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Yhteistyöstä voimaa,
esimerkkiä Amerikasta

inakin 1500-luvun lopusta lähtien
savolaiset ovat kaskenneet Ruotsin
ja Norjan metsiä. Nykyisinkin on suomalaisen yhteenkuuluvuuden tunne siellä
aistittavissa, vaikka jälkeläiset ovat kielensä
joutuneet vaihtamaan. Metsäsuomalaiset
jatkoivat myös matkaa länteen. Ensimmäiset rantautuivat Delawaren joen rannalle
Uuteen Ruotsiin keväällä 1638.
Muistamme, että yksi heidän jälkeläisistään, John Morton ratkaisi äänellään maailman menestyneimmän demokratian, Yhdysvaltain itsenäistymisen. Vuosiksi 1781-2
valittiin hänen sukulaisensa John Hanson
maan ensimmäiseksi presidentiksi. Valintaa
oli tekemässä myös George Washington,
ensimmäinen myöhemmin nelivuotiskaudeksi valittu presidentti. Molempien noiden
avainhenkilöiden savolaissuvut elävät siellä
edelleen samoin kuin Rambojenkin suku.
Seuraavina vuosisatoina muutti meren
yli uusia aaltoja. Tunnesiteet Suomeen ja
Savoon elävät myös yli vuosisatojen.
Amerikan ja Kanadan suomalaisilla
on vuosittain FinnFest-juhla. Heinäkuun
lopussa 2008 oli isäntäkaupunkivuorossa
Minnesotan Duluth. Kymmenkunta tuhatta
suomalaisjuurista oli koolla. Mahtava oli
ohjelma. Samaa voi sanoa myös Torista,
kauppiaita kymmenittäin muutaman eekkerin alueella. -Tunnelma oli paras niistä
kolmesta, johon olen itse saanut osallistua.
Duluth on Lake Superiorin rannassa. Sen
satama-alueella on aikanaan asunut pari
tuhatta suomalaista. Nyt siellä on mainio
kongressi- ja urheilukeskus. Siitä olisi
Suomessa opittavaa. Duluth on valtamerisatama kuten Kuopiokin. Siellä eräs Kuopion
Jalkasista (Aaro J) runoili ikävissään Kallavesj -laulunsa. Hän katseli varmaan tuolloin
itään yli järven selän. Samanlaisia tunteita
on häivähdellyt varmaan monen muunkin
mielessä.
1600-luvun alussa savolaisia muutti myös Pietarin suuntaan, kun Ruotsin

kirkkopolitiikan vuoksi ortodoksit jättivät maansa mieluummin kuin opettelivat
Svelovin luterilaisen katekismuksen ja
luopuivat omasta uskostaan. Sielläkin on
aistittavissa myönteinen suhtautuminen ItäSuomeen. Osa väestä jopa tuntee muinoiset
täkäläiset juurensa. Saimaan vettäkin yhä
juodaan Pietarissa.
FinnFest on perinteisesti talkooväen voimannäyte. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajista toinen oli Diana Skomars. Hän
on muutamia kertoja vieraillut Kuopiossa
Finn Fest-organisaation puheenjohtaja
Marianne Wargelin-Brown on vieläkin
useammin vieraillut täällä Kallaveden
rannalla. He molemmat olivat aikanaan
Minnesotan ja Kuopion sisaryliopistojen
yhteishankkeen ”Reunion of Sisters” avainhenkilöitä Yhdysvalloissa. Mukana olleet
varmaan muistavat, millainen tunneside
yhdistää Amerikan suomalaisjuurisia naisia
sukujensa vanhaan kotimaahan. Pysyvänä muistojälkenä Reunionista kuuluvat
nykyisin Minnesotan yliopiston kehittämät
pensasjättimustikat jo Savonkin torikuvaan.
Kiitos Marlene ja Ernest Banttari aloitteestanne.
Mitä voimme oppia on FinnFest-juhlien
ketjusta? Avainsanat ovat Henki ja Talkooperinne. Niillä on sisäisen Suomen korvet
ja kivikot on vallattu maanviljelykselle. Ne
ovat tuolla Atlantin takana yhä voimissaan.
Tunteja ei laskettu. Kaikki sujui.
Itse asiassa paljon helpommalla pitäisi
saada Suomen parin miljoonan savolaisjuurisen voimin myös valtakunnan rajat
ylittävä kansallis-kansainvälinen kulttuuritapahtuma liikkeelle.
Savon kulttuuripäivät pyörivät kaksikymmentä vuotta. Kulttuurirakennuksia
nousi. Muistomerkkejä paljastettiin. Kirjoja
julkaistiin. Yhteenkuuluvuutta rakennettiin.
Kulttuuripäivien synnyn avainhenkilöitä
olivat Etelä- ja Pohjois-Savon silloisten
liittojen toiminnanjohtajat Olli Kervinen
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ja Aarne Väinämö. Kiitos heille. Heillä
oli usko kulttuurin voimaan kehityksen
moottorina samoin kuin piispa Sormusella
sitä ennen.
Mutta kun liitot muuttuivat ”viranomaisiksi”, ei samaa hengen paloa ole enää
löytynyt. Mutta etsikäämme uusi väylä.
Tunnelatausta ja matkanteon paloa löytyy
sekä lännestä että idästä. Sen kanavasta
vaan on pula, jotta virta pääsee valloilleen.
Tällaisesta vuotuisesta tapahtumasta ei ole
haittaa millekään muullekaan toiminnalle.

S

Päinvastoin. Yhteisen savolaisen ja itä-suomalaisen hengen nostattamisesta ja hauskanpidosta ei ole haittaa kenellekään.
Autonomisen Suomen syntymävuodet
saivat aikaan mahtavan kulttuurivyöryn
1800-luvulla. Suomen Sota 1808-9-kansanprosessi synnytti Ylä-Savossa voimalatauksen. Ainakin siellä osataan. Onnistumisen
kokemuksesta saa uskoa ja virtaa. Etsikäämme siis tuo kanava.

Osmo Hänninen

Birgitta Pajusilta aloitti myös
seuran sihteerinä

avon kielen seuran hallitus kokouksessaan 3.9.2008 nimesi seuran sihteeriksi
Birgitta Pajusillan. Aikaisempi sihteeri
Anneli-Valta Lisitsin keskittyy Heenäahon
näätelmäpiirin ja Kansanmusiikkiyhtye Mahottomien esityksiin ja ohjelmatuotantoon.
Hän lupautui jatkossa olemaan hallituksen
kokouksissa läsnä ja käytettävissä sekä tekemään oman panoksensa seuran tavoitteiden
saavuttamiseksi. Hallitus kiittää topakkaa
sihteeriä tehtävien mallikkaasta hoitamisesta.
Ensi vuonna murreviikko järjestetään
Kuopion torilla 29.6. – 4.7.2009. Ajatuksena on panostaa lauantaille siten, että yleisölle tarjotaan silloin mahdollisuus tulla esille
omine murrejuttuineen. Aikaa varataan lauantaille kaksi tuntia. Erityistä rikkautta tapahtumaan toisi jos saisimme mahdollisimman paljon esityksiä eri murteilla.
Seuran vuosikokous pidettiin 5.4.2008
Pohjois-Savon maakuntasalissa. Seuran
hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat
puheenjohtaja Osmo Hänninen, Anna-Liisa
Happonen, Seppo Kononen, Jukka Lappalainen, Teuvo Laakkonen, Matti Lehmonen, Eila Ollikainen, Birgitta Pajusilta, Leo
Puurunen, Olavi Rytkönen ja Aune Räsänen. Hallituksen varajäseniä ovat Jorma
Julkunen, Ritva Kokander, Pali Pekkarinen,
Eeva-Liia Pennanen, Erkki Ryynänen, Marja-Riitta Saastamoinen, rahastonhoitaja Rai AAKUSTI /2008

ja Uhlbäck ja Matti Väisänen.
Seuran julkaisema aikakauslehti Aakusti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Menossa on
19. julkaisuvuosi. Lehteä voi lukea myös
Savon kielen seuran Internet –sivuilta. Niiden ulkoasusta vastaa Eero Mantere. Tietoa
seurasta löydät nettiosoitteesta www.savonkielenseura.fi
Savon kielen seura on perustettu v. 1982.
Seuran tarkoituksena on Savon kielen ja savolaismurteiden tutkiminen ja hoitaminen
sekä puhekielen ja kirjoitetun kielen säilyttäminen ja kehittäminen.

Birgitta Pajusilta

Birgitta Pajusilta tarttui
ennakkoluulottoman
tomerasti
seuran sihteerin tehtäviin. Tätä
ennen hän
on toiminut
jäsensihteerinä. Kuvan
hänestä otti
tyttärensä
Maria.

Heinäahon näytelmäkerhon esityksessä
kansanmusiikkiyhtye Mahottomien ”Iisalmen
Ieva” tarjoili kahvia yleisölle.

Murretta ei pidä vaalia vaan käyttää
Murreviikko on löytänyt paikkansa ja yleisönsä
Kuopion kesässä

K

un samanaikaisesti Kuopion satamassa haaskan pittoon tarvitaan pullotolokulla kalliita ulkolaisia juomia, torilla kielj laalaa pelekällä muikunpaiston
hajulla. Vuan mitäpä näistä makuasioista
kiistelemmään, naattikoon itekukkii tyylillään.
Viikon 29.6. - 5.7.08 aikana Kuopion torilavalla kävi esiintyjiä maakunnasta ja ilahduttavasti myös murrerajojen takaa.

Avajaiset ja ansiomerkki
Maanantaina 30.6 murreviikon avannut
Savon kielen seuran puheenjohtaja professori Osmo Hänninen muistutti murteiden
noususta, johon Suomen heimojen liitto on
vaikuttanut järjestämillään SM-murremestaruuskilpailuilla. Kuopion murretori on kui-

tenkin erikoisen ”pyhä paikka”, sillä tähän
mennessä kotikentällä on voinut esiintyä
peräti kolme valtakunnan murremestaria.
Hänninen uskoi uusia savolaisia mestareita
nousevan tulevinakin vuosina tältä alueelta.
Kuopion kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Marja-Leena
Puputti kiitteli tervehdyksessä murreviikon
myönteistä imagovaikutusta torille ja koko
kaupungille.
- Murteet säilyvät ja voivat parhaiten
kun niitä puhutaan. Joskus pitää perustaa
joku organisaatio vaalimaan asiaa, mutta
itseäni huolestuttaa vaalimisen käsite. Sehän tarkoittaa että jokin asia on häviämässä,
pohdiskeli Suomen Kotiseutuliiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja Juhani Railo luovuttaessaan Savon kielen seuran sihteerille
ja jäsenlehden toimittajalle Marja-Riitta
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Murreviikon avajaisissa Savon kielen seuran sihteeri ja Aakustin toimittaja Marja-Riitta Saastamoinen (keskellä ja oik.) sai
vastaanottaa Kotiseutuliiton myöntämän harrastusmitalin. Ansiomerkkiä luovuttamassa Suomen Kotiseutuliiton pitkäaikainen
toiminnanjohtaja Juhani Railo ja seuran puheenjohtaja Osmo
Hänninen oik. Kuopion kaupungin edustajana onnittelemassa
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Marja-Leena Puputti
ja Eila Ollikainen seuran hallituksesta.
Saastamoiselle Kotiseutuliiton myöntämän
harrastusmitalin.
Marja-Riitta Saastamoinen toimitti Aakusti -lehteä kahdeksan vuotta ja toimi samalla seuran sihteerinä viiden vuoden ajan.
Varsinkin Aakustin kehittämisessä hänen

Seuran
hallituksen
jäsen Teuvo
Laakkonen
huolehti
seuran lipun
salkoon
toripäivän
alkajaisiksi.
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panoksensa oli korvaamaton. Marja-Riitta on itsekin taitava murteen kirjoittaja ja
käyttäjä. Hänen keksimänsä on esimerkiksi
Koillis-Savoon tulossa olevien 2009 Kotiseutupäivien tunnus ”Mualimalle ja takas! ”
Äskettäin Keski-Suomeen muuttanut
Marja-Riitta Saastamoinen lupasi jatkossakin pitää omaa murrettaan ja taustaansa
esillä.
- Sanon, että olen kotoisin Siilinjärven
Pöljältä Pitkäjärven rannalta, hän vakuutti.
Samoilta rannoilta ovat kotoisin savolaismurteen taitajat kirjailijat Kalle Väänänen ja
tuttu vieras oli myös Siilinjärveltä kotoisin
oleva kirjailija Aaro A. Nuutinen, ukin serkku.
Avajaispäivänä kuultiin vielä tuoreen
murremestari Kalevi Puronheimon kerrontaa. Sirkka Väätäinen esitti runon savolaisleipomon pettuleivästä. Kuopion pelimannien esiintymistä lavalla johdatteli Seppo
Kononen ja avajaispäivänä piällysmiehenä
piti järjestystä Asko Ruuskanen.

kutsujalla kädessä napakka lehtivasta ripsumiseen. Harmi, ettei lehmisavua ollut mahdollisuus laittaa nuuhkittavaksi. Vastoilla ja
ruisleivällä hurmattiin amerikansuomalaisetkin katsojat, muisteli Anna-Liisa Savon
kielen seuran esiintymismatkaa Amerikkaan
vuosituhannen alussa.
Kuopiolaisvahvistuksena Pohjois-Savon
kotiseutuliiton Vuoden kotiseututeko-tunnustuksella palkittu murremestari Risto
Lappalainen antoi oppia modernista kaupunkilinnustosta ja nykyisin Siilinjärvellä
asuva Dora Pitkänen viron kielestä.

Luppopäevän tihuuttel vettä,
perjantaina yleisöennätys

Koillis-Savon pelimannit antavat tahtia (vasemmalta) Lauri Happonen, Aulis Kröger
ja Valtteri Kalinen.

Anna-Liisa ja
kolme pientä
pelimannia
Tiistaina 1.7.
lavalle
saapui
Anna-Liisa Happonen ja kolme
pelimannia Koillis-Savosta: Lauri
Happonen,
Valtteri Kalinen
ja Aulis Kröger Anna-Liisa Happonen
ja Juojärvi-valssi oli pukeutunut juhlaoli tietysti ehdoton asuun.
hitti. Oekee immeinen ja emäntä Anna-Liisa kertoili naisten
töistä kuten karjan kutsusta metsälaitumelta.
Johan joutuivat lehmät kotiin: kaulassa Juutilan Valimon heleä-ääninen vaskikello ja

Murreviikolla pidettiin keskiviikkona välipäivä, miten lie sattunutkin sopivasti. Tuuli
ja satoi, ei sentään rakeita kuten mansikkapitäjässä, mutta tokko torilavan katsomoon
olisi uskaltautunut yleisöä. Nyt kaikkina viitenä päivänä penkit täyttyivät yleisöstä
Torstaina 3.7. Sisä-Savon ohjelmavuorolla
virittäydyttiin kalevalaisiin tunnelmiin, olihan esiintymässä Kalevalan savontaja Matti
Lehmonen Rautalammilta. Trubaduuri Matin repertuaari on laaja, kitaralla säestettyjen
laulelmien sisällöt liikkuvat hauskasta haikeankauniiseen kuten hääonnitteluksi tehty
laulu onnesta. Viktor Jetsu paginoi karjalan
kielellä ja hänen kanttoritenorillaan kajauttama ”Laps kauniin Karjalan” sai vanhemman
ikäluokan kuulijan pyyhkäisemään silmäkulmaansa. Ritva Lehmonen esitti näytteen
lounaismurteesta. Päivän piällysnaisena
Ritva Kokander veti tottuneen esiintyjän
taidolla monipuolisen ohjelmatunnin läpi.
Perjantain 4.7. ohjelma houkutteli odotetusti eniten katsojia, olihan Ylä-Savosta
Lapinlahdelta Heinäahon näytelmäpiiriltä
luvassa kolmen murremestarin ilotulitusta.
Matkaesteen takia saatiin tyytyä kahteen:
valtakunnallisen murremestarin Anneli Valta-Lisitsinin ja huhtikuussa debytoineen Savon mestarin Kalevi Puronheimon yhteisesitykseen, mutta riemastuttavaa sanailua
topakan vaimon ja hiukan tossun alla olevan
miehen veteraanikuntoutukseen varustaminen tarjosi. Esiintyjäparina kuin vakka ja
kansi ja lupsaus päälle!
Heinäahon näytelmäpiirillä on myös
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Arvo Arkki
Hyvönen
oli alkamassa ja
nyt päättämässä
kymmenennen kerran
pidettyä
Kuopion
murretoria.
omaperäinen kansanmusiikkiryhmä Mahottomat, jolla on sovituksia vanhoista iskelmistä kuten ”Iisalamen Ievasta”. Heinäahon
piirin nuorempaa polvea edustaa kansanpelimanni Petra Annelintytär Lisitsin, joka
alkukesästä veti ensimmäisen Ysti-kansanmusiikkifestivaalin Alapitkällä.
Heinäaholaisten maine onkin kiirinyt
murrerajojen yli, ryhmä oli lähdössä esiintymään Tornion markkinoille. Liisa Vilmi
yleisön joukosta saattelikin heitä sopivasti
pohjoisella murrenäytteellä.

