AL 7.4.2012)
1. Jyrki Katainen (kok). Siilinjärven
lahja maan politiikalle on suustaan niin
kova luu, että hän nousi ykköseksi vaivatta.
2. Seppo Kääriäinen (kesk). Vanha
sotaratsu osoittaa elpymisen merkkejä.
Kääriäinen pyöritti kielikääryleitä, antoi imbrobaturin hallitukselle ja maalaili,
että ollaan viimeisellä viivalla ja sen yli.
Toivotaan, että Kirman kylän isäntä jaksaa
jatkaa.
4. Pentti Oinonen (ps). Kuin legendaarinen vennamolainen Eino Poutiainen ilman mopoa. Mainiota sanailua, jota
maustaa metsien miehen yksinkertainen,
mutta tehokas paatos.
(AL 1.3.2012. Arviointi eduskunnan puhujista)
Herra Oinonen Savosta Yhtä asiaa
kansanedustajakollegat Oinoselta taatusti
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kadehtivat. Savolainen pääsee lähes aina
kuvaruutuun ja lainauksiin, kun viestimet raportoivat eduskunnan istunnoista.
Oinonen ohjeistaa kollegoitaan:
-Puheen pitää olla sellainen, että vanhin, heikkokuntoisin ja vähimmin koulutettu ihminen kiikkustuolissa ymmärtää,
mitä tuo kaveri sanoo. Liiallinen sivistyssanojen käyttö on eduskunnan perisynti.
(Toni Viljanmaa, AL 29.3.2012)
Sano se kuten Oinosen Pentti Häpeä
tunnustaa, mutta olen pitänyt perussuomalaisten kansanedustajaa Pentti Oinosta
varsinaisena takarivin taavina. Kun hän 15
sekunnin tv-uutispätkissä pääsee ääneen,
koskaan ei tiedä, mitä tulee.
Nyt Pentti on profiloitunut. Oinonen on
kohta johtava puolustuspoliittinen ajattelijamme.
(Jorma Pokkinen, AL 30.3.2012)
Miten kiireisessä piispan virassa liikenee aikaa viidelle lapselle? Tuleeko sinusta kännykkäpiispaisä?
-Ei tule. Aikaa löytyy lapsille, ja aion
myös noudattaa kolmatta käskyä: Muista
pyhittää lepopäivä. Se on savoksi ”pie pyhhee”, Jolkkonen virnistää.
Murre kuuluu yhä vahvana. Yli 20 Helsingissä vietettyä vuotta eivät ole pyyhkäisseet itäsuomalaista nuottia pois.
(Apu nro 18/2012, Kuopion
uusi piispa Jari Jolkkonen)
Uskonnonopettajakin ajoi hänet luokasta ulos. ”Kai se oli jotain pientä härventelemistä”, kuuluu jälkiselitys.
”Äiti kutsui meitä poikia sanalla viliketyinen. Ei me pahoja oltu eikä kiusattu
ketään. Oltiin vain villejä.”
(HS 2.3.2012. Kuopion
piispa Jari Jolkkonen)
Luojalle kiitos siitä, että Kuopion uusi
piispa Jari Jolkkonen tuntee Martti Lutherin perinpohjin. Hän paljasti, että Lu-

