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Savon Kielen Seura r.y:n hallitus 2009
Puheenjohtaja Osmo Hänninen (11), varapuheenjohtaja Ritva Kokander (10) 

Anna-Liisa Happonen (11), Seppo Kononen (11), Teuvo Laakkonen  (10), Jukka 
Lappalainen (10), Matti Lehmonen (11),  Eila Ollikainen (10), Leo Puurunen (10),  
Olavi Rytkönen (11), Aune Räsänen (11), sihteeri ja jäsenasiat Eila Ollikainen (10).

Varajäsenet:
Marianne Falkenberg (11), Veijo Martikainen (11), Tuula Ollila (11), Eeva-Liisa 

Pennanen (10), Marja-Riitta Saastamoinen (11), Anneli Valta-Lisitsin (10), rahas-
tonhoitaja Raija Uhlbäck (11) ja Matti Väisänen (10). 

Etusivu: Harrasta ja nöyrää kotiseutuväkeä Nilsiän koti-
seutujuhlien kavalkadikulkueessa Anna-liisa Haposen (oik.) 
johdattamana. Kuva: Marja-Riitta Saastamoinen

Kuopion vanhin yhdistys, Kuopion 
pipliaseura syntyi 10.4.1818. Se on 

ollut myös kielemme kehityksen asialla. 
Maaherra Gustav Aminoff toimi alkuun 
sen puheenjohtajana. Maahamme suo-
peasti suhtautunut Keisari Aleksanteri 
I yöpyi tuona vuonna Kuopiossa hänen 
kotonaan. Ruotsin kuninkaallisen kirjas-
ton johtaja Harry Järv kertoi, että ensim-
mäinen keisarimme osasi ainakin jossain 
määrin myös suomen kieltä, kun hovin 
palveluskuntaan kuului paljon sen puhu-
jia. Tänä vuonna on juhlittu kansamme  
nostamista kansakuntien joukkoon, jonka 
monesti mainitussa puheessaan keisarim-
me Porvoossa teki vajaa vuosikymmen 
aikaisemmin. 

Pipliaseurat ovat levittäneet Raamat-
tuja perustamisestaan lähtien. Raamattu, 
virsikirja ja kenties joku muu hengellinen 
kirja ovat olleet ensimmäiset suomen kie-
len kirjat monessa kodissa. Ne opettivat 
kansaamme  lukemaan ja tietysti paljon 
muuta, myös terveyteen liittyvää asiaa.

Kuluneena kesänä murteen puhumisen 
Suomen mestaruuksista kisattiin Kuorta-
neella Pohjanmaalla. Väkeä oli tungok-
seen asti. Seisomapaikatkin olivat tiukas-
sa, ja ilma oli sakeanaan iloista huumoria. 
Mestaruustaiston voiton päätymistä 
isännille saattoi helpottaa Pohjanmaa-
painotteinen tuomarikunta. Savon mestari 
pääsi kyllä hänkin palkinnoille, kuten 
lehdessämme myöhemmin kerrotaan. 
Jouko Kröger pokkasi näet  kolmannen 
palkinnon. Murteet pitävät suomen kieltä 
norjana. 

Etelä-Savossa puolestaan juhlittiin 
Hiski Salomaata (1891-1957). Kan-
gasniemellä, hänen syntymäpitäjässään 

Vuosi 1818  
ja sen eväät

paljastettiin muistomerkki. Hiski valloitti 
suomalaisten sydämet Atlantin toisella 
puolella, mutta kylmäksi ei hän jättänyt 
ketään Savossakaan. Oma Amerikan ja 
Kanadan kiertänyt isäni lauleli hänkin 
Hiskin lauluja paluukotikaupungissaan 
Lahdessa.

Keisarimme jatkoi Kuopiosta matkaan-
sa Iisalmeen. Hän yöpyi siellä kirkko-
herran Collanin vieraana. Kirkkoherran 
pojista tuli suomalaisuusmiehiä. Keisari 
tapasi Iisalmessa kansarunojen keruu-
matkalla olevan Adolf Ivar Arwidssonin 
ja voitti hänet puolelleen. Arwidsson 
vaati Turkuun palattuaan suomen kieltä 
korkeimman opetuksen kieleksi. Se oli 
siihen aikaan liikaa vaadittu, mutta aloite 
jäi itämään. 

Aikaa kului vajaa puoli vuosisataa. J. 
W. Snellman, Fabian Collanin ystävä, 
onnistui Aleksanteri II avulla vuonna 
1863 nostamaan suomen kielen maamme 
toiseksi viralliseksi kieleksi.

Pipliaseura edistää edelleenkin äidin-
kielisen lukemisen taitoa. Raamattu antaa 
sekin yhä hyviä elämän ohjeita. 

Pipliaseurojen yhtenä haasteena ovat 
nyt sukukansamme. Julkaisemalla äidin-
kielisiä tekstejä ja levittämallä hengellistä 
kirjallisuutta autetaan lukijoiden sielun 
hoidossa. Pyhissä kirjoituksissa on aina 
ollut myös terveyteen liittyviä elämän 
ohjeita. Moosesta näet voidaan pitää 
edelleenkin ajan tasalla olevana kansater-
veystieteen professorina. 

Ehkä voidaan ajatella, että samat 
kanavat jakaisivat myös muita terveyden 
aapisia.

Osmo Hänninen 
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Kuopion murretorille yleisö on val-
miina, kansa on kesä-heinäkuun 

vaihteessa liikkeellä. Varmaan kuulijoita 
ilmaantuisi tammikuussakin;  takavuosina 
tammimarkkinoiden kylkiäisenä pidetyt 
Kuopio naaraa –vitsikisat vetivät  tuhat-
määrin väkeä. Kylymä tai helle, eepä haet-

too kun on haaskoo!  
Kuopion kaupunginvaltuuston puheen-

johtaja Marja-Leena Puputti avasi yh-
dennentoista murretorin komeasti: ”Hyvä 
toriväki, hyvät murteiden ystävät, Ladies 
and Gentlemen”, muistuttaen Kuopion 
olleen pari viikkoa aikaisemmin toisen il-
maisurikkaan maakuntamurteen puhujien, 
nimittäin karjalaisten kesäpäivien paikka-
na. 

- Olipa mukava kun kävivät! Murteet 
ovat yhteistä henkistä piäommoo ja ne 
ohjoovat   suhtaatummaan leppeemmin 
kanssaihmisiin, mainitsi puhuja.

Kuopion kehittämisessä terveysasioi-

Murretoria kolomella kielellä
Marja-Leena Puputti: 
Murteet ovat yhteistä piäommoo! 

ta on pidetty tärkeinä. Yhteisöllisyys ja 
naurun hersyttely on todettu arvokkaiksi 
terveyden ylläpitäjinä ja niitähän murreto-
rilla tuetaan. 

Savolaisten kielellisestä leikkimielestä 
Puputti otti esimerkiksi kiistelyn jälkeen 
Kuopioon tulossa olevan lääkealan kes-
kuksen.  Fimean nimestä on viännetty 
”pimmee paja”. Mutta hyvä kun tulloo! 

Sitten puhuja käänsi kieleksi englannin, 
ja jotkut ehtivät hätäillä onko suomesta 
tullut englannin murre – vai päinvastoin. 

Eikä mitä, kääntäminen oli paitsi koh-
teliasta myös aiheellista, sillä yleisön jou-
kossa näytti olevan turisteja ja muitakin 
ulkomaalaisia. 

Savon kielen seuran puheenjohtaja 
Osmo Hänninen näki puheenvuorossaan 
kotikielen ja murteen  ensisijaisena. Omaa 
kieltä ontieteellisissä esityksissä puolus-
tettava englannin ylivaltaa vastaan. Mutta 
niin vain Hänniselläkin oli tarve kääntää 

Kuopion kaupunginvaltuuston puheenjoh-
taja Marja-Leena Puputti avasi murreto-
rin kolmella kielellä.

Matti Lehmonen käänsi Kalevalan savok-
si viime vuosisadan lopussa. Nyt painok-
set on myyty ja yleisö kaipaa uusia.  

Kuopion torin murretorille riitti  kuulijoi-
ta jokaiselle päivälle. 

Heinäahon näytelmäpiirin yhteydessä syntynyt musiikkiryhmä Mahottomat villitsi 
murretoriyleisöä.  Ryhmä on äskettäin tehnyt savolaisen huumorilevyn.
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käydä läpi monen ihmisen asiat ja Kuopi-
on Pelimannit soitella. Veijo Kaismalan 
soittimena oli harvemmin kuultu saha.

Tiistaina murretorilla oli karjalan kie-
lelle omistettu päivä, jonka juonsi synty-
peräinen karjalainen Viktor  Jetsu. Leo 
Tähtivaara lauloi,  Ilmo Piirainen ja 
Väinö Tirkkonen lurittelivat hanureillaan 
karjalaisia sävelmiä. 

Keskiviikkona kuultiin murretorin ta-
kuutuotteena Heinäahon näytelmäpiirin 
ja musiikkiyhtye Mahottomien esityksiä.  
Savolaiseen huumorimusiikkiin erikoistu-
neelta Mahottomilta on ilmestynyt äsket-
täin oma levykin.

Torstaina toritunnin jakoivat koillis- ja 
sisäsavolaiset. Rautalampilainen opettaja 
ja murteen taitaja Matti Lehmonen luki 
otteita savon kielelle kääntämästään Kale-
valasta, joka ilmestyi 1999. Se, kuten myös 
myöhemmin ilmestynyt pokkaripainos, on 
loppuunmyyty.  Kustantajan harkinnassa 

puheensa lopuksi ”into English”.

Ruupen kahvia ja 
kielen piehtarointia    

Kuopiolainen autokauppias Veikko, 
Vexi Itkonen kertoili sattumuksia elämän-
sä varrelta.  Ammattinsa saloista Itkonen 
paljasti, että puhumisen taitoa kaupan-
teossa tarvitaan, mutta oikealla hetkellä 
asiakas pitää myös osata ohjata Ruupelle 
kahville.

Itkonen kehotteli nuoria immeisiä kes-
kustelemaan vanhojen kanssa. Siinä tuot-
taa ilon keskustelukumppanille ja itsekin 
oppii kaikenlaista.  Kerrankin Edla-mum-
mo valitti tervehtimään tulleelle nuorelle 
sukulaispojalle, että ilman juttukaveria   
”kielj uhkoo  männä makkuuhuavoille”. 
Setämiehellä taas oli tapana avata keskus-
telu kehotuksella  ”annetaan  nyt  kielen 
piehtaroija”. 

Vehmersalmen puheliaat naishenkilöt 
Suoma Koponen ja Marja-Leena Pek-
karinen ehtivät sisävesilaivaa odotellessa 

Vexi Itkonen kertoi kokemuksia autokaup-
piaan uralta. 

Vehmersalmen naiset Suoma Koponen 
vas. ja Marja-Leena Pekkarinen ehtivät 
käsitellä monta asiaa laivan lähtöä odo-
tellessa.

Anneli Valta-Lisitsinillä 
on  Heinäahon näytelmä-

piirin esityksessä  
muodokkaat bikinit. 

Tekijä esiin, usein laina-
tun kalakukon naatinta-
ohjeen tekijäksi tunnus-
tautui Birgitta Juuti ent. 
Pajusilta.

Murretorin avajaisissa tutustuivat Aakustiin Seppo Kajastoa Kouvolasta ja Eija Par-
tasta Kuopiosta, taustalla käyvät keskustelua monikielisyydestä Osmo Hänninen. Outi 
Vuorikari ja Carol Sihvonen.
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on uuden painoksen ottaminen mitä mur-
teiden ystävät lämpimästi kannattivat..

Perjantaina esiintyi kuplettimestari ja 
”valtakunnan melkein virallinen viihdyt-
täjä” Aapeli Rummukainen, joka lupaa 
keikoilleen naurutakuun eikä pettänyt nyt-
kään. Viikon päätteeksi Asko Ruuskanen 
kertoi urastaan toripoliisina ja Birgitta 
Juuti opasti kuinka savolainen kalakukko 
oikeaoppisesti avataan ja syödään.  

Murretorin vetäjänä oli koko viikon 
Risto Lappalainen, ja hän jakoi sopivissa 
rakosissa puheenvuoroja myös halukkaille 
esiintyjille  yleisön joukosta.

Teuvo Laakkonen päivysti torilla Sa-
von kielen seuran hallituksen puolesta ja 
vastaili kyselyihin. Pienenä parannuksena 
turistit kaipailivat torilavalle tarkempia 
tietoja  esiintymisajoista. Toivomus koete-
taan muistaa seuraavan murretorin aikaan 
28.6 - 3.7. 2010.

Teksti: Eila Ollikainen 
Kuvat: Teuvo Laakkonen ja  

Eila Ollikainen 
 

Suomen Heimot ry:n liittokokous pi-
dettiin 25.7.2009 Kuortaneen Urheilu-

hotellissa ennen SM-murrekisoja, Spelien 
aikaan.

Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilin-
päätökset vuodelta 2008, vahvistettiin ti-
linpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus 
tilivelvollisille.

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan. 
Toimintasuunnitelmaan päätettiin lisätä 
yhteydenpitoa eri yliopistojen osakuntiin 
murreasian tunnettavuuden lisäämiseksi 
nuorison keskuudessa. Kilpailutoiminnan 
monipuolistaminen ja vierailut eri ikäisten 
keskuuteen olisivat hyvä lisä.