Arkki Hyvönen pani
murretorin alkuun
Lauantaina 5.7 päätöspäivää isännöi itseoikeutetusti entinen kuopiolainen, nykyinen
stadin savolainen Arvo ”Arkki” Hyvönen.
Perustellusti häntä voidaan mainita murreviikon isäksi.
Arkki toi mukanaan idean murteita esittelevästä tapahtumasta ”mualiman navalla”
Kuopion torilla. Ensimmäiseksi kesäksi
1999 saatiin paikka Siskotytön puoleisesta
päädystä ja toisen kesäkuopiolaisen Veikko
Oskari Nissisen kanssa tarinoitiin koko heinäkuu, hän muistelee.
Vuosituhannen vaihteessa päädyttiin heinäkuun ensimmäiseen viikkoon ja ennen
Murrekirjailija Jouko Pirskanen vas. ja
murremestari Risto Lappalainen ovat puhdaskielisiä murteen taitajia.
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pitkää kiivettiin torilavalle kunnollisempiin
olosuhteisiin.
Arkki on mainostanut murretapahtumaa Helsingin päässä jakamalla monisteita, yhtenä vuonna Jukolan viestissä 30 000
kappaletta. Urheilumiehenä hän sai kerran
houkuteltua haastateltavaksi kuopiolaisen
jääkiekkohistorian merkkimiehet Juuso
Wahlstenin ja Manu Revon. Viime vuosina
Arkki on kokenut läheisimmäksi toimimisen
Helsingin slangia vaalivassa perinnekulttuuriseura Stadin Slangi ry:ssä.

Päätöspäivänä puhui yleisö
Päätöspäiväksi oli yleisölle varattu esiintymisaikaa. ”Pöljän liänin kulttuuriministeri” Marja Linnove kävi kertomassa jääkauden jäljistä Pohjois-Savossa. Heimo
Seppänen esitteli salaviisasta keksintöä, äänilevyn soittamista takaperin. Timo Tissari
lausui omia runoja, Tyrväältä kotoisin oleva
Juhani Tanski pakinoi lounaismurteella ja
Unto Eskelisen nuorempi kaima kävi lavalla
kertomassa elämänkokemuksistaan.
Syksyllä myymälänhoitaja kysyi kaupan
kesäharjoittelijalta mitä tämä oli oppinut kesän aikana.
- No ainakin, että kilo on yhtä kuin kah-

Rautalampilaisen trubaduurin Matti Lehmosen vas.
ohjelmisto vaihtelee hauskasta haikeaan. Kanttori Viktor
Jetsu lauloi sydämeenkäyvästi ”Laps´ olen kauniin Karjalan ”, ja Heimo Seppänen pyöritteli grammarin levyä.
deksansataaviisikymmentä grammaa.
Kuopion torilla kuullaan täyden kilon arvoisia juttuja taas vuoden kuluttua 11. murretorilla 29.6.-4.7.2009.
Tämänvuotinen murretori sai mukavasti
huomiota tiedotusvälineissä. Birgitta Pajusilta oli YLE Kuopion päiväkirjavieraana
ma-pe aamuisin klo 7.20 kertomassa ohjelmasta. Haastattelut olivat myös kuultavina
YLE Kuopion sivuilta. Kuopion kaupungin
nettisivuilta löytyi kahtena päivänä tietoa
ja kuvia murretapahtumasta, samoin Savon
Sanomain nettilehdestä. Savon Sanomissa
oli reportaasi avajaispäivästä ja loppuviikolla Anneli Valta-Lisitsinin haastattelu.

Torilla koko viikon päivystäneet Birgitta
Pajusilta ja Teuvo Laakkonen saivat vastailla seuran toimintaa ja jäsenyyttä koskeviin kyselyihin. Seurasta kiinnostuneita oli
paljon ja uusia jäseniäkin ilmoittautui seuraan varsin mukavasti.
Teksti:Eila Ollikainen
Kuvat: Maria Pajusilta, Jukka Nykänen
Yleisöä riitti jokaiselle muurreviikon päivälle. Murresihteeri Birgitta Pajusilta ja
Eila Ollikainen (edessä) seuraavat tyytyväisinä.
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Murreviikko pääsihteerin silmin:

Ajanhallintaan
enemmän otetta
S

euran sihteeri Birgitta Pajusilta, toritapahtuman primus motor, valvoi tiiviisti tapahtumaa toripulpetissaan kuin teatteriohjaaja. Hänelle murretapahtuma oli tässä
roolissa ensimmäinen, mutta ei varmaankaan viimeinen.
-Viikko meni hienosti. Toriyleisöä oli
kiitettävästi paikalla, penkit olivat täynnään
yleisöä, Pajusilta hehkuttaa.
Murretori sai kiitettävästi huomiota tiedotusvälineissä. Pajusillalla oli päivittäin
paljon kerrottavaa muun muassa Ylen paikalliskanavan päiväkirjavieraana.
Hän kiittää myös Kuopion kaupungin tiedotusta ja muitakin tiedotusvälineitä murretorin aktiivisesta seuraamisesta.
-On hienoa kun Kuopion kaupungin sivuiltakin löytyi kahdelta päivältä tietoa murretapahtumasta.

Seuran jäsenyys kiinnostaa
Murreviikon tuottamien uusien jäsenten
määrää ei Pajusilta osannut vielä arvioida.
-Tulevaisuus kuitenkin kiittää uurastajia,
hän uskoo.
Moni otti jäsenhakulomakkeen kotiinsa
ja pani jäsenyyden mietittäväksi.
AAKUSTI -lehteä meni jonniin verran
kaupaksi, mutta ei Birgitan mielestä ihan
älyttömästi.
-Viiden euron hintaista irtonumeroa pidettiin kalliinpuoleisena, hän pohtii.

Kömmähdyksiäkin tapahtui
Pajusilta ajautui muutaman kerran kiusalliseen tilanteeseen kun lavan reunalle
ilmaantui useitakin ”taiteilijoita” ilmoittautumatta etukäteen järjestäjille. Esiintymisaikaa ei kerta kaikkiaan kaikille löytynyt.
-Viikon varrella muutamille vapaaehtoisesiintyjille luvattiin esiintymisvuoro.
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Birgitta Pajusilta ohjasi asemapaikaltaan
murreviikon toritapahtumia.
Heitä mainostettiin radiossakin, joten ei heitä voinut enää ohittaa.
Ensi vuonna kootaan työryhmä ajoissa
setvimään asioita. Pajusilta miettii voiko
päättäjäisiin varata enemmän aikaa esimerkiksi esim. 2 tuntia.
Jos kirjojen myyntiä aiotaan jatkaa ensi
vuonna torilla, saisi mielellään olla kaupustelija itse paikalla.
- Oli hienoa kun Anna-Liisa Happonen
ja Outi Vuorikari olivat itse myymässä teoksiaan.
Ehken pittää ensi vuodeksi hommata
isompi pöötä ja parj´ tuolia Saisi sen kirjan
myynnin järjestettyä vähän erilleen murrerorin ”konttuurista”.
Parhaat kiitokset Birgitta osoittaa Teuvo
Laakkoselle.
- Ilman hänen apuaan olisin ollut tosi hukassa ja tiukilla.
Teksti ja kuva: R.O. J. Kettunen

Tietoen tassaasta vähä humoristisesti:

”Mun sydämeni tänne jää….”

T

iällä sitä nyt on oltu kesäkuun puoljvälistä lähtiin, Mäntässä Pirkanmualla on vakiasunto ja kesämökki Keoruulla
Keski-Suomessa. Elikkä jonniinlaesta näkemystä on kertynnä muuvalla asumisesta. Ja Pohjanmualle suap tuntumoo, kun se
Ähtärj on siinä mökkiä lähellä ja Tuuri ja
Keskinennii lyhyven matkan piässä.
Vappupäevänä olin nyt viimesimmän kerran Kuopijon Mussiikkikeskuksessa. Lauluyhtye Virtuoso esitti yljmiäräsenä numeronnaan Mun sydämeni tänne jää. Liikutusta en
voenna välttee, lähtisinhän jo seoroovana
päevänä Keoruulle aenakii viikoks ja mökkikaas olj alakamassa. Mielessän aattelin,
että mitenhän kääp jos kuuloo Jorma Hynnisen laalavan Kallaves, Kallaves. Varmaan
itkua tirraatettaan.
Mänj siitä parj kuukaatta ja mäntiin Pihlajaveen Erämuakirkkoon kuuntelemmaan
mussiikkia. Siellä huapamäkeläenen mies
laalo Mun sydämeni tänne jää, aina asuinsijoilleen. Jopa sattu, niinhän se on. Syvän on
mukana siellä, missä assuu ja muistot jiävät
ja kultaantuuvat. Kyllä Kuopio olj mukava
paekka, niin virkee ja haaska. Immeiset on
Savossa vilikkaeta ja puheliaeta. On ne tiälläkii hyvinnii ystävällisiä. Mutta vähä pitättyväesempiä ne on. Taetaavat pyrkiä jotennii
asiallisemmiks.
Ee taetas meillä olla tiältä valamista mökkijäkkää, jos en oes savolaesena suutanj
aakassu puolukkametässä vuosj sitten sen
mökin lähettyvillä! Mökillä näkköö kurkija,
joutsenija ja kiärmeitäkkii. Isosta Kivijärvestä on suatu ahvenija ja siikoo. Tiällä ei
näköjään haaki kelepoo syötäväks, aenakaa
lähipiiriläesille. Takas järveen! Tosin haakikilipaeluja on paekallislehissä.

kettee työ outta. Tieshän ne sen kuitennii.
Nimi kuitennii listaan. Ite kyselin, mistee
outta, jos joku tulj sammaan pöytään. Joku
ihastelj, että miten mukava on kahtoo, kun
ilimestyy uus postilouta! Siihen loutaan on
tullunna päevittäen Hesarj ja Savon Sanomat. On se mukava lukkee vielä Savonnii
asijoeta. Se Uamulehti tarjos kahen kuukaaven ilimasen tutustumisen ja se pantiin
tulemaan Mänttään. Se tulloo sinne samana
päevänä, Savon Sanomat vasta postin mukana seoroovana päevänä, sitte talavisaekaan.
Se ero näessä on.
Taeteita tiällä Mäntässä on katottavaks
ja tuossa lähellä on Vilippulan asema, josta
piäsöö Tampereelle ja Helsinkiin livakkaan.
Sinne on asijoo jo sennii taatta, että molemmissa on lapsenlaps elikkä poejat vanahempinneen. Ja mikäpä on lastenlipuilla matkustaessa! Paljo on elämässä uutta!.

Mitalilla ihan voejeltiin
Oun nähnä tiällä parj kertoo Pekka Kejosennii. Sehä assuu Vilippulassa, jonnekka
palas harharetkeltäsä Lappiin. Niistä tulloo
sama kaapunti, Mäntästä ja Vilippulasta.
Oltiin vielä ennen muuttoo Kuopijossa,
kun soetettiin, että Murretorin avajaesiin on
30. päevä kesäkuuta tultava. Sanoen, että en

Luonne-eronniin huomoo
Huomasin luonne-eroja käävessämmy
Liesjärven kylän yhteislaaluillassa, johon olj
kututtu kesämökkiläesettii. Olj iha ilimiselevee kiinnostusta, mutta ei ruahittu kysyvä,

Marja-Riitta Saastamoinen Pihlajaveen
Erämuakirkon edessä. Kirkko rakennettiin
keskelle mehtee vuonna 1780.
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tule, oun ettäällä. Vuajittiin niin paljo, että
olj pakko luvata. Mietin että mitähän ne…
Kalakukon varmaan suan.
No tultiin ja kututtiin lavalle. Eekun mitalli! Jo olin sitte yllättyny. Tek mielj jottae
sannoo, arvelin etten ihan kaekkee ehi, mitä
oes mielessä. Niillä kun on vuan tunti aekoo
ja ohjelmoo vaekka minkälaesta. Ja niinpä
totesin vuan, että savolaesten pittää antoo
arvo itelleen eekä vähätellä missää ihteesä!
Ja että Mäntässäkkii huastan savvoo ja kerron että oun syntysin Siilinjärven Pöljältä
Pitkäjärven rannalta.
Savvoo tulloo sanottua sillon tällön, vähä
tilanteen mukkaan. Ymmärretyks pittää tulla. Ja onhan se vähä tuo aviomies karsinna

kieltä, kun se ite on puhtaemman suomen
huastajjiin aluveelta elikkä Keoruulta.
On ollu tosj mukava huomata, ettei ou
korvoomaton! Aena kun joku lähtöö, luullaan ettei tule kerrassa mittää. Nyt on Aakustin teko entistäkkii paremmalla mallilla ja
sihteerinnii hommat luistaa yhä paremmin.
Oun ihan vilipittömästi hyvillänj. Ja ee tässä
niin ettäällä olla, samassa Suomessa vuan.
Savossa pittää käävä, asijalla tae iliman. Eli
”mualimalle ja takas!”
Kaekkee hyvvee teille! Kyllä teijjän kansa olj mukavoo!

Marja-Riitta Saastamoinen

Olin minäkin ”Jäläkipeleissä”
Leppävirralla

K

iitokset Leppävirran kesäteatterille
herkullisesta esityksestä! Eeva-Liisa
”Eveli” Pennasen teksti toimi elävästi ja
yleisö koki maukkaita hetkiä savon murteella esitetyssä näytelmässä. Näytelmää oli
tehty kymmenen hengen tiimillä ja iloisen
tekemisen meininki välittyi yleisölle.
Pieni sade ei haitannut vaan yleisö pysyi
lämpimänä näytelmän loppuun asti. Eveli
Pennanen teki loistavan roolityön itsekin
näytelmän Kyllikkinä.
Ohjaaja Iiris Salmela oli saanut harrastajanäyttelijöistä todella paljon irti. Yleisö
pääsi taputtamaan monille ”hekumallisille
kohtauksille”. Näyttelijät itse olivat avoimesti lähteneet tekemään roolejaan ja saaneet tuoda omaa näkemystä ja persoonaansa
esitykseen mukaan.
Timo Saarela ”Kesä-Sonnina” latasi täysillä ja sai yleisön nauramaan ihan läkähdyksiin asti. Näytelmän ohjaajan roolihahmo Baarin Riittana oli uskottavaa tulkintaa
ja hän antoi laulutaidostaan aidon näytteen.
Näytelmän Kyllikki, Eveli Pennanen ja
Kesä-Sonni Timo Saarela pitivät yleisön
lämpimänä.
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Näytelmä pursusi mukavan huumorin lisäksi tarkasti tilanteeseen valittua musiikkia.
Saatoin vain jälleen kerran jäädä ihmettelemään miten talkoohengellä ja innostuksella
saadaan hyvää kesäteatteria aikaan.

Birgitta Pajusilta

K

Suuret kuolonvuodet 1690 ja
kauheat vuodet 1860

auheimpia vitsauksia, joita
Suomen kansa milloinkaan on joutunut
kestämään, ovat ne,
joita ”suuret kuolonvuodet” l. nälkävuodet 1690-luvulla toivat mukanaan.
Kadot alkoivat
1693 eri puolilla
maata. Savossa ja Kaskea kynnettiin alkeellisilla puun juurakosta veistetyllä sorkkauViipurin
läänissä atralla. Se vaati voimaa paitsi hevoselta myös kyntömieheltä.
kuoli jo ihmisiä nälkään. Samoin 1694
oli ankara. Mutta varsinaisesti tämän jälkeen Kauheat vuodet 1867-1868
tuli vaikein aika.
Uudemman kerran kato ei tullut yllättäen.
Vuoden 1695 lopulla oli hätä kaikkialla. Jo vuosia ennen suurinta ja tuhoisinta nälkäTalvi oli hyvin omituinen. Jo vuoden alussa vuotta 1867 oli eri puolilla maata tapahtunut
näytti kevät saapuvan. Tukholmassa alkoi sadon menetyksiä niin että hallituksen oli
ruoho pistää esiin jo helmikuun alussa. Jäät pakko ryhtyä avustustoimintaan. Katojen seuhävisivät , pensaat ja puut rupesivat viheri- raukset olivat sitäkin tuntuvampia, kun maataöimään. Mutta maaliskuun alkupuolella pa- loutemme vielä perustui melkein yksinomaan
lasi pakkanen ja hävitti kokonaan alkavan viljanviljelykseen.
kasvillisuuden. Kesällä tuli vielä pakkanen
Edelliset nälkävuodet olivat vielä kansan
tavattoman aikaisin.
muistissa ja nyt selviydyttiin hieman paremElokuun 7. päivä kerrotaan Suomessa ol- min. Kun halla pani viljakasvit, menetti kanleen niin ankaran hallan, että rukiintähkät sa kuitenkin tärkeimmän ravintoaineensa ja
menivät jäähän. Kaikki kevättouot turmel- maanviljelijät melkeinpä ainoan tuotteen, jostuivat. Nälänhädän jäljissä seurasivat taudit ta he saattoivat saada rahaa. He myivät viljaa
ja rutto, lisäten elämisen kurjuutta. Savossa joko sellaisenaan tai polttivat siitä viinaa ja
kato vei 1697 kaiken vuodentulon ja nään- myivät sen, jolloin taloudellinen tulos oli heilnytti nälkään tuhansia ihmisiä. Näissä olois- le parempi.
sa sydämen säälillä katseltiin pieniä lapsia,
Mutta sitten taloudellinen tilanne yhä vain
jotka kuolivat joukoittain.
kiristyi. Moni talollinen joutui jättämään koKatovuosien hätä oli tavaton ja se kulki tinsa ja kontunsa. 1800-luvun ensi puoliskoltalosta taloon. Vain hyvin harvoilla isännillä la hallitus oli suurella auliudella toimittanut
oli viljaa myytävänä ja jouduttiin sekin vä- avustusta hädänalaisille maan pohjoisosissa,
häinen puolittamaan. Puusta kiskottua pet- Oulun ja Kuopion lääneissä asuville. Se antoi
tua oli viljan korvikkeena tai toisilla seuduil- halpakorkoisia lainoja kauppiaille, jotka tuotla käytettiin jäkälää. Ne olivat epätavallista tivat viljaa ulkomailta. Seurauksena oli, että
ja luonnotonta ruokaa ja pöhöttivät vatsan, maahan hankittiin syömäviljaa enemmän kuin
etenkin pienillä lapsilla.
olisi tarvittu.
Monet jättivät talonsa ja lähtivät vaimoiKuinka vaikeassa umpikujassa oltiin, huoneen ja lapsineen Karjalaan ruokaa ja pa- maamme siitä, että 1867 kadon tullessa yksisrempia päiviä etsimään.
tään viljalainat nousivat 6 milj. silloiseen SuoAAKUSTI 1/2008 13

Yks´ hoetopäevä

Pettuleipä on pyöreä. Sitä leivottiin reikäleipänä leipätankoon tai hyllyleipänä.
men markkaan.