therin mielestä tuoppi olutta on paikallaan
alakulon kukistamiseksi ja perkeleen pilkkaamiseksi.
(Olli Helen, AL 5.3.2012)
Olli Rehn haukkui komission saunaa:
”Saunan liian kuumat löylyt eivät kuitenkaan yllä minun mittatikkuni eli 1970-luvun Mikkelin Autotarvikkeen korjaamon
saunan leppeiden löylyjen tasolle, ei
varsinkaan rehellisen autonrasvan tuoksun
puuttuessa”, savolaissyntyinen Olli Rehn
maalailee, ja kuulostaa ihan köyhän miehen karihotakaiselta.
(Anja Snellman, Savolaiset
saunavuorot, Iltalehti 6.3.2012)
…vaikka voissa paistaisi
Kun Pekka Puskan vaalitilaisuudessa Pohjois-Karjalan perukoilla joskus
1990-luvulla tuli yleisökysymysten vuoro,
huivipäinen mummo pomppasi oitis
pystyyn ja kysyi: ”Mikähän se on, kun
aina piähän koskoo?”
Siinä se nähtiin: terveystohtori on
terveystohtori vaikka voissa paistaisi.
(AL 5.3.2012)
Prinssi Danielilla suomalaiset sukujuuret Sukututkija Björn Engströmin mukaan Danielin esi-isät olivat metsäsuomalaisia, eli suomalaisia kaskenpolttajia ja
kotoisin Pohjois-Savossa sijaitsevalta
Rautalammilta. Metsäsuomalaiset levittäytyivät 1500-luvun lopusta alkaen siirtolaisina laajoille alueille Ruotsissa.
(Iltalehti 2.3.2012)
Rättänää prinsessalle ”Jo tokkiisa
Estelle, myö kumpanennii ollaan Savonmuan uatelia.” (valokuvateksti Annassa).
Vastikään prinsessan isoisä Olle Westling intoili Nelosen uutisten haastattelussa
siitä, kuinka kruununperillisen juuret ovat
Savossa.
”Äitini
puolen
metsäsuomalaiset muuttivat Savosta 1500-luvun
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lopussa Ruotsin Taalainmaan Faluniin,
Svartnäsin kylään. Sieltä on kotoisin
äidinäitini”, Olle Westling kertoi. Estelle
on siis myös Savon aatelia. Prinsessakakun
sijasta pitäisi tarjota aitoa savolaista rättänää. Ruiskuorista mustikkakukkoa.
(Anna nro 20/16.5.2012)
Kuulin hauskan jutun Kuopiosta.
Kauppahalliin kuuluva Kalahalli puretaan
ja tilalle rakennetaan lasinen lisäsiipi. Sen
nimeksi tulee Kalakukkenheimi.
(Matti Pitko, AL 25.2.2012)
Tiivis tunnelma heimojuhlissa
Liikkumatilaa ei ollut olenkaan, ja lavalle näki vain tuolilla seisten.
Sellaista se on heimojuhlissa Tampereella. Selkokielellä Popedan keikalla.
-Helevetin hianoo olla taas kotona, lausui heimopäällikkö Pate Mustajärvikin,
epäilemättä sydämestään, parin kappaleen
jälkeen.
(Popedan keikka Yo-talolla
Tampereella, AL 31.3.2012)
Aikamme hassut heimot Sivistyneistö, älymystö, köyhälistö, kurjalisto.
Vasemmisto, oikeisto. Tuollaisia luokitteluja tehtiin entisessä Suomessa. Nykyisin
ne kuulostavat auttamattoman vanhentuneilta.
Mitä uusia luokkia uuden ajan Suomessa on:
Suvaitsevaisto, ahdistuneisto, kauhistuneisto, silikonisto, tunneälymystö,
kulinaristo, paremmisto, mielensäpahoittajisto, väärinymmärtyneistö ja rasvaprosenttiliike.
(Kari Huoviala, AL 15.4.2012)
Joensuussa järjestetään kesällä kolmas
Jaakko Teppo –kuplettikilpailu. Kilpailun tuomarina on maestro Teppo itse. Video tai äänite omasta kupletista lähetettävä
toukokuun loppuun mennessä.
(AL 16.4.2012)
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Sirpa Kähköselle 15 000 euron Veijo
Meri –palkinto Otavan Kirjasäätiö jakoi
Kotimaisen kaunokirjallisuuden Veijo
Meri –palkinnon kuopiolaissyntyiselle
Sirpa Kähköselle. Raati kuvaili Kähköstä
kotimaisten klassikoitten vahvaksi perilliseksi.
(AL 30.3.2012)
Suomenkielinen ministeri joutui kerran perustelemaan Ylen ruotsinkielisille
uutisille erään virkanimityksen.
Kun ei muuhun pystynyt, hän lohkaisi
”därför att han är så en bra kille” eli että
”kun se on niin kiva kundi”.
Siinä kommunikaatiostrategia modifioitiin
olosuhdetekijöiden
viitekehyksessä simplistisimpään mahdolliseen
formaattiin, mikä fasilitoi optimaalisesti
messagen penetraation transparenttina
asiakasrajapintaan asti.
Eli viesti tuli kerrankin selväksi.
(Matti Mörttinen, AL 16.2.2012)
HS:n toimittaja valitsi kolme Suomen
parasta savutonta työpaikkaa
Voittajan valinta oli helppo. Ensimmäisen palkinnon sai Itä-Suomen yliopisto. Savuttomuushanke lähti liikkeelle
Kuopion yliopiston aloitteesta.
Siellä on tehty jo pitkään merkittävää terveystutkimusta. Rajoittamalla
ja ehkäisemällä tupakointia Itä-Suomen
yliopisto osoittaa, että se elää niin kuin
opettaa.
(Unto Hämäläinen, HS 13.5.2012)
Maakuntalauluja
lautakunnan
edessä Kulttuurisivuilla kerrottiin että
kaikki suomalaiset eivät tunne enää
maakuntalauluja. Helsingin Meilahden
ala-asteella neljäsluokkalaiset opettelevat niiden ensimmäiset säkeistöt ulkoa.
Keväällä on laulutesti arvovaltaisen lautakunnan edessä. Sitten jaetaan diplomit.
Koulussa opiskelee lapsia monista eri
kulttuureista.
(Kuiskaaja, HS 12.5.2012)
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Prinssi ja jäämies Prinssi Charles esiintyi BBC:n säämiehenä. Englannin hovissa rahat ovat vähissä, joten perheen vanhin lapsi joutui töihin. Säämies Charles
muistuttaa niin paljon Pekka Poutaa, että
joko Charles on savolainen tai Pouta on
kuninkaallinen.
Pouta on jopa etanalle sukua. Lorussa
sanotaan, että ”etana, etana, näytä sarves,
onko huomenna pouta”.
(Matti Pitko, AL 12.5.2012)

