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Kieli-vapaus-luovuus
H

einäkuussa juhlimme suomenkielen
virallistamisen 150 vuotta. Liki
samaan aikaan 27.7. 2013 järjestetään
Iisalmen Koljonvirralla murteen puhumisen Suomen mestaruuskisat. Kisapaikka
on lähellä entistä Isoa Pappilaa, joka
valitettettavasti 1966 purettiin ja siirrettiin
Helsinkiin Seurasaareen.
V. 1818 siellä keskusteltiin maamme
tulevaisuudesta. Siellä vieraili maamme
uusi suuriruhtinas, Napoleonin kukistaja
Venäjän keisari Aleksanteri I. Siellä oli
tuolloin myös Adfolf Ivar Arwidsson.
Hän oli keräämässä yläsavolaisilta
laulajilta vanhoja runoja. Hän sai tilaisuuden keskustella keisarin kanssa ja
mieltyi tähän. Ilmeisesti heidän ajatuksensa kulkivat siis samaan suuntaan.
Keisari oli valtansa huipulla ja tutustumassa valloitusmaahansa. Se sai poikkeavan aseman. Keisari lupasi kunnioittaa
maamme lakeja. Emme voi tietää, mitä
kaikkea kirkkoherra Collan ja nuori yliopisto-opettaja Arwidsson haastelivat silloisen maailman mahtimiehen kanssa. Ainakaan se ei katkonut Arwidssonin siipiä,
luultavasti päinvastoin. Näet myös keisari
Aleksanteri halusi uudistaa valtakuntaansa. V. 1821 Arwidsson kirjoitti Turussa
lehdessään, että suomenkieli tulee saada
koulujen ja yliopiston opetuskieleksi. Siitä
yliopiston mahtimiehet kyllä pelästyivät.
On paikallaan pohtia, mikä merkitys
kielemme virallisella asemalla on ollut, vaikka alku oli hankalaa.
Näin myös siksi, että paraikaa Kuopiossa kootaan savon kielen taitajan ja sen
rohkean runoilevan opettajan Unto Eskelisen kirjallista jäämistöä. Mitä kielellisen
vapauden uusi taso avaa Itä-Suomelle

ja muille maakunnille. Puhkeaako
luovuus uuteen kukkaan, kun sitä nyt
kipeästi tarvitaan!
Äidinkieltään ruotsia puhuva J. V.
Snellman näki tulevaisuuden samoin
kuin Arwidsson. Hän alkoi ruotsinkielisen
Saiman ohella julkaista Kuopiossa suomenkielistä Maamiehen ystävää. Keisari
Aleksanteri II antoi Helsingin Yliopistolle suomenkielen professuurin. Kun
v.1858 Arwidsson kuoli, pieksämäkinen
Rietrikki Polen väitteli ensimmäisenä
suomen kielellä Helsingin yliopistossa.
Ja heinäkuussa v. 1863 Aleksanteri II siis
päätti Snellmanin esittelystä, että suomenkieli nousee tasaveroiseksi ylimenokauden jälkeen ruotsin kielen rinnalle.
Me kaikki tiedämme, mikä on merkitys
suomenkielellä ollut maamme kehitykselle. Oman kielen kautta vapautui lahjakkuusreservejä. Kun nyt myös murteita
arvostetaan ja niiden käytön esteet murtuvat, vapautuu jälleen uusia
lahjakkuusreservejä.
Suomella on hyvä maine ja aiheesta.
Maamme on osoittanut tuloksekasta
luovuutta. Kuopion yliopisto on tehnyt
historiaa ja noussut runsaassa kolmessa
vuosikymmenessä maailman 500 parhaan yliopiston joukkoon. Useat siellä
väitelleet ovat olleet sukujensa ensimmäisiä, näin myös ulkomailta tänne
hankkiutuneet. Ainutlaatuista historiaa. Laajapohjaisempi Itä-Suomen yliopisto antaa tälle vielä lisää pontta.
Osmo Hänninen, puheenjohtaja
P.S. Kierrä kivi, älä kiroo,
sanoivat kyntäjät.
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Kilpailijat (vas.) Kaija Räsänen, Marja-Liisa Pekkarinen, Eeva Huotari, Pentti Pöyhönen antoivat vuorollaan tyylinäytteen kukin omalla persoonallisela tyylillään.

Savon kielen seuran tämänvuotinen murrekilpailu oli yleisömenestys. Istuimet loppuivat kesken Kuopion pääkirjaston luentosalista.

Lauri Andersin Varkaudesta Savon murremestariksi

Lausuntamestari taiteili
itsensä murremestariksi
V
uosi vuodelta Savon murremestaruuskilpailua on seurannut kasvava
yleisöjoukko, 23.3 Kuopion pääkirjaston luentosalista loppuivat tuolitkin. Ensj
vuonna pitopaikaks pittää varata Kuopiohalli, aprikoi juontaja Risto Lappalainen
laittaessaan kilpailua kahvijuonnin jälkeen käyntiin.
13. Savon murremestarin titteliä tavoitteli viisi kilpailijaa; kolme naista ja kaksi
miestä. Säännöt tuntuivat olevan olivat
selvät: neljän minuutin pituinen oma esitys – tosin runoa ei katkaistu kuten oikein
onkin! - ja toisena tuomariston huastatus, jossa näyttelijä Auli Poutiainen sekä
edellisvuosien mestarit Marjatta Miettinen ja Jari Känninen kaivoivat esiin
täydentäviä ominaisuuksia kilpailijoista.

4 AAKUSTI 2/2013

lausuja selvitteli housuttoman uimarin
Taipaleen sillan kautta kotiin ja sai ansaitut aplodit lämmenneeltä yleisöltä.
Eeva Huotari Riistavedeltä raportoi oman
sukunsa tutkimisesta, jossa saatettaisiin
päätyä jopa kuninkaallisiin jos DNAta
ruvettaisiin selvittämään. Olisi jo aika ruveta tietämään, arvioi viime vuonna kahdeksankymppisiä juhlinut Eeva.
Pentti Pöyhönen on tehnyt työuransa
Kuopiossa Karjatalouskoulun rehtorina .

Kotoisin hän on Hankasalmen Telppäänmäeltä kolmetoistalapsisesta perheestä,
juuri talvisotaan syntynyt. Lähtökohdistakin johtuen hän arvostaa savolaista sovittelutaitoa, jota pitäisi hyödyntää ennemmän politiikassakin.
Kaija Räsänen tunnetaan Kuopiossa kunnallispoliitikkona, mutta nyt hän kertoi
Lauri Andersin Auli Poutiaisen tentissä.

Ensimmäisenä piikkipaikalla
pääsi
Marja-Liisa Pekkarinen Vehmersalmelta
kertomaan tarinan sängyn ostosta, kun
omakutoma peite ja polster rupesivat
kyllästyttämään. Aviomies paneutui kaupassa valintaan niin perusteellisesti että
vaimoa hävetti, mutta tulipahan sitten
hankittua moottoripeli: nyt passoo mökin
akan ellee rellestöö.
Lauri Andersin tuli kilpailuun etelästä eli
Varkaudesta, joka hänen mukaansa ei ole
savolainen kaupunki vaan läpikulkupaikka. Hyvin murre kuitenkin siellä elää
– sanoisiko jopa jalostuneena - myös
hänen esittämässään Varma Niirasen tekstissä. Se kertoi kesäisestä uimareissusta,
jolla käy kömmähdys eli rannalle jätetyt
housut palavat. Kehonkieltä hyödyntäen
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kissastaan ja mitä lemmikkieläin merkitsee. Se on ollut tuki ja turva ja leikkikaveri lapsesta lähtien, hän muisteli.

Varkautelaista sanantaitoa
Savon murremestariksi tuomaristo
valitsi yksimielisesti Lauri Andersinin
Varkaudesta. Hänen esiintymisessään näkyvät ja kuuluvat savolaisen puhetaidon
nautittavimmat ominaisuudet, tosissaan
puhuminen mutta samanaikainen rentous
ja hyvä artikulaatio.
Taitojaan murremestari on hionut lausuntaharrastuksessa. Hän kuului Varkausseuran Lausujien kantaviin voimiin, ja
Hyvin männöö, tuomarit
naaraa (vas.) Marjatta
Miettinen, Auli Poutiainen
ja Jari Känninen
Kilpailu on kilpaltu, nyt on
tulosten vuoro (vas) Pentti
Pöyhönen, Eeva Huotari,
Lauri Andersin, Kaija
Räsänen ja Marja-Liisa
Pekkarinen

kun lausuntaryhmä lopetti, hän jatkoi
yksinään esiintymistä.
Lauri Andersin tunnetaan soolo- ja matineaesityksistään Varkauden seudulla ja
laajemminkin. Hän esittää mielellään
savolaisten sanantaitajien Varma Niirasen
ja Kalle Väänäsen runoja. Usein kuulijat
muistuttavat yhtäläisyydestä myös oman
kaupungin mestarin Esa Pakarisen kanssa.
Lauri Andersin, 70 työskenteli aikanaan
Varkauden meijerillä vuoromestarina.
Eläkkeellä harrastuksiin kuuluvat myös
kotiseututyö, keilaaminen ja kalastus.
Teksti: Eila Ollikainen
Kuvat: Teuvo Laakkonen

Uusia kasvoja ja naesenergiaa
Kotiseutuliiton johtoon

S

uomen Kotiseutuliiton pohjoissavolaisten jäsenjärjestöjen tapaamisessa
Kuopiossa 21.5 oli edustettuna yhdeksän
järjestö- ja kuntajäsentä.
Kokous oli elokuussa eläkkeelle jäävän
liiton pääsihteeri Lassi Saressalon jäähyväiskäynti. Samalla kierroksella hän osallistui maakunnallisiin kokouksiin EteläSavossa Mikkelissä, Pohjois-Karjalassa
Joensuussa, Kainuussa Ristijärvellä, Lapissa Rovaniemellä ja Pohjois-Pohjanmaalla Oulussa.
Lähtiäisiksi pääsihteeri saattoi olla
tyytyväinen
hallituksen
kuntaliitossuunnitelmien antamasta potkusta kotiseututyölle. Virkamiesvalmistelu on nähnyt
kuntaliitokset kylmästi taloudellisteknisinä ratkaisuina unohtaen miten tärkeitä
kuntien rajat ja paikat ovat asukkaille.
Kotiseutuliiton tehtäväksi on Saressalon
mielestä tullut muistuttaa siitä.
Kotiseutuliitolta ilmestyy lähitulevaisuudessa aikakausjulkaisua Kotiseutu korvaamaan lakkautettua Hiidenkivi-lehteä,
Kotiseutututkijan ABC- käsikirja ja kouluille tarkoitettu Kotiseututyön muistipeli, jota tosin voivat käyttää aikuisetkin.
Valmistelussa on myös kouluopetukseen
kotiseutuopin runkomateriaali 2016 POPSin osaksi.

hankesihteerinä Sanna Käyhkö.
Suomen Kotiseutuliiton muutoksiin liittyy
myös vaihdos liiton johdossa. Kotiseutuliiton valtuustoa puheenjohtaja FT Pekka Laaksonen on ilmoittanut jättävänsä
Seinäjoella 8-11.8 vuosikokouksessa paikkansa. Sitä ennen hän oli pitkään liiton
hallituksen puheenjohtajana.
Myös Kotiseutuliiton valtuuston PohjoisSavon edustaja vaihtuu. Eila Ollikaisen
tilalle maakunnallinen kokous valitsi ehdolle komisario Jyrki Haapalan Varkaudesta.
Riitta Vanhatalo
ottaa kotiseutuliiton johtoonsa
syyskuussa.

Liisa Lohtander
aloittaa vt.
järjestöpäällikkönä.

Riitta Vanhatalo johtoon
Suomen Kotiseutuliiton uutena toiminnanjohtajana aloittaa syyskuussa FM Riitta Vanhatalo. Hän työskentelee nykyisin
Yleisradion genretuottajana ja vastaa kulttuuriohjelmien tuotannosta eri medioissa.
Uusi toiminnanjohtaja on
kotoisin
Kärsämäeltä Pohjois-Pohjanmaalta.
Vt. järjestöpäällikkönä aloittaa syksyllä
Liisa Lohtander ja seurantalohankkeen
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Seurantaloprojektin hankesihteeriksi on
nimetty Sanna
Käyhkö.
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Kirjakieli ja murre
pidettävä erillään!
L
ukija Markus Juutisen mielipide
Murretta enempi sai intoni nousemaan yli kirjoituskynnyksen. Juutinen
on oikealla asialla ja Aakusti 1/13 osoitti
uudistusmielensä oivasti ottamalla mielipiteen sivulleen.
Juutinen on tärkeällä asialla. Murretta
ei totisesti ole ollut kovin antoisasti tarjolla tässä savon heimon äänen kantajassa.
Itse olen monesti ihmetellyt, miksi lehti,
jonka taustalla on seura, joka jo nimellään
inttää olevansa kieli, ei käytä sitä yleistekstinään.
Kuulen jo väitteitä, että käyttäähän se,
koska useissa jutuissa esiintyy savolaisia
sanontoja tai sanoja kirjakielen seassa.
Siinäpä se! Kirjoitustapa, joka lähtee
kirjakielestä ja lepsahtaa kesken virkkeen
ilmaisemaan jonkin asian murteella, ei jätä
kovin vakuuttavaa käsitystä sen paremmin
kirjoittajan äidinkielen kuin murteenkaan
hallinnasta, ellei kirjoittaja tarpeeksi selvästi ilmaise vaihtelua esimerkiksi asettamalla murreilmaisun lainausmerkkien
sisään tai vaihtamalla tekstityyppiä. Ilman
tällaista pientä vaivannäköä jutusta tulee
sekamelskainen pläjäys, joka ei ole sen
paremmin kirjakieltä kuin murrettakaan.
Laiskuutta! Nykyinen kirjapainotekniikka
tarjoaa runsaat mahdollisuudet esittämiini
selvennyksiin, jos kirjoittaja vain viitsii
nähdä vaivan käyttää ne hyväkseen.
Olin juontajana Kuopion Murretorilla
lähes vuosikymmenen ajan. Samanaikaisesti kirjoittelin murteesta useita juttuja
varsinkin Savon Sanomiin, mutta väittelin
murreilmaisuista myös Soisalon Seudussa.
Koko harrastus sai alun Maaningan Huiluuruppeemassa pitämästäni alustuksesta.
Kaiken taustana ja perustana on koko ajan
ollut se, että olen varhaisnuoruudessa ko-
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Esko
Nieminen
on yksi
Savon
murteen
taitajista.