Kyllä keisari ruokkii
Selvimmin kuin ehkä kukaan muu tajusi
valtiovaraintoimituskunnan päällikkö, senaattori J. V. Snellman taloudellisen tilan ja siihen
liittyvän viljalainajärjestelmän. Hän huomasi
viljakaupan vahingollisuuden, joka johti huolettomuuteen ja oma-aloitteisen itsensä auttamisen halun häviämiseen. Eipä edes korkoja
jaksettu kaikin paikoin säännöllisesti suorittaa.
Näin velka kasvoi. Mutta sitä ei surtu. ”Kyllä keisari ruokkii” - oli yleinen lohdutus. Siitä
syystä Snellman koetti saada kansan toisella
tapaa kestäväksi ottamaan vastaan koviakin
aikoja. Sen oli säästäväisyydellä, parantamalla maanviljelysmenetelmiä ja tehostamalla
kotiteollisuuttaan luotava itse sellainen pohja
toimeentulolleen, etteivät katovuodetkaan sitä
järkyttäneet. Mutta yht’äkkiä ei käynyt järjestelmää perinpohjin muuttaminen, ei ainakaan
niinä vuosina, jolloin kato oli yleinen.

Aune Räsänen, Vehmersalmi

Lähde: Suomen kansan aikakirjat Osa IV

Oamulla kun sae silimäsä aaki,
niin mietti, että vaevooko vielä
mikkää taati.
No ensiks´ hoejettii eturaahasta,
mut porekylypy taes enempi
raakasta.
Sitten näätettii valloo piähän
ee aenakaa järki pitäsj männä jeähän.
Välillä piti ehtiä purasta palasta.
No, keittokii olj´tehty oekee kalasta.
Ruokoo tarjolla monta sorttia että,
ee tarvinna särpiä kenenkää
pelekkee vettä.
Sitten illalla kapareetytöt istutti
tuoliin poejan.
niin aattelin, etttä rumpuhomman
aenakii hyvin hoejan.
Onneks´olj´otolla sen verran votkoo,
ettei tarvinna aenakaan ehtiä pottoo.
Taesin osua jonkun kerran jopa
rumpuun,
enimäkseen taputtelin palikoilla
tyttöjä pehmeisiin kumpuun.
Mut´ unkarilaenen sartsas ee ennee
käännä minun jalakoen tyylii,
vakeea tansittajana oes ollu nuorta
lyylii.
Taesin nähhän tytöistä yöllä jopa unta
vaekka herätessä ollii vieressäen oma
kulta.
Kuopio
Lokakuu 2006

Pettu kiskottiin petäjän kuoren alta.
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Vilho Laakkonen

Kotiseutupäivien avajaisissa kuvailtiin värikkäästi
millaista oli perheen elämä, kun merimies saattoi olla
kolmekin vuotta merellä. Taustalla Suomen vanhin yliopistojen ulkopuolinen Raahen museo, jonka perusti
1862 piirilääkäri Carl Robert Ehrström. Vasemmalla,
Raahen kirkko portailla esiintyi veteraani- ja perinnekuoroista koottu suurkuoro.

Kotiseutupäivät
Tahkon maisemiin
O

2008 kotiseutupäiviä vietettiin
Raahessa meren hengessä

ulun Siika Pyhä Kala, toimi hyvin
muistiohjeena kotiseutupäivien vieraille. Kautta historiansa kauppaporvarien
Raahe on elänyt vuorovaikutuksessa Siika- ja Pyhäjokilaaksojen kanssa.
60. kotiseutupäivät oli tehty 13 kunnan,
eli Haapaveden, Kestilän, Kärsämäen, Merijärven, Oulaisen, Piippolan, Pulkkilan,
Pyhäjoen, Pyhännän, Raahen, Rantsilan,
Siikajoen ja Vihannin ja niissä toimivien kotiseutuyhdistysten yhteisvoimin.
Siika-Pyhäjokiseudun alueella on 65 000,

asukasta, mutta itsenäisiä kuntia ensi vuoden alusta vähemmän.
Pohjois-Pohjanmaalle yhteydenpito Savosta ei koskaan ole pysähtynyt vedenjakajaan. Iisalmen pohjoispuolen tienviitta kertoo Raaheen olevan 199 kilometriä. Matkan
edetessä tie oikenee oikenemistaan, ja Pulkkilan-Rantsilan välillä on mitattu Suomen
pisin maantiesuora 11 kilometriä.
Yhtä suora ja sileä tie tietenkään ollut niinä vuosisatoina, kun rannikkokaupungeista
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”Tässä Sandels
suomalaisineen
löi vihollisen”
lukee Pulkkilan
taistelun 2.5.1808
muistomerkissä.
1930-luvulla
pystytetyn muistomerkin tekstissä
oli vihollisen
sijalla ryssä,
mutta oppaan
Vesa Ojanperän
mukaan teksti sittemmin uusittiin.
laa ja muita tuontitavaroita.
Suomen sodan aikana 1808 marssivat
tietä edestakaisin Savon joukot, miehet, viimeksi lokakuussa perääntyessään Koljonvirran taistelun jälkeen tavoittamaan pääarmeijaa. Savon joukko tappeli Pulkkilassa,
Rantsilassa, Revonlahdella ja Siikajoella.
Näitä taisteluja on muistettu 1930-luvulla
pystytetyillä muistomerkeillä.
Yksi kotiseutupäivien retkistä suuntautui
Suomen sodan maisemiin, joista elää yhä tarinoita ihmisten suussa.

palkittiin ominaislaatunsa Lahden keskustan läheisyydessä säilyttänyt Anttilanmäki,
jossa asukasyhdistys on toiminut 50 vuotta.
Haapajärven kaupunki palkittiin kulttuuri- ja

Lahteen ja Haapajärvelle
virallista tunnustusta
Kotiseutupäivät alkaneissa seminaareissa
tarkasteltiin kahdensadan vuoden takaisia
poliittisia asetelmia ja mitä haasteita nykypäivän lokalisaatio ja globalisaatio aiheuttavat aluekehityksessä. ”Rajojen madaltuessa
mahdollisuudet kasvavat, mutta menestyminen edellyttää myös vahvoja juuri ja väestön
omaperäistä tahtotilaa”, muistutti maaherra
Eino Siuruainen.
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidettiin Raahen kulttuuri- ja kongressitalossa
Kauppaporvarissa. Komean rakennuksen
talous on ratkaistu mielenkiintoisesti sovittamalla saman kongressitilojen, gallerian ja
ravintolan lisäksi valintamyymälä.
Vuosikokouksessa oli edustettuna 150 jäsenyhdistystä. Kotiseututyön ansiomitali sai
15 henkilöä. Vuoden 2008 kaupunginosana
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Kylien torilla houkuttelivat ensi vuoden kotiseutupäiville Nilsiään (vasemmalta) Katja
Lappalainen, Jaana Tiilikainen ja Tiina
Kuosmanen pikku-Terhin kanssa.

kotiseututoiminnan hallinnoinnista ja arkistotietokannan kehittämisestä vuoden 2008
kotiseututeko -tunnustuksella.

Kotiseutuväki sai kutsun Nilsiään
Nilsiän kaupunginjohtaja Jorma Autio
kutsui kotiseutuväen 61. valtakunnallisille
kotiseutupäiville Koillis-Savoon, keskuspaikkana Nilsiä ja Tahkon alue.
Elokuun 6.-9. päivinä 2009 pidettävien
kotiseutupäivien järjestelyihin osallistuu
seitsemän kuntaa ja niiden kotiseutuväki,
nimittäin Juankoski, Kaavi, Kuopio, Nilsiä,
Rautavaara, Siilinjärvi ja Tuusniemi Mualimalle ja takas! -teemalla.
Kaupunginjohtajan mukaan Nilsiän tavoitteena on kehittyä johtavaksi vapaa-ajan
ja matkailun keskukseksi koko maassa ja
niinpä hän lupasi kotiseutupäivien olevan
seikkailu ”jota ette tule unohtamaan”.

myös oranssipuseroiset Koillis-Savon naiset
informoimassa markkinaväkeä vuoden 2009
kotiseutupäivistä. Pääsihteeri Katja Lappalaisen mukaan raahelaisia tuntuivat kiinnostavan Savon maisemat.
Kotiseutupäivien avajaiset Raahen museon rannassa olivat koonneet runsaasti kau-

Aatteellista sisältöä kehitetään
Kotiseutuliiton toiminnan lähiaikojen
painopistealueiksi kokous hyväksyi kotiseututyön aatteellisen sisällön kehittämisen,
kulttuuriympäristöt ja kotiseuduntutkimus.
Vuonna 2010 järjestetään kulttuuriympäristön hoitoa edistävä kampanja yhdessä Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry:n kanssa.
Ensi vuoden vuosikokouksen henkilövaaleja valmistelevan valiokunnan puheenjohtajaksi tuli päätoimittaja Risto Alanko
Juukasta ja jäseneksi rehtori Raimo Sikanen Varkaudesta.
Kotiseutuliiton puheenjohtaja Pekka
Laaksonen ojensi loppuvuodesta eläkkeelle
siirtyvälle toiminnanjohtaja Markku Tannerille Suomen paikannimistöä käsittelevän
kirjan muistuttaen, että Tanner on 42 työvuotensa aikana ehtinyt käydä Suomen jokaisessa kunnassa.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi
Raahen kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi kokous valitsi Helka Pitkäsen Nilsiästä.

Kekkonen, lehemä ja Kallasvuo
Raahen keskustan Härkätori oli kahdeksi
päiväksi muuttunut Kylien toriksi ohjelmineen ja myyntikojuineen. Torilla päivystivät

Presidentti Urho Kekkosen patsaan Raahen
Rantapuistossa paljasti hänen oppipoikansa politiikassa ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri Paavo Väyrynen. Patsaan
on tehnyt kuvanveistäjä Matti Peltokangas.
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punkilaisia samalla toteamaan suositun kävelykadun kohennettua ilmettä.
Rantakatua oli levennetty, päällystetty ja
maisemoitu, paitsi vieraskoreudesta myös
siksi, että kirkonmenojen jälkeen paraatipaikalle paljastettiin presidentti Urho Kekkosen patsas. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen sanoi puheessaan
patsaan olevan oikeassa paikassa aluepoliittisesti, olihan presidentti Kekkosella merkittävä rooli Rautaruukin terästehtaan sijoittamisessa Raaheen.
Ensimmäisissä yleisökommenteissa kuvanveistäjä Matti Peltokankaan näköispatsasta kiiteltiin, paitsi näköisyydestä myös
presidentin luonteenominaisuuksien esittämisestä. Raahen Kekkonen on oman tiensä
määrätietoinen kulkija ja päättäjä.

Antakaa murteen kuulua
Kotiseutupäivien parasta antia olivat

tuoreet musiikkiesitykset, joita riitti avajaisiin, kutsuvierastilaisuuteen, pääjuhlaan ja
musiikkiteatteriin. Kaikkien käsikirjoitukset olivat lukion opettajan Pauli Ylitalon
notkeasta kynästä, sävellykset Kaj Chydeniukselta tilattua työtä.
Lukion musiikkiteatterin ”Suomen Helemi, Raahen hupasampi historia” selvensi
muun muassa miten lehemä ja Nokian nykyisen pääjohtajan Olli-Pekka Kallasvuon
mopo kuuluvat merikaupungin menneisyyteen. Lukiolaiset olivat esittäneet helmeään
kesän aikana 17 kertaa ja kysyntää olisi jatkossakin ellei koulu tulisi esteeksi.
Osataan omaperäistä muuallakin kuin
Puumalassa! Juhlakuoron Pohjoispohjalaisen sarjan esityksen jälkeen pääjuhlan juontaja, kansanmusiikkiprofessori Heikki Laitinen antoikin sydämen kyllyydestä ohjeen:
Antakaa murteen kuulua!
Neuvoa noudatti tuoreeltaan ensi vuoden
kotiseutupäivien terveiset vetävällä kupletilla Koillis-Savosta ja Kuavilta tuonut tangokuningas Erkki Räsänen.
Ainakin naispuolista yleisöä kohautti
Siikajoen
pappilan
salin seinässä on
säilytetty
Siikajoen
taistelussa
18.4.1808
ammuttu
tykinkuula.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas Siikajoen
pappila (1796) palvelee matkailukohteena
ja vuokrattavana juhlapaikkana. Pappilassa väitetään jopa harmaan rouvan
kummittelevan. Pappilaan tutustumassa
Vesa Ojanperän opastuksella Irma ja Seppo
Hallman ja Sinikka Itkonen Tuusniemeltä.
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Savon mainioita ominaisuuksia kuvailleen
kupletin huipennus ”--- parraat sällit suapuu
Savosta! ”.
Siinäpä onkin lupauksessa pitämistä!

Kirjallisia yhteyksiä
Perämerellistä Raahea ja sisäjärvien Kuopiota yhdistää kirjailija Martti Merenmaa,
Mestari Martti (1896-1972). Raahen kirjasto
oli päivien aikana muistanut kotiseutukirjailijaansa elämänkerrallisella näyttelyllä. Merenmaan tuotannon merkittävin osuus ajoittuu 1940-luvulta 1950-luvun puoliväliin.
Lapsuuden Kissapotti eli edelleen olemassa oleva Katinhännän kaupunginosa
on monien hänen kirjojensa miljöö. Raahelaisille Merenmaa oli Kissapotin keisari.
Merenmaa muutti 1930-luvulla Kuopioon.
mutta vasta vuosikymmenen asumisen jälkeen savolainen elämäntyyli alkoi siirtyä
romaanien teksteihin.
Kirjallisia yhteyksiä jatkaa kirjailija Matti Pajula, joka asuu vakituisesti Nilsiässä ja
kesäisin entisellä kotiseudullaan Raahessa.
Matti Pajulan käsialaa on Suomen sodan tapahtumia kuvaavan Jokilaakson sota-näytelmän käsikirjoitus muutaman vuoden takaa.
Juankosken näytelmäkerho esitti kuluvana
kesänä samaan aikakauteen sijoittuvan Patruuna-näytelmän.

Komean männyn vieressä sijaitsevan Siikajoen taistelun muistomerkin on tehnyt Matti
Visanti. Opas Vesa Ojanperä on pukeutunut
Ruotsin karoliiniarmeijan asuun.

Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen
”Täss Savon joukko tappeli” Sandelsin
ratsastajahahmon innoittamina Rantsilassa
kajauttivat Savolaisen laulun (vasemmalta)
Anna-Liisa Happonen, Sinikka Itkonen,
Eila Ollikainen ja Marja-Leena Puputti.

Olkijoen rauhanpirtissä solmittiin
aselepo 19.11.1808.
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Draamakävelyllä
vanhassa
Raahessa
Raahessa sain kokea erittäin sisältörikasta antia ja hyviä järjestelyjä! Sekä kuntarakenteen muuttumiseen että kulttuurin
tuotteistamiseen liittyneet seminaarit olivat antoisia.
Opastettu
draamakävely
Raahen
vanhassa kaupungissa oli mielenkiintoinen ja hauska. Käyntikohteet joihin
ehdin (Raahen museo 1600 -luvulta, kirkkotaiteineen, Soveliuksen talo) erittäin
vaikuttavia. Seelaten saaristoon -retki lauantaina oli kesän huippuhetkiä. Lauantain
juhlaillallisen huipensivat historiallinen
(mutta ”sopivan kepeästi” esitelty) menu
ja musiikinopettaja Pauli Ylitalon koostama kuoroteos raahelaisista merimieslauluista ja -kirjeistä.
Sunnuntain juhlajumalanpalvelus oli
todellinen Juhla, ja viikonlopun huipensi
Kekkosen näköispatsaan paljastaminen
satamapuistossa.

Jäsensihteeri
hakusessa
Savon kielen seura etsii nyt uutta
henkilöä hoitamaan seuran jäsenrekisteriä. Seurassa on mukavaa ja leppoisaa toimia ja jos vähänkin kiinnostuit,
ota yhteyttä Birgitta Pajusiltaan puh.
040 572 9776. Jäsenrekisterin hoitamisessa käytetään Excel- taulukkolaskentaohjelmaa.
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Kaikki järjestelyt pelasivat, asiakaspalvelu oli loistavaa ja henki lämmintä!

Huomioita ja palkitsemisia
Vuoden kaupunginosaksi valittiin idyllinen Lahden Anttilanmäen kaupunginosa, ja vuoden kotiseututeoksi nimettiin
Haapajärven kaupungin kulttuuri- ja kotiseututoiminta.
Liittoa yli 40 vuotta johtanut Markku
Tanner kiitti jäähyväispuheessaan kotiseutuyhdistyksiä aktiivisuudesta ja kehotti yhdistyksiä työskentelemään erilaisten
kotiseutujen kehittämiseksi tulevaisuuden
Suomessa. Uusi toiminnanjohtaja Lassi
Saressalo aloittaa tehtävässä syyskuun
alussa.