tajalle?
-Onks sulla lippua kontiainen?
(Seppo Kaisla, HS 11.4.2012)

Kuopio on ihan oikea kaupunki ruutukaavoineen ja nerokkaine rännikatuineen.
Monelle eteläsuomalaiselle tulee yllätyksenä, että asukkaita on lähes satatuhatta.
Yleinen harhaluulo on sekin, että Kuopiossa puhuttaisiin jotain miesie-murretta.
Tai sitä maalaisten levveetä savvoo, jota
osaavia karva hattu-ukkoja tv-uutiset aina
löytää haastatteluun.
Kuopiossa puhutaan eräänlaista citysavoa, joka muistuttaa etäisesti yleiskieltä
leveine konsonantteineen.
(Minttu Mikkonen, HS:n Teema-lehti,
hullunkuriset kunnat, toukokuu 2012)

”Ei me pohojalaasekkaa täyrellisiä olla,
meiltä puuttuu heikkouret.”
on komia ilima=kaunis sää
ankkastukki=pullapitko
eheroontaharoon=välttämättä
häjyynen=pieni lapsi
kränä=riita, erimielisyys
(PIRKKA 4/2012)

Helponpi kahvi hetki Valitettavasti
blogistien tekstejä ei jakseta lukea edes
toimituksissa, ja siksi niissä rationaalisen
ajattelun lisäksi tapetaan myös suomen
kieli: pilkut ovat joko turhia tai sitten joka
rakoon heiteltäviä fetissejä, ja normaaleja blogikielen sanoja ovat muun muassa
useinmiten, kahvi hetki ja helponpaa.
(Jyrki Lehtola, AL SU/asiat 22.4.2012)
Luoja lumen loi. Luoja lumen luojan
loi. Luojan luoma lumen luoja Luojan
luomaa lunta loi.
(JOO, Tekstarit, AL 2.3.2012)
Kielemme
muuttuu
jatkuvasti.
Maamyyrä on nyt kontiainen, mistä muutoksesta Tampereella syntyi turkulaisista
kertova juttu:
-Mitä sanoi turkulainen bussissa kuljet-