Simo Koivunen Satakunnasta valit-
tiin puheenjohtajaksi vuodeksi 2010, Eila 
Erkkilä Etelä-Pohjanmaalta varapuheen-
johtajaksi.

Hallituksen jäseniksi valittiin Osmo 
Hänninen, 2. varapuheenjohtaja, Savosta 

Nuoria innostetaan  
mukaan heimojen toimintaan

ja Ritva Kokander varalle.
Lasse Lyytikäinen, Kainuusta, varajä-

sen Maria Helo. Satakunnan edustaja  ni-
metään myöhemmin. Savosta Ritva Ko-
kander ja Matti Väisänen varalle.

Pohjanmaalta Jorma Aro ja Aino-Mai-
ja Niemelä varalle.

Rahastonhoitajaksi valittiin Asko 
Ruuskanen, tilintarkastajiksi Mauno Ai-
raksinen ja Marketta Väyrynen.

Liittokokous pidetään vuonna 2010 Sa-
takunnassa. 

Käsiteltiin Matti Väisäsen kirjettä. Väit-
telyä eri muodoissa lienee harrastettu eri 
puolilla ja suositellaan jatkamaan. Opis-
kelijapiirien innostusta voisi lisätä haas-
tamalla eri osakuntia ja opiskelijaryhmiä 
mukaan ja kilpailemaan. 

Yksilökilpailuun voivat osallistua kaik-
ki halukkaat murteen taitajat.

Hirvonen, Kononen ja Riekki saajien joukossa

Kotiseututyön ansiomitali myönnettiin kolmelletoista kotiseututyössä ansioitu-
neelle henkilölle. Mitalit luovutettiin Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa 
7.8. Nilsiän valtakunnallisilla kotiseutupäivillä.

Kotiseututyön ansiomitali on Suomen Kotiseutuliiton korkein tunnustuksen 
osoitus. Mitalin myöntäminen edellyttää saajalta maakunnallisia tai valtakunnalli-
sia ansioita kotiseututyössä tai erittäin merkittäviä periaatteellisia ansioita paikal-
lisessa kotiseututyössä. 

Tänä vuonna mitalin saivat Hilkka Hirvonen Rautalammilta, Pentti Kataja 
Salosta, Seppo Kononen Kaavilta, Juhani Krook Pihtiputaalta, Erkki Kärkkäinen 
Vaasasta, Juho Manninen Kauhavalta, Aino Mäkinen Raisiosta, Helena Riekki 
Kuopiosta, Olavi Ruusuvuori Uudestakaupungista, Matti Räsänen Helsingistä, 
Aila Siirilä Kalajoelta, Hannu Vuorela Kouvolasta ja Aila Yli-Hakola Seinäjoelta.

Kotiseututyön ansiomitali myönnettiin 13 henkilölle

Professori emer. Jussi T. Lappalainen  on 
tehnyt vuosikymmenet historiaa Savon 
kielellä Turus. Nyt hän tarttui mikkiin  
murretorilla.

 Kuplettimestari Aapeli Rummukainen  
viihdytti toriyleisöä tuoreimmilla sanoi-
tuksillaan.  
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Kesä lisää Kuopion katujen lukumää-
rää – Pikku Pietarin Torikuja avautuu 

nimittäin kolmeksi kuukaudeksi. Torilta 
reittiä kyselevälle turistille sanotaan  suur-
piirteisesti: ”Sieltä Sokoksen takkoo se 
lööytyy!”

Sieltä  Torikadun päästä Torikujan kylt-
ti sattuukin silmään.  Paikka on muistuma 
Puu-Kuopiosta, puutaloilla on ikää toista-
sataa vuotta.  Ennen puutalokorttelia asus-
tivat eri alojen ammattilaiset ja käsityö-
läiset ja pihapiirissä kukki monenkirjava  
elämä. 

Torikujalla ei enää kuule halonhakkuun 
ääntä eikä markkinamiehillä ole asiaa 
naukuille  ”aisapuariin”, mutta onnenkan-
tamoisena korttelikokonaisuus on säilynyt 
elävänä. Nykyisin tonttia isännöi Kuopi-

Pikku Pietarin torikujalla tavoittaa 
savolaisen leppoisan tunnelman

on Opiskelija-Asunnot  (Kuopas),  jolle 
kaupunki luovutti liike-ja asuinkäyttöön 
kaavoittamansa tontin 1989. Peruskorja-
uksessa osa korttelin rakennuksista kun-
nostettiin opiskelija-asunnoiksi ja ulkora-
kennus kauppakujaksi.

Torikujan  pienten puotien ovet avau-
tuvat katetulle palokujalle. Puotien pitäjät 
ovat kaikki käsityöläisiä ja pienyrittäjiä, 
jotka myyvät omia tuotteitaan. 

Torikujalla näkee vanhaa ja modernia 
käsityötaitoa.  Anelma Savolaisen näpeis-
sä syntyy punontatyö materiaalista kuin 
materiaalista. Hyllyissä on esineitä tuo-
hesta, pajusta, kaislasta, metallilangasta, 
muovijohdosta, jopa liuskoiksi leikatuista 
aikakauslehdistä.

Tuohi olisi mieluisaa käsitellä mutta on-
gelmana on raaka-aineen saanti, Savolai-
nen  kertoo.  Keväällä on soiteltava puuta-
varafirmoihin ja kyseltävä olisiko tiedossa 
kaadettavaa puutavaraa, josta luvattaisiin  
käydä kiskomassa tuohta. Vuosi vuodelta 
leimikot tuntuvat olevan kauempana.

 Faasissa myydään taidekäsityötä kuten 
keramiikkaa ja  koruja. Pienehkö tavara 
menee parhaiten kaupaksi, mutta jos esi-
ne miellyttää ei hinta ole korusuunnitteli-
ja Tytti Lindströmin havainnon mukaan 
este.  Kookkaita keramiikkavatejakin läh-
tee matkamuistoiksi.

Torikujan ehdoton pistäytymispaikka 
on Tallikahvio. Vossikka-Villen Pojun en-
tisillä yösijoilla voi nauttia soppalounaak-
si vaikka horsmakeiton. Toki tavallisem-
piakin herkkuja on tarjolla,  ja erityisesti 
kiitosta kahvio on saanut herkullisista lei-
vonnaisista. Tallikahvion pitäjä onkin 
toisen polven kuopiolaisyrittäjä  Leena 
Heikkinen, edesmenneen kalakukkolei-
purin Kyllikki Heikkisen tytär.

Pikku-Pietari ja muut perinteet 
Pikku-Pietarin nimen henkinen isä on  

kuopiolainen pakinoitsija Aapeli,  Simo 
Puupponen  (1915-1967), joka kuvai-
li pakinoissaan ja kirjoissaan Kuopiota 
muistuttavan pikkukaupungin elämää ja 
ihmisiä. Jonnekin torikujan seudulle ke-
säteattereissa suositun näytelmän  ”Pikku 
Pietarin piha”    miljöö sijoittuukin.  

Perinteiden elävöittämiseksi Toriku-
jalle valitaan vuosittain muutamia pikku-
Pietareita,  jotka vuoroviikoin laulelevat 
asiakkaiden iloksi. Vuosien varrella lau-
lajapojat ovat hankkineet esiintymisko-
kemusta musiikin  esittämiseen ja jopa 
näyttämölle saakka.  Viime kesän Pietari,  
Mikael Miettinen esitti valtakunnallis-
ten kotiseutupäivien avajaiskavalkadissa 
Savon kielen seuran  tähtenä ”Kallavesj, 
Kallavesj”. 

Torikujan paras puoli on leppoisa sa-
volainen tunnelma. Ihmiset käyvät kat-
selemassa ja vaikka kauppaa mielellään 
tehdään ei tavaraa tyrkytetä kuten eteläi-
semmillä mailla.

Tunnetuksi tekemiseen kauppiaat ovat  
panostaneet  ideoita. Heinäkuussa akkain-
viikolla viettiin savolaista viikkoa. 

Tarjolla oli ehtaa savolaista kansanhuu-
moria, kahtena päivänä lauluyhtye Ma-
hottomat murremestari Anneli Valta-Li-
sitsinin johdolla. Aapeli Rummukainen 
lauleli  kuplettejaan  ja  Ritva Kokander 
lausui Kalle Väänäisen runoja.  Eksootti-
simpana työnäytteenä nähtiin pettutarpei-
den ottoa männyn kyljestä ja maisteltiin 
pettuleipää, muistona heimon kokemista 
raskaista ajoista. 

   
Eila Ollikainen 

Anelma Savolainen on tehnyt tuohitöitä 
parikymmentä vuotta, valitettavasti raa-
ka-aineen saanti on hankaloitunut.  

Torikujan savolaisvii-
kolla pistäytyi  Ritva 
Kokander esittämässä 
Kalle Väänäsen runo-
ja, joita hymyhuulin 
kuunteli myös kaup-
piaiden yhdistyksen 
sihteeri Marja Lahti. 

Anelma Savolaisen eri 
materiaaleista tekemiä 
punontatöitä puodin 
hyllyssä. 
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Savolainen frankofilia kuittasi kontol-
leen jälleen makean voiton. Helsingin 

ja Jyväskylän yliopistojen dosentti, mate-
maatikko ja kirjailija Osmo Pekonen väit-
teli tohtoriksi 16. kesäkuuta 2009. 

Paikka: Lapin yliopisto napapiirin tun-
tumassa, aihe: Pierre Louis Moreau de 
Maupertuis’ n tutkimusmatka Tornionjo-
kilaaksoon 1736-37. 

Väitöksen pääkohde oli retkikunnan 
pappi ja sielunhoitaja Réginald Outhier. 
Väitöskirja julkaistaan sarjassa Acta Se-
miotica Fennica. 

Franche-Comtén miehiä
Tutkimuksen kiinnostavuutta lisää se, 

että Ranskan kuninkaallisen tiedeakate-
mian lähettämä apotti Outhier oli kotoisin 
Franche-Comtésta. Tämä Sveitsiä hyväi-
levän maakunnan keskus oli ennen, kuten 
vielä tänäänkin, Besançon, Kuopion ystä-
vyyskaupunki 1980 -luvulta.

Meille maallikoille voi mainita, että 
Maupertuis’n  vetämän retken tarkoitus 
oli maastomittauksin todentaa laskelmat 
maapallon lievästä litistyneisyydestä. 

Ranskankielistä väitöstä oli trikolorin 
maasta todistamassa arvovaltainen tie-
demiesten valtuuskunta. Ranskasta lensi 
myös kuvausryhmä, joka työskenteli Tor-
nionjokilaaksossa parin viikon ajan. Se 
kierteli paikoilla, joilla Maupertuis’n seu-
rue liikkui, muun muassa Aavasaksalla ja 
Kitisenvaaralla.

Lapin matkaa tutkiessaan Pekonen löy-
si tiettävästi vanhimmat Tornion, Pellon ja 
Piteån kartat.

 Itse väitös sujui mallikkaasti: oppo-
nentti Yhdysvalloista veti kysymyksissään 

Vive la Savonie!  
Vive la France! 

huomattavan tiukkaa linjaa, mutta loppu 
hyvin kaikki hyvin, summaa väittelijä 
itse.

Mahtavat meriitit
Pekosen ansioluettelo on laajuudessaan 

mykistävä: tietokirjoja, lehtiartikkeleita, 
esseitä eri aloilta, suomennoksia, palkin-
toja; kansainvälisiä ja kotimaisia luotta-
mustehtäviä, kunnianosoituksia; runorat-
sun kavionkapsetta…

Miten onkaan mies ehtinyt niin moneen 
ja niin lavealla rintamalla: eksakti tiede ja 
syvähenkinen humanismi käyvät yhtä jal-
kaa; differentiaalilaskenta ja moderni ly-
riikka lyövät kättä toisilleen. 

Pekonen on kunniajäsen v. 1752 pe-
rustetussa Besançonin tiedeakatemiassa. 
Jäsenyys on tuoretta tekoa; virkaanastu-
jaisesitelmäkin odottaa vielä pitämistään. 
Perinteissä löytyy: vuonna 1827 tämä 
oppineiden yhteisö pestasi kirjeenvaihta-
jakseen nuoren lupauksen, syntyjään be-
sançonilaisen kynäsepon nimeltä Victor 
Hugo. 

Pekosen ansiolistaa komistavat ikiai-
kaisen eepoksen Beowulfin ja parin muun 
anglosaksisen runoteoksen suomennokset.  
Herra paratkoon! Hän hallitsee myös mui-
naiskieliä. 

Nimet sellaiset kuin Proust, Péguy ja 
Lasse Heikkilä viestivät, että kyntäjä ei 
ole valinnut kivetöntä sarkaa. 

Eläköön Savo ja savolaisuus
 Savolaiset ovat Suomen ranskalaisia, 

julistaa ylväänä ja pystypäin tämä Mikke-
lin kupeessa Tuukkalan kylässä varttunut 
kahdesti väitellyt tohtori.  Sosiaalisuus, 

suvaitsevaisuus, individualismi, 
salaviisas opportunismi, verbaa-
linen notkeus ja luontainen dip-
lomaattinen lahjakkuus – siinä 
kuuluisa savolainen savoir viv-
re, joka somasti myötäilee myös 
ranskalaisen hengen hyveitä, 
hehkuttaa Pekonen. 

Perspektiivit ja kannukset on 
hankittu nuoruusvuosina. 80-lu-
vulla tämä Porrassalmen taiste-
lun mailta ponkaissut esseisti ja 
kulinaristi opiskeli sotilasakate-
miassa nimeltä École Polytechni-
que. Samoilta Pariisin päiviltä 
juontuu rautainen kielitaito; hän 
puhuu ranskaa – omien sanojen-
sa mukaan – kuin hevonen. 