Minna Kettunen
Kotiseutuliiton valtuuston jäsen

O

nnea Savon kielen seuran
nettisivujen pitäjälle
Eero Mantereelle ja
hänen vaimolleen Petra LisitsinMantereelle naimisiin menon
johdosta!
Hääpäivä oli 2.8. Petra LisitsinMantere on Anneli Valta-Lisitsinin tytär.

S

Mittee se Kekkone sano?

avossa ollaan vieläkii ”kuulokorvalla” siinä, mittee se
Kekkone sano - missä millonnii elläisäsä
liikku tai kirjotti.
Teoksessa PohjoisSavon Maakuntalukemisto, vuonna 1962,
presidentti esitti tervehyksensä silloselle
muakuntaväelle.
Tämä kirja joutu
minun ommaan kirjahyllyyn Puutosmäen
koulun lakkauttamisen
jäläkeen, kun koulua
tyhjentäessä
kirjat
olivat kasattuna lähtemään kuatopaikalle.
Mutta suureksi onneksi Vehmersalmen sillonen kulttuurisihteeri
Sirpa Vesterinen oli ennättännä paikalle ja
pelasti tämän Pohjois-Savon Maakuntaliiton
julukasun. Sirpa ystävällisesti anto kirjan minulle, kun olin käämässä Majakalla muissa
kulttuuriasioissa.
Kirjan toimituskuntaan kuuluvat Jouko
Kauranne, puheenjohtaja, Unto Eskelinen,
Lauri Leskinen, Akseli Markkanen, Jorma
Rantala, Tauno Räisänen ja Martti Väinämö,
joka toimi sihteerinä.

Kekkonen puhui nuorille
Kirjan alakulehillä Urho Kekkonen sano
olevasa iloinen voijjessaan tervehtiä muakunnan väkkee ja erikoisesti nuoria, tämän maakuntalukemiston välityksellä.
”Te nuoret, jotka olette kauniin PohjoisSavon tulevaa rakentajapolvea, ette ehkä aina
tule ajatelleeksi miten rikkaat luonnonantimet
ja arvokkaat historialliset ja henkiset perinteet
te olette saaneet vaalittavaksenne. Maakuntanne historia kertoo teille isänmaanrakkaudesta,
ankarasta ja sitkeästä uurastuksesta ja uupumattomasta taistelusta karuja luonnonvoimia
ja vainolaisia vastaan. Miespolvi miespolvelta

esi-isänne
ovat kyenneet jättämään lapsilleen tasaisemman tien kuljettavaksi. Aikanaan
on teidän vuoronne
jättää
kotimaakunta lapsillenne entistä
ehompana vaalittavaksi. Esi-isien työlle meidän jokaisen on annettava tunnustus ja kiitos.
Kirja pyrkii teitä opastamaan aitoon savolaiseen kotiseutuhenkeen. Sen välityksellä te
voitte tutustua muidenkin pitäjien ja kaupunkien historiaan, luontoon ja sen antimiin sekä
rikkaaseen savolaiseen hengenviljelyyn. Te
huomaatte, että teitä savolaisia yhdistää lujin
sitein yhteinen luonto ja elämänympäristö sekä
yhteiset kohtalot kautta vuosisatojen.
Kirja osoittaa teille, että te savolaiset kuulutte yhteen. Ja jos kohtalo joskus johdatteleekin jonkun teistä pois kotimaakunnasta, tulee
sen kuva säilymään valoisana mielessänne läpi
elämän.
Minulla itselläni, joka olen syntynyt Pielavedellä, on erinomaisen pysyvät ja kauniit
mielikuvat poikavuosiltani siellä Pohjois-Savon sydämessä. Yhtä lämpimästi tekin varmasti kiinnytte kotimaakuntaanne,” kirjotti
Urho Kekkonen, sillonen Suomen presidentti.

Aune Räsänen,

Vehmersalmi
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Savon saana

Saana Savvoon salavettiin
seenähirret veestettiin
sammaleella saamattiin
kiv´kiuvas kyhättiin
Saahut sieltä noosi aena
jokkaesena laavantaena
Kiv´kasa kuumennettiin
immeisiä kylyvetettiin

Ku vastat läesky laateella
nii hik´virtas harteella
Kiuas karju kaaheesti
ja hööryt hönky helevetisti

Saanojan

Kiitos saana salavajalle
seenähirre veestäjälle
saamasammalen nostajalle
kiv´kiukaa kyhheejälle
Kiitos saanan
lämmittäjälle
koevuhalohakkoojalle
kaevoveen kantajalle
saanavastan sitojalle
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Rikkaat, kööhät, terveet, rammat
alasti olj´ papat, mammat
Jo puhtaatta vuossaat
antovat saanan ves´paat
Kylypi siellä lapset pienet
syntiset ja kirkonmiehet
Tuljhan sinne haekarahhii
siel´ ku synty lapsosettii
Verettii siellä kupattii
ku sarvet ihhoo imettii
Hoetopaekkaam parempaa
et männä voe ku saanommaa

kiitokset
Kiitos löölylyöjälle
varpuvastal´ pieksäjälle
pahan taovvi parantajalle
ja tietennii seläpesijälle

Heimo Seppänen

Kuopio

Oikeuslaitoksen kehitys Suomessa Osa III

Torpparikysymys ja itsenäisyyden aika
Y
hteiskunnalliset voimat
Suomessa
patoutuivat 1800-luvun lopulla. Ongelmaksi alkoi muodostua
torpparikysymys. Luontoistalouden vallitessa jo RuotsiSuomen aikana oli syntynyt
maanvuokrajärjestelmä, torpparilaitos. Tärkeimmät syyt
sen syntyyn olivat ihmistyövoiman tarve, pyrkimys pitää
verotalot jakamattomina kokonaisuuksina
sekä uudisasutuksen luominen. Torppa oli
päätilan jakamaton osa, jota kuitenkin viljeltiin itsenäisesti; lampuotitila oli vain sivutila
ja mäkitupa asuntotontti. Suomessa torpparilaitos syntyi jo 1600-luvulla. Suurviljelmien
ns. kartanontorpat oli perustettu pääasiassa
tyydyttämään päätilan työvoimantarvetta.
Torppari viljeli niitä palkkana päätilalle tekemistään töistä. Usein torpparilla oli oma
hevonen, lehmiä, lampaita ja sikoja. Hänen
asemansa muistutti palkollisen asemaa.

Metsien arvostus koheni
Yhteiskunnalliset ongelmat alkoivat
muodostua metsän arvonnoususta sekä maataloustekniikan kehittymisestä, joka vähensi
työvoiman tarvetta. Vuokranmaksutapana
olivat kartanotorpissa vielä 1800-luvun lopulla päivätyöt tai vastaavat luontoissuoritukset. Talonpoikaistorpissa maksutavat
vaihtelivat, mutta silti päivätyöt olivat maksun perustana. Lisäksi päätilalta saatu poltto- ja rakennuspuu sekä muuta talosta saatavat edut olivat vaihtovälineenä.
Varsinaisen torpparikysymyksen syntyyn
vaikutti 1800-luvun lopulla alkava teollistuminen ja siirtyminen luontoistaloudesta
rahatalouteen. Työpalkkojen reaaliarvon
noustessa kartanotorppien vuokranantajat
pyrkivät teettämään vuokramiehillä mahdollisimman suuren osan maataloustöistä. Keskinäisen luottamuksen hävitessä tulivat esiin
myös irtisanomisoikeuteen liittyvät pulmat.
Maanvuokrasta annettiin useitakin peräkkäi-

siä asetuksia, joilla yritettiin
turvata maanvuokraajan asema muun muassa rajoittamalla sopimusvapautta.

Svinhufvudin
itsenäisyyssenaatti
Torpparien ensimmäinen
koko maata käsittävä kokous
oli Tampereella huhtik. 9-12
pnä 1906. Yksikamarisen eduskunnan ensimmäisten vaalien jälkeen, joissa huomattava osa torppareista äänesti työväenpuoluetta, todettiin yleisesti, että torpparikysymys
oli saatava järjestetyksi. Keisari jätti vahvistamatta 1909 maanvuokralain, mutta antoi asetuksen, jonka mukaan vuokraehtojen
sopiminen kuului yleistä etua valvovalle
kunnalliselle vuokralautakunnalle. Vuokraaika oli 50 vuotta ja myös työpäivän pituus
säännösteltiin.
Vähitellen vakiintui käsitys, että kysymys voitiin ratkaista oikeudenmukaisesti
vain itsenäistämällä torpat. Svinhufvudin
itsenäisyyssenaatti antoikin tammik.1918
esityksen torppien itsenäistämisestä. Lain
hyväksyi samana vuonna tynkäeduskunta.
Täydentäviä lakeja annettiin 1919,1921 ja
1922. Tällöin oikeutettiin vuokramies vuokranantajan tahdosta riippumatta lunastamaan
tilansa itsenäiseksi.
Vuoteen 1940 mennessä oli 46 645 torppaa lunastautunut itsenäiseksi. Niin sanotussa suuressa torpparivapautuksessa muodostettiin torpista itsenäisiä pientiloja. Tällä
ratkaisulla on ollut tärkeä ja olennainen merkitys koko Suomen maaseudun yhteiskuntarakenteelle. Sen avulla koko Suomi pidettiin
asuttuna ja kehityskelpoisena alueena vuosikymmeniä eteenpäin.
Aune Räsänen
Vehmersalmi
Oikeuslaitoksen kehitys Suomessa -sarja jatkuu.
Seuraavassa lehdessä:Perustuslait ja niiden merkitys.
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Savolainen sotilas Tukholman
Armeijamuseon näyttelyssä

Carl von Döbeln tervehtii joukkojaan.

V

uosien 1808-09 sodan merkkivuosia muistetaan myös Ruotsin puolella
monin tavoin. Yksi näistä tapahtumista on
näyttely Armeijamuseossa Tukholmassa.
Sen vihki Ruotsin kuningas viime itsenäisyyspäivänä ja se on avoinna seuraavaan
itsenäisyyspäivään asti.
Näyttelyyn on valittu savolainen sotilas
edustamaan valtakunnan suomalaisia sotajoukkoja; hän esiintyy kolmen sotilaan taistelukohtauksessa ja hänen harmaa univormunsa on otettu lähitarkasteluun.
Ruotsissa käytetään vuosien 1808-09 sodasta nimitystä Suomen sota. Näyttelylle
on annettu optimistisesti nimeksi ”Ruotsin
viimeinen suuri sota” (Sveriges sista stora

krig) eikä kuten pessimisti ajattelee ”Ruotsin viimeisin sota”. Uumajan lähellä vuonna
1809 elokuussa venäläisiä vastaan käydyt
taistelut ovat ainakin tämän päivän perspektiivistä nähtynä viimeiset Ruotsin kamaralla
käydyt.
Näyttelyn alaotsikko ”Napoleonin sota ja
Suomen menetys 1808-09” viittaa sen ajan
suurvaltapoliittiseen tilanteeseen ja suuri
osa materiaalista valottaa Ranskan osuutta.
Armeijamuseo on tehnyt vanhanaikaiseen
tyyliin paljon tietoa välittävän näyttelyn; on
kuin runsaasti kuvitettua historian kirjaa selailisi. Taisteluja, muonitusta, sotajoukkojen
majoitusta ja sairaanhoitoa – tai oikeastaan
sen puutetta – käsitellään. Näyttelyn tarkoituksena onkin museon johtajan Staffan Forsellin mukaan muistuttaa ja kertoa Ruotsin
ja Suomen pitkäaikaisesta yhteisestä historiasta, jota nuorempi polvi tuntee huonosti.
Näyttelyn tiimoilta on myös Suomen
Ruotsalainen Kirjallisuuden Seura teettänyt
näköispainoksen 19-vuotiaan vänrikki Carl
Johan Ljunggrenin muisteluista ”Skildring
av krigshändelser i Öster- och Västerbotten
1808-09” (Sotatapahtumien kuvaus Itäiseltä
ja Läntiseltä Pohjanmaalta 1808-09”).

Savolainen luodikko ja upseerihattu
Näyttelystä löytyy mm. savolainen luodikko (Savolaxstudsare) ja upseerin hattu
Savon jalkaväkirykmentistä. Hatun on omistanut Georg Gustaf von Gerten, rykmentin
majuri vuonna 1804.
Katseenvangitsijana näyttelyn keskiössä
on ”jäädytetty” lähitaistelukohtaus, jossa
venäläinen sotilas on juuri työntänyt pistimensä ruotsalaisen Upplandin rykmentin

Savolainen luodikko museon kuvakokoelmissa.
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sotilaan kylkeen. Miehen kyljestä pisaroi
veri ja ruohikossa näkyy veritahroja. Suomalaissotilas Savon rykmentistä lähestyy
venäläistä sivusta pistin ojossa. Sotilaat ovat
luonnollisessa koossa.
Savolainen sotilas univormussaan on valittu myös esittelemään suomalaisjoukkojen
vaatetusta: harmaasta sarasta ommellut housut, lyhyt takki ja liivi keltaisine kanttauksineen sekä kaulahuivi, saappaat ja villasukat.
Sylinterimallisessa korkeassa hatussa on
messinkinauha ja sulkaa muistuttava koriste. Päällystakkina toimi hartiahupulla varustettu kauhtana.
Suomalaisjoukkojen univormujen toinen
tavallinen väri oli karoliininsininen. Monia
eri malleja ilmestyi sodan aikana ja niitä
käytettiin rinnakkain. Yhtään univormua ei
heitetty pois ennen kuin ne rääsyinä putosivat kantajansa päältä.
Ruotsalaisten sotilaiden vaatteet olivat yleensä hienompia kuin suomalaisten,
joiden olemusta edellämainittu vänrikki
Ljunggren kuvasi” ”epäsiistiksi ja jotka eivät voineet loistaa paikatuilla, kuluneilla
univormuillaan”. Mutta heidän taistelumoraalinsa oli vänrikin mukaan esimerkillinen:
”rohkeita, kestäviä, vähääntyytyviä, aina
valmiita hyökkäämään ja erinomaisen hyvin
ohjattuja kenttäpalvelussa. Valitettavasti väheni heidän lukumääränsä taukoamattomissa taisteluissa, jotka koko ajan nielivät uusia
uhreja”….

Savon jalkaväkirykmentin majurin Georg
Gustaf von Gerttenin hattu.
leen. Döbelnille tehtiin kalloleikkaus ilman
puudutusta ja hän on sen omin sanoin kuvannut! Valitettavasti leikkaus ei kuitenkaan
auttanut.
Juuttaan taistelun jälkeen Döbeln nimitettiin Ruotsin sotajoukkojen ylipäälliköksi

von Döbeln Savossa
Ruotsin Sotahistoriallisen kirjaston lehdestä luin, että Carl von Döbeln, Runebergin runon legendaarinen upseeri palveli
vuonna 1789 Savossa. Hänen joukkojensa
tehtävänä oli puolustaa Mikkelin seutuja,
missä Porrassalmen taistelussa Döbeln sai
kuulan otsaansa. Siitä jäi vakava vamma.
Döbeln ylennettiin urheudestaan majuriksi, mutta joutui hetikohta vangiksi. Venäläiset kohtelivat häntä hyvin ja vapauttivat pian. Hän kirjoitti myöhemmin ajastaan
Suomessa: ”Muutaman viikon sisällä haavoituin, minut ylennettiin, palkittiin mitalilla ja jouduin vangiksi”. Otsavamma aiheutti
monen vuoden kärsimykset ja on voinut olla
yhtenä syynä hänen koleeriselle luonteel-

Savolaissotilaan univormu Armeijamuseon
näyttelyssä.
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Savolainen sotilas taistelutilanteessa.
Ahvenanmaalle.
Falköpingin lähellä vuonna 1758 syntynyt von Döbeln ei ollut ollenkaan pienikokoinen, kuten Runeberg on hänet kuvannut,
vaan 179 cm pitkä, mikä on ollut huomiotaherättävä pituus sinä aikana.
Georg Carl von Döbelnin sotilasura on
kokonaisuudessaan kiehtova, hän aloitti sen
Intian etelärannikolla. Tosin hän ehti myös
olla kymmenisen vuotta maanviljelijä 1890luvulla ennen kuin hänet nimitettiin sodanjohtotehtäviin Helsinkiin. Myöhemmin hän
hakeutui Napoleonin palvelukseen, mutta
Ruotsissa teko katsottiin maanpetturuudeksi. Von Döbeln tuomittiiin kuolemaan, mutta
armahdettiin.
Viimeiset elinvuotensa hän toimi Sotahovioikeuden tuomarina Tukholmassa, missä
nuoruudessa keskenjääneet teologian ja juridiikan opinnot tulivat käyttöön.
P.S. Artikkeli Carl von Döbelnistä on everstiluutnantti Bo Sunnefeldtin
kirjoittama.(Pennan och Svärdet 2008/5)
Tukholman Armeijamuseosta ja sen näyttelyistä voi katsoa tietoja osoitteesta www.
armemuseum.se.
Teksti ja kuvat: Ritva Laitinen
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Tämä muistopatsas Uumajassa kertoo, että
Savon jääkärirykmentti taisteli Ruotsissa Länsipohjanmaalla. Tekstin mukaan sen
päällikkö everstiluutnantti J.Z. Duncker
kaatui Hörneforsin kahakassa 6.7.1809.