”Aakee laakee latomerineen sekä
Vaasan saaristo ovat minulle puhuttelevinta Pohjanmaata. Kasvoin pienellä kylällä,
jossa virikkeet piti keksiä itse. Murre tuli
musiikkiini aikoinaan suoraan äidinmaidosta.”
(Lauri Tähkä, PIRKKA 4/2012)

Miten karjalainen toivottaa pitkää ikää?
-Elä veikkosein!
(Kaisla, HS 25.4.2012)
Humalaanen nukkuu Alkon eres.
Kauppahan sisälle käveli Jermu, joka
tokaasi myyjälle:
-Teirän ulukomainoksenne on kaatunu.
(VETERANFORS, AL Moro 19.4.2012)
Ennen itsenäisyyspäivää 2011 kuulin
Radio Suomen Kansanradiosta jonkun
lausuvan runoaan: ”Linnan tanssit on
kuumoo hommoo, Pena ja Teukka sieltä
pitävät lommoo.”
Ei päässyt Kafka linnaan, mutta hyvä,
että tuo savolainen soittaja pääsi ääneen
Ylessä. Eivätkä kansanedustajat Pentti
Oinonen ja Teuvo Hakkarainen joutuneet ”kuumaa hommoo” linnassa kärsimään.
(Vesa Karonen, HS 3.6.2012)
Mitä muuten jää Sonkajärvelle,
jos sieltä kaikki puut kaadetaan?
-Se kuuluisa eukonkanto.
(Seppo Kaisla, HS 6.6.2012)
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Kuopijo` Vappaa Palokunta
Tämä runo, jonka on sepittänyt varatuomari Aaro Jalkanen Amerikassa,
on aikaisemmin ollut painettuna Savo-lehdessä 14/7 1917.
(Ku Väinölännieme` kenttäjuhlat juohtu mielee Amerikassa.)
Runoleikkeen oli Aakustiin julkaistavaksi lähettänyt Osmo Pekonen.

Ja pöly se peittää Kuopijon kaut,
Ja aurinko puahtaa ja polttaa kun taut,
Kun ne Vee Pee Koo` ukkelit koittaa
Niin tahissa marssia mekkonesa,
Ja lippunesa, itramahonesa,
Eillä Kekkosen pojat soittaa.

On ohjelmoo paljo, on puhe ja parj,
Ja Kekkosen poijill` on jano ja varj,
Kun ne soittaa ja laulaa ja soittaa.
Ja kentällä ongitaa`, kilipaillaa`,
Ja tanssitaa`, pukilta puksahellaa`,
Mikä mittäi ilivettä koettaa.

Nientä koht kunta käy hiessä piä,
Muast ei poikaparv millonkaa` jiä.
Niemen nurmet on korreet ja puisto.
Ja kuntoo ne kentällä ettee ja taa
Nyt piäliköt äksieroo, marsituttaa,
Vasenoekeeta koettavat muistoo.

Ja immeiset pastieroo, kahvia juo,
Ja nuorväk´ se riijoo, tietäähä` tuo`,
Ei ne poloset viisastu ikkää`.
Mut toeseksee`_ vuorollaa´ tottapaha`
Lapslaumasa hyö sitte tuo mukanaa`,
Lasten riemu se lyst o` jos mikkää`.

Kun mitkäkii kenraalit piäliköt o`
Ja miettii toemessaa` käy napletsoo`
Vatsa ulos ja hartijat sissää`.
Mut tulen kans nujjuuttammaa`
Ei veikempee joukkoo_ ja sammutammaa`
Ou mualiman iärellä missää`.

Nii`, _ kulluu se kesäne` sunnuntakkii,
Ja aarinko kattoo jo Puijoltakkii,
Kun kukii` kottiisa koettaa.
Ja etemmäks aina vua` paenuu ja jiä
Ja hiljemmi kuuluu se torvie` iän,
kun ne Kekkosen poijat soettaa.