tinsa ja murrealueensa – toistaiseksi – menettänyt ja onnekkaasti keskelle syvintä
savolaisuutta kupsahtanut karjalaispoika,
joka kasvun herkimmässä vaiheessa joutui
opettelemaan uuden murrealueen ilmaisun. Tämä kohtalo antoi verrattomat lähtökohdat: minulla oli jo yksi murre – laatokankarjalan – ja nyt tuli tilaisuus saada
sen rinnalle toinen, savo.
Savon heimon ulkopuolisuus merkitsi
tietysti sitä, että tarjoutui vapaa ja avoin
mahdollisuus suhtautua uuteen oppimateriaaliin myös kriittisesti ja se sopi ilmeisesti hyvin luonnetyyppiini. Vähitellen,
nähdessäni ne monet ristiriidat, joihin
savoa kirjoittava joutui yrittäessään kirjaintaa murretta niin, että lukija osaisi siitä
oikein lausua, ajauduin nimenomaan selvittelemään kirjoitetun murteen ilmiasua,
Viimein kirjoitin kirjasen Savon murteen
UAPINE vierasheimoisille.
Kirjan tekemistä oli edeltänyt vaihe,
jolloin kinastelin tiettyjen sanojen tai ilmaisujen oikeinkirjoituksesta savoksi.
Tuli paljon väärinymmärryksiä, kun väitettiin esimerkiksi, että pyrin tyrkyttämään
vain tietyn seudun tyypillisyyksiä reviirirajojen yli. Ymmärtävämpi oli Unto Eskelisen suhtautuminen, joka puolusti tiettyä
oikeinkirjoitusvajetta – jos tällainen käsite
yleensä murteista sallitaan - sillä, että sanat muuttuvat mahdottoman näköisiksi.
Keskenään ristiriitaiset käsitykset ajoi-

vat vähitellen päätelmään, että oli löydettävä yleispätevämpi pohja, jolle rakentaa
murrekirjoittamisen säännöt. Sellainen
löytyi kielentutkija Olli Nuutisen kirjasta Hetkisen pituus ja muita kirjoituksia
kielestä. Sen mukaan oikeinkirjoitus on
ääntämyksen kuva eikä päinvastoin. Jos
ne joutuvat ristiriitaan, oikeinkirjoitusta
on muutettava, ei ääntämystä. Tämä oli
johtava periaate, kun kirjoitin UAPISEN.
Miksi savolaiset sitten kirjoittavat murrettaan niin, että kun tekstin lukee ääneen,
vierasheimoinen tekee ääntämysvirheitä?
Neljästä syystä:
Jos syntyy savolaiseksi, saa synnyinlahjaksi asuinympäristön murteen eli oppii sen ensin puhumalla. Kun kirjoitus- ja
lukutaito sitten opitaan koulussa, pohjana
on taju siitä, miten äännetään savoksi,
vaikka sanan murreasu olisi kirjoitettu virheellisesti..
Äidinmaidosta imetty savon taju on
turvaverkko, joka erottelee omat vierasheimoisista, kun panee tämän lukemaan
epätarkkaa murretekstiä.
Vaikka murresanassa myönnettaisiin
kirjoitusvirhe, sen korjaus kilpistyy kaik-

ki voittavaan lopputuomioon: Se o’ aena
ollunna nuin!
Murteen kirjoitusvirheet jäävät huomaamatta, koska kirjoittaja ei malta lukea
ääneen kirjoittamaansa tekstiä.
Myönnän, että olen tehnyt tämän kirjoituksen niin, että se nostattanee niskakarvoja. Teko on tahallinen ja kuuntelen
mielelläni vastaväitteet, vastatenkin, jos
kykenen. Vastausteni sävy on sitten asia
erikseen, eli nähtäväksi jää, otanko opikseni vai jatkanko omaa ”opetusta”. Viitteeksi tulevasta – jos nyt joku yleensä saa
itsestään irti vastaväitteitä – sopinee sotamies Määtän itsearvio suhteutumisestaan
kunniantekoon: Vuatija aena soppii. Ejr
asija, tehhäänkö. Minul lapa se ei hevillä
nouse!
Kiitos Juutiselle asian esilleottamisesta.
Esko Nieminen
P.s. Jotta minua ei osoiteltaisi pelkkänä teoreetikkona, liitän mukaan näytteen siitä murrekielestä,
jonka tulkitsen oikein kirjainnetuksi silloin, kun
muidenkin kuin savolaisten toivotaan ääntävän
murretta sen luonteen ymmärtäen. Kirjoittajantarkoittama esimerkki sivulla 19.

Savolainen tilannearvio
Eteläpohjalainen YM Jarmo Siltaoja
on opettanut Mikkelin kansalaisopistossa
puhe- ja esiintymistaitoa parikymmentä
vuotta ja on oppinut saman verran opetettaviltaan. Karttuneesta tietämyksestään
Siltaoja kirjoitti kirjan ”Kyllä voe tokkiisa ei!”
Nmi viittaa yhteen savolaisen kielenkäytön ydinkohdista eli taitoon sanoa ei
kuulijaa loukkaamatta. Onhan savolainen
valmis panemaan koko sanallisen arsenaalinsa peliin saadakseen pehmennettyä
kielteisen kantansa. Kuulijan tehtäväksi jää sitten miettiä mitä vastaaja sanomallaan tarkoitti. Hiukan siinä on myös
kuulijan älllin ja huumorintajun mittausta.

Tämä taito savolaisella on harjaantunut,
kun asuinpaikka on ollut hitaiden hämäläisten ja kielevien karjalaisten välissä.
”Aina kannattaa katsoa kenen kanssa
puhuu ja jättää sanomistaan hiukan auki”.
Savolaista puhetapaan on Siniojan mielestä muovannut yhteinen työteko, jossa tiukkaa raatamista on pakko keventää
huumorilla; samoin suurten perheiden
eläminen ahtaissa oloissa.
Vakavasta asiasta kannattaa kääntää huvittava puoli esille. ”Tilanne on kertakaikkisen toivoton, mutta ei missään mielessä
vakava ”, on savolainen tilannearvio.
Jarmo Siltaoja 8.6.2013, Radio 1 Aristoteleen kantapää
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Kai Laitinen 1924
in memoriam 2013

K

ai Laitinen (s. Suonenjoki 27.9.1924,
k. Helsinki 11.3.2013) on saanut
iäisyyskutsun. Hän oli Suomen näkyvimpiä, luetuimpia ja lukeneimpia kirjallisuusmiehiä.
Laitisen vaikutus ehti ulottua monen kirjallisen sukupolven yli, sillä hänen kaikkein ensimmäiset kirjallisuuskritiikkinsä
ilmestyivät Savo-lehdessä jo jatkosodan
aikana. Laitinen toimi muun muassa Parnasson päätoimittajana 1958–1965, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran esimiehenä 1988–1992 ja Helsingin yliopiston
monissa kirjallisuudentutkimuksen viroissa, lopulta kotimaisen kirjallisuuden
professorina 1986–1989. Hänen tunnetuin
teoksensa on monille kielille käännetty,
klassikoksi muodostunut ja edelleen luettu
Suomen kirjallisuuden historia (1981).
Muistelmateoksessaan Pitkät vedet ja
maailmanrannat (2004) Laitinen on kuvannut lapsuutensa maisemaa Savossa.
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Muistot nousevat pitkän elämän-kaaren
pitkistä vesistä, ne pulppuavat ”kuin kuplat pohjamudasta”.
Lapsuusmiljöö on Suonenjoen Iisvesi,
jossa Laitisen vanhemmat toimivat
opettajina Vaajaniemen koululla. He
olivat Sortavalan seminaarista valmistuneita kutsumusopettajia, joiden elämänasennetta leimasi ensimmäisen sukupolven suomalaisen
sivistyneistön halu valistaa kansanvaatimattomalle elämälle.
Kai Laitisen varhaisimpiin muistikuviin kuuluvat suolakalat, rieska
ja kotona kirnuttu voi. Hän eli vielä
maailmassa, josta nykyisin luemme
vain kirjallisuudesta.
Vanhempiensa tavoin Laitinen tunsi koko
ikänsä solidaarisuutta suomalaiseen maaseutuun ja sen pieniin eläjiin. Myös rakkaus heimokansoihin kuten Viroon ja Unkariin kuului lapsuudenkodin ihanteisiin,
joita Laitinen asettui jatkamaan.

Öljylampun valossa
Laitinen sai kasvaa kodissa, jossa luettiin
paljon (öljylampun valossa!) sillä hänen
isänsä toimi myös WSOY:n piiritarkastajana ja sai vastaanottaa suuren kustantamon
vuotuisen koko tuotannon. Myöhemmässä
elämässään Kai Laitisesta kumminkin tuli
Otavan eikä WSOY:n mies. Hänen lukeneisuutensa kasvoi hirmuisiin mittoihin jo
kouluvuosina.
Tärkeää alkusysäystä kirjallisuusmiehen
uralle merkitsi siirtyminen Kuopion yhteiskouluun, jossa koulutovereiksi sattuivat Nummen lahjakkaat veljekset Lassi,
Seppo ja Yki ja opettajaksi Jorma Korpela.

Talvisodassa Suonenjoelle pudotettiin
59 pommia, minkä lisäksi venäläiset maataistelukoneet tulittivat radanvarsipaikkakuntaa konekivääreillä. Laitinen osallistui
ilmasuojelumiehenä pitäjän suojeluskuntatoimintaan ja sittemmin radistina jatkosotaan. Hän sai armeijakavereikseen
muun muassa Mauri Sariolan ja tulevan
Jyväskylän yliopiston rehtorin Martti Takalan. Sotaretki päättyi kuitenkin keuhkotuberkuloosiin, joka oli vähällä viedä
Laitisen hengen.
Helsingin yliopistossa 1945 Laitinen
aloitti kemian opinnot, mutta siirtyi ennen
pitkää estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden pariin, kenties nuoruudenihastuksensa, vuonna 1946 kirjalliselle tähtitaivaalle singahtaneen Aila Meriluodon
vaikutuksesta. Laitinen tunnettiin Savolaisen osakunnan aktiivisena jäsenenä ja
monien kulttuuririentojen käynnistäjänä.
Jo ennen maisteriksi valmistumistaan hänet kutsuttiin Helsingin Sanomien kirjallisuuskriitikoksi. Avioliiton hän solmi 1950
Irma o.s. Kekäläisen kanssa.
Sodanjälkeinen Suomi oli materiaalisesti köyhä mutta henkisesti vireä ja uutta
luova maa. Hajalle pommitetuissa kaupungeissa, kiihkeän aineellisen ja henkisen
jälleenrakentamisen ahjossa syttyi modernismin liekki, joka valaisi niin runoutta,
musiikkia kuin arkkitehtuuria ja synnytti
yhden Suomen taiteen kultakausista.
Nuori kriitikko Kai Laitinen seurasi taiteiden koko kenttää. Kansallisteatterissa
1947 nähty Jean Anouilh’n Antigone ja samana vuonna Taidehallissa vieraillut ranskalaisen modernin taiteen näyttely tekivät
syvän vaikutuksen.

Modernismin avainkolmikko
Kai Laitiselle tärkeä ystäväpiiri oli Eino
Kailan julistaman ”syvähenkisen elämän” ihanteekseen omaksunut Uraniaseura, jonka kokouksissa hän kävi yhdessä runoilija Lasse Heikkilän kanssa. Kai
Laitinen sekä vuonna 1949 runoilijoina

debytoineet Lasse Heikkilä ja Lassi Nummi muodostivat kirjallisen modernismin
yhden avainkolmikon.
Samana vedenjakajavuonna 1949 Laitinen osallistui modernistien kulttikirjan
T. S. Eliotin Aution maan suomennostalkoisiin. Kriitikon roolissaan Laitisella
oli suunnannäyttäjän asema modernismin
johtavana kynänä, sittemmin yhdessä
kymmenen vuotta nuoremman kollegan
Pekka Tarkan kanssa. Mitallisen runouden
”vanhaa mefistoa” V. A. Koskenniemeä
nämä kaksi kynäritaria jaksoivat piikitellä
2000-luvulle saakka, olihan kysymyksessä heidän nuoruusvuosiensa suuri taistelu
tuulimyllyjä vastaan.
Laitinen teki taidehistorian opinnäytteen
Georges Braque’sta, jonka töitä hän omisti. Hän on kirjoittanut eloisan kuvauksen
vuosina 1949 ja 1951 Ranskaan ja Italiaan
tekemistään opintomatkoista, jotka siihen
aikaan olivat harvinaislaatuisia. Hänen
pyhiä paikkojaan Euroopassa olivat muun
muassa ranskalainen Vézelayn basilika ja
Firenzen Medici-kirjasto. Unkarin kansannousun veristä kukistamista vastaan
1956 Laitinen protestoi kirjoittamallaan
runolla ”Panssarien czardas”.

Kirjallisuuskriitikkona
Muistelmissaan Laitinen paljastaa sisäpiiritietoa Helsingin Sanomain kulttuuritoimituksesta, jossa hän joutui ”Toini
Havun tohvelin alle”. Elettiin kirjallisten
debattien kiihkeintä aikaa, jolloin esimerkiksi Helsingin Sanomien ja Uuden
Suomen kulttuuritoimitukset aika ajoin
olivat lähes sotatilassa kiisteltäessä modernismin olemuksesta 1950-luvulla tai
politisoituvasta runoudesta 1960-luvulla.
Yhtä kiihkeitä debatteja ei nykyään enää
käydä – eihän ole forumeitakaan, kun on
vain yksi valtalehti, joka sekin kutistuu
yhä pienemmäksi.
”Tyyli on ihminen itse”, on kreivi Buffon
sanonut. Laitinen kirjoitti esseitä huolitetulla tyylillä, mutta hän vaali myös
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päättyi sopivasti juuri ennen kuin pahin
taistolaisaika kirjallisuudessa alkoi. ”Siitä
revohkasta säästyin”, hän huokaisi helpotuksesta.
Neuvostoliiton ja kommunismin ihannoinnin pitkinä vuosina Kai Laitinen oli
yksi niitä suomalaisia humanisteja, jotka
pitivät yllä yhteyksiä Viroon. Aino Kallas oli hänen väitöskirja-aiheensa (1973)
ja elinikäinen tutkimuskohteensa. Virolaisystäviin kuuluivat esimerkiksi Lennart Meri, Jaan Kross, Jaan Kaplinski
ja Viivi Luik. Viron kulttuurin hyväksi
tehdystä työstä hän sai presidentti Lennart
Meren myöntämän Terra Mariana -ritariristin.

Ahmatova ja Solženitsyn olivat
liikaa KGB:lle ja piäministerille

“Minä vaan kerron”, muisteli Laitinen,
vaikka kaikki ei suomettumisen piinavuosina virallisia ulkopoliitiikkamme
linjamiehiä miellyttäneetkään.
ulkoista tyylikkyyttään. Mukkulan kirjailijakokouksessa hän olkihattuineen ja
kävelykeppeineen erottui habitukseltaan
yhä rähjäisemmäksi käyvästä radikaalikirjailijoiden joukosta. Parnasson toimituskokouksia hän piti Café Ekbergissä, sillä
lehden toimitus sijaitsi alkuaikoina Suomen Kulttuurirahaston tiloissa Bulevardi 5:ssä. Kerran Pentti Saarikoski yritti
pimittää Kulttuurirahaston kustantaman
whiskypullon, mutta se löytyi hänen povitaskustaan. Herrasmiehenä tunnetun Kai
Laitisen kausi Parnasson päätoimittajana
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Laitinen kohosi yhdeksi Suomen kirjallisuushistorian
kansainvälisimmistä
vaikuttajista. Vuonna 1972 hän oli mukana myöntämässä amerikkalaista Neustadt-palkintoa kolumbialaiselle Gabriel
Garcia Marquezille. Hän on varmaankin ainoana suomalaisena tavannut eräitä
maailmankirjallisuuden suuria nimiä kuten Anna Ahmatovan. Kun hän kirjoitti tästä venäläisen runouden jättiläisestä
Parnassoon, KGB takavarikoi kaikki Neuvostoliittoon lähetetyt kappaleet. Laitinen
oli todistajana läsnä, kun Neuvostoliiton
painostuksesta Tammen johto vuonna
1974 päätti jättää Solženitsynin Vankileirien saariston kustantamatta pääministeri
Kalevi Sorsan toimittua asiassa itäisen
naapurimaan sanansaattajana. ”Minä vain
kerron”, Laitinen toteaa muistelmissaan
tästä Suomelle häpeällisestä jutusta erään
Kafkan novellin apinan sanoin.
Laitisella oli maine suomenkielisten
modernistien lapsenpäästäjänä, mutta
hän oli myös ruotsinkielisen ja muunkin
pohjoismaisen kirjallisuuden huomattava asiantuntija. Laitinen kannatti ehdottomasti ”pakkoruotsia” tärkeänä osana
Suomen kansallista identiteettiä – emme-

hän näet muuten osaisi lukea edes omaa
kansallisrunoilijaamme Runebergiä. Hän
valitsi vuoden 1993 Finlandia-palkinnon,
jonka sai Bo Carpelan. Juhani Ahon tutkimus merkitsi Laitiselle jatkuvaa kiinnekohtaa Pohjois-Savon paikkakuntiin.
Nöyrästi hän laskeutui Helsingin yliopiston kateederista pientenkin paikallisten
tapahtumien juhlapuhujaksi – mitä kaikki
professorit eivät suinkaan tee.