Liekö maakunnan ranskan-
kielinen uusnimi Tuukkalan 
tohtorin oivallus? Savo olkoon 
gallien suussa Savonie, kuulut-
taa Pekonen. Ehdotusta on mitä 
jyrkimmin kannatettava. Savo-
nie rimmaa kivasti Lapin (Lapo-
nie) ja Karjalan (Carélie) kanssa. 
Mainio keksintö, ilman muuta.

Samaan pataan pannaan myös 
maakunnan tunnuslintu kalakuk-
ko (Gallus osteichthys) ja sen lä-
hisukulaiseksi todistettu Gallian 
kukko (Gallus gallicus). 

Luovan käännöstaiteen helmi 
on aurinkokuninkaan rempseä 
lausahdus:  L´ État  c´est moi 
– Minnoon koko mua.     

Hengen ritari vailla vertaa
Pekosen ansiot ranskalaisen kulttuu-

rin lipunkantajana on noteerattu laajalti. 
Palsta tasavallan päälehdessä tarjoaa tuon 
tuosta pikantteja makupaloja tieteen histo-
riasta. 

Meriiteistään Pekonen on saanut Rans-
kan valtiolta Chevalier des Palmes aca-

démiques -ritariarvon. Hän on kaikkiaan 
kolmen ranskalaisen tiedeakatemian kir-
jeenvaihtajajäsen. 

Raimo Turjanmäki, puheenjohtaja 
 Kuopion Suomi-Ranska seura  

PS. Osmo Pekonen on  
Savon kielen seuran jäsen.

Alexandre Dumas`n  sankariko tässä? Ei vainen-
kaan. Tuimailmeinen tuplatohtori  Osmo Pekonen 
kesäkuun karonkassa valmiina iskuun savolaisuu-
den, ranskalaisuuden ja humanismin puolesta. 
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Savolaisen uudisasukkaan tärkeimmäk-
si ravinnoksi muodostui kaskimaista 

saatu vilja kalan ja ”muun särpimen” ohel-
la. Kaskimaiden valtauksessa ja omistuk-
sessa Itä-Suomessa noudatettiin sitä sään-
töä, että kaskimaa oli sen, joka sen ensin 
valtasi. 

Kiinteän asutuksen syntyminen erä-
maihin merkitsi kaskiviljelyn voittoa 
eränkäynnistä. Kaskeamisessa eri paik-
kakunnilla on ollut erilaisia menetelmiä. 
Tavallisimmin kaski tehtiin lehtimetsään 
tai lehtipuuvaltaiseen sekametsään. Myös-
kään suon kuivattamista ja niityksi raivaa-
mista savolaiset eivät pelänneet. Niinpä 
Laakkosten sukukirja kertoo minun iso-
isäni Eero Juho Laakkosen (1871-1919) 
muuttaneen 1910 Vehmersalmen Mustin-
lahteen Riistaveden Ryönältä, jossa perhe 
eli lampuotilaisena. 

Elämä Mustinlahdessa raivaamattomal-
la 60 hehtaarin tilalla oli ankaraa työnte-

koa; rakentamista, raivaamista, karjan-
hoitoa ja kalastusta. Lehmien lukumäärä 
kasvoi sitä mukaa, kuin viljelysmaata saa-
tiin raivatuksi. 

Ryönältä perhe muutti savutupaan, joka 
varsinaisen asuintalon valmistuttua oli 
helppo muuttaa riiheksi. Tämä muistojen 
riihi on vielä paikallaan ja lämmityskun-
nossa. Se on veljeni omistuksessa. 

Koko Laakkosen perhe joutui tekemään 
suoniittyjen ja kivikkopeltojen hyväksi 
paljon raivaustyötä. Isoisäni Juho Laak-
kosen ostama Hiukastenjärven tila oli 
asumaton ja kuului Mustinlahden hoville, 
jossa oli peräti 80 lypsävää ja oma meijeri. 
Hovin omisti liikemies Johan Petander. 
Myöhemmin hovi vaihtoi omistajaa use-
amman kerran. 

1860-luku suurine nälkävuosineen koet-
teli liikemiehiä kovakouraisesti siitä huoli-

matta, että sahatavara- ja tervakauppa Pie-
tariin kukoisti. Hovin omistajat joutuivat 
taloudellisiin vaikeuksiin. Mustinlahden 
hovi joutuikin Kuopion maalaiskunnalle 
1910, jolloin se jaettiin torppareille. Näin 
Juho Laakkosesta tuli itsenäinen viljelijä 
ja oman maatilan haltija. 

Elämä uudistilalla pienten lasten kanssa 
oli alkeellista ja äiti Eeva Stiina o.s. An-
tikainen (s. 1874 Nilsiässä) kuoli keuhko-
tautiin pian muuton jälkeen maaliskuussa 
1910. Juho-isoisä solmi toisen avioliiton 
litmaniemeläisen Heta Ihalaisen kanssa 
1911 ja heille syntyi kolme lasta. Suvun 
tarinat kertovat, että vihkipäivänään he 
yhdessä menivät suota kuokkimaan, koska 
valtaoja oli saatava pian valmiiksi. 

Kaikkialla, missä uudisasukas  alkoi 
raivata koskemattomiin korpiin  vilje-
lyksiä, oli ensin puut kuorittava pystyyn 

Savolaiset kaskenpolttajat oli-
vat sitkeitä pellonraivaajia

rinnan korkeudelta, että ne kuivuisivat ja 
lahoaisivat. Se oli metsän valmistamista 
polttamista varten. Kaskenpoltossa alueen 
asuttaneet savolaiset olivat taitavia. Tämä 
viljelymuoto oli myös pelastajana ankeina 
aikoina suuremmalta nälänhädältä. 

”Ohra ja nauris olivat tyypillisimmät 
palohalmeiden kasvit ja niistä lähtivät 
savolaisruoat kehittymään, vanhimpina 
hutut, puurot ja naurisruoat,” kertoo Riis-
tavedellä syntynyt Bertta Räsänen ruo-
kakirjassaan 1978. Kun kaski oli kynnetty 
pelloksi, ruiskin rupesi siinä viihtymään. 
Leipä oli tärkein rukiinen leivonnainen ja 
leiväntekotaito emännän mitta. Puolukoil-
la ja muilla metsän antimilla monipuolis-
tettiin aterioita.

Aune Räsänen,  
Vehmersalmi

 ”Säyneiseläinen 
kivikonkyntäjä”: 

Pohjois-Savo, 
maakuntaluke-

misto, 

Kuopio 1962.  

Kiinnostaako haaska homma, semmonen oes tässä tarjolla. 
 Savon Kielen seura tarvihtoo 

 NÄPÄKÄN SIHTEERIN 
Tarpeen oes tavalliset sihteerin taejot ja tietotekniikan vempaemet. Rahallinen 
korvaas ee piätä huimoo ja huumorintajusta on muutennii sihteerille  apuva.  

Luontaisetuna piäsöö mukaviin immeisten kanssa puhheisiin.   
 Jos homma kiinnostaa, niin soettoo pirraata ja kysele lissee  puhheenjohtaja 
Osmo Hänniseltä puh. 050 5506 903 tai  varapuhheenjohtaja Ritva Kokanderilta  

puh.  040 5715 041.
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Suomen ehkä kuuluisinta kalakukkolei-
puria Hanna Partasta (1891-1969) pi-

detään kaikkien kalakukkojen äitinä. Hä-
nen ansiostaan kukko on levinnyt ympäri 
Suomen. 

Partanen aloitti leipomotoiminnan 
1930-luvun alussa ja on ollut täten uran-
uurtajana kalakukkojen kaupallisessa val-
mistuksessa. Vuosien kuluessa valikoima 
laajentui kalakukoissa ja muissa leipomo-
tuotteissa. Ne edelleen tehdään perinteisen 
tavan mukaan käsityönä ja suomalaisista 
raaka-aineista, joista tärkeällä sijalla on 
suomalainen ruis. Leipomo on Kuopion 
keskustassa Kasarminkadulla.

- Kalakukko on maailman paras eväs, 
sanoi kukkomestari Hanna oltuaan alalla 
40 vuotta. Hän täytti 70 vuotta marras-
kuussa 1961. Omasta kotitalostaan Kuo-
pio Lehtoniemestä oli taitonsa perinyt. 

- Mutta oikein se kalakukko pitää syö-
dä, eikä päästä haukkaamalla, niinkuin 
matkailijat kesäisin Kuopion torilla teke-
vät, sanoi Hanna painokkaasti. – Sellai-
nen syöminen on kalakukon häpäisemistä. 
Hän oikein huokasi ajatellessaan muuhei-
moisten kalakukon syöntiä. Mutta pitkän 
elämänsä varrella hän sai tottua kaikennä-
köiseen. Kalakukkojen tekijä Hanna Par-
tanen oli kuitenkin viisas nainen ja hilpeän 

Leipuri Hanna Partanen 
on kaikkien kalakukkojen äiti

Hanna Partasen käsissä syntyi tuhansia 
ja taas tuhansia kalakukkoja, joita on 
viety ulkomaillekin, aina Japania myöten. 

Isäni kertoi, kuinka hänen lapsuudes-
saan joskus 1910 -luvun puolivälissä, 

tsaarinvallan aikana, Väisälänmäelläkin 
kierteli laukkuryssiä. Laukkuryssä, kont-
tiryssä, rättiläinen tai reppuryssä -nimellä 
kutsuttiin vienankarjalaisia kulkukauppi-
aita. Laukkurit, laukkulaiset, reppurit eli 

Laukkuryssät kävivät kauppaa

Roslagenista. Onhan Venäjän ulkomaan-
kielinen nimi vieläkin Russia - Ryssland 
- Rusland eli rusien maa.

Pahimpina suomettumisvuosina sanaa 
kaihdettiin niin, että Kajaaniin pystytetyn 
”laukkuryssän” patsaan nimeksi annettiin 
häveliäästi Laukunkantaja.

Ryssittelyä on syytäkin rajoittaa. Eläm-
mehän sovussa itäisen suurvallan kanssa. 
Mutta vanhoissa puheenparsissa ja pai-
kannimissä ryssä -sana on ollut vuosisato-
ja käytössä. Monta kertaa veli-venäläinen 
oli pilan teon kohteena. Onhan Venäjä ol-
lut itänaapurimme kautta aikojen. 

Suomen historian on sanottu olevan 
Suomen itärajan historiaa. Vihavenäläi-
sen muisto on elänyt kansanperinteessä 
kauan. Suomi erotettiin 700-vuotisesta 
yhteydestään Ruotsiin ja liitettiin Suomen 
sodan 1808 -09 jälkeen osaksi Venäjän val-
takuntaa. Näin ollen Suomi kuului sadan 
vuoden ajan Venäjään ja keisarin suojissa 
kypsyi lopulliseen itsenäisyyteen vuonna 
1917. Tähän vuoteen loppui rajantakainen 
kulkukauppa.

Kun kävin vuosia sitten Kalevalan lau-
lumailla, Lönnrotin jalanjäljissä, Vuokki-
niemellä ja muualla Vienan Karjalassa, 
monet kertoivat, että heidän esi-isänsä 
läksivät joka syksy säännöllisesti kauppa-
matkoille Suomen puolelle. 

Vuonnisessa useimpien sukunimi tuntui 
olevan Lesonen. Eräästä Lesosesta tuli 

Suomessa miljonääri Oulun 
suunnalla it-alalta.

Leninin vallankumouksen 
jälkeen monet maahamme 
paenneista laukkuryssistä 
jatkoivat esi-isiensä ammat-
tia, nyt laillisesti. 

Leo Puurunen

myhäilyn ohella häneen näytti kätkeyty-
neen paljon elämänviisautta. Kukaties hän 
leipoi sitä viisautta kalakukkoihinsakin.

Aune Räsänen, 
Vehmersalmi

laukkuryssät eivät olleet lainkaan vihattu-
ja, vaan odotettuja vieraita. He toivat tuu-
lahduksen suuresta maailmasta – ja uutiset 
levisivät. Joskus vieraalta utsittiin juoru-
ja, mitä naapurissa oli tapahtunut - kun 
ei iletty kysellä suoraan. Usein kiertävän 
kauppiaan laukku oli suurempi kuin mies 

itse. Ilman hyvää supliikkia ei kannattanut 
kauppiaaksi ryhtyä.

Jotkut kiertävät kauppiaat ostivat leh-
män ja hevosen häntäjouhia. Myös kui-
vatut vasikan ja lampaan nahat tarttuivat 
kauppiaan reppuun.

loakin arjen harmauteen
Kerran isäni sattui käymään Väisälässä, 

naapurissa, kun Kiviranta-niminen lauk-
kuri – alkuperäinen nimi oli ollut venä-
jänkielinen  -  oli tullut taloon, rojauttanut 
aitan kokoisen repun tuvan pöydälle ja 
reväissyt kaksirivisellä sirmakalla eli ha-
nurilla iloisen polkan. Tämän jälkeen hän 
levitteli tuvan pöydälle naulaa, neulaa, 
nappia, nuttua, silkkiä, samettia. Löytyipä 
repusta savitavaroita ja kaikenlaista rihka-
maa. 

Näin hän oli tuonut iloa ja elämää tu-
paan. Sepä huvitti talon väkeä. Näin oli 
luotu miellyttävä ilmapiiri, mikä helpotti 
kaupantekoa.