Kun tulen luo piäsöö Valenjus, nii`
Ja Ekonoom, Kirkko ja Put Antersii`,
Herra Hiltune`, Kipuna, Junnu
Ja Uotine`, Linti ja kaikki ne muut,
Ja pumput ja seilit ja ranstikkapuut,
Sepä ihme, jos tuo ei jo tunnu!

Vielä hetkisen kaikuna kiertää se iän
Yl Huuhanmäi`, Puijo` ja Neulamäi` piä`
Se nii` kaenosti vihlasoo mieltä.
Peiltyynenä Kallaves päilyy ja yö`
Se kuvat nii` ihmeesti syvälle lyö.
Ah,ne sieluunj tuijotin sieltä.
Aaro.
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Eino Sormunen (1893 – 1972) – piispa

Lapsuus maakylässä
K

irjahyllyssäni on lukemattomia
”lukemattomia” kirjoja. Tartuin jo
ruskettuneeseen piispa Eino Sormusen vuonna 1946 painettuun
kirjaan Lapsuus maakylässä:
Elämäni alkutaival PohjoisKarjalassa. Teksti muistutti
kovasti Juhani Ahon kuvailevaa, viipyilevää, romanttista maaseutuidylliä. Kirja oli
nykyajan silmissä ”vanhanaikainen”.
”Jos isä tai veli kyntää lähellä
kotia, lähden heidän mukaansa. Tallin takana on humalisto, jossa tuoksuu
hyvältä, mutta siellä on kimalaisia. Ikkunan alla puutarhan puolella on vattupensaiden ja sistarien troopillinen viidakko.
Lännenpuoleisen aitan takana on rehevä
minttumaa ja tupakkamaa, mutta siinä
aitan alla on ruumislauta, jolle vainajat
pannaan lepäämään, ja siitä voi tarttua
kalma. Myllyn luona on aina hauskaa,
mutta sen siipeen ei saa tarttua, ja siellä
voi hevonen potkaista. Myllyssäkin on
kyllä ystävälliset, jauhonaamaiset tontut,
mutta pajassa on jotain salaperäistä ja
kammottavaa, sillä tontut takovat siellä
yöllä niin, että säkenet sinkoilevat… Heti
kun purojen suut avautuivat, alkoi hauenkutu. Isän kanssa soutelimme rysinemme
pienellä, yhdestä puusta koverretulla
ruuhella. Siihen aikaan kalansaalis oli
vielä niin komea, että kookas konttimme
useimmiten oli täynnä kaloja – olipa niitä
ripustettava vitsanpantaankin.”
Sormunen
kertoo
aarrevalkeista,
räätäleistä ja suutareista, laukkuryssistä,
kummitusjutuista, lehmien erilaisista luonteista, veräjästä, talkoista, syysteuras-tuksesta, katajaluudista, rolliämmistä, ukkometsosta, susista, piimäleilistä, jäidenläh-