Trubaduuri Evert Tauben
suvussa ripaus savolaisuutta
ja Suomen sotaa
Evert Taubessa (1890-1976)- Ruotsin tunnetuin ja rakastetuin trubaduuri
Bellmanin ohella - on ripaus savolaisuutta sikäli, että hänen isoisänsä isä Arvid Joakim Taube palveli luutnanttina
Savon jalkaväkirykmentissä ja asui tällöin Heinolassa.
Arvid Joakim kunnostautui vuosien
1808-09 sodassa niin, että sai urhoollisuusmitalin. Hänen avioliitostaan Fredrika Mestertonin kanssa syntyi useita
lapsia, joista Otto Reinhold (Evert Tauben isoisä) muutti Ruotsiin Västerbotteniin. Hän toimi siellä tullintarkastajana
ja muutti myöhemmin Göteborgiin, missä Evert Taube syntyi ja vietti lapsuus- ja
nuoruusvuodet.
Evert Tauben suku on saksalaista sukujuurta, tuli Savoon Baltian ja Viipurin
kautta.
Ritva Laitinen
Göteborg

Näköala Suopeltovuorelta sykähdyttää edelleen. Ferdinand von Wrightin tältä paikalta
ikuistamaa maisemamaalausta luonnehti Topelius ”Maamme-laulun uudeksi säkeistöksi”.

K

Haminalahden kulttuuri- ja
luontopolulla jo 5000 kävijää

uopion Haminalahdessa avattiin kaksi
vuotta sitten 27.10.2006 Kulttuuripolku von Wright-veljesten maisemiin.
Omatoimisesti kierrettäväksi suunniteltu
kulttuuripolku on näiden kahden vuoden aikana vetänyt kierrokselle 5000 kulttuuri- ja
luontoretkeilijää. Kävijöiden määrä tiedetään polulle asennetusta askelmittarista.
Kulttuuripolku esittelee Ferdinand,
Magnus ja Wilhelm von Wrightin taideteoksia sekä heidän synnyinseutunsa maisemia, jotka ovat vahvasti vaikuttaneet veljesten tuotantoon. Osa maalauksista esitellään
niillä paikoilla, joilla ne on maalattu. Polulla
esitellään myös muuta Haminalahden kulttuurihistoriaa kuten vuonna 1874 tehtyä
pronssikorulöytöä, joka kertoo seudun pitkästä asutushistoriasta.

Nappaskengillä ei aina selviä
Kulttuuripolku on 4,3 kilometrin pituinen

ja sen varrella on yhdeksän kuva- ja tekstitauluin varustettua kohdetta. Polku muodostuu 3,1 kilometrin metsäisestä rengasreitistä
ja Mustalahteen edestakaisin kuljettavasta 1,
2 kilometrin osuudesta.
Hyvästä lenkistä kulttuuripolun kiertäminen siis käy. Kulttuuripolku kulkee metsäpolkuja ja kyläteitä pitkin, poiketen välillä
vanhalle Karttulan maantielle, joka Mustamäelle kiivetessään oli varsinkin talvikelillä
”paha mäk”.
Kulttuuripolun lähtöpaikka on Haminalahden leirikeskuksen parkkipaikalla.
Maastoon polku on merkitty metson kuvalla varustetuin opasteviitoin ja paaluin.
Polku on helppo kulkea, mutta ihan huonolla kunnolla sitä ei kannata lähteä kiertämään, sillä paikoin on korkeuseroja ja pitkiä
rappusia.
Kuivina kesinä kävelystä selviää pikkukengissä, mutta tänä kesänä reilusti kosteutta
kestävät reilut jalkineet ovat olleet tarpeen.
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Haminalahden kyläläiset ajoivat vuosikaudet kulttuuripolkua von Wrigth-veljesten
maisemiin, näkyvinä puolestapuhujina Haminalahden nuorisoseura ja lintumaalauksen
perinnettä jatkava Hannu Immonen. Lopulta hanke toteutui EU-rahoituksen tuella
ja yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa,
kyläläisten talkootyön osuuden ollessa 500
tuntia. Kulttuuripolun ylläpidosta vastaa
Kuopion kaupungin metsätoimisto.
Kulttuuripolkua hallinnoi Haminalahden
nuorisoseura, jolla on myös muuta toimintaa
von Wright-veljesten muistojen vaalimiseksi. Nuorisoseura järjestää tänä syksynä matkan Ruotsin länsirannikolle Orustiin, jossa
veljeksistä nuorin, mestarillinen eläinkuvittaja Wilhelm von Wrigh
(1810-1887) asui suurimman osan elämästään. Wilhelm von Wrightin koti Orustin
saarella, lähellä Göteborgia on kotimuseona.
Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen

Kuopion museon amanuenssi, fil.maist. Marianna Falkenberg (oik.) tuntee Wrigh-veljesten kulttuuripolun lapsuuden maisemana
ja nykyisin Haminalahden kesäasukkaana.
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Suoranta Kultti ry:n
tirehtööriksi

K

ulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n uudeksi
toiminnanjohtajaksi on valittu VTM
Kirsti Suoranta, 33.
Suoranta on aiemmin työskennellyt
mm. Naisasialiitto Unionin vastaavana
pääsihteerinä ja tutkijana Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella. Hän on
ollut perustamassa Tulva-lehteä ja mukana useiden pienlehtien toiminnassa.
- Haluan olla mukana parantamassa
kulttuuri- ja mielipidelehtien toimintaedellytyksiä, Suoranta sanoo.
Hän ennustaa, että pienlehtien merkitys suomalaisessa mediakentässä
kasvaa, kun valtamedia jatkaa keskittymistään.
- Valtavirran sanomalehtien ja aikakauslehtien lisäksi kulttuurin pinnanalaisia ilmiöitä taustoittavalle
journalismille, esseistiikalle ja mielipidelehdille on tilausta. Pienlehdissä
pääsevät esille monet kirjoittajat ja tärkeät juttuaiheet, jotka eivät valtamediaan mahdu.
Suoranta aloittaa tehtävässään
1.9.2008. Kulttiin kuuluu lähes 180
kriittistä, argumentoivaa, taiteellista, värikästä ja syvällisesti tematiikkaansa
paneutuvaa
suomen-,
ruotsin- ja englanninkielistä lehteä.

Runous on kulttuurin lippulaiva Keuruulla

Einari Vuorela -runopalkinto Venholle

K

euruun kaupungin vuonna 1997 perustama Einari Vuorela -runopalkinto
jaettiin torstaina 14.8. neljättä kertaa.
Palkinnon, johon kuuluu 8500 euron tunnustus, sai Johanna Venho kokoelmallaan
Yhtä juhlaa (2006).
Raati: kriitikko, kirjailija Jukka Koskelainen (pj), kriitikko, kirjailija Juha Siro ja
toimittaja, kirjailija Eine Joutsijoki valitsi
123 kokoelman joukosta viisi ehdokasta,
joista Venhon kokoelma palkittiin.
Muut ehdokkaat olivat Vesa Haapala: Vantaa; Olli Heikkonen: Jäätikön ääri;
Markku Toivonen: Kuka yössä herää; Kristina Wallin: Murtuneista luista.
Einari Vuorela -runopalkinto jaetaan joka
kolmas vuosi. Nyt palkintoa tavoittelivat
2005 - 2007 julkaistut suomalaiset kokoelmat.
Professori Anto Leikola pohti juhlapuheessaan kansallisrunoilija-nimitystä. Vuorelan ääni on mitä suomalaisin ja hän on
ainakin Keski-Suomen kansallisrunoilija.
Jukka Koskelaisen mukaan kaikki finalistit

edustavat omaa suuntaansa. Oman tien kulkeminen on raskasta, välillä on kuljettava
tuttua tietä. Perinnettä tarvitaan. Hyvä runo
puhuttelee, sen ääreen lukija jää ja siihen haluaa palata uudelleen.
Venhon mielestä on hyvä, että palkinto
jaetaan kolmen vuoden välein, koska runous on tehty kestämään. Runoudessa on tilaa
monille äänille. Pyhinä pidetyt asiat ovat
läsnä arjessa, silti ne eivät menetä pyhyyttään.
Venhon teokset: Postia Saturnukseen
(1998), Ilman karttaa (2000), Okulus ja yöihmiset (2003), Okulus ja Livian talo (2004),
Yhtäjuhlaa (2006), Okulus ja Omenamökin
salaisuus (2006). Palkinnot: Kritiikin kannukset 2001, WSOY:n Uusi uljas sankari lastenromaanikirjoituskilpailun voitto 2003,
Arvid Lydecken -palkinto 2003, Katri Vala
-palkinto 2006.
Johanna Venhoa voi kuulla Kuopiossa
Kirjakantissa 7.9. Lassi Nummen keskusteluparina. Keskustelua johdattelee Satu Koskimies.

Savolaisia sanontoja
Aune Räsänen on koonnut muutamia
Vehmersalmella käytettyjä sanontoja ja
lausahduksia naisten lausimina:
-Mies on korree kotonaan.
-Hyvä eissä pakenoo!
-Onko sillä katto piän piällä?
-Jumalalla on rahhoo.
-Lauantai on ku puuron silimä.

Vehmersalmella kuultuja ja usein toistettuja sanontoja miesten suusta:
-Hyvveekii hevosta pittää leppuuttoo.
-Poika isseesä kiittää.
-Eletäänkö ja keitetäänkö teillä?
-Vaihtaa makuaan ku Keränkannan pässi.
-Hyvillä mielin talavelle!

-Sillo olj’ nii korree kuutamoyö...

-Mies eij ou mikkää, joka tavaran suap,
vua mies on se, joka sen pittää.

-Ku taikinakuoreen kalat kiärii ja pannoo
uuniin, nii leipä ja särvin on yhessä.

-Määtkö markkinoille? - Mään! - Käätkö
Elorannassa? - Kään!
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Elämäni tarina
Saanassa minä oun syntyny,
alastomana elämäni alottanu
Yksin äetini suatto minut mualimaan
vaen luoja olj sillo hänen apunaan.
Napanuoran sito ja taputti pyllylle,
kirkasin ja hymmyilin elämänialulle.
Kysyt minkätähen minusta on tullu
reissumies,
ehkä tekopaekasta se johtuu
kukapaties.
Isäni mukana uamulla mänin
elopelolle,
puolistenaekaan elämä hymmyil
rakkaavelle.
Äetin huomassa suavuin kotjtuvalle,
rikkaan elämäni alaku sijoittuu huuhti
kuulle.
Elämästäni kiitän issee ja äetiä ja
ajanantajoo,
luontoäetiä, mualiamankaekkeeven
rakentajoo.
Elämänitaeval on ollut hyvvee ja
kaanista,
kiitän ystäviäni ja lähhesiäni
kaekesta.
Kun aekan piättyy, haluan palata
elopellolle,
tuhkani heetettäkköö ilimaa lumelle
tae ruoholle.
Erkki J. Vepsäläinen

Jäsenmaksut
Aika paljon, n. 90 jäsentä on vielä
hoitamatta jäsenmaksunsa.
Jos jäsenmaksusi on jäänyt ns. rästisin, koeta hoetoo se lähipäivinä.
Jos et muista ootko maksanna, niin
tämän lehen välissä on muistutus niille
joilla se on maksamata.
Yhistyksen kasööri
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Kirjailija Sofi Oksanen oli yksi tämän syksyn kirjakantin vetonauloista.

Sunnuntai oli
Kirjakantin juhlaa

V

iides Kirjakantti näytti voimansa. Koko
kirjallisuustapahtuman aikana osallistujia eri tilaisuuksissa oli yhteensä 4000.
Varsinkin päätöspäivän tilaisuudet saivat
kirjallisuuden ystävät liikkeelle.
Sofi Oksanen ja Tuomas Kyrö vetivät
Kummin aitan ääriään myöten täyteen.
Myös kaupungintalon juhlasaliin kerääntyi
runsaasti yleisöä seuraamaan
Kirjakantin päävierasta Lassi Nummea.
Hänen kunniakseen järjestetty laulumatinea
päätti vuoden 2008 Kirjakantin arvokkaasti.
Sunnuntain yleisövyöryn lisäksi suosituimmiksi tilaisuuksiksi nousivat Slämärit
lavalla -ilta sekä keskustelutilaisuudet laululyriikasta Heikki Salon ja kansanedustaja
Anni Sinnemäen kanssa.
Tänä vuonna Kirjakantin yleisössä oli paljon
nuoria, mikä lupaa hyvää jatkuvuutta.
Vuoden 2009 Kirjakantti järjestetään
syyskuun alussa.

Ritva Kolehmainen

r.kolehmainen@dnainternet.net
(017) 261 6198 (koti).
www.kirjakantti.fi tai www.vestajat.fi

Lauri Kettunen, savolainen ikiliikkuja
L
auri Kettusen isä oli nuorena miehenä
muuttanut syntymäseudultaan Kaavin
Säyneisestä Joroisiin, josta hänen liiketoimillaan vaurastunut isänsä oli hankkinut
vuonna 1862 pojalleen Koskenhovin kartanon. Myös kahdelle tyttärelleen oli tämä
kauppias-maanviljelijä ostanut maatilat. Yhteyttä synnyinkodin ja Koskenhovin välillä
pidettiin tiiviisti, ja sukulaisvierailut puolin
ja toisin olivat säännöllisiä.
Lauri pääsi isänsä mukana Kaavin mummolaan ensimmäisen kerran 7-vuotiaana.
Oli vuoden 1892 talvi, ja matka tehtiin kuomureellä, kuski kolmantena pukilla.
Varkauden ohi ajettaessa pojalta kysyttiin, tietääkö tämä mitään pylväisiin kiinnitetyistä pompuloista. Mistäpä poika sellaista. Hänelle selitettiin niiden kautta kulkevan
sähkö-nimistä ainetta, ja kun sisällä napista
painetaan, niin valo syttyy lamppuun. Laurista johdot näyttivät telehvoonilangoilta,
jollaiset oli hiljattain heillekin vedetty.
Perillä Kaavin mummolasta käsin käytiin myös isän sisaren luona Lahden talossa.
Siellä poika ihmetteli lähellä ollutta savutupaa ja kysyi, miten siellä savun keskellä voi
asua. Hänelle narrattiin, että savu kannetaan
säkillä ulos. Sitä ei poika kuitenkaan uskonut. Matka Säyneiseen antoi pojalle elinikäisen sukulaisrakkauden. Hän ei unohtanut
juuriaan, vaan vieraili mahdollisuuden mukaan lähiomaisten lisäksi myös serkkujensa
luona.

Ylioppilaaksi Kuopiosta
Jo pienenä poikana Lauri sai kipinän kalastamiseen ja metsästykseen. Kauaksi ei
tarvinnut ongelle mennä, sillä kotikoski oli
kalaisa ja rapujakin siitä nousi suurin määrin. Vilkkaalla pojalla ei ollut vapaa-ajan
ongelmia. Kalastamisen ja kaikenlaisen urheilun lisäksi hän oppi soittamaan viulua ja
piti sitä aina matkoillaan mukana.
Vanhemmat kouluttivat lapsensa ylioppilaiksi Kuopion yhteiskoulussa. Kaupungista
hankittiin huoneisto, ja talon sisäkkö huolehti talouden pidosta. Hän sanoikin vanhoilla

Professori, kielitieteilijä Lauri Kettunen on
juuriltaan savolainen, koillissavolainen.
päivillään: ”Vaekka ei oukkaan ommoo perettä, niin seihtemän lasta oun kouluttana
yl`oppilaeks!”
Lauri menestyi koulussa hyvin. Kaikki
aineet olivat hänelle helpohkoja, mutta ainekirjoitus ja äidinkieli kiinnostivat poikaa
eniten. Hänellä olikin haaveena ryhtyä vapaaksi kirjailijaksi, mutta sitten mielenkiinto heräsi kielitieteen salaisuuksiin. Ranskan
kielikin kiinnosti, mutta yliopisto-opintojen
alettua professori Kaarle Krohn sai nuoren
miehen innostumaan viron kielestä.
Kipinä sytytti Laurin täydellisesti. Ensin
kuitenkin hänelle tarjoutui tilaisuus tehdä
tutkimus Vermlannin metsäsuomalaisten
murteesta. Itse professori E.N. Setälä järjesti
21- vuotiaalle opiskelijalle yliopistosta stipendin, ja niin toteutui ensimmäinen niistä
kahdeksasta matkasta, jotka Lauri Kettunen
teki Savosta aikoinaan muuttaneiden uudisasukkaiden jälkeläisten keskuuteen.
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Väitös virolaisista murteista
Suoritettuaan fil.kand. tutkinnon 23-vuotiaana Lauri aikoi valmistaa väitöskirjaansa
virolaisista murteista. Sitä varten hän vietti
muutamina kesinä parisen kuukautta Eestissä, kuten hän aina kutsui Viroa. 28-vuotiaana Lauri Kettunen väitteli tohtoriksi.
Heti tilaisuuden päätyttyä hän kiirehti junalle ja matkusti Pieksämäelle. Rata Savonlinnaan ei vielä ollut valmis. Koskenhovissa
enonsa apupoikana ollut Säyneisen Vilho lähetettiin hevosella serkkua vastaan. Junantuloaikataulu oli kuitenkin sanottu pojalle väärin, ja Lauri tuli jo kievarihevosella vastaan
puolivälissä matkaa. Päästyään kotitalonsa
kieseihin, joiden jousitus oli alan viimeistä
huutoa, Lauri sadatteli nuorelle serkulleen
kievarikärrien liian jäykkiä resoreita.
Kun päästiin perille Koskenhoviin, Vilho
ehti juuri ja juuri saada hevosen liekaan, kun
Lauri jo tuli uistin kädessään ja pitkä pellavapaita yllään rantaan. Isä-Paavo totesi hieman honotta- valla äänellään, ettei joesta saa
nykyisin mitään, ”...koska nuo raatatien rakentajat on varastanna tiältä kaekki kalat.”
Ei mennyt kuin vähän aikaa, kun Lauri jo
tuli veneineen ja näytti isälleen parin kilon
haukea. Edellisenä iltana mies oli puolustanut menestykselli- sesti eestin kieltä koskevaa väitöskirjaansa, joten seuraavana päivänä saatu hauki oli ensimmäinen tohtorina
pyydystetty. Vaikka eipähän mies titteleistä
perustanut.