Karismaattinen luennoitsija
Luennoitsijana Laitinen oli karismaattinen. Hän herätti maailmankirjallisuuden
klassikot henkiin.
Tapaamistaan kansainvälisistä kuuluisuuksista Kai Laitinen jutusteli yhtä mutkattomasti kuin Iisveden kylänukoista.
Hän ei mennyt pilalle liikkuessaan maailman suurilla forumeilla, vaan häneltä onnistui kotoisa huastelu tarvittaessa myös
savoksi.
Hän puhui ja kirjoitti konstailematonta
selkeää suomea kaikkea akateemista tärkeilyä eli ”nuuskaviisautta” välttäen. Hän
karttoi liiallisia oppisanoja ja julisti pannaan muodinmukaisen kirjallisuudentutkimuksen mitäänsanomattomat fraasit kuten
”postmodernin diskurssin” jne. Joistakin
hänen oppilaistaan tuli tunnettuja kirjailijoita, esimerkkeinä Kari Hotakainen,
Anja Snellman ja Jari Tervo.
Tulin itse tuntemaan Kai Laitisen kirjoittaessani hänen läheisen ystävänsä Lasse Heikkilän elämäkertaa Marian maa
(2002). Emeritusprofessori opasti minua
tutkimuksessani vaivojaan säästämättä,
joten tavallaan minustakin tuli hänen oppilaansa. Laitinen piti komean isänmaallisen puheen Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran juhlasalissa vuonna 1999, kun
julkistettiin Heikkilän jälkeenjääneistä
papereista löytämäni ja kirjaksi toimittamani ennen tuntematon Lasse Heikkilän
runoteos Balladi Ihantalasta, jota Laitinen vertasi merkitykseltään Yrjö Jylhän
Kiirastuleen.

Lämpimät muistot Lasse Heikkilä -tutkimuksen merkeissä tehdystä yhteistyöstä
kultaavat muistojani Kai Laitisesta. Urania-piirin syvähenkiset kirjallisuusmiehet
ovat nyt jo kaikki manan majoilla. Lassi
Nummi on kirjoittanut Urania-piiristä:
Taivaan kehät / vapauttavat ihmisen maan
kehistä / ja vangitsevat hänet / liikkeeseen
/ kohti äärettömän rajaa / ja äärettömyyden rajan yli / vapauteen.
Nykyisin Urania-piirin kaltaisia nuorten
idealistien yhteenliittymiä ei yliopistoissa
oikein taida olla. Aikamme tiedemaailman
uhkakuvina Kai Laitinen piti ahneutta,
joka sumentaa päättäjien järjen, ja materialismia, joka sammuttaa hengen liekin.
Osmo Pekonen
Professori Kai Laitinen jutusteli yhtä
mutkattomasti Iisveden kyläukkojen kuin
maailmankirjallisuuden suurten tekijöiden kanssa.
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Kai Laitinen kävi
kansalliskirjailijan
jalanjäljillä

tunut liikkeeseen 1867-68 nälkävuosina ja
1870-luvulla esiin noussut teollisuus alkoi
vetää palvelukseensa tilatonta ja irtainta
väestöä, arvioi Kai Laitinen esityksissään.
Myös kehitystä vauhdittanut taloudellinen
liberalismi muuttui yhä ilmeisemmin
teollisuuskapitalismiksi.
Esteettömän kasvun mukana syntyneet
sosiaaliset epäkohdat alkoivat näkyä
entistä selvemmin. Kai Laitisen mukaan
juuri näihin alkava realismi kiinnitti
terävää kriittistä huomiota.

V

uodesta 1980 lähtien Iisalmessa on
järjestetty Aho-päivät, yhteistyössä
Juhani Ahon Seura ry:n, Iisalmen kaupungin ja kulttuuriseura Panu ry:n kanssa.
Seuran johtokuntaan kuuluu kirjallisuudentutkijoita, suvun edustajia ja kulttuurintuntijoita.
Juhani Aho ja Venny Soldan-Brofeldt
muuttivat Tuusulanjärven Aholaan 1879
ja tulivat näin perustaneeksi Tuusulanjärven taiteilijayhteisön. Sata vuotta sen jälkeen, Juhani Ahon Seuran pitkällisen valmistelutyön tuloksena, avattiin Aholassa
taiteilijaperheen elämää ja tuotantoa esittelevä näyttely. Näyttelyn suunnittelusta
vastasivat Niilo Luukanen, Kai Laitinen
ja Juhani Kolehmainen. Seura järjestää
kulttuuritilaisuuksia ja retkiä vuorovuosin
Järvenpäässä ja Ylä-Savossa. Juhani Aho
–palkinto luovutettiin ensimmäisen kerran

Kuopion takaa
Iisalmesta ja Suonenjoelta

Juhani Aho perheineen. Edessä pojat
Heikki ja Antti.
1988 taiteilija Raimo Puustiselle Ahon
tuotannon kuvitustyöstä.

Ahon seuraaminen mieluisaa
Kai Laitisella (1924-2013) riitti kirjallisuuden profeessuurinsa ohessa aikaa kesä
kesän jälkeen saapua Iisalmeen Aho -päivien luennoitsijaksi. Hän oli aina odotettu
vieras, jota muistetiin mm. Aho-patsaalla.
Kansalliskirjailija Ahon jälkien seuraaminen oli hänelle mieluista. Hän näki
sivistyshistorialliset taustatekijät tarkemmin kuin monet muut. Aikakauden vaihdokseen ja realismin syntyyn oli moninaisia syitä. Realismin taustatekijöitä
voidaan lähestyä ainakin kolmelta suunnalta: yhteiskunnalliselta, sivistyshistorialliselta ja aatehistorialliselta.
Juhani Ahon tuotannossa yhteiskunnallinen muutos tuntui koko aikakauden elämässä ja oli kirjallisuuden keskeisiä aihepiirejä. Pitkään melko staattisena pysynyt
talonpoikaisvaltainen yhteiskunta oli jouKai Laitinen viihtyi maaseudun rauhassa
ja erityisesti samojedi Jaskan seurassa.
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”Se on Herran lahja, Herran lahja”, kiitteli vanha August Ahlgvist Juhani Ahon
kirjailijakykyjä, luettuaan 1883 Ahon novellin ”Siihen aikaan kun isä lampun osti”.
Juhani Aho oli papin poika ”Kuopion
takaa” Lapinlahdelta ja Iisalmesta. Mutta
myös ”hengenheimolainen” Kai Laitinen
oli ”Kuopion takaa” Suonenjoen Iisveden
poikia. Yhteneväisyydet olivat verrannollisia – tosin jo eri sukupolvessa. Molemmat olivat novellisteja sekä lehtimiehiä;
Laitinen jopa Parnasson päätoimittaja.
Molemmat varhaisissa kertomuksissaan
ovat käyttäneet maalaiselämän tuntemustaan ja notkeaa, ilmeikästä kieltä.
Suomalaisen realismin vaiheissa ja arvioissa he esittivät keskeistä ja uraauurtavaa osaa. Ahon ajan ristiriita ilmeni uuden
ja vanhan konfliktissa ja se näyttäytyi jatkuvasti hänen tuotannossaan.

Ahon ensimmäinen taiteellinen täysosuma, romaani ”Rautatie” ilmestyi 1884.
Se oli ”Järnefeltien koulussa” luettu ja
hiottu. Romaanissa näyttäytyy motiiveja ja vastakohta-asetelmia, jotka moneen
kertaan toistuvat kansankuvauksissa. Siinä tärkeinä tekijöinä ovat kansanihmisten
fantasiat sekä syrjäseutujen ja kehittyneempien alueiden vastakohdat.
Laitisen mielestä kansankuvauksesta
ei kuitenkaan tullut Ahon tuotannon ainoaa linjaa. Romaani ”Papin tytär” 1885
oli sivistyneistökuvaus. Myöhemmin hän
julkaisi siihen jatkon ”Papin rouva” 1893.
Aho kokosi joukon pikku novelleja
kirjaksi 1891 ja antoi nimeksi ”Lastuja.”
Nimeä hän perusteli teoksen esipuheessa:
”Puusta asetta vuoleksiessa lennähtelee
puusepältä lastuja permannolle.”
Lyhyen novellin muoto osoittautui
Aholle läheiseksi ja ”Lastuja” kertyi kaikkiaan kahdeksan kokoelmaa 1891-1921.
Laitinen selvitti myös, kuinka Ahon lastut
ovat ”Metsäpolun” tapaisia rakkaudentunnustuksia suomalaiselle maisemalle.
Aho oli ensimmäinen suomalainen ammattikirjailija, joka eli kynällään. Viimeisinä aikoina hänestä tuli myös eräänlainen
”virallinen” kansalliskirjailija isänmaallisten lastujensa ansiosta. Hänen merkityksensä näyttää kasvavan hänen tuotantonsa
luonnonläheisyyden ja lämpimän, vähäeleisen inhimillisyyden ansiosta.
Aune Räsänen, Vehmersalmi

Irma ja Kai
Laitinen kesk.
sekä Eila
Ollikainen
o.s. Laitinen,
Aune Räsänen sekä vas.
Maija Turunen kirjallisuuspohdinnoissaan.
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Suomalaissiirtolaisten
juhlaa
Delawaressa

väkeä ja muita savolaisia kävi tutustumassa Kalmar Nyckelin replikaan. Kävimme
myös suuressa Uuden Ruotsin historian
talossa, joka on Mortonille omistetussa talossa. Oppaana matkallamme toimi Herbert R. Rambo.
Siirtolaisille Delaware kangasti varmasti
paratiisiniemenä. Niinpä siellä ollessamme syntyi laulu, jonka ensiesitys oli
juhlissa. Paratiisiniemen valssin sävelsi
Osmo Hänninen, sanoitti Matti Lehmonen ja sovitti Jaakko Hyppölä.

H

ieman ennen toukokuun puoliväliä
vietettiin Pennsylvanian Chesterissä
Amerikkaan saapuneiden suomalaisten
muistomerkillä 375-vuotisjuhlaa. Ohjelmassa oli purjehtiminen Kalmar Nyckelin
replikalla. x)
Wilmingtonin kaupunki oli innoissaan arvovieraista ja juhlasta. Ruotsin kuninkaalliset kiinnostivat. Suomalaisuus ja ruotsalaisuus elävät sovussa alkuperäänsä
kunnioittaen. Kaupungissa on Kalmar
Nyckelin kotisatama ja New Sweden
Center.
Kalmar Nyckel rantautui Delawareen
nykyisen Wilmingtonin kohdalle v. 1638.
Mukana oli Värmlannin suomalaisiakin.
Toisessa rantautumisessa mukana oli myös
savolaisia. Rautalammille johtavat John
Mortonin, suomalaisittain Jussi Marttisen juuret. Morton oli se vaa´ankieli, joka
allekirjoituksellaan ratkaisi Yhdysvaltain
itsenäisyyden v. 1776.

Obamalta tunnustusta
suomalaisraivaajille
Juhlan kansalliseksi kohokohdaksi nousi
presidentti Obaman tunnustus Delawaren
laakson ensimmäisille suomalaisille ja
ruotsalaisille siirtolaisille hänen allekirjoittaessaan 25.3.2013 lain, jolla heidän
asuinalueensa määrättiin USA:n ensimmäisen osavaltion (Delaware) kansalliseksi muistomerkiksi. First State National
Monument kertoo näin Delawaren laakson suomalaisten raivaajien sekä heidän
suomalaisten johtajiensa tarinaa tuleville
sukupolville.
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Paratiisiniemen valssi
Kalmar Nyckelin replica risteilee Paratiisiniemen vesillä.
Juhlintaa on jatkunut ja jatkuu kuukausien
ajan Pennsylvaniassa ja Delawaressa. Juhlia organisoi kattojärjestö, johon kuuluvat
lukuisat paikalliset suomalaiset ja ruotsalaiset yhdistykset ja seurat
Kansallisesti merkittävä oli varapresidentti John Bidenin juhlapuhe, jossa hän ylisti
suomalaisia ja ruotsalaisia.
Tänä vuonna tulee siis kuluneeksi 375
vuotta siitä, kun ensimmäinen retkikunta
nousi maihin Shuykill-joen Kallioille.

Mekin kävimme siellä
Vuonna 2001 FinnFest-juhla järjestettiin Philadelphiassa. Savon kielen seuran
Savolaisryhmä Philadelphiassa 2001 ja
taustalla Itsenäisyyden museo.

Nyt kanna kauaksi purje,
tuonne taivaan rantojen taa.
Siellä onni oottavi meitä.
Siellä kutsuu kultainen maa.
Lennä, lennä, liidä, liidä
lännen ruskoja päin.
Sinne mennen unessa ennen
paratiisini näin.
Teksti:
Marja-Riitta Saastamoinen
x) Esikuvansa kaltainen kopio vanhasta laivasta.

Maahanmuuttajien muistomerkillä New
Swedenissä vas. Eila Ollikainen, AnnaLiisa Happonen ja Marja-Riitta Saastamoinen.

Hotel Atlas sai
Murre -palkinnon

O

ulun yliopiston suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö Suma ry on
valinnut ”Vuoden Murreksi ”kuopiolaisen
Hotel Atlaksen. Murre-palkinto myönnetään kahden vuoden välein myönteiselle
ja ajankohtaiselle murreteolle, ja sen vastaanottajana voi olla henkilö, ryhmä tai
ilmiö.
Hotel Atlas Kuopio tarjoaa kotisivunsa
suomen, englannin ja venäjän kielen lisäksi myös Savon murteelle käännettynä.
Kotisivujen murteelle kääntämisestä on
vastannut savon kielen kääntäjä, toimittaja
Olavi Rytkönen. Hotellin asiakkaat voivat myös ripustaa huoneidensa oviin ”Elä
häirihe, tiällä muataan” tai ”Tiällä vois
vähä näyttää imuria” -infokyltit.
Valitsijaraadin mielestä Savon murteella kirjoitetut sivut herättävät huomiota,
hauskuuttavat ja osoittavat, että hyvinkin
nykyaikaisissa asioissa voidaan käyttää
murretta. Sivut ovat erinomainen osoitus
murteiden käytön mahdollisuuksista.
-Murre-palkinnon saaminen on meille
suuri kunnia, kertoo hotellijohtaja Kristiina Hartikainen. Halusimme korostaa kotisivujemme kääntämisellä hotellin merkittävää osaa Kuopion historiassa ja tuoda
näin myös esille savolaisuutta.
Murreraadissa istuivat Oulun yliopiston
suomen kielen professori Harri Mantila,
lehtori emerita Marketta Harju-Autti
sekä kolme Suma ry:n hallituksen edustajaa.
Vuoden Murre -palkinto jaettiin nyt
neljättä kertaa. Aiempina vuosina tunnustuksen ovat saaneet Maajussille morsian
-sarjan ensimmäisen tuotantokauden maajussit (2007), hiihtäjä Sami Jauhojärvi
(2009) ja Napapiirin sankarit -elokuvan
tuottajaryhmä (2011).