döstä, hauenkudusta - jne. loputtomiin.
Saamme seurata syrjäisen tohmajärveläisen maalaiskylän elämää:
Kuinka kukko herätti aamulla,
kuinka pojat munittivat harakoilla kananmunia ja pitivät
oravaa elättinä, kuinka heiniä
kannettiin sapilailla latoon,
kuinka kylän ensimmäinen
polkupyörä ja separaattori
herättivät ihmetystä, mitä oli toimia paimenpoikana saloniityllä.
”Päivällisen jälkeen on oltava hiiren hiljaa, sillä sitä seuraa päivälepo eli
ettone, joka on oikeastaan yhteinen kuorsaus. Naiset tosin ensin nopeasti pesevät
ruoka-astiat ja vielä sen jälkeenkin heidän
joukostaan kuuluu iloista, vaikka hillittyä tirskuntaa.” Kuvaus tuo mieleen Eero
Järnefeltin Väisälänmäellä 1893 maalaaman taulun Isäntä ja rengit.
Kiintymys luontoon, karjaan ja peltoon
on Sormuselle luonteenomaista. Luonto oli hänelle läheisempi kuin ihmiset.
Neljäntoista vuoden ikäiseksi hän kuljetti
kesäisin joka aamu ja ilta karjan laitumelle ja takaisin. Idyllisen maalaiselämän
kuvauksen ohella saamme seurata pojan
lähtöä kouluun Joensuun lyseoon. Hän
luki Juhani Ahoa, vaikka pitikin tätä liian
passiivisena. Poika lumoutui Eino Leinon
Helkavirsistä ja ihaili V. A. Koskenniemen
gallialaista älyllisyyttä. Lukipa poika jo
kouluaikana Goethea alkukielellä.
Sairastelu pani pojan katselemaan
tähtitaivasta, joka vei hänet pohtimaan
Jumalan olemassaoloa. Tie vei teologiseen tiedekuntaan ja papiksi sekä
lopulta Kuopion hiippakunnan ensimmäiseksi piispaksi (1939 -62). Hänen
osakseen tuli johtaa hiippakuntaa sota- ja
jälleenrakentamisen vuosina. Tätä ennen
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hän oli toiminut dogmatiikan ja teologisen
etiikan professorina. Hän puhui käsitteestä kansankirkko. Yllättävän merkittävä kirjailija on julkaissut teologisia ja
kaunokirjallisia teoksia 55 kappaletta.
Häntä pidetään Luther -tutkimuksen uranuurtajana Suomessa. Kuopiossa hän asui
Suokadulla piispaintalossa, missä asuivat
myös ortodoksipiispat Herman ja Paavali. Sormunen lähetti hiippakuntansa väelle
lukuisia paimenkirjeitä. Nuorena hän oli
myös SM-tason urheilija – haka keihäänheitossa.
Olen tavannut Eino Sormusen kolme
kertaa. Ensimmäisen kerran koulupoikana, kun hän vihki Lapinlahden ensimmäisen rukoushuoneen paikalle tuodun
muistokiven. Toisen kerran hän puhui
sydämeenkäyvästi kirkon uudelleen vihkimisen yhteydessä 1956, kun kirkko vietti 75 -vuotisjuhliaan. Unohtumaton oli se
puhe, minkä hän piti Kuopion kesäyliopiston rehtorina meille opintojaan aloitteleville kesällä 1960. Joululaulun Jeesuslapsi suloinen sanat on kirjoittanut Eino
Sormunen – sävel on Ilmari Hannikaisen.
Ylä-Savossa Sormunen vieraili ahkerasti: Kiuruveden evl. kirkon hän vihki sodan
aikana. Ilmapommitusten (17.2.1940) uhrien muistokivi Iisalmessa paljastettiin
1958. Piispoista Eino Sormunen erottautui selvillä maalaisliitto-sympatioillaan.
Merkittävä humanisti, puhuja ja kirjoittaja
- kulttuuripiispa - lahjoitti 4.500 nidettä
käsittävän kirjakokoelmansa Joensuuhun.
Kaikkein korkeimmalle Kuopion piispoista nostan Eino Sormusen. Huonoja
eivät ole olleet hänen jälkeensä tulleet piispatkaan: Olavi Kares, Paavo Kortekangas, Jukka Malmivaara, Matti Sihvonen ja
Wille Riekkinen. Toivomme uudelle piispalle Jari Jolkkoselle ”Onnee ja mänestystä!”
Hieno tuttavuus - nykyihmiselle jo vieraaksi käynyt - Eino Sormunen.
Leo Puurunen
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urinko nauroi ja kiuru lauloi, ja pihka
kihelmöi pöllin pinnassa… Kirveen
iskut kajahtelivat. Pinojen päät murtuivat,
ja pinot laukeilivat vyöryen jo puolipituudeltaan veteen. Se oli ihanaista soitantoa
jätkän korville, kun kalikka kolisi taas
vuosien jälkeen - kun vielä lahorastas mukaan soitteli ja ihmispoika myös näpäytteli omaa säveltään… (Kurjet palaavat,
1955)
”Tikka pökitti, lastu lenteli…” Romaani
Jäätyneet tiet (1956) kuvaa ”pöllinahkurien” aikaa ennen talvisotaa Suomussalmella. Ja sitä miten Moilaset, Heikkiset ja
Korhoset elivät koirannahkarukkasissaan,
kun vihollinen painoi päälle Raatteen tietä
pitkin. Unissasaarnaaja-tyttö oli tarkoin
ennustanut sodan alun - tiesipä senkin,
että vielä palataan kotikonnuille. Sodan
syyt vain ihmetyttivät: Mistä juuttaasta ne
nyt tappelikaan? Heinäkuussa väki palasi
poltettuihin mökkeihinsä… Tikka pökittää
kelon kylkeä.” (Jäätyneet tiet, 1956)
”Kevään yö oli ollut tummansinertävä
ja viileä, täynnä huokauksia. Järven rantavedet loivat juuri jäitään, ja pirstaleiksi
hajonneet jäätelit pitivät rantakivissä läpi
yön somaa helinäänsä.” (Tämä päivä,
1962)
”Uudisasukas oli muuan Pulkkinen.
Hän nousi sinne Savonmaasta päin. Rohtia
päällä ja virsua jalassa. Pitkä romuluinen
mies, kyhmyrähartiat, mustan lerppahatun
alla olkapäitä hipova liinaharjatukka. Äreä
ja vakava, hirmu voimistaan, lyömätön
kuulemma sauvomaan… Tervaukon prototyyppi: vankka ja musta, hurstihousuinen ja sarkatakkinen miehenkarju - totisesti tervaukko jo hajultaankin… Oi Herra
meitä armahda/ ja säästä isänmaata,/ puoleemme Isä katsahda/ ja anna vaivain
laata”. Elias Lönnrotin Nälkävirrestä
(Tervakansan laulu, 1984)