Ravuilla rahoitettiin tieteentekoa
Serkukset aloittivat tuolloin myös ravustuksen. Vedet olivat puhtaat ja rutosta vapaat. Parhaimpina päivinä he pyydystivät
Joroistenjoesta Liunan- ja Muurinkoskien
väliseltä osuudelta 800 rapua. Niiden säilyttämistä varten tehtiin koskeen suuri sumppu.
Siitä Lauri myi rapuja aina Pietaria myöten.
Kaupatessaan talvella sumpusta hakemiaan rapuja Helsingin ravintoloihin, hän sai
niistä 35 kopeekkaa kappaleelta. Sillä tavallakin kertyi rahaa tieteen harjoittamiseen.
Ravustuksen lisäksi jäi serkuksilta aikaa
myös kalastamiseen. Suurimmat kalat saatiin
Haukiveden Joroisselältä, johon Koskenhovin ohitse virtaava Joroistenjoki laskee.
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Lauri oli serkkunsa mielestä mukava
mies, joka joskus vaikutti hyvinkin hajamieliseltä. Kerrankin he lähtivät soutamaan
Koskenhovin sivutilalle Korholaan Joroisselän länsi- rannalle.Kävellessään venevalkamaan jonkin verran joen alajuoksulle päin
he joutuivat kulkemaan rantaan ulottuneiden
naapuritilan peltojen poikki.
Jotkut sarkaojista olivat tukossa, toiset
taas auki ja kunnossa. Lauri käveli mietteissään ja hyppäsi kaikkien ojien kohdalla.
Vilho käveli tarkkasilmäisenä perässä eikä
hypännyt, koska ojien kohdalla oli rumpusillat. Hänestä oli huvittavaa nähdä, kuinka
15 vuotta vanhempi serkku hypähteli ajatuksissaan. Ei Lauri tahallaan sitä tehnyt.
Hajamielisyys oli kuitenkin kaukana
Lauri Kettusen tieteellisessä toiminnassa.
Hän toteutti tarkkaan tehdyt suunnitelmansa
huolellisesti ja laati selkeän muistiinmerkitsemistavan, joka nopeutti kielentutkimusta.
Kaiken lisäksi hän piti tarkkaa päiväkirjaa,
jonka merkinnät edes- auttoivat laajojen
muistelmien kirjoitustyötä.

Tuottelias kielitieteilijä
Hänellä oli mukanaan aina kamera ja
useilla haastattelumatkoillaan alan uusi keksintö fonografi, jossa pyöriville rullille sai
puheen tallennetuksi. Kymmenien tieteellisten julkaisujen lisäksi nopeana kirjoittajana
tunnettu mies ehti uransa ohella julkaista
useita näytelmiä ja oli Suomen Näytelmäkirjailijaseuran jäsen. Hän kirjoitti myös
yhden kaunokirjallisen romaanin ja kolme
runokokoelmaa, niistä yhden vironkielisen.
Riimittely oli hänelle henkireikä tieteellisen
työn vastapainoksi.
Vermlannin metsäsuomalaisten, virolaisten, liiviläisten, vatjalaisten, inkeriläisten,
unkarilaisten, vepsäläisten ja karjalaisten
kieliin tutustumisen lisäksi Lauri Kettunen
suoritti Suomen murrekartoituksen. Hän ajoi
moottoripyörällään maamme joka kolkalla
ja haastatteli pääasiassa vanhoja murteen
taitajia. Kuopiossa teki kulkuneuvo kuitenkin lakon, ja työntäessään sitä korjaamoon
hän kulki lääninvankilan ohi. Silloin miehellä sytytti. Kiven sisällähän ne murteen
taitajat istuvat. Hän sai viranomaisilta luvan
haastatella vankeja, joten tiedemiehelle tu-

livat rangaistuslaitoksetkin tutuiksi. Siitä
myös selittyy, että monet murrenäytteet ovat
kovin rikoskeskeisiä, mutta hällä väliä.

Turvepehkuista suojeluskuntaan
Ollessaan vv. 1917-18 Vepsän retkellä
oli se päättyä onnettomasti. Loppumatka oli
näet ’yhtäkyytistä jännitystä’ ja oli johtaa
tutkijan nagriskopha, nauriskuoppaan. Hänen silloinen kotinsa sijaitsi Tuusulanjärven
rannalla, jonne hän onneksi pääsi perheensä
iloksi.
Tuusula oli tuolloin punaisten vallassa, ja
huhtikuussa annettiin ilmoitus, että kaikki
asekuntoiset miehet kootaan vaikka pakolla
punakaartin riveihin. Lauri valmisti itselleen
piilopaikan mökkinsä ullakolle kaivaen kuopan turvepehkuihin ja varaten ulottuvilleen
makasiini- luodikon ja ladatun haulikon.
Alakerrassa oli käyty miestä kyselemässä,
mutta vintiltä ei tultu etsimään.
Huhtikuun lopulla alkoi kuulua jyskettä
Helsingin suunnasta, ja ullakolla piileskelijä uskalsi lähteä kokemaan verkkojaan jään
alta. Pian mies oli päällikkönä paikkakunnan
suojeluskunnan joukoissa.
Viron vapaussodan alkaessa Lauri Kettunen valittiin suomalaisten vapaaehtoisjoukon päätoimikunnan ja Viron hallituksen
yhteyden ylläpitäjäksi, emissaariksi.
Viron itsenäistyttyä v. 1919 Tarton v.
1632 perustettu yliopisto muutettiin virolaiskansalliseksi yliopistoksi, mikä merkitsi yliopiston opetuskieleksi viroa, ja Lauri
Kettunen kutsuttiin länsisuomalaisten kielten professoriksi. Tarton aika oli hänelle
pursuavan luovuuden ja ja toiminnan aikaa,
jos kohta vuosiin sisältyi murhettakin. Perheeseen syntynyt poika kuoli siellä pienenä.

Professuuri Tarton yliopistossa
Lauri Kettunen oli Tarton vuosinaan tuttu
näky kaupungilla ja lähiympäristössä. Hän
liikkui vuodenajasta riippuen kävellen, pyöräillen, hiihtäen ja potkukelkkaillen. Tartossa kerrotaan vieläkin, että Lauri Kettunen
toi kaupunkiin potkukelkan ja Oskar Kallas
sukset. Suomen kelkaksi, Soome kelk, tuota
kulkuneuvoa ruvettiinkin sitten kutsumaan.
Lauri Kettunen toimi Tartossa viisi ja

puoli vuotta. Toki hän kesäisin teki laajoja tutkimus- matkoja. Kolmena kesänä hän
tutustui liiviläisten kieleen ja vietti yhden
kesän Itä-Karjalan murteita tutkien. Myös
ensimmäisen Unkarin-matkansa hän teki
Tartosta käsin. Joutilaana hän ei aikaansa
viettänyt.
Palattuaan Tartosta Suomeen Lauri Kettunen hoiti talvet professuuriaan ja teki kesäisin loputtomalta tuntuneita tutkimusmatkojaan. Julkaisuja syntyi useita vuodessa ja
siinä sivussa kaunokirjallista tekstiä. Hän oli
menettänyt sydämensä suomen sukukielten
perheille. Hän oli harras Viron ystävä, estofiili, ja kärsi maan joutumisesta vieraan vallan ikeen alle.
Hän piti yhteyttä Ruotsiin paenneisiin
virolaisiin, jotka arvostivat miehen työtä.
Palatessaan Ruotsista, jossa järjestettyyn
pakolaisvirolaisten juhlaan hänet oli kutsuttu kunniavieraana, Lauri Kettunen kuoli 78vuotiaana laivalla matkalla Turkuun. Hänet
on haudattu Hietaniemen hautausmaahan.

Kyösti Kettunen
LK:n Vilho-serkun
poika
Lauri Kettusen julkaisuja mm. muistelmateokset:
Tieteen matkamiehenä,
Tieteen matkamiehen uusia elämyksiä,
Kahdeksan matkaa
Vermlannin
metsäsuomalaisiin,
Matkapakinoita ja muita muistelmia
1925-1960,
Südame sillad, vironkielinen runokokoelma ja
Sotiva Suomi, runokokoelma,
sekä nimimerkillä Toivo Hovi
Nuoren Uki-Jysyn oloa ja elämää,
Muita kertoelmia menneiltä ajoilta,
Suutari Vilihunen (3-näytöks. hupaelma)
Lalli Lallonpoika (6-näytöksinen lukudraama) ja
Mänj kun Mähösen viinat, murrerunokokoelma
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Luottamusmieheen
luotetaan aina

S

avon kielen seuran hallituksen jäseneksi
Teuvo Laakkonen valittiin vuosikokouksessa 5.4.2008. Hän on kotoisin Maaningalta, eli hän ”niitä Muaningan Luakkosia”.
Lapsuutensa ja nuoruutensa hän vietti
kotikonnuillaan ja lähti sitten opiskelemaan
ammattia Etelä-Suomeen. Ammattikoulun
hän kävi Mäntsälässä ja suoritti asevelvollisuuden sen jälkeen Lappeenrannassa.
Pääasiallisen työuran hän teki Kuopiossa
Puolustusvoimien palveluksessa. Työuraa
valtion leivissä kertyi reilut 40 vuotta. Hän
siirtyi 1.12.2007 eläkkeelle.
Teuvolla on kaksi tytärtä ja lapsenlapsia
kaksi. Lastenlapset ovat Teuvolle tärkeitä ja
yhteiset hetket heidän kanssaan korvaamattomia. Harrastuksekseen hän mainitsee löhöilyn ja mökkeilyn. Suonenjoen mökillään
Saittajärven rannalla riittää paljon puuhaa ja
erilaisia rakennusprojekteja. Kylmä ja sateinen kesäkään ei hiljentänyt Teuvon tahtia.
Savon kielen seuran hallituksen jäsenyys
on Teuvolle luonnollinen jatkumo aktiivisen ammattiyhdistyskauden jälkeen. Hänet
valittiin ensimmäiseksi luottamusmieheksi
työpaikallaan 70-luvun alussa.

Vähän ryssittelystä
On kuulunut hieman paheksuvaa puhetta, että
Aakustissa on käytetty sanaa ”ryssä”. Ainakin
Suomen sodan aikoihin tätä ilmaisua käytettiin
ja nämä jutut kertovat näistä taisteluista.
Tässä löytynyttä tietoa:
Ryssä on venäläistä tarkoittava vanha sana, jota
nykyisin pidetään halventavana. Arkipäivän
rasistisessa kielenkäytössä ryssiksi luetaan
toisinaan myös muut sellaiset kansallisuudet,
joilla on historiallinen yhteys Venäjään
tai Neuvostoliittoon. Tällaisia voivat olla
esimerkiksi inkerinsuomalaiset, ukrainalaiset,
valkovenäläiset ja (nykyisin harvemmin)
karjalaiset tai virolaiset. Alun perin sanaa
on käytetty yleensä ortodokseista, kuten
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Teuvo Laakkonen oli mies onnistuneen murretorin kulisseissa.
Luottamusmiesalueeseen kuului Kuopio,
Jyväskylä, Mikkeli ja Joensuu. Yhteistyötyöelimissä hän oli myös aktiivisesti mukana ihan niiden perustamisesta alkaen. Pitkä
luottamusmiesura poiki luottamustehtäviä
myös valtakunnallisessa Maanpuolustuksen
henkilökuntaliitossa.
Teuvo on aina ollut kiinnostunut järjestötoiminnasta ja nyt eläkkeellä ollessakin riittää intoa ja tarmoa toimia vielä Savon kielen
seurassa. Teuvo toimikin ansiokkaasti tämän vuoden murreviikolla Kuopion torilla.
Työ seurassa lähti siis heti vauhdikkaasti
käyntiin. Yhteispelillä se sujuu!

Birgitta Pajusilta
(itä)karjalaisista
kauppamies).

(esim.

”laukkuryssä”,

Ryssäksi nimittelyä pidetään Suomessa
nykyään venäläisiin kohdistuvana rasismina. Ryssäviha synnytettiin nykykäsityksen
mukaan lähinnä itsenäistymisen alkuaikoina. Aiemmin sanaa on pidetty neutraalina
etnonyyminä. Esimerkiksi Suomen autonomian aikana sana oli yleisessä käytössä.
Keisari Aleksanteri I Porvoon valtiopäivillä
1809 ranskaksi pitämän puheen tuonaikainen käännös alkaa näin:
”ME ALEXANDER I. Jumalan
Armosta, Kejsari ja Itzewaldias yli
koko Ryssänmaan”
Sanan alkuperä: Suomen kielen ryssä-sana on
peräisin ruotsin kielen sanasta ryska.
MRS.

Nokka kiinni immeisten asioissa

Eeva-Liisa Pennanen, keskisavolainen
päätoimittaja, kirjailija.

P

yytivät minuva aakasemmaan persoonooni Uakustin lukijoelle, jotenka tässäpä
tulloo:
Nimenj’ on Eeva-Liisa Pennanen, mutta
minuva on haakuttu Eveliks jo monta kymmentä vuotta.
Kolleega Joxy Juutilaenen sen kuhtumanimen aekonnaa kehittelj’, ku oltiin kumpanennii Joroisten Lehessä piätoimittaja Ollin
oppivuosilla. Sittemmin koppasivat Joxyn
Savon Sanomiin, jonne minnäe piäsin vähä
myöhemmin uutishavukaks Varkaateen.
Kohta viistoesta vuotta oon rustanna juttuja Leppävirralla ja Vehmersalmella ilimes-

tyvvään Soesalon Seutuun. Kaekki juttuaeheet on tulleet tutuiks; eekä tiällä aata jiähä
aeheeta valakkoomaankaa. Jokkaene immeenen on juttuv viärti, ja uutisaeheeta on
mualima viärällään kuv vua pittää silimäsä
ja korvasa aaki.
Katon toemivanj’ etuoekeetetussa ammatissa; tässä ku suap työntee virkasa puolesta
nokkasa immeisten asioihin ja siitä vielä
palakka lasahtaa kerran kuussa tilille.
Ikkee mulla on 52, mutta mielj’ meenoo
ussein heettäätyvä 25-vuotiaaks’, jotenka siinä sitä on itessään monta kertoo pitelemistä.
Ikän oon ollu melekone epelj’ liikkumaa ja
harrastammaa. Nuorempana harjotin enemmännii tuota ruumii riäkkeemistä, mutta
nykyjään en kehtoo ennee ihan nii hirveesti
mukavata immeestä kiusata. Lenkillä käävä
läntteen millon sattuu huvittammaa, näen
kesäaekaa on huvittanna enemmän ku talavella, jollon vetäsen mieluummin sivakat
jalakaan.
Jonnii verra on ruvenna kiinnostammaa
myössii tuo näätelmiin rustoominen: Neljä
minnoon niitä nyt ruapustellu Leppävirran
kesäteatterille, ja piä on täännä uusia iteoita,
kuv vuan kerkiis töeltä ja muilta mänöeltä
ne pistämää paperille. Oonpa ollu parissa
näätelmässä itekkii lavalla. Karaokkee tykkeen myös laaloo omaks iloksen, ja ylleesön
mielj’harmiks. Kohokohta tällä laalunsaralla olj’, kum piäsin vetäsemmää tueton Tänin
kanssa Leppävirran Yrittäjjii 40-vuotisjuhlassa. Laalettiin kimpassa se “sulle tahon olla
hyvi hellä”.
Talavella uattelin lähtee koolunpenkille
opiskelemaan lissee sitä näätelmiin kirjottamista, jos ottaavat.
Että tämmönen minä oon. Ja sannoovat,
että aeka paha suustanj’.
Eveli Pennanen