Onpa kerrottu semmoistakin juorua, että 
joku laukkuryssä olisi jättänyt verenperin-
töä kylälle. Näistä lapsista ja lapsenlapsis-
ta tuli hyvin lahjakkaita ihmisiä, jotka ovat 
menestyneet elämässään hyvin. 

Viranomaiset koettivat lopettaa laitto-
man kaupankäynnin – turhaan. Kunnes 
sitten Bobrikov otti laukkuryssät suoje-
lukseensa. Syynä olivat sellaiset kauppi-
aat, jotka olivat antautuneet palvelemaan 
venäläistämistä.

Laukunkantajaksi 
Nykyään ei enää puhuta 

ryssistä. Ryssä -sana sai var-
sinkin viime sotien aikana 
halventavan sävytyksen. Se 
tarkoitti samaa kuin viholli-
nen. Kuitenkin ryssä -sana 
juontuu ikivanhasta rusien 
heimosta, jota on pidetty 
Venäjän valtakunnan perus-
tajana. Rusit olivat pohjolan 
viikinkejä - kotoisin Ruotsin 

Heikki Konttisen pienois-
veistos kulkukauppiaasta 
vuodelta 1970.
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Susanna Haapaoja
Kansanedustaja Susanna Haapoja  

kuoli äkillisesti  30.5.2009. Haapoja 
toimi Etelä-Pohjanmaan murreseura 
Krannien puheenjohtajana. Hän osallis-
tui v. 2002 Hauholla pohjanmaalaisten 
edustajana SM-murremestaruuskilpai-
luun, jossa voiton vei pohjanmaalaisten 
joukkue.

Susanna ammensi käsittämättömät 
voimavaransa kotiseutunsa Kauhavan 
ja Härmänmaan rikkaasta kulttuuri-
maaperästä. Hänessä ilmentyivät tämän 
alueen kirkonrakentajien, puukonte-
kijöiden, aurojen takojien ja käsityön-
taitajien ahkeruus ja luovuus. Ennen 
kaikkea hän rakasti oman kodin perin-
nön pohjalta äidin ja isän kasvualustalta 
talonpoikaiskulttuuria sen kaikissa 
muodoissa,  

Etelä-Pohjanmaan Murreseuran 
hallituksen jäsenille vain viikkoa ennen 
kuolemaansa Susanna sanoi vakavasti: 
”Me kuulkaa teherähän tärkiää työtä 
kun me ylläpirämmä eteläpohojalaasta 
kiriootettua ja puhuttua murretta” 

Se jäi meille testamentiksi.

Onni Palaste
Sotaveteraani ja kirjailija Onni 

Palaste kuoli 1.7.2009 Helsingissä 
91-vuotiaana. Palaste, vuoteen 1945 
saakka Bovellan, syntyi Kiuruvedellä 
27. joulukuuta 1917.

Palaste osallistui viime sotiimme 14. 
eli Rukajärven divisioonassa. Vuonna 
1967 julkaistiin hänen legendaarinen 
jatkosotaromaaninsa Rukajärven sissit. 
Palaste kirjoitti kaikkiaan 19 kirjaa.

Aulis Rintala
Kalevalaisen Runokielen Seuran pe-

rustaja ja pitkäaikainen puheenjohtaja 
Aulis Rintala nukkui pois 23.4.2009. 

Aulis Rintalan kynästä syntyi mm. 

In Memoriam
teokset Kalevala nykysuomeksi, Kale-
vala eläpohjalaisella murteella, Kuller-
vo Pohjalaanen, Kalevala-mitan opas 
urbaanille runoniekalle, lapsille suun-
nattu Hölmöläisten valtakunta, sekä 
monia muita kalevala-mittaa ja kaleva-
laista runoutta käsittelevää teosta.  
V. 2000 hän sai Kalevala-seuran palkin-
non ”arvokkaasta työstä tieteen, taiteen 
ja kansankulttuurin alalla”. 

Aatto Sonninen
Professori, foniatrian ylilääkäri Aat-

to Albanus Sonninen, s. 14.12.1922 
Kuopion mlk, k. 31.3.2009 Jyväskylä

Hän syntyi jouluaattona Siilinjär-
vellä kansakoulunopettajaperheeseen. 
Sisaruksista Marja-Leena on kirjailija 
ja Ahti  säveltäjä.

Aatto Sonninen oli puhe- ja ääni-
häiriöiden eli foniatrian ja logopedian 
tutkimuksen ja hoidon kansallinen ja 
kansainvälinen vaikuttaja puolen vuosi-
sadan ajan.

V. 1956 valmistui väitöskirja ihmis-
äänen sävelkorkeuden säätelystä. Tähän 
viitataan edelleen kansainvälisessä 
äänentutkimuksessa.

Professorin arvonimen hän sai 1982 
ja 2002 hänet vihittiin Oulun yliopiston 
humanistisen tiedekunnan kunniatoh-
toriksi.

Pisimmän uransa hän teki Keski-
Suomen keskussairaalan foniatrian 
ylilääkärinä. Eläkkeelle jäätyään 1985 
hän syventyi tutkimustyöhön. 

Sonnisen kekseliäisyys ja henkinen 
energia olivat ehtymättömät. Hän oli 
myös savolaisten anekdoottien mestari 
ja tuli tästä tunnetuksi sekä kotimaassa 
että kansainvälisesti. 

Professori Sonninen oli Savon kielen 
seuran jäsen.

Koonnut eri lähteistä:
Marja-Riitta Saastamoinen

 

Oman kansallisen valuutan luojana, 
”markan isänä”, suomalaisuuden 

ja suomalaisen lehdistön esitaistelijana  
tunnettu Johan Vilhelm Snellman eli 
Kuopiossa vuosina 1843-1849. Tuore jul-
kaisu johdattaa lukijan hänen elämänsä 
vaiheisiin Kuopiossa ja kulttuurikävelijän 
merkkimiehen asuinpaikoille nyky-Kuo-
pion kaduilla. Siinä kuljetaan Kuopion 
ydinkeskustassa ja Harjulassa sekä seura-
taan Snellmanin vierailuja maalle Nilsiän 
Kuuslahdelle asti.

Asuinpaikkaesittelyn lisäksi kerrotaan 
Snellmanin lähipiiriin kuuluneista henki-
löistä, etenkin kuopiolaisista, joiden kans-
sa hän oli tavalla tai toisella tekemisissä. 
Kuopion seurapiirien lisäksi esiin nousee 
myös sen ajan merkkihenkilöiden nimiä 
kansakunnan historian lehdiltä.

 Julkaisussa on parikymmentä piirros-
ta ja valokuvaa sekä englanninkielinen 
tiivistelmä. Julkaisu on oiva lahjakirja ja 
matkamuisto Kuopiosta ja sen historiasta 
kiinnostuneille. Se tulee myyntiin Kuopi-
on museokauppoihin, kirjakauppa Oivaan, 
Suomalaiseen kirjakauppaan ja VB-valo-
kuvakeskukseen.

Julkaisun kirjoittajat Helena Riekki, 
Outi Vuorikari ja Merja Marin ovat 

selvittäneet Snellmanin asuinpaikat vaihe 
vaiheelta. Jokunen rakennuksista on yhä 
olemassa Kuopion katukuvassa. Julkaisun 
kuvittajan Riitta von Wrightin akvarellit 
loihtivat menneen ajan tunnelmia vanhas-
ta pikkukaupunkimiljööstä ja tuon ajan 
ihmisten elämästä. Snellman-julkaisun on 
taittanut Maija Voutilainen.

 Kirjassa on muun muassa 88 sivua, 
joista viisi sisältää englanninkielisen yh-
teenvedon, kuusitoista lukua Snellmanien 
elämästä Kuopiossa, kartassa merkittyjen 
rakennusten historiaosio, henkilöhakemis-
to ja Hatsalan hautausmaalla sijaitsevien 
Snellmanin sukulaisten ja ystävien hauta-
muistomerkkien luettelo lyhyin tarinoin.

Näiden lisäksi teos sisältää kaksikym-
mentä Riitta von Wrightin väripiirrosta, 
16 valokuvaa, sekä museokuvia että kulu-
neena kesänä Kuopiossa kuvattuja, kaksi 
karttaa, Snellmanin aikana käytössä ollut 
(C. W. Gyldenin kartta) sekä nykyinen 
Kuopion keskustan katukartta, johon on 
merkitty kaikki kulttuurikävelyn 22 koh-
detta.

Tukeva kartonkikantinen kirja on kool-
taan 170 mm x150mm.

Lisätietoja: Outi Vuorikari puh: 050 342 
4822 tai Merja Marin 040 508 0839.

J.V. Snellmanin  
jalanjäljillä  
Kuopiossa  
1843-1849  

Johan Vilhelm Snellmanin 
kihlajaisia vietettiin Harju-
lan kartanon pihapiirissä. 
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Lauantaina 25. heinäkuuta Kuortaneel-
la kisatut Murteella puhumisen SM-

kilpailut olivat eteläpohjalaisten juhlaa. 
Kuortaneen Spelien yhteydessä käydyssä 
kisassa voittoon itsensä puhui kauhava-
lainen Eila Hautamäki.  Sali pullisteli 
väkeä, oltiinhan Pohjanmaalla. Toiseksi 

Murremestaruus Etelä- 
Pohjanmaalle Eila Hautamäelle

tuli kauhavalainen ja kolmanneksi Savon 
murremestari.  Raumalaiset voittivat jouk-
kuekilpailun.

Hautamäki oli illan ensimmäinen kisaa-
ja ja esitti tarinan Kaupungin muru. Tari-
nassa hän palasi aikaan, jolloin oli vielä 
pieni tyttö. Äitipuoli oli ennen kaupunkiin 
lähtöä luvannut tuoda tytölle jotain tuliai-
sia jos tyttö käyttäytyisi kotona hyvin ja 
auttaisi isää kotiaskareissa. Tuliaiseksi tar-
koitettu jäätelö oli kuitenkin ehtinyt sulaa. 
– Eniten kuitenkin harmittaa se, että olin 
koko päivän käyttäytynyt hyvin ja autta-
nut isää askareissa, turhan takia, Hautamä-
ki lopetti, käyttäen leviää kotoista murret-
taan. Tuomaristo kiitteli Eila Hautamäen 
esityksessä runsasta murresanojen käyttöä 
ja luontevaa ilmaisua.

Toiselle sijalle nousi hallitseva Valehte-
lun Suomen mestari Kauno Luoma Kau-
havalta. Luoman tarinassa ostettiin laina-
rahalla koko pitäjän tehokkain tietokone. 
Koulun luokkaretkikassaa kartuttamaan 

tulleet oppilaat näkivät koneen ja naputte-
livat sillä yhden illan. Seuravana päivänä 
suojelupoliisista saavuttiin Luoman oven 
taakse kertomaan, että tästä asunnosta 
on murtauduttu Suomen pankin järjestel-
mään. Tietokone luonnollisesti takavari-
koitiin. Luoman esityksessä tuomaristo oli 
kiinnittänyt huomion eloisaan murteeseen 
ja tarinan kulkuun.

Kolmannelle sijalle nousi Savosta Jou-
ko Kröger, joka oli kertomansa mukaan 
saanut puhelinsoiton ”Parak Opamalta” 
Valkoisesta talosta. Presidentti oli kuullut, 
että savolaisilla oli vastaus kysymykseen 
kuin kysymykseen joten Kröger oli saanut 
kunnian ratkaista yhdysvaltojen rahahuo-
let.  Muina ansiokkaina edustajinamme 
olivat Kalevi Puronheimo ja Matti Leh-
monen.

Kilpailun tuomaristossa olivat päätuo-
mari Jaana Puskalan lisäksi. Tuija An-
telo, Jorma Hyytiä, Anne Rintala-Syvä-
järvi ja Antti Välimäki. Kilpailun juonsi 
Joonas Autio ja kisaajia haastatteli Vesa 
Rantala. 

Kaikki tuomarit olivat Pohjanmaalta. Jo 
muutaman vuoden on ollut ”tapana”, että 
voittaja leikkimielisessä kisassa sattuu 
olemaan kilpailun järjestävältä seudulta. 
Olisikohan Heimojen liiton säännöissä 
petraamista tuomarien valinnan osalta?

Muistettakoon tosin, että v. 2007 edel-
liset kisat olivat Savossa, Rauhalahdessa. 
Tuomarit olivat Helsingistä kielitoimis-
tosta, Joensuun yliopistosta, Etelä-Poh-
janmaalta ja Savosta. Vaan kuinkas sitten 
kävikään: Voittaja oli Savosta, samoin 
joukkuekilpailun voitto meni järjestäjälle.

Kilpailun päätyttyä oli ulkopuolella sa-
volaiselle kotoinen tunnelma: Kuului hai-
keaa ja kaunista musiikkia  ”…vei Hiliman 
minulta Onni…” Tepot soittivat Jaakko 
Tepon musiikkia.

Teksti ja kuvat:  
Marja-Riitta Saastamoinen

Osmo Hänninen palkitsee voittajia; Jouko Kröger, Kauno Luoma ja Eila Hautamäki. 
Etelä-Pohjanmaan Kranneista Aino-Maija Niemelä ja Jorma Aro ovat tyytyväisiä. 

Raumalaiset ottivat joukkuevoiton eivätkä 
esiintyneetkään erikseen. 

Kalan pyynti on tuttua tohinoo                   
sitä kiireellä ei kukkaa pilloo  
kuka ennusti silloin tuon sualiin koon              
kalamiehelle se ei tuota illoo.                            
 