AAKUSTI 2/2013 17

Siilinjärven Kuuslahti, Heenämäk ja Suarkylä
saevat oman kyläkirjan

Kolme kylää yksiin kansiin

H

iljaa hyvä tulee, voisi sanoa juuri
joulun edellä 2012 kirjapainosta
ulos saadusta kyläkirjasta. Kuuslahden, Heinämäen ja Saarikylän aktiivi
kirjaporukka ryhtyi kirjaa puuhaamaan
opettajien Riitta ja Jukka Kasurisen
johdolla jo vuonna 1989. Siilinjärven
kansalaisopistoon perustettiin tarkoitusta
varten oma kirjapiiri. Riitan sairastuttua
hanke hautautui lähes kahdenkymmenen
vuoden ajaksi. Kirja-asia virisi uudelleen
henkiin 2008 Anu Rissasen johdolla ja
edelleen 2011 ja 2012 Kauko Mielityisen
vetämänä kansalaisopiston kirjapiirinä.
Kirjapiirissä kävijöitä runsaimmillaan
oli reilut kymmenen aktiivia mukana olijaa. Varsinaisen kirjatyöryhmän muodostivat Pentti Asikaisen johdolla Kaisa
Miettinen, Liisa Kuosmanen, Kalle Savolainen ja Asko Ruuskanen. Kirjapiiri
kokoontui noin kerran viikossa Kuuslahden koululla.
Kirjassa kuvataan Kuuslahden, Heinämäen ja Saarikylän viime vuosikymmenien elämää. Antti Heikkisen, kirjan
kirjoittaja, teksti on rentoa, savon murrettakaan unohtamatta. Mielestäni kirjoittaja
on tällä tavoin onnistunut kirjan saamaan
eläväksi, savolaeselle luvettavvaan muotoon.
Kun kysymyksessä on kolmen kyläkunnan yhteinen kyläkirja, tekstiä valoku-

Kyläkirjahanke tuo kuolemattomuutta
seutukunnan maineikkaaseen perimään.
vineen olisi tullut helposti saman verran
lisää. Siksi asioita on täytynyt yhdistellä
ja jättää osa, varmaan monen lukijan mielestä tarpeellinenkin asia, kokonaan pois.
Tästäpä «uudet yrittäjät» saavatkin aiheen
tulevaisuudessa tarttua asiaan ja ryhtyä toteuttamaan seuraavaa kyläkirjaa.
Kirja on myynnissä Siilinjärven kirjakaupassa ja Artomarketissa Nilsiässä. Voit
tiedustella myös Pentti Asikaiselta ja
Asko Ruuskaselta.
Asko Ruuskanen

Tervetuloa teatteriretkelle Riihimäelle la 28.9.2013

Ylä-Savon Seura ry tekee teatteriretken Riihimäelle katsomaan Tatu Pekkarisen
kirjoittamaa Kaksi Vihtoria ja Klaara. Lähtö klo 10.00 bussilla Helsingistä Kiasman
edestä. Esitys alkaa klo 15.00. Retki (sis. matka, tutustuminen Lasimuseoon, teatterilippu, ruokailu) maksaa jäseniltä 60 e ja ei-jäseniltä 70 e. Sitovat ilmoittautumiset ti
27.8. mennessä anjaliisalaukkanen@hotmail.com tai puh. 050 5900 185 .
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Jiim merkitys ja paekka

T

ässä jutussa j-kirjaenta kututaan sille
annetulla nimellä jii.
Kysseessähä’ on kirjaen, jota käättämällä ilimajstaan savom murteen merkityksejllisil luonteempiirre, joka muenaessavoks ojl muljaotus ja siitä lyhenty
kiireisen nykyimmeisen suusta paremmi’
ulos ehtiväks sanaks muljaas(suomeks
muljaus).
Kun tänä päevänä kuunteloo immeisteh huasteluva, nij jopa Kuopijossa, jonka
sentääm pitäjs ollas savom murteem piäpaekka, harvo’ ennee kuuloo muljaaksija
puhheessa, eikä semminkääm paenetussa
sanassa.
Vähä’ oh hiipinä semmojne’ eppäelys
mieleen, jotta nykysavolaem pittää jollael
laella häppeellisenä muljaaksen - savom
murteel leimajlisimmal luonteempiirteen
– ilimasemista.
Minum mielestäjn se om murteen syrjimistä ja väheksymistä.
Sitten toenej jiihil liittyvä asija: sem
paekka sanassa.
Tässä jutussa minä oun asettana sen
siihem paekkaan, jossa sem mpitäjs kirjuttaessa olla, jotta se tulijs oekeel laosutuks
semmojsenniis suussa, joka ei ous syntymälahjana suana ”oekeihe’ immeisteh”
heimoo ( niinku’ejsmerkiks minä ite).Ei
semmojne’ ossoo’ oekeel laasuvat teijän
syntyperästen kisjuttammoo savvoo. Työ
kul laetatta sej jiim poekkeoksetta semmosten sanojel loppuun, joessa se kuuluu
iännettäissä ennev viimestä konsonanttija,
ejsmerkkinä ”olj, tulj ja mänj”, kun kuetenniil laosutta ne ”ojl, tujl ja mäjn”.
Teilles syntysavolaesillehan se o’ ihan
sama, miten se kirjotettaan, koska työ
ossootta laasuvas sen savoks, vaekka se
oes kirjakielellä räntätty. Mut annas olla,
kus semmojnen teksti pannaa’ äkkinäese’

etteen! Viärim männöö.
Kum minä vajjoo vuojskymmen sitej
julukasi’ oman savom murreoppaan, murteem merkkimies, Muaningah Huiluuruppeema’ isä, opettaja ja kirjaelija, äskettäe’
eismänny Unto Eskelinen, julukajs siitä
arvostelun, jossa kiinitti huomijoo minun
käättämääjn sanansissäeseem muljaakseen. Niitä on tässäej jutussa. Soppii makujstellas suussa, miltä tuntuu. Nekkiik
kuuluu savvoon, ne ku’ antaa puhutulles
sanalles savo’omaisev vivvaaksen.
Vielä viimeseks maenihen nuista heittomerkkilöestä. Just ilimesty Suomen murrekirja. Siinä heittomerkin käättö nousoo
puhutun kielen kirjaennetuessa näätteissä
korostetun tärkeeks. Sillä niät ilimastaan
semmojne’ ominaesuus, junka nijm on
klottaaliklusiili, savoks lottaajnlussiijl,
jonka minä hejt alakuuh huomasil liiijav
vaekeeks ja mittäänsanomattomaks ja savonsin sen sanaks likistys, joka minusta
kuvajs hyvin sitä ominaesuutta, jotta sillä
kutistettaaj ja likistettään kokonaam poes
viimesijä kirjaemija, niinku ejsmerkiks
tämäv virkkeen sanaparissa”semmojne’
ominaesuus”
No, eiköhän tässä lienet tarpeeks nielemistä ja kakistelemista näen näötteeks
minun käsityksistäjn.
Kääkee kimppuun!
Esko Nieminen

Esko Nieminen: Savon murteen UAPINE
vierasheimoisille. ISBN 952-464-165-8.Pilotkustannus Oy, Tampere,2004.65 sivua
Erkki Lyytikäinen, Jorma Rekunen & Jaakko
Yli-Paavola (toim) Suomen murrekirja. Gaudeamus Oy, HYY Yhtymä. ISBN 978-952-495-2996. TallinnaRaamatutriikikoja oü, Tallinna 2013.
666 sivua.
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Eesti Kuusalun kamarikuoro avasi ääntään ja harjoitteli Hongiston pääsalissa ennen
varsinaista Vehmersalmi-konserttiaan elokuussa 1998.

Eestin kamarikuoro vieraili
Vehmersalmella v.1998

K

uusalun Kamarikuoro Eestistä vieraili Vehmersalmella elokuun 9. pnä
1998, joten elokuussa vierailusta tulee
kuluneeksi 15 vuotta. Kuoro antoi konsertin kirkossa kapellimestari Taavi Eskon
johdolla. Esitykset olivat kuoromusiikin
klassikoita niin Eestistä kuin ulkomailtakin; kirkkomusiikkia ja nykyaikaista eestiläistä kuoromusiikkia.
Ohjelmisto oli koottu mm. nuoren Urmas Sisaskin ja Viron ulkopuolellakin
tunnetun Veijo Tormisin sävellyksistä.
Urkuja kirkossa soitti Niina Esko ja
solisteina olivat Kaupo Ruutsalu ja Liive
Viiron. Suomen vierailun lisäksi kamarikuoro oli jo esiintynyt myös Ruotsissa ja
Norjassa.

si kuoroa, joista Suomessa vieraillut kuoro
oli nuorin. Se on perustettu 1989. Lisäksi
siellä on paikallisorkesteri, kansanmusiikkiorkesteri ja kolme kansantanssiryhmää.
Kuoro on esiintynyt kirkoissa, paikallisilla laulupäivillä, Musiikkiseuran juhlissa ja
Laulusillad kansainvälisillä laulujuhlilla.
Kapellimestari Taavi Esko on Kamarikuoron perustaja. Hän on syntynyt 1950
Hiidenmaalla ja opiskellut opettajaseminaarissa laulun ja musiikin alalla. Sen lisäksi hän on erikoistunut professori Ants
Söödin kapellimestarin luokassa. Vuodesta 1974 lähtien Taavi Esko on ollut Kuusalun lukiossa musiikinopettajana. Hänen
johdollaan lukion kuoroilla on ollut menestystä; niin yhtyeillä kuin solisteillakin.

Kuusalussa
musisoidaan duurissa

Hongiston pirtissä nautittiin
hirvisoppaa ja ruisleipää

Kuusalu on pieni maaseutukunta Harjun maakunnassa. Kuusalussa, niinkuin
muuallakin Eestissä asuu edelleenkin musiikkia rakastava kansa. Kuusalussa on vii-

Vehmersalmen vierailun kesäksi 1998
oli ollut vireillä vuoden ajan. Kuoro oli
harjoitellut koko edellisen talven kolme
kertaa viikossa. Vehmersalmen isäntinä
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toimivat Vehmersalmen Lions Club ja
Ladyt, Vehmersalmen seurakunta ja kirkkokuoro sekä Hongisto, jossa matkalaiset
ruokailivat ja virkistäytyivät Vehmersalmelle tultuaan.
Hongiston isäntäväki, Aune ja Jarmo
Räsänen tarjosivat vierailleen hirvisopan,
kotikaljaa ja talon ruisleipää. Kuoroillan
päätteeksi myös Vehmersalmen seurakunta tarjosi iltapalan ja vehmersalmelaiset
majoittivat vieraansa koteihinsa. Kuorolaisten lisäksi vieraita Eestistä tuli täysi
bussillinen, jotka kaikki löysivät majapaikan ystävällisistä kodeista.
Kuorolaisten mukana tuli myös tekstiilitaiteilijoita ja hiihtovalmentajia. Vehmersalmelta kuoroväki matkasi vielä
Lappiin Lemmenjoelle saakka. Siellä he
yöpyivät teltoissaan ja makuupusseissaan.
Paluumatkalla kuorolla oli esiintyminen
Kaustisilla.

”Neid enne isake laulis/ kirvevarta voolidessa;/ neid mu opetas emake/ veeretelles värtenada, / kui olin poisike porandal,/
puherdelin polvi eessa/ piimalutt-pisikesena,/ piimasuise pongerjana...” (Runo Algussönad = Ensimmäinen runo, Maailman
muodostaminen).
Aune Räsänen,
Vehmersalmi

Yövieraita Hongistossakin
Hongistoon yövieraiksi jäi kaksi pariskuntaa: Tiiu ja Raimond Murk sekä Andres (kalastaja) ja vaimonsa Kai Sinisalu.
Heidän seurassaan ilta oli virikkeellinen ja
he kertoivat elämästään nyky-Virossa.
Kiitokseksi talonväelle yösijasta Tiiu ja
Raimond antoivat meille arvokkaan Elias
Lönnrotin kokoaman ja Akseli GallenKallelan kuvittaman Kalevala-teoksen. Se
on August Annist’in Eestin kielelle käännetty
”Soome
Rahva Eepos” ja
on vuodelta 1939.

Hongiston isäntäpari sai muistokseen
eestin kielelle käännetyn Kalevalan, jota
Aune Räsänen itse esitelee.

Kamarikuoro
esiintymisasuissaan Majakka
-kerhotalon rappusilla Vehmersalmella.
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Juho Rissanen (1873 – 1959)
- Savon Mona Lisan tekijä

Hauta-Heikin mummon hymyssä on samaa salaperäisyyttä kuin Mona Lisan hymyssä.

V

ti Suomessa. Sota ja tappaminen olivat hänelle kauhistus.
Pettymys ihmiskuntaan paistoi
Rissasen Floridasta lähettämistä kirjeistä. Hän vietti kiertolaisen elämää milloin Italiassa,
milloin Tanskassa ja 1930-luvulla Ranskassa. Mutta kesät
hän halusi viettää Suomessa.
Hän muutti sodan aattona 1939
Floridaan, missä hän vietti elämänsä viimeisen vuosikymmenen ja kuoli 1950.
Taiteilijan elämäkerran kirjoittaja Onni Okkosen mukaan Rissasella
oli ”kullanarvoinen, sydämellinen nauru,
tarttuva elämänriemu, joka tulvi pienistä
kiiltävistä silmistä ja koko olennosta, varsinkin hänen laulaessaan leijonanäänellään tukkipoikien viisuja – lauluja, joita
ei ole ennen kuultu eikä laulettu myöhemmin.” Joel Lehtosen kirjallinen hahmo
kirjakauppias Aapeli Muttinen muistuttaa
Rissasta, mutta myös Juhani Ahoa.

irikkeen tähän juttuun sain siitä, kun
löysin kirjahyllystäni lukemattomien
”lukemattomien” kirjojen joukosta Eino
Kinnusen teoksen Lapsuuden muisto
(Kirjayhtymä Joensuu 1974). Kinahmin
rinteiden tuntumassa elänyt nilsiäläinen
kirjailija oli eläytynyt syvällisesti Juho
Rissasen elämänvaiheisiin.
Suomen taiteen ensimmäiset kansan
riveistä taiteen tielle lähteneet savolaiset olivat Pekka ja Eemil Halonen sekä
Juho Rissanen – Suomen taiteen kultakauden mestareita kaikki. He toivat kansankuvaukseen rahvaan näkökulman.
Kinnunen kertoo, kuinka savoa vääntävää
miestä ei haluttu taidekouluihin. Taide oli
”pyhitetty” vain säätyläisille – ennen Halosta ja Rissasta. Niinpä Rissanen erotettiinkin Ateneumin kurssilta.

Torpasta pensselin varteen
Juho Rissanen (1873 – 1950), Kuopion
laitakaupungilla, pappilan torpassa, Kemilänmäellä syntynyt – isä oli kiertelevä
työmies ja äiti tilapäistöitä tekevä piika.
Irtilaisperhe asui loisina eri taloissa. Isän
suku oli Leppävirralta, äidin (o. s. Kärkkäinen) Kiuruveden Kalliokylältä.
Isän kuoltua 10-vuotiaasta Juhosta tuli
perheen elättäjä: hän teki sekalaisia töitä juoksupoikana, suutarina, muurarina,
osaksi kerjuulla ja kaupustelulla. Elämä
oli ankaraa. Isä oli paleltunut humalassa
kuoliaaksi Linnanlahden jäällä palattuaan
markkinoilta.
Viisitoistavuotiaana Rissanen pääsi koristemaalarin oppiin, kunnes parikymppisenä läksi maailmalle päätyen Helsinkiin
ja Turkuun. Tällaista köyhälistöä kuvasi
Minna Canth näytelmissään. Juhon pääseminen taiteilijan ammattiin on kuin sadun
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tuhkimotarina. Ennen Rissasta kansaa kuvattiin kuin ”Saarijärven Paavoa”. Rissanen toi mukaan aitoa huumoria, ilakointia,
hän eläytyi herkästi ihmisten tunnelmiin.
Kuvattavat olivat savolaisen yhteiskunnan
alinta kastia, proletariaattia.
Vesivärimaalauksessa Povarissa (1899)
kuvattiin ensimmäistä kertaa rahvaan naurua ja ilonpitoa. Siinä heijastuvat povarin
puheille kerääntyneiden naisten mielialat. Samana vuonna Rissanen maalasi
Siilinjärvellä vesiväreillä Sokea-teoksen.
Trakooman aiheuttama silmäsairaus oli
tuolloin tavallinen sokeuteen johtava silmäsairaus.
Kansainvälinen läpimurto tapahtui Pariisin maailmannäyttelyssä 1900, ja Rissanen sai pronssimitalin. Isän kuolema
-maalauksessa (1902) isä on viinapullo
kädessään sammunut Kuopion vankilan
eteen. Kuva on osa triptyykiksi aiottua
Lapsuuden muisto -teosta. Hän sai maalata
Koivusaaressa Savon kylässä.
Nilsiässä syntyivät työnkuvauksen
keskeisimmät teokset: Ruumiinpesijässä (1908) mallina oli Nilsiään asettunut
venäläinen Anton Ikanov. Lattianpesijät,
Taikinan alustajat ja Kehrääjä on maalattu Nilsiässä. Hykerryttävän hauska
maalaus on niin ikään Nilsiässä (1902)
tehty Kekriviinojen juontia palvelijoiden
vapaa- eli riiviikoilla. Nilsiän Josef Stenbäckin suunnitteleman kirkon alttaritaulu
Ristin tie (1907) on Rissasen tekemä.