Yksi kansa, kahdet geenit

Itä- ja Länsi-Suomen kulttuurien erot syntyivät eri muuttoaalloissa

Suomessa väestö on heimollisesti ja kulttuurisesti hyvin yhtenäistä, kun sitä vertaa
muihin maihin. Esimerkiksi pohjalaisten ja savolaisten kielellisiä ja kulttuurisia eroja
toki on.
(Tuuli Lappalainen, HS 13.5.2008)
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Vene vesillä
I

hmisellä pitää olla unelmia ja toiveita paremmasta. Ilman niitä elämänhalu
ryytyy, veronmaksaja muuttuu kyyniseksi
ja ikäväksi ympäristölleen. Unelmat voivat
olla sellaisia, ettei niiden tarvitse välttämättä
toteutua. Niin kuin loton päävoitto tai että
elää satavuotiaaksi. Riittää neljä oikein silloin tällöin. Suvussamme jo 80-vuotiaaksi
kituuttaminen olisi kunnioitettava saavutus.
Toiveet tulee asettaa sen verran realistisiksi, että niistä hyvällä tuurilla saattaa päästä
nauttimaankin.
Olen syntyisin Savosta. Eräs työkaverini
kysyi kerran minulta, missä eloni on alkanut.
Kerroin, että Rautalammilla vuonna 1955.
Jatkotiedusteluissa kävi ilmi äitini syntyneen Varpaisjärvellä ja isäni Peltosalmella.
Rauhalan Matti oli hetken hiljaa, huokaisi
syvään ja sanoi: ”Ei voi enää epäsuotuisimmissa olosuhteissa ihmistaimen kasvuunlähtö alkaa, on niin umpisavolainen kuin vain
voi ylipäätään olla.”
Meillä oli mökki vielä nykyäänkin kirkasvetisen Konneveden rannalla. Alle kouluikäisenä olin usein veneen kokassa, kun
äiti ja isä laskivat taikka nostivat verkkoja.
Tulin jokseenkin vakuuttuneeksi, ettei äiti
osannut lainkaan soutaa eikä huovata. Sama
vika näkyy olevan vaimollani, sillä tilanne
tahtoo kiristyä joka kerta, kun koitamme
kalanpyydyksiä veneestä järveen taikka vedestä veneeseen. Ja miehethän eivät paljon
souda, jos naisia on paikalla.
Konnevedessä meillä oli erinomainen
vene. Sen oli veistänyt venemestari Markkanen, malli oli luonnollisesti savolainen ja
materiaalina ohuet venelaudat. Alus suorastaan lähti liitoon, kun kaksi riuskaa soutajaa
ja osaava perämies mela vankoissa käsissään
suuntasivat selälle.
Konnevedessä on joitakin paikkoja, joissa
vastarantaa ei oikein tahdo näkyä, joten tilaa
on. Ikinä meillä ei ollut perä- taikka keskimoottoria, sellaiset pörisijät tulivat sitten
siskonmiehen mukana tämän rakennellessa
samalle tontille omaa kesäpesäänsä. Veneelle kuitenkin kävi huonosti. Isäni kuoli 1962
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ja kenelläkään ei oikein ollut intoa huoltohommiin. Jälkikäteen ajatellen ihmettelen
asiaa kovasti, sillä hyvä savolaismallinen
vene on turhan arvokas kukkapenkiksi.
Ostettuamme Luopioisista mökin, piti
sinne tietenkin saada myös vene. Se asia ei
ollut toive vaan fakta. Jokisen Pekka sellaisen muovisen kaukalon minulle möi. Eipä
tuo ihmeitä maksanut, jonkun satasen - siis
markkoja. Rautakaupan pihalta samanlaiset
uudet muottiin valetut lasikuitulelut heltisivät tuolloin noin tuhannella markalla.
Ei ollut Pekan vika, että vene oli jokseenkin kelvoton. Savolaiseen puuveneeseen
tottuneena kuvittelin, että tällaistakin kapinetta pystyy perästä melomaan ja viemään
alusta oikeaan suuntaan. Vaikka vesistömme on tosi pieni ja melko tyven, olin kovissa
ongelmissa tuon pulkan kanssa heti, jos oli
pientäkin tuurenviriä.
Nerokas turvakeksintö, ontot kokka-,
keski- ja perätuhtojen aluset, oli menettänyt
ominaisuutensa, sillä ajan hammas söi reiät
istuimien päälle ja useimmiten varsinkin peräpään ontelo oli täynnä sadevettä. Tuhdon
alusen tyhjentäminen oli hermoja raastavaa
hommaa. Pienestä reiästä tuli vettä suunnilleen samalla voimakkuudella kuin tämänikäisen miehen kolmannella öisellä virtsaamisreissulla. Niinpä säiliö tuppasi olemaan
aina täynnä. Jokainen voi kuvitella noin satakiloisen perästämelojan epätoivoisen taivalluksen sananmukaisesti kokka korkealla
kohti uusia seikkailuja.
Kuten sanoin, vesistö on pieni ja matkat
lyhyet. Toimeen siis tultiin huonollakin välineellä. Mitä vanhemmaksi tulin, sitä useammin muistelin lapsuuteni livakoita souturupeamia, osin tietenkin muistojen kultaamia.
Nelisen vuotta sitten olivat lähestymässä
50-vuotispäiväni, kun veljeni soitteli kesällä kysellen, joko minä olen vaihtanut kiroamani paatin uuteen. Saatuaan kielteisen
vastauksen pyysi mies minua odottamaan
maltilla. Niinpä saimme veljeltäni syntymäpäivälahjaksemme (vaimoni täytteli pyöreät
samoihin aikoihin) savolaismallisen puuveneen. Toive oli toteutunut. Veneen tekijä,
rautalampilainen Vemppa Korhonen toi
itse valmisteensa Aitoon mökille. Lautojen
sijasta on käytetty vesifaneria, sillä se kestää

sään vaihtelut ja kosteuden lautaa paremmin.
Pohjapuut ja runko ovat tietenkin ehtaa
tavaraa. Puuta siis on koko vene. Vemppa
oli käsitellyt puun jollakin omalla vernissaseoksellaan. Kysyin venemestarilta, millä
minä alustani vastaisuudessa käsittelen. Savolaiseen tyyliin vastaus kuului: ”No, tervalla et sitä ainakaan sua pilalle.”
Ulkopuolelta olen veneen viime keväänä
voidellut seoksella, missä oli puolet tervaa,
puolet puuöljyä ja tilkka tärpättiä. Tervapurkit löytyivät siitä toisesta aitoolaisesta tavaratalosta, mihin mennään pienen tuulikaapin
kautta. Eteisen hyllyllä oli kaksi kohtalaisen
pölyyntynyttä litran pänikkää, joissa toisessa
luki ”Venetervaa” ja toisessa ”Hautatervaa”.
Hinnat olivat markoissa. Kysyin johtajalta,
ovatko pullot myytävänä. Vastaus tuli nyt

aitoolaisittain: ”Eiköhän noille hinta löydy.” Aika mukava hinta mielestäni ja nyt
minulla on tervaa vielä veneemme toiseenkin käsittelyyn.
Nyt soutaminen ja varsinkin melominen
on niin mukavaa että naurattaa. Jouttijärvellä ei onneksi ole moottoriveneitä, liekö ihan
kielletty, lukuun ottamatta paria akkukäyttöistä jurisijaa. Ne eivät ääntä eivätkä pakokaasuja päästele. Moottoriton järvi on hyvä
ja etäisyydet tosiaankin niin pienet, että olisi
typerää jättää käyttämättä tuo mahdollisuus
järkevään hyötyliikuntaan.
Vielä veneestä sen verran, että tuntuu
kuin vaimoni olisi hiukan oppinut soutamisja huopaamistaitoja. Ja savolainen näkyy
uivan hyvin Sydän-Hämeessä.

Jussi-Pekka Lämsä

Mitä Sukeva merkitsee?
P

ohjois-Savossa Sonkajärvellä on kylä,
taajama ja rautatieasema nimeltä Sukeva. Nimi pohjautuu vanhoihin luontonimiin,
jotka nykyasussaan ovat Sukevanjärvi, Sukevanniemi, Sukevansaari ja Sukevanmäki.
Vuosien 1546−62 maakirjoissa esiintyvät
nimistä muodot Sukion mäki ja Su Koon
Niemi (Arvo M. Soininen: Pohjois-Savon
asuttaminen s. 329) ja 1620-luvulla Sukeuan
randa, Sukewin Neemij, Lueh pooli Sukeun
mäkiä, Sukewin mäki (Timo Alanen: Johan
Habermanin maantarkastusluettelo s. 79, 83,
96).
Suomen kielessä on adjektiivi sukeva
ja sillä rinnakkaismuoto sukea. Sanalla on
monivivahteinen positiivinen merkitys. Kr.
Gananderin v. 1787 valmistuneessa sanakirjassa sukeva on ruotsinnettu sanoilla ’behaglig, intagande’ (’miellyttävä, ihastuttava’)
ja Elias Lönnrotin 1880 ilmestyneessä sanakirjassa muun muassa sanoilla ’passlig,
behändig, flink’ (’sopiva, kätevä, näppärä’).
Savon alueelta sukeva-sanasta on hyvin vähän tietoja. Kuitenkin Iisalmesta on merkitty ilmaukset sukeva työkalu ja männöö niin
sukevasti, ilmeisesti ’jouheasti, joustavasti’.
Pohjois-Pohjanmaalla sanaa käytetään ylei-

sesti kätevistä työkaluista ja välineistä: sukeva harava, viikate, kirvesvarsi, vene, reki
jne. Myös taitava ihminen on sukeva: kaikki
eivät oo ruvon tekkoon sukevija (Piippola).
Pohjois-Karjalan Kiihtelysvaarassakin taitava emäntä on sukeva ruuvval laittaja.
Paikannimenä Sukeva esiintyy Sonkajärven lisäksi joskus muuallakin. Konnevedellä on suo ja talo nimeltä Sukeva ja Nivalassa
Sukevasaari. Jälkimmäinen on peltojen keskellä oleva metsäsaareke, jossa kasvaa ”sukevija koivuja”. Sanan sukeva on Nivalassa
selitetty merkitsevän ’sopusuhtaista’.
Kainuussa sukevan rinnakkaismuoto sukea on tavallinen ja merkitsee yleisesti ’tasaista, sileää (lankaa, puuta, maata jne.)’.
Varsinkin pitkälti oksaton puu on sukea.
Sotkamosta on arkistoitu niityn nimi Sukeanpohjanlatoala, jota on kuvailtu sanoin
”se oli hyvin tasasta, ihan kum pelttoo”.
Kainuun puolella Vuolijoen Saaresmäessä kesällä 1966 haastattelemani vanhus käytti Sonkajärven Sukevasta muotoa Sukeus:
Sukkeos, Sukkeotta kohti, Sukkeuveksihan
ne kuhtu ennen. Sonkajärvellä nimestänyt
Matti Kumpulainen on löytänyt erään torpan
perustamiskirjasta vuodelta 1887 niin ikään
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muodot Sukkeus ja Sukkeusjärvi (muodoissa
murteen mukaisesti geminaatta).

Mikä on Sonkajärven Sukevan
syntytausta?
Mikä on Sukevan nimeämisperuste, ts.
mikä merkitys on sanalla nimeä annettaessa
ollut ja mitä paikkaa se on ensiksi tarkoittanut? Muoto Sukeus on johdos muodosta
sukea (vrt. esim. korkea → korkeus). Myös
1500-luvulta oleva asiakirjamuoto Sukion
mäki pohjautuu sukea-muotoon (vrt. esim.
aukea → aukio, soikea → soikio). Nimestä on varsinkin alkuaikoina käytetty rinnan
eri muotoja. 1620-luvun Sukeuan randa ja
Sukewin mäki pohjautuvat selvästi perusmuotoon Sukeva, kun taas muodot Su Koon
Niemi ja Sukeun mäkiä viittaavat Sukeuskantaan. Vuonna 1945 ilmestyneessä Suomen kansan murrekirjassa on Sonkajärveltä

v. 1892 syntyneen Anni Ryhäsen muistelus
”Kajjaanin muantien varresta”. Hänellä on
Sukevasta muoto Sukkeeva (s. 57). Se on
Sukean ja Sukevan risteytymä eli kontaminaatiomuoto.
Sukeva, sukea -sanan muotojen ja
merkitysten erittely sekä maiseman tarkastelu johtavat päätelmään, että nimi on alkuaan
tarkoittanut todennäköisesti Sukevanniemeä,
sitä laajaa nientä, joka jää Sukevanjärven,
Tenetinjoen ja Pienenveden väliin. Tenetinjoen puoleinen laita niemestä on edelleen
tasaista viljelysmaata. Nimenantajat ovat
kokeneet maiseman hyvin miellyttävänä,
joko maan pinta tai sillä oleva puusto on ollut suke(v)aa. Niemestä nimi on laajentunut
tarkoittamaan myös järveä ja mäkeä, ja näin
ovat syntyneet nimet Sukevanjärvi ja Sukevanmäki.
		
Alpo Räisänen

Sulkavalla on monta merkitystä
Sulkava on yleinen paikan ja ertoten
vesistönimi Suomessa ja ”sukulaisilla”
muualla. Nimien kantasana sulka esiintyy
tai on ollut moninaisesti käytössä:
1. Terävä särmä esmerkiten naskalissa, 3-särmäinen
2. Rakennuksessa sulkanurkan salvaimen hammas
3. Veistetty pykälä laudassa
4. Kaplasparia yhdistävä ”orsi”
5. Jäänsulka, ohut jääkuori
6. Linnun sulka
7. Rysän aitaverkko
8. Veneen ja ahkion tukiliiste, peräisin uralilaiselta ajalta muodossa tulka
9. Norjan lapin dolge, inarin tolge,
unkarin toll merkityksessä sulka, siipi
10. Monet mainitut sekä useat muut
kohteet viittaavat kolmioon
11. Ainakin vesistönimien osalta lähtökohta lienee kalan evä, nimen tuten selkäevä, joka erinomattain selvästi erottuu
lahnan sukuisissa kaloissa, etenkin sul38 AAKUSTI /2008

kavassa ja levitettynä muodostaa terävän
kolmion.
Sinänsä kolmio tunnetaan muinaisten
vatjalaisten, karjalaisten ja lappalaisten,
ehkä myös suomalaisten ”tunnusmerkkinä”, joka esiintyy selkeästi lappalaispukujen kuvioinneissa ja ylipäätänsä monien
suomensukuisten sekä pohjoisten kansojen taiteessa, kansanpuvuissa, poromerkeissä jne.
Sulkava Suomen vesistönnimissä lienee verraten ”nuori”mutta näytäkse olevan melko yleinen mm. Savon alueella
Etelä-Savon Sulkavan pitäjästä PohjoisSavon Pielaveden Sulkavanjärveen. Sulka
-sanan alkuperä on kuitenkin vanha, ugrilaiselta ajalta, mahdollisesti vielä kauempaa.
Siitäpä vaan Sulkavalle soutamaan ja
muuten järville lahnanpyyntii!

Risto Jääskeläinen

Saksittuja
Meidänkin luokka kävi Helsingissä

Helsinkiläiset saavat juankoskelaisilta raakaa kritiikkiä. ”Heiltä puuttuu kokonaan maalaisjärki, ovat ihan niin kuin leidit landella”,
Bäck sanoo.
Eikä helsinkiläisten kieltäkään pidetä arvossa. ”Stadin slangi on pelkkää ruotsia. Ostetaan femmalla karkkia. Ajatelkaa femmalla”,
Markus Lappalainen sanoo. ”Niin ja sitten
mennään dösällä”, Kauppinen lisää vettä
myllyyn. Kaikkia naurattaa.
(Kaisu Moilanen, HS 30.5.2008)
Heli Laaksonen on itse lukenut äänikirjoiksi omat teoksensa Jänes pussis ja Sulavoi.
Jänes pussis on Suomen ensimmäinen runoäänikirja, joka on ylittänyt kultalevyrajan eli
15 000 myytyä kappaletta.
Sulavoin äänikirjaversio on nimeltään Ratio Sulavoi. Laakson on määritellyt, että ”oikia
äänikirja o simmone misä laiteta korva kii kirjailijaha ja kuulustella hilja”. Murteella kirjoitettujen menestysteosten tekijä sanoo yllättäen, että murre ei ole oikeastaan tarkoitettukaan
luettavaksi vaan kuultavaksi.
(Iltalehti 13.6.2008)

Arkkipiispa Leo, 60. Identiteetiltään
Leo on enemmän karjalainen kuin savolainen.
Maanviljelijävanhemmat olivat kotoisin Karjalasta Salmin pitäjästä.
Arkkipiispa on Karjalan kielen seuran puheenjohtaja Kuopiossa ja intohimoinen kääntäjä.
Kauneinta karjalankielistä sanaa ei tarvitse
kauan miettiä. ”Muamo da tuatto. Äiti ja isä.”
(Milla Bouquerel, HS 3.6.2008)
Eilen kuulin Radio Suomen Ajantasassa
emeritusprofessori Jussi T. Lappalaisen kansan- ja huumorintajuisen selvityksen savolaisten Suomen sodasta 200 vuotta sitten. Lappalainen vastasi Liisa Tukkimäen kysymyksiin
savon murteella, mutta vastuu ei siirtynyt kuulijalle.
(Vesa Karonen, Kanavalla, HS 13.6.2008)

Leikkeet kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen
Sdp:llä on laulavan ja kosketinsoittimia
soittavan puheenjohtajan lisäksi nyt myös laulava ja kitaraa soittava puoluesihteeri. Eikö
tässä olisi jo yhteislevyn paikka?
- Luulen, että on. Tässä on jo muutamat harjoitukset suunnitteilla, joista puheenjohtaja ei
vielä tiedä. Ei tarvita enää kuin äänittäjä. Tämä
on kuin savolainen projekti: Levy on aloittamista vaille valmis!
(Eija Kallioniemi, I-L 28.6.2008,
Ari Korhosen haastattelu)

Kuopio on kiva kaupunki. Savolaiset
juuret omaava Danny kertoo pitävänsä Kuopiosta ja kuopiolaisesta yleisöstä.
- Isoisäni oli Juvalta. Olen aina tuntenut läheisyyttä tähän iloluontoiseen heimoon.
- Tänne on aina niin kiva tulla, Danny toteaa.
- Kuopio on ihmisenkokoinen kaupunki
– ja täältä saa erittäin hyviä kalakukkoja.
(Maija Voutilainen, Viikkosavo 28.6.2008)
”Pääkaupunkiseudulla on kiva käydä,
mutten tykkäisi asua siellä. Helsingissä elämä
tuntuu hektiseltä ja ihmiset elävät vähän kuin
kyynärpäätaktiikalla. Kuopiolaiset taas tulevat
kaduilla hymyillen vastaan ja ovat aitoja. Tapaan työni puolesta paljon ihmisiä, ja muualla
ollessanikin huomaan heti, jos joku on täältäpäin kotoisin. Savolaiset tunnistaa helposti
rentoudesta.”
(Katja Heikkinen, Kristiina Braskin
haastattelu, Viikkosavo 28.6.2008)
…olemme esimerkiksi matkailijoiden suosiossa. Kuopio sijoittui 5. sijalle vuonna 2007,
kun katsottiin kotimaisia yöpymisiä tilastojen
valossa.
Mutta ei kai pelkkä metsä, vesi ja shoppailu riitä houkuttimeksi tulla tänne Savoon?
Ei, se on tämä savolainen luonne: Ollaan
niin umpikieroja, että hattukin on jengoilla
päässä.
Ja tästä me olemme ylpeitä, osaamme laskea leikkiä – myös itsestämme.
(Tuija Vartiainen, Press-lehti, kesä 2008)
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”Nyky-Kuopio on toimelias kaupunki.” Savo on rikas murre vai pitäisikö sanoa

kieli, kuten savolaiset mielellään sitä kutsuvat.
Eikä sen käyttämistä pidä hävetä. Se kuulostaa
hauskalta, siinä on paljon muun muassa vahvistusverbejä: immeiset männöö muata pötköttämmään eivätkä pelkästään nukkumaan.
Moninaiset kiertoilmaisut tekevät savosta
myös kekseliään, kuvailevan ja visuaalisestikin rikkaan. Ei siis ihme, että Kuopiossa on
aina ollut ja on vieläkin paljon lahjakkaita
sana- ja kuvataiteilijoita.
(Kanttilan kulttuurikeskuksen kannatusyhdistyksen ent. puheenjohtaja Outi Vuorikari,
Viikkosavo 24.5.2008, Maija Voutilainen.)