Savon järvissä uip monta sorttia 
ja kutuaikana lissee tulloo 
kuha kelevoton uip ilman holttia 
eekä ruuvata oo sillä pulloo 
Kuha häntä jottae ies  
sano savolaenen kalamies.  
 
Kesä kuumalla yöllä uistellaan                    
Kuha kun ei muullon liiku 
sualis jos tuo uamulla mitataan 
se ei puntarin nokassa kiiku 
 
Ruoka kalana kuha on mahtava 
teki siitä paistin tai keiton 
keiton tekijän on oltava taitava 
paistin teko se kestää heiton 
Kuha häntä…..  
 
Kuhapaisti se immeistä uuvuttaa 
pakko viäntyä on kylelleen 
elon kirjon kun unessa suavuttaa 
mut unissahan ei oo perree

Kuhan pyynnistä emännät motkottaa
se kun tahtoo yöllä olla 
kalamies pienet komennot sulattaa 
jos oman naisen viereen suap tulla.

Yks´ Lyytinen

Kuha häntä jottae ies

Murrettaniko
yhä häpeäisin? 
En enää.
Lapsena olin ujo ja arka, 
usein pelokas.
Salasin murteen, 
oman Äitini kielen.
En ennee. 

 Ulla Hirvonen, Varkaus

Oekeeta savvoo
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tiseutuväki koki elämyksenä  Tahkovuo-
ren alppimaisemaan syntyneen modernin 
matkailukeskuksen  ja  aprikoi syntyisikö 
luojan työtä parsimalla parempaa.  

 Nilsiän, Juankosken, Kaavin, Rau-
tavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja 
Kuopion yhteisvoimin järjestämien koti-
seutupäivien tilaisuuksiin osallistui toista 
tuhatta henkeä. Eniten yleisöä houkutte-
livat perjantaina Louhosareenalla  pidetyt  
avajaiset ja sunnuntain  pääjuhla ja juma-
lanpalvelus Nilsiän kirkossa. 

Kumpaistakin juhlaa suosi erinomainen 
sää, ja  molemmat olivat  avoimia ilmais-
tilaisuuksia. Nähdyn perusteella  nilsiäläi-
set näyttävät ottaneen oopperalta jääneen 
areenan omakseen. 

Järjestöt tuottamaan  
hyvinvointipalveluja 

Suomen Kotiseutuliiton 60-vuotisjuhla-
seminaarin 7.8.  ”Koti ja kotiseutu” Kuo-
pion ylipiston Medistudiossa oli yhtenä 
aiheena vapaaehtoisen järjestötyön ja yh-
teiskunnan virallisten työmuotojen järke-
vä  yhteistyö.

Kotiseutuliiton hallituksen puheenjoh-
taja, dosentti Heikki Kukkonen  suosit-
teli  järjestökentän ottamista mukaan hy-
vinvointipalveluja tuottamaan.  Ruotsissa 
samantapaisessa tilanteessa päädyttiin 
solmimaan kansalaisyhteiskuntasopimus 
laajan valmistelun jälkeen viime vuoden 
lopulla. Tapahtuma ei saavuttanut meillä 

Valtakunnallisten kotiseutupäivien 
6-9.8  tunnus Mualimalle ja takas! 

–tunnus osoittautui käytännössä inspiroi-
vaksi  - usea  puheenvuoron käyttäjä esitti 
siitä näkemyksiään. 

Tunnelmaa viäräleukain vestivaalista körttiseuroihin
Ainakin maailmalta katsottuna kotiseu-

tu näyttää erilaiselta, lausui  eduskunnan 
1. varapuhemies Seppo Kääriäinen val-
tiovallan tervehdyksessä.

 Mualimalta ensi kertaa  saapunut ko-

Tahkovuori Louhosareenoineen tarjosi komeat  
puitteet valtakunnallisille kotiseutupäiville

Murteen ystä-
viä pääjuhlas-
sa vas. Erkki 
Toivanen. Pek-
ka Laaksonen, 
Seppo Kääriäi-
nen, Kari Selén 
sekä  arkkipiis-
pa Leo.

Kotiseutuyhdistysten kavalkadissa  väkeä Savon eri kulmilta mm. etualalla Savon kielen seuran naisvoimaa kotiseutukavalkadissa. Seuran lippua edessä kantaa Eila Ollikainen Kuopion seudun kan-
sallispuvussa, vierellään seuran varapuheenjohtaja Ritva Kokander.  Heidän takana Aune Räsänen Aino-puvussaan ja Veijo Martikainen. Hänen takanaan  mm. Hannakaisa Heikkinen Kiuruvedeltä 

ja Leo Puurunen Raija -puolisoineen Lapinlahdelta. Osastoa seuraa taaempana joukko Tervo-seuran ihmisiä ja aivan hännillä juankoskelaisia. 
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minkäänlaista julkisuutta, harmitteli Kuk-
konen.  

Ruotsin sopimuksessa valtio, läänit 
ja kunnat sopivat sosiaali- ja terveysalan 
järjestöjen kanssa eräänlaisen yhteisen 
puitteen ja osapuolten tunnustaman toi-
mintatavan hyvinvointipalvelujen järjes-
töpohjaiseen tuottamiseen julkisen vallan 
rinnalla.

Suomessa järjestöjen ja valtiovallan 
välisenä siltana toimii pari vuotta sitten 
perustettu kansalaisyhteiskuntapolitiikan 
neuvottelukunta. Siinä ovat samat osapuo-
let edustettuina kuin Ruotsin sopimukses-
sakin, mutta järjestökentän puolelta katta-

vammin. Neuvottelukunta on esittämässä 
mm. samantapaisen kansalaisyhteiskunta-
sitoumuksen solmimista meilläkin.  

Ansiomitalit neljälle  
savolaisvaikuttajalle

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouk-
seen 7.8. Tahko Spa Monitoimi Areenas-
sa osallistui kolmisensataa osanottajaa, ja 
kokous alkoi perinteiseen tapaan  palkitse-
misten ja  huomionosoitusten julkistami-
sella. 

Tänä vuonna ensimmäisen kerran 
myönnetyn Vuoden kotiseutupolku -pal-
kinnon sai  Pete Mustajärven Ikuri- Suo-

mirockin legendan tärkeitä paikkoja Tam-
pereella esittelevä kierros. 

Vuoden kotiseututekona palkittiin Li-
peri-Seuran liperiläinen ruoka- ja kek-ri-
perinneprojekti, johon on kerätty haas-
tatteluaineistoa ja tulossa kirja. Vuoden 
kaupunginosana palkittiin  Tapanilan kau-
punginosa Helsingistä.

Kotiseututyön ansiomitalin sai 13 ko-
tiseututyössä ansioitunutta, heistä savo-
laisia neljä: kotitalousopettaja Hilkka 
Hirvonen Rautalammin Historiallisesta 
Yhdistyksestä, jonka panos on merkittävä 
Rautalammin ruokaperinnekirjan valmis-
tamisessa,   artikkelitoimittaja Seppo Ko-
nonen,  Kaavin Pitäjäseuran pitkäaikainen 
johtokunnan jäsen ja puheenjohtaja, ansi-
oina Juutilan valimomuseon perustami-
nen, Kaavin Eloaitan opastustoiminta ja 
Telkkämäen kaskiperinnemuseon puska-
soitot,  intendentti Helena Riekki,  Kuo-
pion rakennus- ja asukashistorian sekä 
kaupunkiympäristön asiantuntija,  suosittu 
kirjoittaja ja  esitelmöitsijä sekä kulttuu-
ri- ja kaupunkikierrosten toteuttaja, sekä 
professori emeritus Matti Räsänen, joka 
nykyisin asuu Helsingissä,  aloitti kotiseu-
tutyön Savolaisessa Osakunnassa, tutkinut 
kansankulttuuria ja kirjoittanut Savoa kos-
kevia julkaisuja. Kuopiossa hänet muiste-

taan 1970-luvulta  kulttuurihistoriallisen 
osaston johtajana.

Kotiseutuliiton sääntöihin hyväksyttiin 
muutamia muutoksia. 

Valtuuston toimikaudeksi tuli vuosi-
kokousten välinen aika entisen kalente-
rivuoden sijasta ja hallituksen jäsenten 
toimikaudeksi kolme vuotta. Hallituksen 
jäsenet voidaan valita enintään kolme ker-
taa peräkkäin. Kotiseutuliiton toiminnan-
johtajan titteliksi muutettiin pääsihteeri.

Kaija Vuorio ja Pia Puntanen 
Kotiseutuliiton valtuustoon 

Kokouksessa tiedotettiin myös, että vii-
me vuonna eläkkeelle jäänyt  toiminnan-
johtaja Markku Tanner on  saanut  järjes-
töneuvoksen arvonimen.

Kotiseutuliiton  johtoon valittiin edel-
leen professori Pekka Laaksonen. Poh-
jois-Savosta valtuuston uudeksi jäseneksi 
tuli  toimittaja, FL  Kaija Vuorio Kuo-

Kotiselutliiton 
ansiomitalein 
palkitut vas. 
Matti Räsä-
nen, Helena 
Riekki, Seppo 
Kononen ja 
Hilkka Hirvo-
nen. 

Körttiläisyys näkyy ja kuuluu edelleen Nilsiässä.  Aho-
lansaaren leirikeskuksen johtaja Jaro Julkunen (keskellä) 
johtaa  veisaavaa joukkoa.

Kotiseutukavalkadin iloista menoa Rettelon soittoniekkojen tahdissa Louhosareenalla.

Avajaisis-
sa kuultiin 

keveämpääkin 
musiikia Niina 

Mönkkösen 
esittämänä.
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piosta ja Etelä-Savosta  projektipäällikkö 
FM Pia Puntanen Mikkelistä. 

Vuosikokous hyväksyi vuoteen 2015 
ulottuvan Suomen Kotiseutuliiton strate-
gian. Vuoden 2010 toiminnan päälinjoina 
hyväksyttiin JOY  Jokaisen Oma Kulttuu-
riympäristökampanja 2010, kotiseudun-
tutkimus ja järjestötoiminnan ja jäsenpal-
velujen kehittäminen.

Avajaisten ”savolaisaloitus”      
Kotiseutupäivien avajaisyllätykseksi 

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten ja ky-
lien väki oli koonnut Kirsi Moisanderin 
ohjauksessa  kavalkadin, jossa esiintyi 
pelimanneja, körttiläisiä,  pussihousumie-
hiä, tukkilaisia, kivenrakentajia, uteliaita 
pitäjäläisiä ja Kuopion herrasväkeä Minna 
Canthista yliopiston professoreihin.   

Yllätys kavalkadista muodostuikin, 
mutta hiukan odottamattomalla tavalla. 
Langattomat äänentoistolaitteet tekivät 
kesken kaiken topin.  Paikoilleen asettu-
nut yleisö aprikoi  rooliasuihin sonnus-
tatunutta  kulkuetta katsellen mitä väkeä 
Louhosareenalle oli tulossa. Loppupää 
saatiin ohjattua lavan mikrofoneihin,  ja 
varttitunnin odottelun jälkeen Pikku-Pie-
tari pääsi kajauttamaan  Kallavesj, Kal-
lavesj, juankoskelaiset  Here I come ja 
nilsiäläiset  Kotiseudun laulun. Että sem-
mosta kotiseutuväkeä! . 

Kotiseutuliiton hallituksen puheenjoh-

taja Heikki Kukkonen- kiitos hänelle! 
- käänsi avauspuheessaan  sekoilun har-
kitun savolaiseksi aloitukseksi, jonka ym-
märtämisessä vastuu siirtyykin  kuulijalle. 

Vastuun osalta loppuilta oli jo helpom-
pi. Järjestäjäkuntien sekä  edellisvuoden 
isäntäkaupungin Raahen terveiset hoidet-
tiin alta pois vähemmän viralliseen tyyliin 
ja sitten   seurasi puolitoistatuntia haas-
kanpittoo  ikimuistoisten savolaisten mu-
siikkihittien parissa.  Kaavin tangokunkku 
Erkki Räsänen ite aloitti,  jatkossa kuul-
tiin  Lauri Jauhiaisen,  Hiski Salomaan, 
Esa Pakarisen, Tatu Pekkarisen,  Juice 
Leskisen ja  Jaakko Tepon sanoituksia ja 
säveliä. 

Viäräleukasten vestivaalin esiintyjinä 
oli paikallista nuorta voimaa   juontajapa-
ri Niina Mönkkösen ja Antti Heikkisen 
lisäksi Mira Parviainen ja Pekka Rä-
sänen,  orkesterin puikoissa Pasi Hort-
tanainen. Hauskimmat kotiseutujuhlien 
avajaiset, joissa olen ollut mukana!

Retkilaevat Syvärillä,  
rauvantekkoo Juankoskella 

Yksi kesän kauneimmista päivistä hem-
motteli retkipäivänä lauantaina varsinkin 
sisävesille lähtijöitä. Kun Vuotjärven ja 
Juuruksen laivaristeilylle eivät kaikki ha-
lukkaat sopineet,  pohjalaisporukka vuok-
rasi oman laivan. Venematkan saivat kokea 
myös Aholansaareen matkaajat, joille päi-

vän aikana tarjottiin Paavo 
Ruotsalaisen elämästä ker-
tova teatteriesitys, konsertti 
ja körttiseurat. Juankoskella 
seurattiin raudan jalostusta, 
ja Tahkolle jääneet nousivat 
miettimään huippupisnek-

sistä korkean paikan Pehkubaarissa.
Juhlaillisella  Tahko Span monitoi-

mihallissa tarjottiin naarissosekeettoo, 
ryynrieskoo, paestuttua siikoo, vihreetä 
potattimuussia, tilllisoossia, jäläkruokana 
rättänä ja vaniljavuahtoo. Eli perinteisis-
tä savolaisista ruoka-aineista nykypäivän 
ihmisen makuun kehittettyjä ruokalajeja, 
joista varsinkin nauriskeiton ja ryynries-
kan makua kiiteltiin. 