Sisällissota ajoi maailmalle
Vaikka Rissanen oli savolaisista savolaisin taiteilija, hän haaveili leveämmästä
leivästä Atlantin takana. Hänestä tuli kosmopoliitti ja pasifisti, joka ei vuoden 1918
sisällissodan jälkeen enää asunut pysyväs-

Taiteilija puhui aina
savoa ja tuli ymmärretyksi
Niin Suomessa kuin ulkomaillakin Rissanen puhui aina selevee savvoo. Onneksi
maalarinsälli Juho sai 23-vuotiaana tukijoikseen Suomen taiteen kärkinimiä: Hannes Gerhard, Helene Schjerfbeck ja Albert
Edelfelt. Todellinen lahjakkuus ymmärtää
toisen arvon. Juho Rissanen istui mallina,
kun Edelfelt maalasi Sven Tuuvan kuvaa.
Myös kuopiolaiset Birger Hallman, kuvernööri Aminoff ja Ferdinad von Wright
olivat tukeneet Juhoa niin, että Juho oli
päässyt opiskelemaan Pietariin Ilja Repinin johdolla. Mutta Pietari tuntui savolaispojasta kovin vieraalta: Repinin

opeista suurin taisi olla tolstilaisuus, länsimaisen taiteen hienostelun kammoksuminen. Kuopion kaupunki tilasi Rissaselta
vastavalmistuneen museon portaikkoon
Rakentajat-freskon. Avioliitto kuvanveistäjä Hilda Flodinin kanssa kesti puolenkymmentä vuotta.
Mielestäni Rissasen paras teos on
24-vuotiaan taiteilijan Puumalassa 1897
vesivärein maalaama Hauta-Heikin mummo. Maalausta on sanottu ”Savon Mona
Lisaksi”. Taiteilija on sijoittanut salaperäisesti hymyilevän 1500-luvun ylhäisönaisen tilalle savolaiseksi madonnaksi
hiilenpolttaja-akan päivettyneine, ryppyisine kasvoineen. Näin Rissanen kääntää
taidemaailman arvohierarkian ylösalaisin
ja saa katsojan hymyilemään.
Rissasen tuhkauurna on haudattu Kuopion isolle hautausmaalle. Kuopion kuvataiteesta ei voida puhua ilman Rissasta.
Kuopion taidemuseo on järjestänyt Rissasen syntymän 140-vuotisjuhlan kunniaksi näyttelyn Karua kauneutta Juho Rissasen seurassa.
Leo Puurunen
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Juankosken näytelmäkerhon Viivi ja Wagner -komedian päärooleissa Mari
Sammakko ja Sami Sammakko. Ensi-ilta juhannuksen jälkeisellä viikolla.
(Sisätila, Kievari). Ainoa
kesäteat-terinäytäntö, joka
on rankattu “K-12”-luokkaan. Kuva Aake Roininen.

Kesäteatteri Tammenranta Kuopiossa tarjoaa perheviihdettä laulunäytelmän Kauniin
Veeran vauhdissa. Kaunista ja nostalgista on kuten Anna-Liisa Järvenpää kuvallaan
osoittaa. Esitys pyörii kuukauden ajan alkaen kesäkuun 27.6.

Kesäteatteria melkein joka
kunnassa, parhaissa kaksikin
K
esäteatterikesä tarjoaa takuuvarmojen huvinäytelmien lisäksi jopa useita
klassikoita.
Kuopion Uusi Kesäteatteri ”Toivotaan,
toivotaan” musiikkinäytelmä, Kuopio
Rauhalahti 2.7-11.8
Tammenrannan kesäteatteri ”Kaunis
Veera” laulunäytelmä, Kuopio Vehmasmäki 27.6-28.7
Teatteri Hermanni ”Tangoa, rautalankaa ja muita riitasointuja” Karttula, Syväniemi 28.6-3.8
Mäntyrannan kesäteatteri ”Onnenmaa”
komedia Siilinjärvi, 19.6-1.8.
Maaningan Vätysteatteri ”Arsenikkia ja
vanhoja pitsejä”, 21.6-4.8
Alapitkän nuorisoseuran kesäteatteri ”Tankki täyteen- Maalla muuttajat ”,
Hardwick-Tuovinen 9.7-28.7.
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Väärnin pappilan huoneteatteri ”Vehnäkakun murunen” Juhani Aho - Minna
Kettunen, 3.-28.7.
Nilsiän harrastajateatteri ”Niskavuoren
Heta”, Hella Wuolijoki, Simolan kesäteatteri, 26.6.28.7
Maarianvaaran kesäteatteri ”Kun lesket lempivät”, Maiju Lassilan klassikkokomedia, 28.6 -11.8 ensi-ilta Maarinvaarassa, kesän aikana esityksiä eri puolilla
Suomea
Rautavaaran harrastajateatteri ”Sata
hehtaaria taivasta” komedia, Hankamäentie 180 23.6.-21.7.
Säyneisen kesäteatteri”Häppeen ja kunnian välillä”, Pirkko Korhonen, teksti ja
ohjaus 30.6-21.7
Korpiteatteri Varpaisjärvi, ”Tulitikkuja
lainaamassa” Maiju Lassilan komedia,

23.6-31.7
Luikonlahden kesäteatteri ”Lehmänmaitoa ja mansikoita, musiikkinäytelmä,
19.6-27.7.
Juankosken näytelmäkerho ”Viivi ja
Wagner” komedia, Ruukin kievari 25.617.8.2013.
Lastukosken kanavateatteri ”Tahkon
varjossa komedia”, Nilisiä 15.6- 29.6
Karvion kesäteatteri ”Isän varjo Valamo-trilogia”, Heinävesi Karvion kanava 29.6-28.7.
Joroisten kesäteatteri ”Kivenpyörittäjän kylä” draama, Kanavan lava 26.7-7.9
Leppävirran kesäteatteri ”Risto Räppääjä ja villi kone” perhenäytelmä 28.518.6. ,
”Lännen lokari” näytelmä Hiski Salomaan elämästä ” 23.6.-4.8.
Varkauden Harjurannan kesäteatteri
”Lasten vallankumous” Harjurannan kylätalo 8.6-30.6

Kangaslammin kesäteatteri ” R a k kauden rintama” iloittelu, Viljolahden
Toukola 28.6-17.7.
Teatteriryhmä Nimettömät”Populaarimusiikkia Vittulanjänkältä” Varkaus
Mekaanisen musiikin museon puisto,
29.6-10.8
Pielavesi-Teatteri
”Viulunsoittaja
katolla” musiikkinäytelmä, 3.7-9.8.
Keiteleen kesäteatteri ”Kersala” huvinäytelmä, alkaen 19.6-5.7.
Konolanmäen kesäteatteri ”Kauas pilvet karkaavat” musiikillinen tragikomedia Vieremä 5.7-21.7
Kyrönniemen kesäteatteri
”Pastori
Jussilainen” klassikkokomedia Kyröniemi 24.7-8.8.
Mansikkaniemen kesäteatteri ”Kivinen
tie” musiikkinäytelmä Juhani Ahosta 4.73.8 Piukat paikat, musikaali. 15-21.7.

Heinäkuu, toisin kuin oletetaan, on Suomen sateisin
kuukausi. Se ajaa kesäteattereita sateensuojaan
kuten kuvan Rautavaaran
kesäteatteri, joka on saanut
käyttöönsä vanhan tanssilavan. Nouseva katsomo
takaa näkyvyyden.
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Aina niin
ajankohtainen Minna Canth.
Vastaavia
laattoja on
jo kaksi tipotiessään.

Voro vei Minnan mietelauseita

K

anttilan kulttuurikeskuksen kannatusyhdistys tapaa muistaa Minnan nimipäivää 26.5. kirjailijan nimikkopuistossa Kuopion rautatieaseman
läheisyydessä. Viime keväänä paljastettiin
puiston penkkien selustoihin kymmenkunta kirjailijan ajatuksia ja kasvokuvan
sisältävää tekstilaattaa.
Yleisöäänestyksellä laattoihin valitut
ajatukset ovat erinomaisen osuvia, sillä
kuluneen vuoden aikana kaksi laattaa on
kelvannut varkaille. Laatat saatiin laitettua lahjoitusten avulla. Laatat on irroitettu huolellisesti penkin selkämyksestä ja
”kotiutettu” ties minne.
Laatat saatiin alun perin laitettua lahjoitusten turvin. Kannatusyhdistyksen
varapuheenjohtaja Marja-Leena Hukkanen oli pahoillaan, koska uusiminen
tulee vähin taloudellisin resurssein toimivalle yhdistykselle kalliiksi. Toivottavasti ”keräilijät” tuntevat edes piston
sydämessä Minnan varastettuja ajatuksia
lukiessaan.
Kanttilan kulttuurikeskuksen kannatusyhdistys seuraa edelleen aktiivisesti Kanttilan rakennuksen kohtaloa.
Vuodeksi
2014 aletaan valmistella juhlintaa, onhan
Minna Canthin syntymästä silloin kulunut 170 vuotta.
Kannatusyhdistyksen
puheenjohtaja
on Atte von Wright ja sihteeri Helena
Grönqvist.
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Minnan salonki
auki digitaalisesti
Kuopion kaupungin nettisivujen yhteydessä avattiin alkukesällä Minnan salonki –verkkosivu, joka sisältää kirjailijan
arkistoaineistoa digitaalisessa muodossa.
Sivustolla on nähtävissä Minna Canthin
alkuperäisiä käsikirjoituksia ja kirjeenvaihtoa, näytelmien pääkirjoja, asiakirjoja sekä muutakin kirjailijaan liittyvää
materiaalia.
Digitoitua aineistoa on alkuun 573
kpl. Pääosa aineistosta kuuluu Kuopion
kaupunginkirjaston Minna Canth-kokoelmaan, jonka kirjailijan perikunta lahjoitti
1965, mutta myös muista maamme kirjastoissa on saatua muuta aineistoa.
Minnan salonki täydentyy sitä mukaa
kuin aineistoa saadaan digitoitua. Mutta
jo nyt paljon kulttuurihistoriallisesti arvokasta aineistoa on kaikkien ulottuvilla vapaasti tutkittavissa. Tähän saakka herkästi
hajoavaa aineistoa on annettu Kuopion
kirjastosta vain tutkijoiden käyttöön, kertoo osastonjohtaja Arja Anttila. Suomalaisista kirjailijoista vain Aleksis Kivestä
on julkaistu vastaavaa aineistoa.
Aineiston digitointiprojekti alkoi 2010,
jolloin Kuopion kirjasto sai 40 000 euron
hankeavustuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Viime vuonna saatiin lisärahoitusta 50 000 euroa.

Piätännön vaekeus
Kuopijon piättäjät o’ yl’voemaesija hittaavessa,
piätökset tuntuu jo kaapunni’ talloovessa.
Hämäläesijä hittaavesta kaekj. moettii,
nyt savolaeset suavat kaks’-nolla voeto’ kottii.
Puijo o’ Kuopijon keehkot keskellä kaapuntija,
silti ee Puijolla oo näkynä suurija miärijä turistija.
Puijo voes olla Kuopijolle suurkii valtti-ässä,
mutt› riitelyihi männöö voemat näätelmässä.
Kakkosparillakkii pelissä joskus voe voettoo,
meellä olisj.värjsuora, pitäs vua osata nokittoo.
Lehistökkiij kaekkijalla Puijo toohuja seeroo,
ku› Puijo o vuanj. valtuustolle pelekkkee kaaroo.
Kolfaritkii sopis Puijolle ku Nyyrikki silimää,
kaanis hyvin hoejettu nurmi ee haettoes kettää.
Harventookkii pitäs, ett sopisj puitte kasvoo,
polutkii› kaapunti tekköö samalla ku risut raevoo.
Suurinta iäntä pittäävät vähite Puijoo käättävät,
tekstareilla ja valituksillaa› ylleisö osastot täättävät.
Suomen kaanein paekka Puijo vieläkii o ja olisj.
Pitäsköhä Pasi Kaaniston muuttoo sanoja ja laaloo,
Puijo, koskaa et muuttuva sua.
Monelaesta lisä-käättöö Puijolle tehä voesj.
talavilajije urheelijoelle myös rinteitä riittäesj.
Oeskoha aeka viho ja viime Puijosta piättee
ja turisteille kaanista Puijoo ja kaapuntija näättee.
Juhani Antikainen
sampy.antikainen@gmail.com
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Nuorisoseuroissa muhi
väkevä maakuntahenki
Y
lä-Savossa nuorisoseurat ovat toimineet jo yli sata vuotta. Järjestön
perustajan Santeri Alkion juhlavuotta
vietettiin viime vuonna. Nuorisoseuran
päätehtävä on kasvattaa nuoria hyviksi
ihmisiksi ja kunnon kansalaisiksi. Alkion
muotoileman tavoitteen kai jokainen voi
hyväksyä.
Sata vuotta sitten kirkko oli menettämässä otettaan. Tavat olivat höltymässä,
juopottelu, väkivaltaisuus ja muu rikollisuus kasvussa. Pohjanmaalla heiluivat
puukkojunkkarit. Körttiläiset olivat liian
jyrkkiä asenteissaan. Tässä ilmapiirissä
nuorisoseuraliike sai hyvän kasvualustan.
Kun radioita ei juurikaan ollut, monet kävivät kuuntelemassa radiota seurantalolla.
Sota-aikana tanssi oli kielletty. Mutta puskaradio välitti tehokkaasti tietoja, missä
talossa tanssin rytkettä saattoi kuulla.
Kirjailija Heikki Kauppinen eli Kauppis-Heikki oli innokas nuorisoseuramies.
Iisalmessa kansankouluntarkastaja Paavo
Meriläinen suositteli ohjelmistoon opintopiiriä Suomen talonpoika kautta aikojen.
Alusta alkaen nuorisoseuratoimintaan on
kuulunut tanhuharrastus, kansanhiihdot ja
kotiseututyö. Messinginpurijoitakin löytyi
– eli torvisoittokuntia. Samalta pohjalta
on syntynyt myös Ylä-Savon naisen puku.
Tässä kansallispuvussa pohjasävynä ovat
tummat körttisävyt.
Pelimannit säestivät usein tansseja.
Jotkut pelimannit ovat saaneet arvostetun oltermannin tittelin – niin myös Aatu
Karppinen Nerkoolta. Nykyisin tunnetuin oltermanni Ylä-Savossa on opettaja
Pertti Malinen.
Yläsavolaiset nuorisoseuralaiset ovat
antaneet yhteisen mestarinäytteensä Maakuntajuhlien muodossa jo 60 vuoden ajan.
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Niinpä Ylä-Savon Nuorisoseurojen Liitto
on päättänyt koota Maakuntajuhlien historia-julkaisun ensi kesään mennessä. Työ
on niin pitkällä, että materiaali lähtee kohtapuoliin kirjapainoon.
Mitä olisi esimerkiksi Lapinlahti ilman
nuorisoseuroja? Alapitkän, Nerkoon ja
Martikkalan seurat ovat järjestäneet lukuisia kulttuuririentoja. Alapitkä on (hienosti sanottuna) profiloitunut kesäteattereihin, Nerkoo pesäpalloon ja Martikkala
Kurpposten myötä tanhuihin. Esimerkiksi
Martikkala esitti kunnan satavuotisjuhlilla
1974 kaskenpolttonäytöksen, jonka TV 2
nauhoitti ja esitti koko Suomen kansalle.
Mittavin yläsavolaisen voimannäyttö
oli kesällä 1958, jolloin filmattiin Sven
Tuuvaa Edvin Laineen komennossa. Minäkin olin mukana, kun 212 nuorisoseuralaista temmelsi mahapalkalla Koljonvirran
taistelupaikoilla. Palkkiona oli ilmainen
sisäänpääsy Kyllinkinrannan tansseihin.
Samoin tarvittiin vapaaehtoisia, kun filmattiin Eino Säisän Kukkivia roudan maita. Haapajärven maisemissa touhusi tuolloin 170 henkeä – palkatta.
Jotkut nuorisoseurat on rankeerattu korkealle - jopa kansainväliselle tasolle - niin
kuin Ulmalan nuorisoseuran Kikarit- ja
Hilavitkutin-kansantanssiryhmät Markku
Ryynäsen ja Petri Röytiön johdolla.
Ainainen ongelma on raha. Nuorisoseurojen taustavoimana ovat Hermannit ja
Hermanskat, joita Ylä-Savossa on toistasataa henkeä. Minäkin olen yksi heistä.
Odotellaan ensi kesän Maakuntajuhlia
(27.-30.6.), joiden juhlapuhujana on Pentti Hakkarainen – Iisalmen Sanomien
Veikko Hakkaraisen poika Suomen Pankista.
Leo Puurunen

Murteiden käyttö voi olla myös melodista, kuten Nilsiän Pussihousumiesten vilpittömän aito “sävelmurteinen” esitys viime kesän murretorilla osoitti.