Murteet ovat osa kielten monimuotoisuutta. Marja-Leena Lempinen vaati epä-

määräisin perustein Suomessa toimivia ruotsin kielen opettajia opettamaan riikinruotsia
suomenruotsin sijaan (HS 25.6.). Vaatimus on
hullunkurinen ja loukkaava. Lempinen haluaa
ilmeisesti pyyhkiä suomenruotsalaisen kielen
maailmankartalta poistamalla suomenruotsalaisen murteen suomenkielisistä kouluistamme.
Todettakoon, että ruotsin kielessä on viisi
murteellista pääsuuntausta, joista suomenruotsi on yksi suuntaus muiden joukossa.
Erilaiset murteet rikastuttavat kielellistä
kanssakäymistä, emmekä tarvitse yksisilmäisiä neuvoja hävittämään kielellistä monimuotoisuutta.
(Mikael Sjövall, Helsinki,
Ote mielipidekirjoituksesta HS 8.7.2008)

Tunnetko juuresi?

(IL:n testi maakuntien
tunnistamiseksi 14.7.2008)

Savo: Et vastaa koskaan suoraan ja rakastat
katsoa maailmaa vinoon. Olet nokkela, itsekeskeinen individualisti ja olet ylpeä heimosi
uudisraivaajaperinteestä. Kotipaikkakunnallesi on naureskeltu, sillä olet kotoisin periferiasta. Et kuitenkaan välitä kuittailusta, sillä olet
tietoinen heimosi ainutlaatuisuudesta. Missä
päin ikinä Suomea liikutkaan, sinut tunnistetaan aina murteestasi.
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taan. Kirjailija Heikki Turunen kirjoitti ra-

jakapteeni Olli Tiaisesta (1770-1833) näytelmän kotikylälleen Vuonislahdelle ja Lieksan
teatterille.
Turunen pitää kokoamassaan ja kirjoittamassaan tarinassa erityisesti siitä, kuuinka Tiaisen kaltaiset talonpojat nousivat taistelemaan
suurvaltaa vastaan.
”Olen itse nykyajan talonpoikaiskapinallinen”, kirjailija nauraa.
J. L. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoista Tiainen kuitenkin puuttuu, vaikka hän Turusen mielestä täyttää kaikki runebergiläisen
sankarin kriteerit – myös naisseikkailuissaan.
(Aki Petteri Lehtinen, HS 21.7.2008)

Eppu Nuotiolle LukuVarkaus-palkinto.

VekaraVarkaus –lastentapahtuman yhteydessä
on julkistettu Lasten LukuVarkaus-palkinto.
Lapsiraati valitsi seitsemästä ehdokaskirjasta
voittajaksi Eppu Nuotion Koko saaren Kingin.
(HS 13.6.2008)

Pouta hymyilyttää suomenruotsalaista. Rantaruotsalaisen ikuinen hymy. Se jak-

saa ihmetyttää, kun liikkuu kesällä Suomen
etelärannikon saaristossa. Ei raha, eivät hyvät
työllistymisnäkymät voi suomenruotsalaisen
auvoa tyystin selittää.
Sitten huomaa että merellä ei sada.
Ilmatieteen laitoksen 30-vuotinen tilasto
vahvistaa, että sisämaassa on kesällä kosteampaa kuin merialueilla ja rannikolla. Kuopiossa
sataa heinäkuussa melkein kaksi kertaa enemmän kuin Korppoon Utössä.
Metsäsuomalaista sääsket syövät. Saaristossahan ei hyttysiäkään haitaksi asti esiinny.
Vaan onko tämäkään elo täydellistä.
Ei.
Saaristossa on punkkeja.
(Mikko-Pekka Heikkinen, HS 19.7.2008)

Sallittua ja peitettyä murretta. Norjassa
saa uutisankkureiden puheessa kuulua kotipitäjä
”Uutisista, hyvvee iltoo.” Kuulostaa epätodelliselta, eikö totta? Suomessa on vaikeaa
kuvitella, että uutislähetyksessä puhuttaisiin
murretta. TV-katselijoiden suupielet kääntyvät
herkästi ylöspäin, jos yksistään haastateltava

solkkaa vahvaa murretta.
Norjassa murteet ovat enemmän sääntö kuin
poikkeus. uutistenlukijat noudattavat kaikkein
tiukimpia sääntöjä, mutta heidänkin puheestaan kuulee, mistä he ovat kotoisin.
”Se on osa heidän persoonallisuuttaan”,
kertoo Norjan yleisradioyhtiön NRK:n tiedotuspäällikkö Sigurd Sandvin. ”Totta kai heidän puheestaan kuulee, ovatko he esimerkiksi
Bergenistä tai Tromssasta.”
Norjassa on kaksi kirjakielen muotoa, bokmål eli kirjanorja ja nynorsk eli uusnorja.
”Kieliopillisesti ja sanastollisesti uutisankkureiden käyttämä kieli on kirjanorjaa tai uusnorjaa”, Sandvin kertoo.
(Eveliina Saarinen, HS 27.7.2008)

Puhelimessa kaupittelu voi viedä hermot. Myynti ei ole kikkailulaji, vaan vaikutus

tehdään äänen käytöllä, puherytmillä ja painotuksilla. Murretta ei kannata käyttää, ellei se
ole luontainen puhetapa. Votkapullon tarjoaminen kauppaan liittyen on vastoin alkoholilakia, toteaa myyntikouluttaja Pauli Vuorio.
(Marjut Tervola, HS 30.7.2008)

Helsinkiläinen Lapin perukoilla. Pekka Sammallahti tutkii saamen kieltä ja elää
Utsjoella, missä saamea kuulee kaikkialla
Utsjoelle saamen kielen professori Pekka
Sammallahti muutti pohjoissaamelaisen vaimonsa Inga Guttormin kanssa v. 1985.
Professorin mielestä uhanalaisten kielten
dokumentointi on tärkeää kahdesta syystä.
Ensinnäkin se on resurssitutkimusta, jonka
pohjalta kieltä voi kehittää eteenpäin. Toiseksi
kieltä on vaalittava, koska se on yksi ihmiskunnan tärkeimmistä luomuksista.
Kielten kannalta näyttää pahalta. On ennustettu, että tämän vuosisadan loppuun mennessä
95 prosenttia maailman kielistä kuolee.
Sammallahden mielestä kielten tutkimuksessa pääpainon pitäisi olla uhanalaisten kielten dokumentoinnissa.
Sammallahti elää niin kuin opettaa: Hän on
muun muassa toimittanut pohjoissaamelaissuomalaisen ja pohjoissaamelais-saksalaisen
sanakirjan.
(Niina Pasula, HS 11.8.2008)
Kielimestarit

elvyttävät

inarinsaa-

mea.

Marja-Liisa Olthuisilla, 40, on elämäntehtävä. Hän haluaa pitää inarinsaamen kielen
hengissä.
Ei yksin tietenkään, vaikka kukaan tuskin
voi kiistää, että hän on tehnyt asian hyväksi
enemmän kuin oman osansa.
Olthuis on kirjoittanut inarinsaamen kielioppikirjan ja sanakirjan sekä väitellyt tohtoriksi inarinsaamen lajinimistä.
Hän on suunnitellut inarinsaamen opintokokonaisuuden, jota toteutetaan Oulun yliopiston
alaisessa Giellagas-instituutissa.
Nyt hän valmistelee inarinsaamen täydennyskoulutusta jne.
Yksi Olthuisin hollantilais-suomalaisen
perheen kotikielistä on inarinsaame.
(Niina Pasula, HS 11.7.2008)

Venäjän saamenkieliset katoavat nopeasti. Pohjoismaissa on pulaa saamenkieli-

sistä aineenopettajista. Turjansaamen nuorin
puhuja on jo yli 70-vuotias.
Venäjällä puhutaan vielä kolmea saamen
kieltä, mutta puhujien määrä vähenee hurjaa
vauhtia. Turjansaamea osaa enää kymmenkunta ihmistä.
”Turjansaame on seuraava kieli, joka menee
hautaan. Sen nuorin puhuja on syntynyt 1937”,
kertoo Venäjän tilanteeseen perehtynyt saamen
lehtori Leif Rantala Lapin yliopistosta.
Hänen mukaansa Venäjän saamenkielisten
tilanne on kaikkein huonoin.
Norjassa tilanne on paras, sitten tulee Suomi, Ruotsi ja hännänhuippuna Venäjä, kertoo
Rantala.
Saamelaisilla on ollut oikeus asioida äidinkielellään vuodesta 1992 lähtien. Jos viranomainen ei osaa saamea, hän voi turvautua
tulkkiin.
(Eveliina Saarinen, HS 2.8.2008)
Anni-Kristiina Juuso ei halua olla Saamen
tähti
”On alentavaa, että aina, jos joku saamelainen, on hän sitten juristi, lääkäri tai näyttelijä,
täytyy mainita, että hän on saamelainen. Tätä
tapahtuu minulle jatkuvasti. Tuttavani sanoi
minulle, että älä nyt suutu, mutta valtakunnan
uutisissa sanottiin, että Kautokeinon kapina
avaa Sodankylän elokuvajuhlat ja siinä ”saaAAKUSTI 1/2008 41

mentyttönä” olen minä. Minä näen punaista.
Minä en voi sille mitään, että olen näytellyt
saamelaista kahdessa elokuvassa, voisin näytellä mitä tahansa muutakin.”
Ivalossa syntynyt Juuso on muuttanut 15vuotiaana Helsinkiin. Hän oppi isältään saamen kielen ja Asikkalasta kotoisin olevalta
äidiltään kirjakielen suomen. Nykyään hän
puhuu kotonaan saamea.
Puhetapaa hankalampaa on korjata asenteita, vaikka sitä Juuso ei koe elämäntehtäväkseen. Hän kertoo, että toimittajat, jotka tulevat
pohjoiseen häntä haastattelemaan, haluavat
usein ensimmäisenä nähdä poroja. Anni-Kristiina Juuso ei suvaitse eriarvoisuutta ja toivoo,
että stereotyyppisistä saamelaiskäsityksistä
päästäisiin eroon.
(Hannele Huhtala, Voima 06/2008)
Tornionjoki erottaa kaksi valtiota, mutta
sitä ei huomaa juuri mistään
Golfpallo sujahtaa Torniossa rajapyykin
vierestä Ruotsin maaperälle, Haaparannan
puolelle. Golfkenttä kahden puolin rajaa on
harvinaista herkkua maailmassa.
Ruotsi hävisi sodan Venäjälle ja raja vedettiin pitkin Tornionjokea. Siellä elää kahteen
valtakuntaan ulottuva Meän maa.
Meän maassa puhutaan meän kieltä, suomen
murretta, jossa moni sana vääntyy ruotsista.
Meän maan suomenkielisyyttä ei pidä ymmärtää suomenmielisyytenä. Raja on jättänyt
jälkensäkin: Ruotsin puolella suomenkieliset
ovat vakaasti Ruotsin kansalaisia.
Sukusiteet joen yli ovat tiiviit.
(Mari Manninen, HS 26.7.2008)

Marilaisen kirjallisuuden klassikko
suomeksi. Sergei Tsavainin (1888-1937) ro-

maani Elnet (Faros-kustannus) on tiettävästi
ensimmäinen suomeksi julkaistu marilaisromaani.
Suomennos sisältää romaanin kaksi osaa,
myös kadoksissa olleen. Teoksen on suomentanut Arto Moisio.
(HS 25.7.2008)

Stubb valtaa Savon Pariisin. Kun pää-

ministeri Matti Vanhanen (kesk) ja presidentti Tarja Halonen matkustavat Ranskan Pariisiin, tyytyy ulkoministeri Alexander Stubb
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(kok) ”Savon Pariisiin” eli Joroisiin. Petit
Palaisin sijaan urheilullinen ulkoministeri ui
jääkylmässä vedessä 1 900 metriä, polkee 90
kilometriä pyörällä ja juoksee 21 kilometriä.
(HS 11.7.2007, Joroisten triathlon)

Kalakukkojen kaupungista

Ennen vanhaan rekisterikilvistä näki, mistä päin auto oli kotoisin. Olin muuttanut Helsinkiin Kuopiosta 70-luvun alussa ja sininen
kuplafolkkarini vuosimallia 1957 rekisteritunnuksen alkuosa oli KPB. Kesällä 1975 oli jo
vaikea löytää parkkipaikkoja ja jätin sääntöjä
rikkoen folkkarin pariksi tunniksi kiellettyyn
paikkaan.
Kun palasin, löysin tuulilasinpyyhkijän
alta lapun, jossa luki: ”Saatanan kalakukko.
Pysy Kuopiossa, jos et osaa liikennesääntöjä.”
Kalakukoksi vertaaminen ei minua yllättänyt,
olihan jo Tampereella 70-luvun alussa opiskellessani joku kuvaillut minua toiselle: ”Se kalakukonnäköinen, joka puhuu savoa.”
Ulkonäkö ei vuosikymmenien aikana varmaankaan ole kauheasti kalakukosta muuttunut ja savoa puhun vieläkin. Onneksi auton
rekisterinumero ei enää paljasta väärinpysäköijän olevan kotoisin Kuopiosta.
Erik Rissanen
(HS 11.8.2008, Erikoinen tapaus, ote)

En koskaan muuta maalle. ”Helsingissä on koko elämisen sietämätön keveys.
Jos mut pudotettaisiin Keski-Suomeen, olisin
kuin ulkomailla. Olen kyllä joka maitolaiturilla esittänyt jotakin. Sieltä puuttuvat ooppera,
leffateatterit ja kaverit.”
(Lenita Airisto, ”Lenita sanoo EI”, HS:n
NYT-liite nro 30/2008)
- Ajattelen oluesta samalla tavalla kuin
ruuasta. Voitko sanoa käyneesi Kuopiossa, jos
et ole samalla reissulla maistanut kalakukkoa?
Voitko sanoa käyneesi Belgiassa, jos et ole
maistanut belgialaisia oluita? Hörähtää Arto
Nyberg.
(Paperiliitto 6.6.2008)

Eukot kantoon

- Mitähän ne keksivät seuraavaksi?
- Eukonheiton.
- Millä?
(Toinen mies, HS 7.7.2008)

Kasarmin
kakarat
K

uopion kasarmialue valmistui 1880luvulla tarkk’ampujapataljoonan tyyssijaksi yhtenä seitsemästä samantyyppisestä
läänien pääkaupunkeihin rakennetusta alueesta. Puurakenteisia kasarmeja täydennettiin seuraavan vuosisadan alussa tiilisillä
kasarmeilla ja asuinrakennuksilla.
Kasarmin pääportin katukiveykseen muotoiltiin sanat Pohjan R. Tämän kiveyksen yli
marssi sisään sotien jälkeen Kuopioon sijoitettu Jalkaväkirykmentti 2 ja sotilaiden mukana tulivat kantahenkilökunnan perheet.
Kasarmin kakarat kertoo näiden perheiden lapsien tarinaa: millainen oli heidän
varhainen kasvuympäristönsä vankan lankkuaidan takana, miten he kokivat aikuisten
maailman, millaisia virikkeitä tarjosi kasarmialue mukulakivisine käytävineen, puuka-

sarmeineen, korkeine ja suurine huoneineen,
puistoineen, harjoituskenttineen ja alueen
laidasta alkavine harjoitusmaastoineen.
Kakaroista kasvoi aikuisia. Heidän sijoittumisensa yhteiskuntaan on tilkkutäkki, johon mahtuvat kaikki spektrin värit.
Kakaroista tuli upseereita aina kenraalikuntaan saakka, valtiomiehiä ulkoministeriön suurlähettiläskuntaan, kansliapäälliköitä eli valtiosihteereitä suorastaan sarjana,
professoreita yliopistomaailmaan, opettajia,
kirjailijoita, käsityöläisiä, terveydenhuollon,
musiikin, urheilun ja kauneuden saralla menestyjiä. Yksi ylti presidentiksi saakka, ehkä
eniten aikamme maailman muutoksiin vaikuttavaksi suomalaiseksi.
Kasarmin aidat kaatuivat joskus 1960-luvulla. Ulkopuoliset pääsivät näkemään, mitä
tuo salaisuuksien ja arvailujen suljettu kohde piti sisällään.
Kasarmin kakarat. Kuopion varuskunta
lastensa muistissa. Toimittaneet Esko Nieminen ja Hely Hanski. Omakustanne, 235
sivua, 57 kuvaa. ISBN 978-952-92-3997-9.
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Maukasta
savon kieltä
seitsemänä
päivänä
viikossa,
edullisesti
kotiin
toimitettuna

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

www.savonsanomat.fi
44 AAKUSTI /2008