Pääjuhla Louhosareenalla
Sunnuntaina kotiseutupäivät huipentui-

vat Louhosareenan pääjuhlaan. Valtioval-
lan tervehdyksen juhlaan toi  eduskunnan 
1. varapuhemies Seppo Kääriäinen ja 
juhlapuhujana oli kosmopoliitti erikois-
toimittaja Erkki Toivanen. Molemmista 
puheenvuoroista on lyhennelmät toisaalla  
Aakustin sivuilla.

 Marja-Liisa Kuosmasen Pasi Hortta-
naisen säestyksellä esittämä ”Lapsuuven 
muisto”,  Esa Pakarisen Kalle Väänäsen 
runoon tekemä herkkä laulelma kosketti 
ja toinen yllättävä Väänäs-esitys oli  Ilkka 
Kuusiston säveltämä  Rikkaas ja köyhyys,  
Rakkaavesta,  esittäjänä Matti Taskinen 
laulu, säestäjänä Jukka  Leutonen. Haa-
paniemen Nuorisopuhallinyhtye esiintyi 

Viäräleukasten 
vestivaalin nuori 

esiintyjäryh-
mä vas.   Antti 

Heikkinen, Pekka 
Räsänen,  Mira 

Parviainen ja 
Niina Mönkkönen 

irrotti savo-
laishuumorilla 

vuoroin naurua, 
vakavuutta ja 

pikkusen silmä-
kulmaan kosteut-

takin.

Kotiseutupäivien avajaisissa Tahkolla 
piipahtivat jopa  Tarja Halonen ja Matti 
Vanhanen,  Antti Heikkisen ja Pekka Rä-
säsen hahmossa. 

Juankoski here I come,  
esittivät oman kaupungin 
kotiseutulaulua Jamppa 
Jarmo Roininen (oikealla) 
ja Raimo Torvinen. 
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Harri Ulmasen johdolla ja säesti päätök-
seksi lauletun Savolaisen laulun.

Kodikondujarmankat 5.- 8.8.2010 
Joensuussa

Kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen 
kutsui kotiseutuväen seuraaville koti-
seutupäiville 5.-8.8. 2010  Joensuuhun. 
Järjestelyihin osallistuvat myös seudun 
kunnat Kontiolahti, Polvijärvi  ja Liperi. 
Päivien ohjelmien kulkua on entisestään  
hiukan muutettu.

 Pääjuhla  ja juhlaillallinen ovat lau-
antaina Suomen suurimmassa puuraken-
nuksessa Joensuun Areenassa. Lauantai 
tarjotaan retkiä Pohjois-Karjalaan, mutta  
lisäksi on tarjolla sunnuntaina kokopäivän 
retki yli rajan Sortavalaan ja siitä kantosii-
pialuksella Vanhaan Valamoon. 

Päivien tunnuksena on Kodikondujar-
mankat – Kahden Kajalan rajalla. Ohjel-
ma löytyy jo netistä  www.kotiseutupai-
vat2010.fi.   

Teksti: Eila Ollikainen 
Kuvat: Teuvo Laakkonen ja 

                       Marja-Riitta Saastamoinen

Edellisten kotiseutupäivien järjestäjän 
Raahen tervehdyksen ja lahjan toi Sii-
ka-Pyhäjokialueen liiton puheenjohtaja 
Pentti Simojoki ja sen vastaanotti Nilsiän 
kaupunginjohtaja Jorma Autio. 

Kotiseutupäivien juhlaillallisen ruokarämpsy sisälsi naarissosekeettoo,  ryynrieskoo, 
paistettua siikoo ja mustikkakukkoo.  

On mieluisaa esittää valtiovallan ja edus-
kunnan tervehdys valtakunnallisten ko-

tiseutupäivien pääjuhlassa Nilsiässä, koti-Sa-
vossa. 

Onnittelen Suomen Kotiseutuliittoa 60-vuo-
tisen toiminnan johdosta. Se on tehnyt ja tekee 
arvokasta työtä kansallisen kulttuurin, paikal-
lisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. 
Tätä työtä valtiovalta mielellään tukee. 

Toivotan menestystä jatkossakin yhteistä 
sosiaalista ja henkistä hyvää oloa vaalivalle 
työlle, jota lähes 900 jäsenyhdistystä ja arvi-
olta noin 200 000 suomalaista kotiseudullaan 
tekevät.

Näkyvää yhteistyötä Kotiseutuliitto ja val-
tiovalta tekevät etenkin seurantalojen kor-
jausrakentamisessa. Opetusministeriö aloitti 
seurantalojen kunnostusten avustukset vuonna 
1978. Kotiseutuliitto on jo vuosia auttanut ope-
tusministeriötä korjausavustusten jakamises-
sa. Seurantalojen historia ulottuu 1800-luvun 
loppuvuosikymmenille. Ne ovat palvelleet ja 
palvelevat monenlaisia yhdessäolon ja tekemi-
sen tarpeita. 

Seurantaloja on vieläkin noin 2600. Monil-
la niistä on suurta kulttuurihistoriallista arvoa. 
Tarvitaan talkootyötä ja myös yhteiskunnan 
tukea näiden yhteisöllisyyden pesäpaikkojen 
kunnostamisessa ja ylläpidossa. Tässäkin yh-
teydessä on vedottava verottajaan, että vapaa-
ehtoistyötä ei kireällä verotuksella kuritettaisi.

Kotiseutu merkitsee meille läheisiä ja läm-
pimiä asioita. Olimmepa kaupungista tai maal-
ta, olemme kiintyneet kotikaupunkiemme ja 
kotikyliemme ihmisiin, elämäntapoihin, luon-
toon, historiaan ja kulttuuriin. 

Useimmissa meissä elää kotiseuturakkaus. 
Se on subjektiivinen tunne. Kotiseuduksi koe-
taan synnyinpaikka, lapsuuden ja nuoruuden 
varttumisen seutu ja tai nykyinen asuinpaik-
kamme. Yhtä kaikki ne ovat tärkeitä asioita. 
Kotiseutuja voi toki olla useampiakin.

Elämme kuntaliitosten aikaa. Se vyöry jat-

Eduskunnan I varapuhemies Seppo Kääriäinen 
valtakunnallisten kotiseutupäivien pääjuhlassa

Kotiseutu on järjen ja tunteen asia
kuu. Kuntaliitokset ovat aktivoineet kotiseu-
tutoimintaa etenkin lakkautetuissa kunnissa. 
Kunta häviää, kotiseutu jää. 

Kunta on taloudellishallinnollinen asia, 
kotiseutu on järjen ja tunteen, sydämen asia. 
Paikallisen kulttuurin vaalimista kannattaa tu-
kea. Kulttuuri ja kulttuuritapahtumat pitävät 
kotiseutuhenkeä, omaa minuuttamme ja yhtei-
syyttä elossa ja vireänä.

Niin pitkään kuin on  
kulttuuria, on elämää ja toivoa

Kotiseutupäivien johtoteema on ”mualimal-
le ja takas”. Savonkieliseen kiteytykseen sisäl-
tyy totuus elämän kiertokulusta. Moni nuori ja 
aikuinenkin tekee pitkät ja monipolviset reis-
sut synnyin- ja kotiseutunsa jättäen ulkomail-
lekin asti yleensä töiden perässä. Mutta jotkut 
palaavat takaisin uutta vanhaa kotiseutuaan 
elävöittämään.

Kotiseutu näyttää mualimalta katsottuna 
erinomaiselta paikalta, jota arvostaa uudella 
tavalla. Paluumuuttajat ja yleensä uudet tulijat 
meidän on toivotettava tervetulleiksi kotiseu-
tumme elämään.

Kotiseutupäivien keskeisenä juonteena 
on savolaisuuden suhde kansainvälisyyteen. 
Savo-Karjala on ollut historian saatossa idän ja 
lännen rajamaita. Tämä historian perintö vai-
kuttanee meidän alitajunnassamme. Rajamaan 
asukkaat elävät rajamaan monesti karuilla eh-
doilla. Historian rinnalla metsäiset maisemat 
ja vesistöjen rikkoma luonto on vaikuttanut 
ja vaikuttaa mielenlaatuumme. On opittu suh-
teellisuuden tajua, luovimisen taitoa ja tiettyä 
itsetietoisuutta. Pääjohtaja Erkki Liikanen 
– toimiessaan aikoinaan Suomen EU-lähetti-
läänä – luonnehti savolaisuutta kansainvälisen 
diplomatian alkulähtökohdaksi: ensin roppa-
kaupalla kehuja neuvottelukumppanille, sitten 
mutkien kautta suoraan asiaan ja lopuksi vuo-
laat kiitokset kumppanin ymmärtäväisyydelle.

”Arvaa oma tilasi, anna arvo toisillekin.”
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Opetusministeriön jakaman kulttuuri- 
ja mielipidelehtituen saajat on julkis-

tettu. Tukea saavien painettujen ja verkko-
lehtien määrä lisääntyi viime vuoden alle 
120 julkaisusta lähes 150 tuen saajaan. 

Kulttuurilehtituki nousi vuoden alus-
ta miljoonaan euroon, Puolet jaettavista 
avustuksista on maksimissaan kolme tu-
hatta euroa ja kaksi kolmasosaa maksi-
missaan viisi tuhatta euroa. Vain viitisen 
kohdetta saa tukea yli 20 000 euroa. 

Savon kielen seuran Aakusti on saa tu-
kea 2000 euroa.

Lehtiä tehdään talkoovoimin
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien 

liitto Kultti ry:n juuri valmistuneesta jä-
senkyselystä selviää, että kulttuurilehtiä 
tehdään erittäin pienillä resursseilla. Kol-
masosalla vastanneista lehdistä lehden ko-
konaistuotot ovat alle viisi tuhatta euroa ja 
puolella alle 17 000 euroa. 

Kulttuurilehtituki muodostaa lähes kol-
masosan tyypillisen jäsenlehden tuotoista. 
Tyypillisen jäsenlehden kuluista puolet on 
kiinteitä kuluja eli paino-, postitus ja ja-
kelukuluja. Näitä kuluja ei ole mahdollista 
karsia ilman että lehtien ilmestymiskertoja 
tai sivumääriä vähennetään. 

Kolmella neljäsosalla vastanneista 
lehdistä ei ole yhtään palkattua kokopäi-
väistä työntekijää, kolmasosalla ei ole 
yhtään osapäiväistäkään työntekijää. Yli 
neljäsosalla lehdistä ei ole varaa maksaa 
lainkaan palkkioita. Puolella palkkioita 
maksavista lehdistä palkkiotaso on alle 
sata euroa. 

Tavoitteena kuoppakorotus
Kultti ry:n puheenjohtaja Måns Broo 

toteaa, että liiton tavoitteena on nostaa 
kulttuurilehtituki edes kymmenesosaan 
puolueiden tiedotustuesta. ”Kulttuurilehti-

Kulttuurilehdet edelleen tiukoilla
en ei ole mahdollista rahoittaa toimintaan-
sa mainoksilla. Suurta osaa lehdistä teh-
dään vapaaehtoisvoimin, jolloin vaarana 
on lehtien toiminnan hiipuminen vapaa-
ehtoisten väsähtäessä. Kuitenkin Kultin 
jäsenlehdistössä käydään merkittävää yh-
teiskunnallista keskustelua, joka ei mahdu 
valtamedian sivuille. Lehdet myös toimi-
vat ideapankkina muulle medialle, sillä 
kulttuurilehtiä luetaan ahkerasti muissa 
toimituksissa.”

Opetusministeriö myönsi ensimmäisen 
kerran kulttuurilehdille  laatupalkinnot.  
jotka saivat Hiidenkivi, Ikaros, Photo 
Raw ja Sarjainfo.  

Hiidenkiven taustayhteisönä ovat Ko-
timaisten kielten tutkimuskeskus,  Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seura ja Suomen 
Kotiseutuliitto. 

Ikaros on Åbo Akademin piiristä lähte-
nyt suomenruotsalainen kulttuurilehti. 

Valokuvalehti Photo Rawia julkaisee 
kuvajournalistien kaksi vuotta sitten pe-
rustama Soul Creatinons Oy. Sarjakuvain-
foa on vuodesta 1972 julkaissut Suomen 
sarjakuvaseura. 

Laatupalkinnot ovat suuruudeltaan  
10 000 euroa.

Aakusti -lehtti sai 2000 euroa opetusmi-
nisteriöltä.

”Omasta yhteydestään, ympäristöstään, 
irtaantuneen ihmisen täytyy olla onneton, 
samalla tavoin kuin elämä ilman tietoi-
suutta ilmiöiden ketjun yhtäjaksoisuudes-
ta jää kuolleeksi.”

Noihin suomalaisen kuvanveistäjän, 
maaseudun elämää, kyntäjiä ja hevosia 
esittävistä teoksistaan tunnetun Emil Ce-
dercreutzin sanoihin kiteytyy nähdäkseni 
tämän päivän suomalaisiakin askarruttava 
kysymys henkilökohtaisesta ja kansallises-
ta identiteetistä yhdentyvässä Euroopassa. 
Yhteydellä ympäristöön hän tarkoitti juur-
tumista kotiseutuun, siihen maaperään, 
joka antaa henkilökohtaiselle identiteetil-
lemme kasvualustan ja kodin.