Kuka Heikki Lounaja?
Suomen kuuluisimpia Korpi-Kainuun
kansan ja Perä-Pohjolan kuvaajia - kainuisteja - olivat Ilmari Kianto, Veikko
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“Tervakansan
laulu”
Heikki Lounaja (1912 -87)

Huovinen ja - Heikki Lounaja.
Kirjailija Matti Heikki Lounaja syn- Kirjailija,
metsätyi Kiuruvedellä Heikki Liljan poikana.
teknikko
Kaisa-äitinsä puolelta hän kuului PietiHeikki
käisten sukuun. Kirjoittamisen hän aloitti Lounaja.
38 -vuotiaana Kainuun 1930 -luvun jätkäkulttuurin kuvauksella Pitkin varsitietä
1950. Seuraavana vuonna ilmestyi Lautta Kouraiseva elämäkerta
ohittaa kylän, jossa akateemikko V. A.
Heikki Lounajan poika, turkulainen
Koskenniemen mukaan oli sen hetken Aimo Lounaja on kirjoittanut isästään
suomalaisen taidekirjallisuuden parhaita elämäkerran (2003). Tällaistako elämä
sivuja. Kolmen painoksen kirjasta Louna- oli? Työtä, nälkää, elämänvimmaa Kaija sai Valtion kirjallisuuspalkinnon 1952.
nuussa. Tervakansan taistelu oli v. 1855
Metsäteknikko Heikki Lounaja tuli -67 hallaa, puutetta, pakkasta, tauteja ja
Lapinlahden Savonjärvelle Leppiniemi- kuolemaa vastaan. Pohjasävy on traagitaloon 1966. Talon nykyiset asukkaat nen, sydäntä kouraiseva. Mutta mukana
ovat Tuula ja Hannu Varis. Tuulan äiti on myös ilon hetkiä, idylliä, tunnelmaa.
Vieno Ollikainen osti Leppiniemen talon Kirja on romaanin muotoon puettua KaiLounajan perheeltä 1969. Lounaja kat- nuun historiaa. Meillähän on mainio elokuseli Savonjärven maisemia yli kolmen vakylä, jossa voitaisiin filmata Taivaan tuvuoden ajan. Tuona aikana ilmestyi eräs lien ja Karjalan kunnailla -filmien lisäksi
eräkirjallisuuden helmistä: Peni, ystäväni, myös Kainuun korpikansan elämää.
erämuistelmia. Suurimman osan aikaansa
Tervakaupan keskus Suomessa oli Oulu,
Lounaja käytti pääteoksensa - monumen- sen tervahovi, Toppilan satama. Tervan
taalisen työn eepoksen Tervakansan lau- kuljetus haudalta kauppapaikalle oli kova
lun (1984) - kirjoittamiseen. Se on kuvaus koetus: ”Omituisia ovat venematkat PohKainuun tervakansan kohtaloista suur- jois - Suomen jokien ryöpeissä koskissa.
ten nälkävuosien ajoilta, luhtaniittyjen ja Pitkää, kapeata, tervatynnyreillä ahdettua
tervahautojen mailta.
venettä ohjaa valantehnyt perämies, jonka
Perhe muutti Juukaan, Pohjois-Karja- suomalainen tyyneys alituisista vaaroista
laan. Muuton jälkeenkin Heikki kävi pari on saanut lisäkseen tarpeellisen määrän
kertaa Leppiniemessä. Varpaisjärveläinen nopeaneuvoista reippautta. Äkkikäännös,
Pekka Haara siteerasi Koskenniemeä sekunnin epäröiminen, niin tuo huimaavaa
paikallislehdessä: Lounajan tarinat ovat vauhtia virranpyörteessä kiitävä vene on
jutelmia, joille on ominaista raikas, huu- kallioihin särkynyt. Se katoaa ryöppyyn,
morinvälkkeinen meno. Pekka Haaran nousee jälleen näkyviin, ja seuraavana
englannin opettajana ja silloisen keskik- hetkenä se turvallisna kelluu tyynemmillä
oulun rehtorina oli 1960 -luvun lopulla vesillä.”
Irja Lounaja, kirjailijan puoliso.
Leo Puurunen
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Savon miehet tulloo
Kuopion murretorille