Kuopiossa murretorilla 15. - 20. heinäkuuta
Iisalmen Koljonvirralla Suomen mestaruuskilpa 27.7.

Murteet estradilla heinäkuussa
T
änä kesänä Savossa kehotellaan
huastamaan levveemmin - tai aenakkii omalla murteella!
Murretta osastaan käyttää käskemättäkin arkipuheessa, mutta heinäkuuhun tänne ajoittuu kaksi tapahtumaa, joissa murre
korotetaan estradille. Kuopion satamassa
pidetään puheita murretorilla 15.-20.7.
ja loppukuusta 27.7. Iisalmessa Koljonvirralla kilpaillaan murteella puhumisen
Suomen mestaruudesta.
Molemmilla tapahtumilla on jo perin-

teet. Kuopion murretori pidetään jo 14.
kerran eikä yleisön tarvitse vanhoille jutuille nauraa. Tutut nimet kuten Heinäahon näytelmäpiiri vetävät joka vuosi
kuulijoita uusilla sketseillään.
Savon murremestarit tapaavat käydä
antamassa työnäytteitä. Tämän vuoden
mestari Lauri Andersin tulee etelästä ja
on Varkauden seudulla tunnettu lausuja ja
kotiseutuihminen. Lavalle on tavattu kutsua myös murteiden puhujia, karjalaisille
on varattu torstaiksi oma päivänsä.

Murre-SM pulistaan
Iisalmessa Koljonvirralla
Vielä monipuolisemmin murteita kuullaan 27.7. Iisalmessa Koljonvirralla murteella puhumisen Suomenmestaruuskilpailussa. Suomen Heimot ry. yhdeksättä
Lauri Andersin, Savon murremestari
2013, käy kielelliseen taistoon muita
heimoja vastaan Koljonvirralla.
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kertaa järjestämän kilpailun tarkoituksena
on elvyttää ja ylläpitää murteella puhumisen taitoa eri heimojen keskuudessa.
Tähän mennessä on kilpailtu 1999 Savonlinnassa, 2002 Hauholla, 2003 Isossakyrössä, 2004 Luvialla, 2005 Suomussalmella , 2007 Kuopiossa, 2009 Kuortaneella ja
2011 Raumalla. Voittoisaa osaamista on
siis löytynyt monen heimon keskuudesta.
Sääntöjen mukaan seuraavan kilpailun
saa aina järjestettäväkseen edelliskerran
voittaja. Kaksi vuotta sitten joukkuevoiton korjasivat savolaiset ja henkilökohtaisessa kilpailussa Marjatta Miettinen
kunniamaininnan, mikä kaikki toi mestaruuskilpailun Ylä-Savoon Koljonvirralle.
Järjestelyistä vastaavat Savon kielen
seura r.y. ja Iisalmen kaupungin tapahtumamarkkinointi ja SM-kisa ajoittuu Iisalmessa pidettävään KevytOlo –viikonloppuun. Murre-esitysten maistiaispaloja voi
nappailla päivällä torilla, mutta Suomenmestaruuskilpailua kannattaa illalla ehdottomasti tulla seuraamaan Koljonvirran camping-alueella.
Murrekisa viedään läpi ohjelmallisena
tapahtumana murremestarien Marjatta
Miettisen ja Olavi Rytkösen johdolla.
Paitsi kilpailusuorituksista saadaan nauttia
Petra Lisitsin-Mantereen ja Petri Makkosen nyky-kansanmusiikkiesityksistä, ja

lupaa isäntä Jamppa Kääriäinenkin tarttua kitaraan.
Murteella puhumisen SM-joukkuekisaan ovat tähän mennessä ilmoittatuneet
mukaan pohjalaiset (Etelä-Pohjanmaan
murreseura Krannit), kainuulaiset (Elias
Lönnrot-seura) ja savolaiset (Savon kielen seura).
Joukkuesuoritukseen tarvitaan kolme
osallistujaa, joiden pisteet lasketaan yhteen. Jokainen kilpailija kilpailee samalla
henkilökohtaisesta murrepuheen Suomen
mestaruudesta. Kilpailusuoritukset arvioi
viisihenkinen tuomaristo puheenjohtajanaan artikkelitoimittaja Seppo Kononen.
Eila Ollikainen
Murremestari Marjatta
Miettinen
toivottaa
kilpailijat
tervetulleiksi
Iisalmeen.

Kuopion murretori
15.-20.7.
Kuopion murretorilla pietään
haaskoo neljättätoesta kertoo.
Lavalla parraeta voemia muaokunnan eri kulumilta, juontajana
Konosen Seppo.
Ohjelma on seoroovan laenen:
Muanantaina 15.7.
Nyt se alako! Murretorin avajaisjuhlallisuudet. Vuoden 2013 savolaiset murremestarit ja vehmersalmelaiset antavat työnäytteensä.
Musiikista huolehtivat Kuopion pelimannit.
Tiistaina 16.7.
Aena joettae. Sisäsavolaisten ja
koillissavolaisten yhteinen murresavotta.
Keskiviikko 17.7.
Vie sie, mie vikisen tois puolt jokke. Iänessä karjalaiset ja muut toiskieliset.

Murretorille Kuopion satamaan ootetaan
nyt kaekkii aekoen ylleesöennätystä.

Torstai 18.7.
Hirveen haaskoo Lapillahelta. Heinäahon näytelmäpiiri ja huumoriorkesteri Mahottomat
Perjantai 19.7.
Ihmeen hyvvee ja vähä parempookii Iisalamesta! Suomen murremestaruuskisojen iisalmelaiset järjestäjät estradilla.
Lauantai 20.7.
Yhelaenen kitaristi. Aapeli Rummukainen ystävineen, tuttavineen ja
kylänmiehineen
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Tuulen tuulemaa
Tuulentie tulee järveltä päin,
se laineita läikyttelee,
ja hentoa kortta kaislikon
vihurilla se säikyttelee.
Se on aalloista irti ja levähtää,
minä mietin missä sen määränpää.
Se kulkee minne haluaa.
Ei pysähdy, menee vaan.
Se tarttuu koivujen runkoihin,
ja leppien lehdet vie tanssiin.
Vain latvoista kuusia koskettaa.
ja pyytää honkia valssiin.
Se nousee rinteille ja niityn luo.
Mutt mahda ei puroselle,
joka kivien välissä solistessaan,
vain ilakoi tuuloselle.
Puron reunalla riippuvat rentukkarivit,
voivat peilailla purosen veessä.
Mehiläiset saavat kukista juoda
ja nauttia niiden meestä.
Kas niinkin voi käydä, että pienenpi
saa suuremman hämilleen.
Niin ainakin nyt, kun tuulonen
sai pärskeistä ”nenälleen”.
Anja Karttunen,
Kuopio
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Luomua?
L

uomu on tämän päivän muotisana.
Lähes kaikki vannovat luomun nimeen, koskahan potkupalloilijat ja jääkiekkoilijat ryhmitellään luomuihin ja
keinolannalla ravittuihin maalintekijöihin?
Taitaisivat käydä sapuskat vähiin, jos
ei käytettäisi ammoniumnitraattia. Mutta
toisaaltahan on tuolla salpietariksi kutsutulla aineella kahtalainenkin olomuoto ja
vaikutus.
Tuota ainettahan on käytetty jo varhain
vähentämään liiallisia ruokakuntien määrää maailmassamme. Ruudin voimalla nimittäin.
Silti kaikki eivät ole ruudin keksijöitä,
varsinkaan ne englantilaiset tullimiehet,
kun eivät ymmärtäneet………….
Kun Heathrowiin laskeutui afrikkalainen delegaatio. Suoraan Afrikasta. Kuusitoistahenkinen valtuuskunta.
Kas kummaa, ihmettelivät tullimiehet.
Yhdeltä puuttui passi, johon delegaation edusmies:
Joo, me viisitoista olemme delegaation
jäseniä ja tuo yksi on meillä eväänä…..
Omat eväät mukanaan, kun eivät luottaneet länsimaiseen teollisesti tuotettuun
ruokaan.
Kuten lukijat huomannevat, en ole lainkaan rasistinen mielipiteiltäni, kun en sanallakaan maininnut sanaa neekeri.
Se sanahan on tätä nykyä rasismin yläpäästä ja niin muodoin kiellettyjen sanojen listalla. Sen sijaan luomu välkehtii lähes kaikkien kauppiaitten huulilla.
Sian kupeet kaikki luomu viljapossua,
munat suoraan onnellisten kanojen peräpäästä munittuja, kanavainaan suikaleet,
nekin samoista onnellisista kanoista, joilta
kaula oli katkaistu väkivaltaisesti.
Kukaan ei edes tällaisten vuodatusten
jälkeen viitsi lukea tuoteselosteita, joita
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kuulemani mukaan plastiikkapakkauksiin
on painettu.
Nimittäin lisäaineet, jotka ehkäisevät
tuotetta pilaantumiselta.
Mutta nehän ovat vain salaperäisiä Ekoodeja, joihin tavallinen kuluttaja tuskin
jaksaa syventyä, eikä monellakaan ole
edes tietoa monimutkaista kemiallisista
yhdisteistä.
Vanhoilta ajoilta muistan, kun maaisännät ajoivat pelloilleen lehmän lantaa suuriksi pattereiksi, hajottaen ne sitten ennen
kevätkylvöjä peltojen lannoitteeksi.
Se oli luomua se.
Keppikävelylle lähtiessäni nappaan
taskuuni muovipussin, kerätäkseni Urtica
dioican nuoria versoja keittoon, josta tulee
maukkaampi, kuin pinaattikeitto ikään.
Pohjalainen varoittelee.
Älä sitten kerää kaikilta koirien kusipaikoilta niitä.
Kysyn häneltä?
Keittoon tulee pari kovaksikeitettyä kananmunan puolikasta.
Mistäs se on peräisin?
Loppujen lopuksi sitaatti Esa Pakarista.
Lihan syönti kun on mielestäni villiä,
silti katselen himoiten Lilliä.
Rapu, rapu ripuli ja rallaa.
Kas kummaa, kun availen mieleni arkistoja. Mitä onkaan huomattavissa?
Jyrkät maakunnalliset eroavuudet sairauksien suhteen.
Pohjanmaalla keuhkotauti niitti ihmisviljaa tuhatmäärin, kun taas Itä-Suomessa olivat yleisiä sukupuolitaudit johtuen
noista Uhtuan shemeikoista, jotka kylvivät siemeniään Suomen kansan, nuorten
neitseitten keskuuteen.
Sen sijaan pohjalaisten keuhkotauti oli
peräisin heidän viljelemistään, merenpohjista nousseilta maa-alueilta, joissa kyti
kaiken aikaa keuhkotaudin siemenet ravinteista köyhtyneen maaperän vuoksi.
Osmo Kuokkanen

Larin Kyösti: Ballaadeja
ja muita Runoja.
Otavan kirjapaino,
Helsingissä 1913.

Juhani Aholle
hänen täyttäessään
50 vuotta

Naapuri se iloissansa
ikkunalle lapsen nosti:
- ”kuka siellä nikkaroipi?”
- ”Isä, joka lampun osti!”
- ”Mitä tekee höyläniekka!”,
sitä tahtoi kylä kuulla.
- ”Lastut vierii virran viedä.
Mitä tehdään tarvepuulla?”

Vielä eilen päreet paloi
pirtin seinäpihdissänsä,
isä innoin askaroitsi
illoin höyläpenkillänsä.

”Isäin puusta» viiritanko,
toukotanko karkeloida,
nuoren kansan kanteleiden
kevään tullen helkaa soida!”

Lapsi leikki lattialla,
pirtiss’ oli hämärätä,
mut ”kun isä lampun osti”,
tuli pirttiin elämätä.

Hongat pirtin ympärillä
virittävät korkeen virren:
”koska, koska veistät meistä
hengen kirkon kurkihirren!”

Silloin sirot lastut lensi,
kun hän tarttui puhdetyöhön,
naapuritkin oudoksuivat,
lamppu loisti kauvas yöhön.

Vanhat hongat huminoivat,
lapsi lauloi lattialla,
taikalamppu kauvas loisti,
tähdet tuikkii taivahalla,-

Runon on löytänyt ja Aakustille lähettänyt Aune Räsänen appensa Herman
Räsäsen kirjallisesta jäämistöstä. Larin Kyöstin 100 v. runoteos Ballaadeja sisältää monia historiallisia runoja: Kaarina rouva ja Eerikki herra, Juhana herttuan
laulu, Tuomas piispa Visbyssä, Kurkijärven Pusa, Arvid Hornin häät, Viimeinen
mauri, Kontti-ukon valitus ja muita ajan kuvaan liittyviä runoja.

Kiitos tekee ihmeitä
On aivan hämmästyttävää, mitä kaikkea kiitos saa aikaan. Kiitos tekee ihmeitä. Se on
paras lääke vaikeita hetkiä vastaan. Se tekee iloiseksi ja virittää myönteiseksi.
Kiitollisuus on avain täyteen elämään. Sille, joka osaa kiittää pienistäkin asioista,
maailma avautuu aivan uudessa valossa. Se tuo väriä arjen harmauteen ja on lyhin tie
toisen ihmisen sydämeen. Se, joka tähtää vain suuriin päämääriin, menettää pienten
eleiden ja lahjojen tuoman ilon.
On kiittämätöntä pitää kaikkea itsestäänselvänä. Onnellisimpia ihmisiä eivät nimittäin ole ne, joilla on eniten. Vaan ne, jotka kiittävät eniten. Tämä onni liittää meidät toinen toisiimme. Ihminen, jolla on syytä kiittää, ei ole yksinäinen. Elämä on rikasta, koska
se on Jumalan siunaamaa. Kiitollisuus tekee myös tarkkaavaiseksi ja opettaa hämmästelemään. Ennen kaikkea ilahdutamme niitä ihmisiä, joille olemme tärkeitä; vanhempia,
sisaruksia, opettajia, työkavereita. Kiitos kuuluu aina vierellemme, lähimmäiselle. Kiitos kaunistaa elämän ja lahjoittaa terveyttä ja hyvinvointia. (Aune R)
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Saksittuja

Kokosi:

Marja-Riitta Saastamoinen
Presidenttipari uudistaa Tampereen juhlat
täydellisesti. Juhlaan kutsutaan heimojen
edustajat paitsi savolaisia, joita edustavat
Paavo ja Päivi Lipponen. Hämäläiset
saavat kutsun jo kesäkuussa, jotta ehtisivät omiin juhliinsa.
(Matti Pitko, AL 20.4.2013)
Jyrki Katainen on käyttänyt jo vuosia
Hangon keksimainoksesta lainattuja kasvoja. Nuoret puhuvat hymiöstä eli smileystä.
Kataisen soittoäänenä on Jaakko Ryhäsen basso, jota on kevennetty Karita Mattilan sopraanolla.
Pääministeri Kataiselle naamari onkin tuki
tarpeellinen, sillä ei edes Kataisen tapainen
rehellinen savolainen majavanmetsästäjä
pysty suorassa tv –lähetyksessä puhumaan nauramatta sekä staattisesta että dynaamisesta vaikutuksesta yhteiskuntaan.
(Matti Pitko AL 23.3.2013)
Kataisen pitäisi tehdä kuten Sorsa aikanaan. Lopettaa mammuttikokoukset,
laittaa demokratia säästöliekille ja pistää
asialle kaksi Liikasen tai Kääriäisen luokan sutkia savolaista miestä tai naista.
(Soteorpojen laki,
Matti Pitko, AL 8.5.2013)
Savolainen on savolainen vaikka Espoossa
asuisi. Kun Siilinjärven suuri poika Jyrki
Katainen (kok) puhuu, vastuu siirtyy automaattisesti kuulijalle.
Savolaista huumoria parhaimmillaan
edusti pääministerin taannoin pokkana
esittämä toteamus, että hallituksen työskentelyilmapiiri on kerrassaan mainio
ja yhteishenki kestää vaikka mitkä vastoinkäymiset.
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Jyrki-boyn mainostamasta ilmapiiristä
saatiin vakuuttava näyttö heti eduskunnan kevätkauden alkajaisiksi. Kokkarien,
demarien ja vassarien sanailu oli parhaimmillaan kuin suoraan Tintti-kirjojen kapteeni Haddockin puhekuplista: Jeesustelija! Selkäänpuukottaja! Menneisyyden
vanki! Gallupeihin tuijottaja!
Avoimella Kataisen asteikolla määriteltynä hallituksen henki on suorastaan fantastinen.
(Rakkautta ilmassa, Tuomo Lappalainen,
Suomen Kuvalehti 7/15.2.2013)
”Iso rötkäle pääsi karkuun” Antti
Ruuskanen on innokas kalamies. EteläAfrikan –leirillä oli koukussa kiinni jättiläinen, joka pääsi karkuun.
Vai olisiko tämä sittenkin hieman väritetty
kalatarina?
-Näissä asioissa vastuu on aina kuulijalla, mutta kyllä iso rötkäle pääsi karkuun,
Ruuskanen nauraa.
(I-L 10.5.2013)
Stadinsielu on tallennettu slangiin
Tuomari Nurmio kirjoitti kokonaisen
albumin kouluaikoina omaksumallaan
katukielellä.
Tämä levy Tuomari Nurmion oli lopul-ta
pakko tehdä.
”Miten on mahdollista, että näin kiinnostava asia on jäänyt niin vähälle”, hän
hämmästelee. ”Slangiin on tallennettu
Stadin sielu, ja sitä on puhuttu yli sata
vuotta. Luulisi, että etenkin lauluja olisi
tehty enemmän.”
Nurmio arvelee syyksi sen, että slangi on
ensisijaisesti puhekieli, joka ei välttämättä
toimi kirjoitettuna.
(HS 13.4.2013)
Kun Helsingin asukkaista on 15 prosenttia syntyperäisiä stadilaisia, se näkyy
myös kaupungin hallinnossa. Savolaiset,
hämäläiset, pohjalaiset
ja lappilaiset
ovat vallanneet valtuuston eikä virkamie-

hilläkään ole perinteitä täällä asumisesta.
Kaikessa hiljaisuudessa Helsingistä on
tulossa sisämaakaupunki, kun merta
täytetään ja rantaviiva etääntyy asutuksesta.
(Aarno Laitinen, I-L 18.5.2013)
Vuonna 2000 julkaisimme vaimoni Marjatta Paunosen kanssa Stadin slangin
suursanakirjan, jossa on yli 35 000 sanaa
ja 1 381 sivua. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Ulla-Britt Kotsinaksen Tukholman slangin sanakirjassa sivuja on
498.
(Heikki Paunonen,
Nurmijärvi, HS 15.4.2013)
Facebook-lukupiirissäni oli hiljattain
keskustelua ärsyttävimmästä kielikukkasesta.
Seppo Oinonen mainitsi ”ketä”-sanan
käytön, kun pitäisi sanoa ”kuka”.
Tämä puolestaan herätti keskustelun lounaismurteiden vaikutuksesta ja lopulta siitä, onko slangi murretta.
Lukupiirini kielentutkijalla oli selkeä
vastaus: murretta ovat yleensä puhuneet
tietyn alueen kaikki ihmiset, kun slangi
taas on ollut rajatun porukan (nuorten
miesten) kieltä. Kaupunkimurteitakin toki
Suomesta löytyy, esimerkiksi Tampereelta
ja Turusta.
”Murteet ovat kokonaisia kielijärjestelmiä, joilla on oma kielioppinsa”, kielentutkija tarkensi. ”Slangit taas ovat olleet
pelkästään tai lähes pelkästään sanaston
ilmiöitä.”
(Usko Siskoa, HS 10.3.2013)
Arto Nyberg lähti ylioppilaskirjoitusten
jälkeen Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan puheviestintää.
-Olin utelias. Ajattelin, että pitää nähdä
paikkoja.
Puheviestinnän opinnoista on ollut tv- ja
radiotoimittajana paljon hyötyä.
-Opin huolitellun yleiskielen. En puhu

kirjakieltä enkä murretta. Opin myös akateemista ajattelutapaa ja jonkinlaista olennaisen löytymistä.
(I-S Sunnuntai 13.4.2013)
Tikkaremmin murretutkijan mukaan häkä
on ollut suosittu vertauskuva kuvaamaan
nopeutta ja vaivattomuutta. Tämä perustuu hään pelättyyn ominaisuuteen
myrkyttää ilma nopeasti ja huomaamatta.
Esimerkiksi hauskan jutun sanotaan menevän kansaan kuin häkä päähän.
Murteissa eri puolilla Suomea on vastaavia sanontoja: ”Se tulee päälle kuin
häkä” (Hinnerjoki) ja ”Tännen niitä (köyhiä) truppaa tualta Seinäjoelta niin ku
häkää” (Nurmo).
Myydä kuin häkä on sanontana ilmiselvästi samaa perua. Tarkempaa tietoa siitä, missä ja koska ilmaisua on alettu käyttää, ei kuitenkaan ole.
(Torsti tietää, kysymys sanonnasta
”mennä kaupaksi kuin häkä”.
HS 17.5.2013)
Tua noi, tervetulloo Porrii!
Mahtavaa tämmäne paikallinen finaalitaisto! Tampere o nin paljo Porrii päi kallellas,
et tämmäsin kuntaliitosaikoin voiraa funteerat sitä sillail, et Manse o vähä ninko
Pori esikaupunkialuet Keski-Suamest päi
tulles. Vesiki valluu tänneppäi. Ja kulta.
(AL 14.4.2013; Elina Wallin, murretaiteilija, Ässät-Tappara-ottelusta)
Pori kohtaa Rauman Nokian estradilla
Yhteistyötä: Murretaiteilijat lyövät hynttyynsä yhteen
-Tosso
-Älä sano”tosso”. Sun kuuluu sanoo: ”Kiitos, nyt riittää.”
-En san.
-Kui niis et san?
-Menne kaffe ylitte reuna jos nii pitkii sanoi ruppe käyttää.
Nokialla nähdään 22.2. porilais-raumalaista yhteistyötä, kun satakuntalaiset
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satakielet Elina Wallin ja Heli Laaksonen nousevat Kerholan lavalle.
Laaksonen vääntää lounaismurretta ja
Wallin silkkaa poria.
(AL 21.2.2013)
Krister Gråhnia kiehtoo kuvataiteen
kielellisyys ja suhde murteisiin. Ihmiset
suhtautuvat samaan teokseen eri lailla.
Sisu-niminen teos nähtiin Ahvenanmaalla
kansainvälisenä kannanottona. Idässä Ilomantsin Möhkön kylässä teos koettiin sotaan liittyvänä.
(AL 10.4.2013)
Tanssi vei Sveitsistä Savoon
Tanssin taika on vienyt mennessään tamperelaisen Tarja Kankaisen. Tuo taika
vei hänet myös Tampereelta Sveitsiin,
Kuopioon ja lopulta takaisin Tampereelle.
Vuonna 12989 kävi kutsu Kuopion konservatorion
tanssiopettajakoulutuksen
johtajaksi.
-Olihan se aikamoinen hyppy Sveitsistä
Savoon, muistelee Kankainen.
Vaikka savolaisiin piti tottua, oli työ
rakasta.
(Tarja Kankainen
70 vuotta, AL 9.4.2013)
Se oli pettymysten lapsuus. Kävin alakouluni Kuopiossa. Halusin joka vuosi,
että piirrokseni pääsisi lehteen nimeltä
Kyhhäys.
Kyhhäys on savolainen versio helsinkiläisten Kevätpörriäisestä. Kumpikin
lehti julkaisee lasten laatimia – ja juuri
siltä näyttäviä – vitsejä, pulmia ja piirroksia.
Kuuden luokan aikana en löytänyt menestyksen kaavaa Kyhhäykseen pääsemiseksi. Välttävin yritykseni oli luultavasti
11-vuotiaana, kun sain piirtää lyijykynällä
aiheesta ”kello lyö kaksitoista”. Kuvassa
raivostunut kellotaulu hakkaa krokettimailalla tohjoksi itkevää numero kahtatoista.
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(NYT-liitteen esimies Juhani Mykkänen,
HS NYT 26.4.2013)
Yliasiamies, suomenna itsesi. Kulttuuripuhe, hyi hemmetti. Kuiskaaja on suorastaan ylpeä siitä, että ei ymmärrä hienopierujen pörinää.
Vaan annas olla, yliasiamies Antti Arjava on koonnut Suomen kulttuurirahaston Tammenlastuja-lehteen pikku oppaan,
joka suorista mutkat. Esimerkiksi: avarakatseinen visionääri on yhtä kuin ”henkilö, joka on tukenut minua urallani”.
Vastaavasti näköalaton byrokraatti on yhtä
kuin ”henkilö, joka ei ole tukenut minua
urallani”.
Tasan niin!
Pönötys paljastuu ”vieraan kulttuurialan
tapahtumaksi”.
Enää pitäisi tietää, mikä on yliasiamies.
(Kuiskaaja, HS 6.4.2013)
Murre on keltainen puku harmaiden
rivistössä Oriveden nauru 22.-24.3.2013:
Huumorin ja satiirin symposiumissa hekotellaan tänä vuonna murteille. Kyse on
leikkimisestä. Murteilla voidaan ilmaista
ikävät asiat toisin ja pehmentää vakavia
asioita komiikan kautta. Murteet yhdistävät ihmisiä, esimerkiksi bussipysäkillä
hytisevää joukkoa. Tilanne päättyy helpotukseen, kun bussi tulee ja joku sanoo, että
nysse tulee.
Mikä murre saa sinut nauramaan?
Savon murre. Siinä on kyllä jotain aivan
omaa touhua. Minun korviini se kuulostaa
laululta. Turun murrekin huvittaa, koska
siihen liittyy Tampereen ja Turun välistä
nokittelua.
Timo Lexikon Savon murteella räppäävä
muusikko
Minulle murteet kertovat osansa murteen
puhujan persoonallisuudesta ja tarinasta.
Vaatii tiettyä itsevarmuutta käyttää kotona oppimaansa murretta esimerkiksi toiselle puolelle maata muuttamisen jälkeen.
Mutta toisaalta, mikään ei ole veikeämpää

kuin kuulla omiin korviini kotoisaa Savon murretta esimerkiksi Länsi-Suomessa,
saati sitten ulkomailla!
Mikä murre saa sinut nauramaan?
”Ulkosavolaisten” puhuma Savon murre,
sillä se ei yleensä mene sinne päinkään.
(AL Valo 22.3.2013)
Lause-Finlandia Pertti Jarlalle Sarjakuvataiteilija Pertti Jarla saa tänä vuonna Lause-Finlandian. Palkittu lause on
peräisin Jarlan Fingerpori-sarjakuvasta
ja kuuluu näin: ”Tahdon hehtaarin suota
ja kymmenen kuutiota tilaa.” Edellisessä
ruudussa pikaruokalan seinämainoksessa
lukee: ”Soita ja tilaa.”
(HS 23.3.2013)
Miehet Marsista, naiset Venuksesta
Nainen on herkempi kuin mies!
Tarua. Jaakko Hämeen-Anttila: Ei pidä
paikkaansa. Koen olevan yksilö. Enemmän kuin sukupuolikysymyksiä ajattelen, että akateemiset ihmiset ovat tätä ja
HIFK:n fanit toista. Mutta lähtökohtaisesti taitaa olla niin, että miehet kasvatetaan
olevaan näyttämättä herkkyyttä.
(Juha Veijonen, Antti Kaikkonen ja J H-A
pohtivat ovatko naiset ja miehet loppujen
lopuksi niin erilaisia. (I-S 11.5.2013)
Jäyhä Juurakko Konduktööri Jussi Juurakko, 56, puhaltaa pilliin, kun Seinäjoelta Helsinkiin matkaava juna on lähdössä.
Juurakko on Pohjanmaalta, Nurmoosta,
kuten hän sanoo. Härmän häjyjä?
Itse hän sanoo olevansa mies, jolla on
”jyrkät olkapäät”.
Yhden kerran Juurakko on pahoittanut asiakkaan mielen. Murteellaan. Se on jäänyt
mieleen. Hän sano, että suljetaas ovi, jottei kersat putoa kyyristä. Härmässä lapset
ovat kersoja ja naiset akkoja, eikä se ole
haukkumista.
Mutta töissä voi joutua niin sanotusti kättelemään tuhat ihmistä päivässä. Erilaisia
ihmisiä.

”Pitää olla pelisilmää.”

(HS 17.2.2013)

Vikulle vaihdetusta polvesta otettiin
näyte.
Coxasta polvi paranee, sanotaan.
A-näyte paljasti, että Vikussa on vähän
hevosta, ripaus savolaisuutta ja loput
Mattilan säiliötehtaalta.
(Matti Pitko AL 23.2.2013)
(Coxa = tamperelainen nivelsairaala)
Kolmessa kuukaudessa pyrstöön
Lentoyhtiö Norwegianin uuden Boeing
737-800-koneen pyrstössä komeilee kirjailija Minna Canth (1844-1897). Sankareita kaikista pohjoismaista on koneissa
nyt kaikkiaan viisikymmentä, Suomen
lisäksi J.L. Runeberg.
Kuiskaajan tietojen mukaan Canthin matka pyrstöön eteni vikkelästi. Marraskuussa 2012 otettiin yhteys Minna Canthin
seuraan ja kuukausi ennen Minna Canthin
ja tasa-arvon päivää asia julkistettiin.
(Kuiskaaja, HS 23.2.2013)
Uutta rahaa Ylen tuuttiin
Tänä vuonna Yle-vero tuottaa noin 500
miljoonaa euroa.
Olemme nyt saaneet uutistunnukset ja
niihin Nelosen uutisten tutuiksi tekemät
väriviivat ja kävelystudiot, Pakko tanssia
–ohjelman ja ensi syksynä vasta kajahtaa
– uudet saamenkieliset uutiset.
No niin. Tanssiohjelma ja saamenkieliset
uutiset. Niitähän tässä juuri kaivattiinkin.
(Jorma Pokkinen, AL 6.3.2013)
”Aina sie tunget siihen kuvaan mukaan.”
Voimakas, lähes teatraalinen tuhahdus.
Kotiseudun murteesta on jäljellä enää
geminaatio (”tekkee”) ja tuttu, kiltin pojan
vaikutelmaa luova mie-sie. Antti Tuisku
on yrittänyt säilyttää murteensa, vaikka
puhe on kymmenen vuoden aikana muuttunut väistämättä yleiskielisemmäksi.
(HS NYT 18.4.2013)
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Karu maa tihkuu hirtehishuumoria
Vuoden vaihteessa ilmestynyt Lapin
kaskukirja ei tapa nauruun. Sen ei ole
tarkoituskaan. Teos on kulttuurihistoriallinen dokumentti ja sellaisena äärettömän
arvokas.
”Savolaisilla, pohjalaisilla ja karjalaisilla
on omat maakunnalliset kaskukokoelmansa”, toteavat kirjoittajat Markku Torkko
ja Mauno Kylli esipuheessa.
”Nyt sellainen on myös lappilaisilla.”
Viisastelua: Jätkä palasi savotalta ja oikaisi suon yli. Vastaan tullut kaveri kysyi:
-Kantoiko neva?
-Ei kantanu, piti kävellä.
Lappilainen huumori on Suomen synkintä
-Huuhdon kultaa, sanoi lapinäijä, kun eukkoaan hukutti.
Varsinaisia sankareita ei ole muita kuin
myyttinen supermetsuri Nätti-Jussi, joka
ei ollut kotoisin Lapista vaan Karstulasta
Keski-Suomesta.
(HS 14.3.2013)
Laulajan leipälapiosta ei taida olla enää
edes lyömäsoittimeksi Jaakko Teppo
suostui poseeraamaan kitaransa kanssa
kuvaajalle kotonaan Joensuussa.
-Kieletkin on poekki, eihän tämä leipälapio kelepoo ennee ies lyömäsoettimeks, hän
vähättelee uskollista matkumppaniaan.
Kitaran ote laudasta kirposi 1994, kun
uutta uraa aloittaneella lehtikustantajalla
paineet suistivat sairauteen.
-Soittokäsi meni tönköksi. Enää sillä ei
soiteta kuin ovikelloo, hän irvailee itselleen.
60-vuotispäivät jatkuvat syksyllä poikien
kanssa juhlakiertueella miehen elämänvarren kotikaupungeissa Joensuussa, Kuopiossa ja Iisalmessa.
(Jaakko Tepon 60-vuotishaastattelu,
AL 15.2.2013)
Kun Jaakko Teppo istuu pöydän ääressä
ja turisee juttujaan, on helppo uskoa, että
tämä mies on saanut koko Suomen nau-
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ramaan.
Ruikonperän multakurkku on valmis laulaa luikauttamaan vielä kerran, 60-vuotisjuhlakiertueen merkeissä.
(I-S 23.3.2013)
Savon faarao matkustaa maailman perukoille
Faarao Pirttikangas: Kaatopaikan kuningas.
Kuopiolaisen Pekka ”Faarao” Pirttikankaan toinen sooloalbumi Kaatopaikan kuningas päätyy Yhdysvaltojen ja
Balkanin kautta Saharan autiomaahan.
(HS 17.4.2013)
Sitten muutama esimerkki työnsä vapaaehtoisesti lopettaneista:
-Vaatturille tuli mitta täyteen.
-Tanssikoulunopettajalla oli rytmihäiriö,
eikä hän enää kestänyt sitä rumbaa.
-Kahvifirman työntekijä ei jaksanut
paahtaa aamusta iltaan.
-Haudankaivajalta jäi monttu auki, kun
kuoppakorotus evättiin.
-Tiemestari erosi ramppikuumeen vuoksi.
-Sähköasentaja ei kestänyt vastuksia.
(Kaisla, HS 1.5.2013)
Väriä turjakkeille
Vähän pelottaa, että Juhani Tamminen
on tullut luoneeksi uuden, täysin vapaan pukeutumistyylin Suomen miehille.
Häneen voivat vastedes vedota kaikki ne
turjakkeet, jotka laittavat sinisen raitapaidan kanssa punaisen pilkullisen solmion
ja mustien nappaskenkien kanssa valkoiset Viivi&Wagner-kuvioidut urheilusukat.
Lenita Airiston tyyliopit ovat värien ja
kuosien ilotulituksessa unohtuneet.
Toisaalta, mitä väliä. Jo koulujen
kevätjuhlissa miehet voivat vaikka kilpailla, kuka pukeutuu tammisimmin. Kun
kaikki ovat yhtä räikeitä, ei kenenkään
lapsi häpeä isäänsä muita enempää.
(Tuula Puranen,
Keskisuomalainen 18.5.2013)