Näin aloitti Erkki Toivanen juhlapu-
heensa, jota referoimme lyhyesti.

Ilmiöiden ketjulla Cedercreutz tarkoitti 
nivoutumista sihen vuorovaikutussuhtei-
den verkostoon, joka tekee meistä suoma-
laisia. Hänelle se oli eurooppalaisuus. Sitä 
se on minullekin.

Cedercreutz oivalsi taiteilijana, etteivät 
juuremme tunne valtakuntien rajoja, vaan 
kietoutuvat tuhansin säikein osaksi eu-
rooppalaisuuden juurakkoa. Siitä ne ovat 
imeneet ravinnokseen arvoja ja vaikutteita 
vuosisatojen ajan. 

Vuorovaikutuksen tuhannet säikeet ni-
vovat meidät osaksi eurooppalaisuuden 
saumatonta vaippaa. Voimme lopultakin 
olla suomalaisia vain eurooppalaisina, ja 
eurooppalaisia vain suomalaisina.

Pisan maisemissa kuin kotonaan
Suomalaisena tiedän ja tunnen olevani 

kotona kaikkialla kotimaassa ja kotimaa-
kuntien maisemissa. Osa juuristani on 
syntymäkaupungissa Kuopiossa, Kallave-
den rannoilla ja täällä Pisan maisemissa, 
osa isäni suvun kotiseudulla, Suomen har-
teilla, Pielisen vaaramaisemissa.

Lapsuusvuosien kokemukset sukulais-
taloissa, kesäillan kasteen kirpaisu paljais-
sa jalkapohjissa, airon kolahduksen kai-
ku rasvatyynen selän ylitse, lehmisavun 
tuoksu sieraimissa, maitokoneen iltalau-
lu, vastakirnutun voin ja suolasiian maku 
ruisleivällä – identiteettini tunneperusta 
koostuu tuhansista tuoksuista, äänistä ja 
tunnelmista. Tiedän että juuriltaan terveen 
ja elinvoimaisen identiteetin perustana voi 
olla vain tuo tunne - rakkaus kotiseudun 
maisemaan, kiintymys sen elämäntapaan 
eli kulttuuriin ja ihmisiin, tietoisuus yhtei-
sistä arvoista ja kokemuksista.

Kulttuuriperimän säilyttämisessä 
olemme aloittelijoita

Ensi vuosi on Kulttuuriympäristökam-
panjavuosi 2010, JOY eli Jokaisen Oma 
Ympäristö.

Kotiseutuliitolla on siinä johtoasema, 
mutta mukana on kolmisenkymmentä 
muuta kansalaisjärjestöä valtiovallan eli 
ministeriöiden, korkeakoulujen, kyläyh-
distysten ja kuntien lisäksi. 

Rakkaus kotiseutuun ja valmius vaalia 
sen kulttuuriperintöä - käsitteen laajim-
massa merkityksessä – ovat avainasemas-
sa juurrutettaessa identiteettiä siihen maa-
perään, josta se on syntynyt ja joka sitä 
siksi parhaiten ravitsee. 

Kulttuuriperinnön säilyttämisessä me 
suomalaiset olemme vielä aloittelijoita 
muiden eurooppalaisten rinnalla. Olemme 
liian usein erehtyneet pitämään vanhan 
säilyttämistä osoituksena taantumuksesta 
ja haksahtaneet palvomaan uutta vain siitä 
syystä, että se on ’modernia’, muodikasta 
ja ajanmukaista.

Radikaali edistysmielisyys ja oikein 
oivallettu konservatiivisuus voivat kuiten-
kin edetä käsi kädessä toisiaan tukien ja 
täydentäen.

Toivanen puhui kotiseutuidentiteetistä 
Lehmisavun tuoksu identiteetin tunneperusta
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Agricola sai patsaan Viipuriin
Suomen kirjakielen isä Mikael Agrico-

la sai patsaan Viipuriin lähes 70 vuoden 
tauon jälkeen. Pronssinen rintakuva on 
kopio kuvanveistäjä Emil Wikströmin 
Viipuriin 1908 tekemästä muistomerkistä, 
joka katosi talvisodan aikana.

Viipuri oli paitsi Agricolan (1510-1557) 
koulukaupunki, myös kuolinpaikka. Agri-
colan haudan tarkka sijainti on edelleen 
arvoitus.

Patsashankkeen ovat rahoittaneet Mi-
kael Agricola –seura, opetusministeriö ja 
useat säätiöt.

(HS 8.7.2009)

Jukka Relander Kirjastoseuran pu-
heenjohtajaksi

Suomen Kirjastoseuran puheenjohta-
jaksi on valittu tutkija, kolumnisti Jukka 
Relander (s. 1967). Hän on historioitsija, 
esseisti, kolumnisti ja keskustelija.

(HS 11.6.2009)

Kiitos kirjasta –tunnustus Sirpa 
Kähköselle
Kirjakauppojen ja kirjastojen 
ammattilaiset ovat valinneet viime 
vuoden kaunokirjalliseksi kirjaksi 
Sirpa Kähkösen Lakanasiivet.

(HS 7.5.2008)

Paavo Lipposen savolainen projekti
Nato oli ajautunut umpikujaan. Noihin 

aikoihin Ahtisaari tokaisi radiossa ryhty-
vänsä sovittelemaan konfliktia (keväällä 
1999).

Siinä on savolainen projekti, tuli epäile-
vän kuulijan mieleen.

Sitten kävi niin, että tuo projekti toteu-

tui. EU:n tukema ja nimittämä Ahtisaari 
tapasi Milosevicin ja esitteli tälle suunni-
telmansa. Yön yli nukuttuaan Milosevic 
antautui ehdoitta.

Kun Paavo Lipponen valitaan EU:n 
presidentiksi, Suomi nousee lautasdiplo-
matian supervallaksi unionin päivällisille. 
Saamme kolme lautasta.

Jos Lipposen valita edellyttää Suomelta 
kaupankäyntiä, niin yksi lautanen voitai-
siin ehkä uhrata.

Uusi suuri savolainen projekti on siis 
melkein valmis. Siis melkein yhtä valmis 
kuin Suomen EU-komissaarin paikan jako 
sopupelin kiertopalkintona kahden Mikke-
lissä toimivan oppikoulun entisille oppi-
laille, Erkki Liikaselle ja Olli Rehnille.

Ei tainnut Göran Magnus Sprengtporten 
(1740-1819) aavistaa, minkälaisen poliit-
tisen sadon oli tuottava se maaperä, jonka 
hän Savoon muokkasi.

(Tuomas Keskinen, Iltalehti 23.7.2009)

Sienestäjän neuvo ”syö vain sieniä, 
jotka tunnet”, on Korhosen mielestä kir-
jaimellisesti otettuna hengenvaarallinen 
vinkki.

”Kyllä myrkkysienetkin pitää tuntea”, 
hän väläyttää.

(Kalliolainen biologi Jarkko Korho-
nen, HS 22.8.2009)

Korhoset murskaavat Virtaset
Aivan näinä hetkinä Suomen yleisim-

män sukunimen valtikka siirtyy Virtasilta 
Korhosille.

Tätä kirjoitettaessa Suomessa on enää 
79 Virtasta enemmän kuin Korhosta. Ero 
on niin pieni, että se saattaa heilahtaa jo 
yhden päivän aikana toisin päin.

(Juhani Mykkänen ja Ville Similä  
HS:n NYT-liite 3.7.2009)

7. Suhteellisesti eniten Korhosia asuu 
Koillis-Savossa sijaitsevassa Rautavaaran 
kunnassa. Kuinka suuri osa kunnan asuk-
kaista on sukunimeltään Korhosia?

a) 5,6 prosenttia; b) 8,6 prosenttia; c) 
11,6 prosenttia; d)15,6 prosenttia.

Vastaus: d) 15,6 prosenttia.
(HS Uutisguru, 10.7.2009)

Kolme eri puolueiden Korhosta kärsi 
vaalitappion – tosin vasta yksi on eron-
nut toimestaan – ja yksi Korhonen hävisi 
kohutun oikeudenkäynnin Alma Mediaa 
vastaan. 

Huittisissa korho tarkoittaa ”suurta, ro-
muluista körilästä”, Hartolassa korho on 
”vähäjärkinen”, Pelkosenniemellä ”suu-
ri, ylpeä, rikas”. Turtolassa se tarkoittaa 
”leuhkaa”.

Savossa, josta Korhonen-sukunimi on 
kotoisin, korho tarkoittaa huonokuuloista. 
Lähisukukielistä tunnetaan merkitys ”ko-
hollaan oleva”. Karjalan kielessä on verbi 
”korhottaa”, joka tarkoittaa pystypäisenä 
liikkumista, höristelyä.

Ilmeisesti korho on siis huonokuuloi-
nen henkilö, joka paremmin kuullakseen 
kohottelee päätään ja antaa näin itsestään 
joko hidasälyisen tai leuhkan vaikutel-
man. 

Siinä se. Nyt ymmärrämme taas hiukan 
paremmin, miksi usein käy niin kuin käy.

(Pekka Vuoristo, HS 13.2009)

Osaatko selittää, miksi Itä-Suomessa 
on niin paljon S-ryhmän omistamia liik-
keitä?

- Itäsuomalaiset ovat niin kovia shop-
paamaan.

(Riikka Manner, NYT-liite 3.7.2009)

Pahkoja, hanureita, aseita ja mootto-
reita

Erikoismuseot ovat hurmaavia ja oppaat 
intohimoisia. Etsimme hauskoja museoita 
eri puolilta Suomea.

3. Kansainvälinen Pullomuseo
Rutakontie 28, Sonkajärvi.
www.pohjois-savonmuisti.fi/museot/
Auki heinäkuussa ti-su 10-16, muulloin 

sopimuksesta. p. 040 776 6263

Professori Osmo Hännisen keräilyin-
nosta alkunsa saaneessa museossa on tu-
hansia lasipulloja eri puolilta maailmaa.

Liput 2 e, lapset 1 e.
(HS 18.7.2009)

8. Missä Kansainvälinen Pullomuseo 
sijaitsee? a) Sastamalassa; b) Sonkajärvel-
lä; c) Närpiössä; d) Inkoossa. Vastaus: B) 
Sonkajärvellä.

(HS, Uutisguru 24.7.2009)

Immin päivänä murteita. Runoilija 
Immi Hellénin nimipäivälle tavataan ko-
koontua Kuoreveden Kotiseutumuseossa 
11. kesäkuuta.

Seura haluaa esitellä Jämsän edustavat 
murteet näytteiden kera. Kuntaliitoksissa 
Jämsä sai oman voimallisen savolaismur-
teensa lisäksi Suomen jyrkimmän murre-
rajan takaa kauniin Kuoreveden murteen 
1971. Kuoreveden ja Keuruun murteet 
ovat Terho Itkosen mukaan lähinnä Suo-
men kirjakieltä, kaunista puhetta.

(KMV-lehti 9.6.2009)

Onko sii juu suomea? Suomen kansa 
oppi lukemaan 1600-luvulla, viimeistään 
1700-luvulla. Kirjoittamaan se oppi pal-
jon myöhemmin, lopullisesti vasta 1900-
luvun alun oppivelvollisuuden myötä.

Jotkut kansanihmiset olivat jo Ruotsin 
vallan aikana opetelleet omin päin kirjoit-
tamaan.

Ollaan jännittävällä risteysasemalla, 
nykykirjakielen kehdon äärellä. Periaat-
teessa kansankirjoittajat olisivat voineet 
kirjoittaa omalla murteellaan, kun kerran 
aakkoset olivat hallussa. Mutta sitä he ei-
vät tehneet.

Kirjoittaminen merkitsi perinteeseen 
sovittautumista. Savolaisenkin kirjoittajan 
oli – mielestään – mukauduttava olemassa 
olevan, Agricolan perustamaan läntiseen 
pipliasuomeen, jonka tavoittelun on täyty-
nyt olla tavattoman raskasta.

Sen sijaan Ruotsissa eristyksissä asuvat 

Kokosi: 
 Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittuja
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Vermlannin metsäsuomalaiset kynäili-
jät kirjoittivat omalla murteellaan, kun ei 
heillä ollut arvovaltaista mallia. 

Oli syntymässä metsäsuomen kirjakieli. 
Ei syntynyt: kieliyhteisö ehti sammua.

Erkki Lyytikäinen: Kieltä kohti. Kir-
jan ovat toimittaneet Tiina Onikki-Ran-
tajääskö ja Mari Siiroinen. 

(HS 26.1.2009)
Suomi muljahti kartalle. Suomalainen 

design otti viime viikolla taas kukonaske-
leen maailmanmaineeseen, kun talk show 
–isäntä Conan O´Brien valitsi NBC:n To-
night Show`ssa irvailunsa kohteeksi suo-
malaisen Salli-satulatuolin. 

Syynä kiinnostukseen oli Sallin mark-
kinointivideo, josta näytettiin otteita mil-
joonille amerikkalaisille 30 sekunnin ajan. 
Sitten Conanin aisapari Andy Richter 
testasi studioon tuotua satulatuolia – alus-
housusillaan.

Sallin markkinointivideo on hauska. 
Hillityn asiallinen esitystapa ja hivenen 
kankea englanti korostavat tuolidemonst-
raation hulvattomuuksia, kuten loppuke-
hotusta: ”Kokeile ilman alusvaatteita, se 
on kaikkein mukavinta!”