Savon kielen seuran 13. Kuopion murretori heinäkuussa tuo jälleen nähtäväksi ja
kuultavaksi savolaista murreosaamista.
Aina puhutaan pohjalaisten urosten
uhosta, mutta tällä kertaa Nilsiän pussihousumiesten ryhmä näyttää miten Savon
miehet tulloo.

Murretorin ohjelmaa Kuopion satamatorin lavalla 16-21.7. päivittäin klo 1516. Torin juontaa Seppo Kononen paitsi
päätöspäivänä, jolloin vetovastuussa on
kuplettimestari Aapeli Rummukainen
(kuva ylh.) kitaroineen.

Maanantaina 16.7.
Murretorin avajaiset, Kuopion kaupungin ja Savon kielen seuran edustajat
Uudet murremestarit esiintyvät, Vehmersalmen laulu- ja soittoryhmä,
Kuopion pelimannit
Tiistaina 17.7.
Koillissavolaisten päivä, murteen taitajia eri puolilta Koillis-Savoa
Nilsiän pussihousuryhmä, savolaista miesuhoa, Soitinyhtye Savonia
Keskiviikko 18.7.
Sisäsavolaisten päivä,murteen taitajia eri puolilta Sisä-Savoa
Matti Lehmonen, Kalevalan savontaja, Sisäsavolaista kansanmusiikkia
Torstai 19.7.
Karjalaisten päivä
Viktor Jetsu, Kari Koslonen ja Lyyli Arhipov pagisevine ja pajattavine ystävineen
Perjantai 20.7.
Yläsavolaisten päivä
Lapinlahtelainen Mahottomat ryhmä testaa nauruhermoja jutuillaan,
musiikillaan ja näytöskappaleillaan
Lauantai 21.7.
Murreviikon leppoisa päätöspäivä
Aapeli Rummukainen kitaroineen, murremestarit Risto Lappalainen, Jouko
Kröger ja muut hyväsuiset
Klo 18 savolaiset toritanssit, Kari Parviainen murretoriorkestereineen
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– Mitteepä teit kesälomalla?
– Ens’mäesen viikon alottelin joutenolloo, kaks viikkoo olin jouten
ja viimesen viikon lopettelin joutenolloo.
R.T. (PIEKSÄMÄKI)

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