Torin ja Valakeesen väläkettä
Keskustassa torj Kuopion se on, on on
mutta kovin rujohan se vielä nyt on
kalahallin purkua ei hyväksynnä Erkki
no oljhansa se melekone työmuan merkki
Ku viimein hallille purkulupa tulloo
nii kerkes parin talaven lumet välillä sulloo
mutta ootetaan vielä jokunen vuesj
nii eekohän torj paljon parempi jo oes
Mutta valakeestahan minun pit kertoo
vaekka muistiakkaa mulla oo minkää vertoo
no minä vuan saavoilla kohottelen kuntoo
enkä voe ennee mitenkään huastatella Untoo.
No ku niin hyväkieline ja mieline mies nukku poes
kieljkiärylöenee ja runonikkarina hälle kunniamaeninnan aena soes
kesäsin lammen ympärys se melko roskanen olj arena
mutta sen on nyt estänny valavontakamera.
Kansalaesalotteella asijan toen virastolle juluki
kyllähän se monen pyrokraatin kässiin läpj kuluki
sitten olj minunnii hyvä syyvä ilolla pulloo
kyllähän siisteyvestä hyvälle mielelle tulloo.
Istuttihan ne valakeeseen jopa sampee
siellä ne kasvaavat ympäri lampee
sammethan pitää laskee ongesta poes
kaverille sen totena tietysti kertoa voes.
Kaaharit taetaavat vaahtiaan kavulla pihtaella
että kerkiivät töyssyissä lampee ihhaella
kulttuurj on myös valakeesella melekosen tärkee
teatteritalo on valamiina mualaiskaapuntii kärkee.
Ja sitte eeku eletään toas seuroovat kahdeksan vuotta
nii ee tämäkää seura oo perustettu aevan suotta.
VILHO LAAKKONEN
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Lukuvinkkejä kevään
ja syksyn tuotannosta

K

eväällä ntamo julkaisi
Sinikka Tirkkosen
(kuva)
runokokoelman
Valon halki, pimeän halki. Tirkkonen kypsyttelee runojaan pitkään, ja lukijat saavat sulateltavaa
pitkäksi aikaa. Runon aiheeksi käy sattumakin:
Sattuma, kissa kulkee yli jäisen pihan,
propagandan ulottumattomissa.
Luota pieniin jälkiin vastasataneella
lumella,
luota kaikkiin elämää ylläpitäviin voimiin.
Katso, kun leveäselkäinen metsien mies
ylistää sylet levällään jumalaansa,
katso sitä.

Kuopion kaupunginteatterin lavalta takavuosien tuttu Teemu Forss on julkaissut toisen runokokoelman Khimaira toukokuussa, ntamo.
Gummeruksen teosluettelon kannessa
komeilee kuopiolaiskirjailija Marko Kilpi. Kuolematon on hänen neljäs romaaninsa. Se ilmestyy syyskuussa. Järkyttävä
aihe tarvitsee Kilven kaltaisen kirjailijan
kuvaamaan pahaa, jota Repo ja Kaski eivät halunneet tietää oleva olemassa.
Eikös me omita myös Matti Rönkä
joukkoon. Hänen Viktor Kärppä -romaaninsa ilmestyy elokuussa Gummerukselta.
Päivi Alasalmen kolumneja luetaan
Savon Sanomista, joten sopii siis lukea
tamperelaiskirjailijan Joenjoen laulua.
Teos ilmestyy syyskuussa Gummerukselta. Alasalmi jatkaa lastenkirjasarjaansa.
Kultaista kissanpentua päästään lukemaan
syksyllä.
Simo Hämäläisen Kätkäläis-lukijat
pääsevät kirjan pariin syyskuussa kolmen
kirjan yhteisnide ilmestyy syyskuussa.
Mesenaatti on kirja miehestä, joka ”vä-
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littää rahasta jakamalla sitä”. Toimittaja
Risto Lindstedt on kirjoittanut Kauko
Sorjosesta ja säätiöstä, Kirjapaja julkaisi. Syyskuussa päästään lukemaan. Kalamiehen rukouskirja sisältää Kuopion emerituspiispa Matti Sihvosen havaintoja ja
mietteitä. Kalamiesten kokemukset päättyvät aina rukoukseen. Kirjapaja, elokuu.
Kiinnostusta herättää nilsiäläisen Antti Heikkisen esikoisromaani Pihkatappi.
Eikä kauan tarvitse odottaakaan, sillä Siltala julkaisee teoksen heinäkuussa.
Kari Hotakaisen Luonnon laki ilmestyy 7.9.2013. Jo kirjan esittely mykistää.
Karo Hämäläisen Ilta on julma on varmaankin nimensä veroinen. Syyskuun satoa WSOYltä.
Olisiko kyllin savolaista kieroutta liittää Tero Liukkonen joukkoon, hän on
tullut minua vastaan Kuopion kadulla. Siis
lukulistalle Vihreän lohikäärmeen kylä,
WSOY syyskuu.
Etäsavolaisen Asko Sahlbergin Herodes-romaania luonnehditaan historialliseksi lukuromaaniksi, WSOY syyskuu.
Kevään odotetuimpani on Claes Anderssonin Syksyni sumuissa rakastan sinua. Kun Andersson on ollut Kirjakantin
vieraana, otan erivapauden kirjan suhteen!
Toukokuu WSOY.
Suomalaiset ovat innokkaita kilpakirjoittajia. Toukokuun lopulla Maahenki
julkaisi Iso siika -antologian kalastusaiheisten kilpailutekstien parhaimmista (40
tekstiä). Kuopiolainen ylikonstaapeli evp
Keijo Karhunen on mukana tekstillään
kirjassa. Lieneekö muita tuttuja?
Tuija Lehtinen panee jälleen ihmissuhteet kiemuroille hauskalla tavallaan.
Kurkistetaan Morsiuskamariin. Otava
syyskuu.
Ritva Kolehmainen

P-S:n kulttuuriympäristön
hoito-ohjelma uusitaan

E

nsimmäinen Pohjois-Savoa käsittävä
kulttuuriympäristön
hoito-ohjelma
valmistui viisitoista vuotta sitten v. 1997
ja on osittain jäänyt ajastaan jälkeen.
Uutta ohjelmaa vuosille 2013-2030 on
valmisteltu
Pohjois-Savon elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY)
aloitteesta laajapohjaisessa työryhmässä.
Viime vuonna alkaneeseen valmisteluun on osallistunut mm. Pohjois-Savon
Liitto, maakunnat museot, taidetoimikunta, metsäkeskus, metsähallitus, ammattikorkeakoulu, arkkitehtuuri- ja ympäristökoulu Lastu, Pro Agria Pohjois-Savo,
kotiseutu- ja perinnepoliittiset yhdistykset

sekä kulttuuriympäristön asiantuntijat.
Työryhmän sihteerinä on tarkastaja Marjatta Strengell Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.
Hoito-ohjelmaan sisältyy ajantasainen
arvio pohjoissavolaisen kulttuuriympäristön kohteista, tilasta ja tulevaisuuden visioista. Siitä toivotaan työvälinettä mm.
kaikille tietoa kaipaaville tahoille ja etenkin viranomaisille.
Viimeistelyvaiheessa oleva kulttuuriympäristön hoito-ohjelma julkistetaan
syksyllä rakennusperintöpäivän aikaan.
Ohjelmaan voi tutustua netissä ja siitä pidettävien esittelytapahtumien yhteydessä.

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu
etsii uusia käyttötarkoituksia rakennuksille

B

ändikämppä autokaupassa, mediapaja
meijerissä vai skeittirata vanhassa
tehtaassa? Mikä rakennus ansaitsee uuden
elämän? Euroopan rakennusperintöpäivät
käynnistää lapsille ja nuorille Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun, joka kannustaa keksimään uusia käyttötarkoituksia
unohdetuille rakennuksille.

Eläköön rakennus!
Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailuun
voi osallistua ideoimalla uusi käyttötarkoitus esimerkiksi tyhjillään, vajaakäytössä tai purku-uhan alla olevalle rakennukselle tai rakennelmalle. Osallistua voivat
v. 1995 tai sen jälkeen syntyneiden muodostamat ryhmät. Kilpailun voittajaryhmä
palkitaan 500 eurolla. Kilpailuun voi osallistua 15. marraskuuta asti.
Vuoden 2013 teemana on Eläköön rakennus! Suomessa on paljon erilaisia
rakennuksia, joiden käyttötarkoitus on

muuttunut. Teeman kautta tuodaan esiin
vanhojen rakennusten, rakennuskokonaisuuksien ja rakennelmien uusiokäyttöä.

Tapahtumaviikonloppu
Yhdistykset, museot, koulut ja muut
kiinnostuneet tahot ovat tervetulleita järjestämään rakennusperintöpäivien tapahtumia. Vuositeeman mukaisesti avointen
ovien päiviä tai tutustumiskäyntejä toivotaan erityisesti kohteisiin, joiden käyttötarkoitus on muuttunut. Tapahtumien pääviikonloppu on 6.-8. syyskuuta.
Euroopan rakennusperintöpäiviä koordinoivat Suomessa ympäristöministeriö,
Museovirasto, Opetushallitus, Suomen
Kotiseutuliitto ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.
Lisätietoja: Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 956, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi myös osoitteesta www.rakennusperinto.fi/erp
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Mikä
on Ylä-Savo?
S

avon nimi mainitaan ensi kerran
Pähkinäsaaren rauhansopimuksessa v.
1323 muodossa Sawolax – Sauolax.
Ylä-Savo oli yhtämittaista Lapinkorpea, lappalaisten raivaamatonta riistamaata. Täällä asui tuolloin pienikasvuisia
”taataukkoja” – kuten savolaiset nimittivät lappalaisia. Asukkaat metsästivät, kalastivat, pukeutuivat eläinten nahkoihin,
turvautuivat vaaran uhatessa kivikirveeseen ja jouseen. Olaus Magnuksen kartassa (”Carta Marina”) vuodelta 1539 ei vielä
näy Ylä-Savoa. Ylä-Savo näkyy ensimmäisen kerran v. 1626 karttajulkaisussa,
jonka nimi latinaksi on Magnus Ducatus
Finlandiae nova et accurata delineatio.
Tämän ruotsalaisen kartantekijän nimi oli
Anders Bureus. Iisalmen nimi kirjoitettiin Insalmi. Ongvesi on lähes oikein kirjoitettu.
Savossa Ylä- ja Ala-Savon nimien käyttö on vanhaa, vuosisataista juurta. Ylä- ja
Ala-nimiä on käytetty alueista Suomessa
yleisesti ja käytetään edelleenkin. Tunnetaan muun muassa Ylä-Karjala ja YläLappi. Vuonna 1798 julkaistussa C. P.
Hällströmin ja S. G. Hermelinin Suomen
karttakirjassa (”Charta öfver Sawolax och
Karelens eller Kuopio höfdingedöme”) on
Savon kohdalle kirjoitettu suurin kirjaimin ”Öfre Sawolax” ja ”Nedre Sawolax”
– Ylä- ja Ala-Savo. Joskus Öfre Sawolax
on runollisesti suomennettu Yliseksi Savoksi.
Professori Matti Klinge laajassa teoksessaan Iisalmen ruhtinaskunta (SKS
2006) kirjoittaa johdonmukaisesti YläSavosta. Alueen pohjana on suunnilleen
vuonna 1627 perustettu Iisalmen kirkkoja hallintopitäjä. Vuonna 1809 on perustettu Ylä-Savon kihlakunta.
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Talvisodan jälkeen Ylä- ja Ala-Savo
erotettiin toisistaan ja liitettiin hallinnollisesti eri sotilaslääneihin.
Ylä- ja Ala-Savon rakuunaeskadroonat
kuuluivat 1700-luvulla Savon prikaatiin.
Ne olivat Sandelsin prikaatin mukana
myös Koljonvirralla ja Vieremällä lokamarraskuussa 1808. Tuohon aikaan YläSavolla tarkoitettiin suunnilleen nykyistä
Pohjois-Savoa ja Ala-Savolla nykyistä
Etelä-Savoa – joka tunnetaan myös SuurSavona.
Kun Ylä-Savon kunnat ja talouselämä
yhteistyössä - rintarinnan Ylä-Savon nuorisoseuralaisten kanssa – alkoivat 1940- ja
1950-luvulla koota voimiaan suunnitelmallisen alueellisen yhteistyön taakse –
vahvistaakseen Ylä-Savon taloudellista
ja sivistyksellistä kehitystä – olivat tekijät
kirkkaasti ajassa mukana ja jopa aikaansa
edellä. Nimittäin samaan aikaan valtakunnan suunnittelutoimisto määritellessään
maamme vaikutusalueita tai talousalueita,
arvioi Ylä-Savon yhdeksi luontaisimmista yhteistyöalueista koko maassa. Tällöin
1950-luvulla Ylä-Savon talousalueeseen
luettiin nykyiset kymmenen kuntaa.
Lähde: Jouko Pennanen, Ylä-Savon
Maakuntajuhlat 1952 – 2012 (ilmestyy
kesäkuussa 2013).
Leo Puurunen
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Riski-Pekka oli laittanut auton peräkärriin
suuren halkokuorman ja pähkäili:
– Kantaakohan jiä viijä kuorman suareen?
Paikalle sattunut Pekka rauhoitteli:
– Ee se haettoo vaekka pettäs, pyssyy nuin kuivat pinnalla.
P. A. (LEPPÄVIRTA)

SUTKAUS
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

44 AAKUSTI 2/2013