Markkinointivideo poistettiin ”käyttö-
ehtojen rikkomuksen” vuoksi. Lähikuvat 
taisivat sittenkin olla liikaa.

Tuolin savolaisvalmistajalla ei ole varaa 
pahastua ivasta, sehän vain lisää mainetta 
ja myyntiä.

(Kanavalla, Jyrki Räikkä, 
HS 30.6.2009)

Kehä kolmosen sisäpuolella asuvien 
pitäisi muistaa, että koko valtakunta ei 
suinkaan ole kehän sillä puolella.

(Laulaja Johanna Pakonen aikoo pu-
hua Oulun murretta saamastaan 

palautteesta huolimatta. 
Seura 27/2009 ja HS 4.7.2009)

Jaakko Teposta tehdään musikaali
Marraskuussa ensi-iltansa saavan ta-

rinan ohjaa Ville Virtanen. Musiikin te-

koon osallistuvat myös Markku Pölönen 
ja Jari Hyttinen.

Musikaali kertoo siitä kuinka kravatti-
sonni Onni Laukkanen tapaa matkabaaris-
sa Hilma Holkin ja ihastuu häneen. Jaak-
ko Tepon kappale Hilma ja Onni kertoo 
samasta tapauksesta. Levyllä Hilman enti-
nen mies pohtii surkaa kohtaloaan.

(HS 15.7.2009)
Kuka hahmo?
Elokuvassa tämä hahmo keksii sanan 

supercalifragilisticexplalidocious.
Vastaus on Maija Poppanen.

 (I-L 29.7.2009, Vihjevisa)

Murre ei unohdu
Luonnollisesti Riikka Manner puhuu 

sujuvasti vielä levveetä savvoo. Iloisesti 
pulpahteleva savon murre tunkee väki-
sinkin väliin ja hyvä niin. Kun vaalitulos 
alkoi olla selvillä, Manner kertoi iloisesti, 
että vaalivalvojaisissa on paljon väkeä ja 
lissää tullee. 

(Aamulehti 9.6.2009)

Vuoden 2009 Stadin kundiksi valittiin 
oikeustieteen tohtori, tasavallan president-
ti Tarja Halosen puoliso Pentti Arajärvi. 
Vuoden friiduksi nimitettiin populaari- ja 
viihdemusiikkiin perehtynyt toimittaja ja 
historioitsija Maarit Niiniluoto. ”Stadi-
laisille Helsinki on hima, rakas kotiseutu 
ja samalla mielenlaatu”, Arajärvi runoili. 

(HS 13.6.2009)

Myrsky puhui stadin slangia
Helsinkiläinen Teatteri Hetki teki mo-

dernisoidun, mutta alkutekstille uskollisen 
version William Shakespearen Myrskys-
tä.

Myrskyssä käytettiin ovelasti sekä suo-
men kirjakieltä että inarinsaamea ja stadin 
slangia.

(HS 8.5.2009)

Eräs Lasse Liemolan ”lempiharras-
tuksista” on Stadin Slangi-yhdistyksen 

puheenjohtajuus. Eläkkeellä olo ei olisi 
minua varten, on nin paljon tekemistä, 
Liemola toteaa.

(I-S PLUS 18.7.2009)

Näyttelijä Merja Larivaara kehui 
vuolaasti lomareissuaan Pohjois-Savoon.

-Olimme Nilsiässä. Seutu oli todella 
kaunista ja ihmiset erityisen ihania, Lari-
vaara suitsutti.

(Ilona 19.8.2009)

Nyt kannattaa puhua ruotsia. Tuore 
tutkimus kertoo, että suomenruotsalainen 
elää suomenkielistä kauemmin. Suomen-
kielinen juo enemmän ja hänellä on muu-
tenkin epäterveellisemmät elintavat kuin 
perus-Svenillä. Riski menehtyä alkoholin 
aiheuttamiin sairauksiin on suomenkie-
lisillä miehillä yli puolitoistakertainen ja 
naisilla lähes kaksinkertainen ruotsinkieli-
siin verrattuna. Eli skål på den saken, mut-
ta kohtuudella.

(Kaapin paikka, AL 12.6.2009)

Sinisilmäisyys vai kyynisyys?
Minulle soitti puhelinmyyjä. Tämä 

poikkesi edellisistä telemarkkinoinneista. 
Mieshenkilö puhui paksulla, miltei liioi-
tellulla savon murteella. 

Hän kauppasi minulla matkapuhelinliit-
tymää. Kerroin etten ole täysi-ikäinen, jol-
loin mies pahoitteli vuolaasti ja toivotteli 
hyvät jatkot.

Kerrottuani tapauksesta ystävälleni 
hän totesi kohdanneensa itsekin tällaisen 
myyntiyrityksen. Päädyin siihen tulok-
seen, että myyjä käytti puhetapaansa hy-
väkseen, jos hän nyt oikeasti edes puhui 
kyseisellä murteella, saadakseen kaupat-
tua uhrilleen, siis minulle, tavaraa. Olin 
pöyristynyt ja ärsyyntynyt, lähinnä siksi, 
että olin mennyt niin helppoon.

Tietenkin oli olemassa 14 prosentin 
mahdollisuus että myyjäksi oli eksynyt oi-
keasti joku mukava savolainen.

Minunkin täytyi miettiä katsantokan-

taani. Sinisilmäisyys vai kyynisyys?
(Maija Keskinen, KMV-lehti 4.8.2009)

Ei ole synti olla savolainen, mutta 
onko se häpeä? Pohjoiskarjalaisena miun 
pitäisi varmaan vastata, että on. Tai sitten, 
että voip olla tai voip olla, ettei oo.

(Laulaja Anna Puu NYT-liite 
17.7.2009)

Kun olin lapsi, minulla ja televisiol-
la oli hyvät välit. En ymmärtänyt mitään 
Dallasin tekstityksistä, mutta äiti ja isä 
lukivat minulle ääneen JR:n ja Bobbyn 
repliikit.

Saunan jälkeen katsoin Napakympin. 
Kuvittelin, millaista olisi lähteä herra C:n 
kanssa Suonenjoelle.

(Taina Latvala, HS 4.7.2009)

Tokoinrannassa Eläintarhantien etelä-
puolella, jalkakäytävän vieressä on vihreä 
pisuaari ja WC. Se tunnetaan kaupungilla 
myös nimellä Arhinmäen pisuaari, vasem-
mistoliiton tuoreen puheenjohtajan Paavo 
Arhinmäen mukaan.

Nyt odotetaan enää vastaiskua muilta 
puolueilta. Missä ovat Sinnemäen huussi, 
Kataisen käymälä tai Soinin skeidis?

(Politiikan kulmapöytä, HS 1.7.2009)

Saunamestarit paljastivat, että jopa 
vihdanteon MM-kisoissa kilpailijat sitovat 
oikeasti vastoja.

Mitä eroa on vihdalla ja vastalla?
Sen lisäksi että vasta on murresana, se 

on aivan erilainen kuin vihta.
Vihta on isompi ja pyöreämpi kuin vas-

ta. Kunnon vihdan pituus on vaaksa kah-
vaan ja kyynärä lehtiin eli saunomisväli-
neelle kertyy mittaa 70 senttimetriä!

Vasta on puolestaan litteä ”majavan-
häntä”. Sen sitomiseen käytetään koivu-
varpua.

(Aamulehti, SU Ihmiset 5.7.2009)

Kalakukkoinfluenssa Kuopiosta kuu-
luu ikäviä. Lintu- ja sikainfluenssat ovat 
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yhdistyneet siellä ensi kertaa maailmassa 
kokonaan uudeksi taudiksi, kalakukkoin-
fluenssaksi.

Ensimmäisenä tauti todettiin piällys-
mies Kuappisesta (ent. Kaappinen, ent. 
Kauppinen). Entinen Lääkelaitoksen 
työntekijä oli joutunut hajasijoitetuksi 
Kuopioon ja taistellut aikansa viäntelyä 
vastaan.

Kolmatta kertaa hän ei enää jaksa-
nut sukunimeään vaihtaa, vaan ratkesi 
muikkuun. Tuli potkut, meni koti, lähti-
vät vaimo ja lapset. Puhe kävi aina vain 
epäselvemmäksi. Vastuu siirtyi kuulijalle. 
Kuappinen oli saanut tartunnan.

Savon kielen seura kokoontui hätäis-
tuntoon kaupungin hienoimpaan ravinto-
laan Mustaan Lampaaseen. Onko tämä nyt 
epistä vai eeppistä?

Ieppinen tappaus, tuli päätökseksi. Sit-
ten siirryttiin nauttimaan hyvin ansaittua 
tappaissoppaa, johon mykyt oli pyöritelty 
tietysti sianverestä ja ruisjauhoista. 

Kuopiosta tauti lähti etenemään Sa-
von rataa etelään. Päätettiin aloittaa eris-
tys. ”Onko Mikkeliin mänijöitä? Juna ei 
männykkää justiisa”, konduktööri joutui 
vastoin perinteitä ilmoittamaan Kuopion 
asemalla.

Eikä vähhään aekaan määkkääkkää. 
Kääk kää.

(Matti Huuskonen, HS:n kotimaantoi-
mittaja, jonka äidinkieli savo,  

Välihuomio 12.7.2009)

Kalakukkoon ei kukaan ole koskaan 
kuollut, mutta härkäjuoksuun monta.

(Jukka Viitaniemi Hämeen Sanomien 
verkkosivuilla 16.7. ja SK 30/24.7.2009)

Nykytaide tahtoo karata käsistä, sanoo 
Marja Leena Lempinen. Hänen mieles-
tään taiteesta on tullut humpuukia.

(AL 13.7.2009)

Eipähän voro ainakaa joutilaana 
makkoo 

Kirves lähti kevväällä suaresta pakkoo, 
ihelle ostin, en tarkottanut yleiseen jak-
koo. Varmaan sillä nytkii joku halakoja 
hakkoo, no parempi lyyvä pölliä ku om-
moo akkoo. 

- - Rinnassa jos kolokuttaa, mökille ta-
kasin nakkoo. Polliisille jos ilimottasin, 
asia kai piättyis sakkoo.

Jalakaan se suattaa lipsahtaa, en sitäkää 
takkoo, sitteitä laittaisit sitten hirmusen 
huavan vakkoo.

(Risto Salmi, Savonlinna,  
HS Mielipide 21.7.2009)

Usko tai älä. 
Työttömyysluvut kasvavat, mutta kovaa 

oli entiselläkin miehellä. Hän pääsi Pau-
ligille töihin, mutta piti paahtaa aamusta 
iltaan. Sitten hän meni Vesionniselle, mut-
ta siellä sai olla koko ajan tukka putkella. 
Hän kokeili maataloutta, mutta hänet pan-
tiin pellolle. Tanssikoulun opettajana mies 
ei kestänyt sitä rumbaa. Nyt hän on Perus-
sa ja tekee töitä niska Limassa.

(Kaisla, HS 1.7.2009)

Mitä jää jäljelle, jos Sonkajärven puut 
kaadetaan?

-Eukonkanto.
(Seppo Kaisla, HS 8.7.2009)

Ruotsia Savossa: Mitteepä on kala 
ruohtiks?

-Viski
-Veellä vai ähvällä?
-Ähvällä
-Oekein.
                                 EX OPE

(Moro, Vitsim murjasu, 9.7.2009)

Sama taksa. Verneri astui linja-autoon 
Siilinjärvellä ja kysyi kuskilta:

-Mitä maksaa matka Pöljälle?
-Ihan saman kuin muillekin, vastasi 

kuski.
(Apu nro 25/2009, Nitrodisko) 

Iisalmessa Kirmanjär-
ven rannalla on Erik 

Rudbeckin syntymäkoti 
- lähellä eduskunnan pu-
hemies Seppo Kääriäisen 
kotia.

Erik tunnetaan parem-
min Eero Salmelaisena. 
Oikeastaan pitäisi puhua 
Eero Iisalmelaisesta. Vaik-
ka tämä satujen kerääjän 
ja julkaisijan koti sijait-
see Kirman kylällä vain 
parin kymmenen kilomet-
rin päässä Lapinlahdelta, 
häntä tunnetaan täällä ihan 
syntisen huonosti. 

Erik opiskeli Kuopiossa ja joutui J. V. 
Snellmanin vaikutuspiiriin. Helsingissä 
hän tutustui M. A. Castreniin, joka auttoi 
nuorukaista niin, että tämä sai Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuralta stipendin kan-
sanrunouden, varsinkin satujen keruuta 
varten. 

Keräysmatka suuntautui Keski-Suo-
meen. SKS antoi hänen tehtäväkseen toi-
mittaa Suomen kansan satuja ja tarinoita. 
Ensimmäinen osa ilmestyi 1852. Tuolloin 
hän myös suomalaisti nimensä Eero Sal-
melainen -muotoon. 

Hän valmisteli väitöskirjaansa suo-
malaisesta suorasanaisesta kertovaisesta 
runoudesta. Elias Lönnrotin mielestä se 
olisi riittänyt tieteelliseksi opinnäytteek-
si. Mutta väitöstilaisuudessa osoitettiin, 
että teos oli paljolti Grimmin ja Asbjörnin 
plagiaattia eli kirjallista varkautta. Niinpä 
väitöskirja hylättiin äänestyksen jälkeen.  

Komea tieteellinen ura jäi haaveeksi. 
Salmelainen muutti murtuneena Kuopi-
oon opettajaksi ja kielenkääntäjäksi.

Viina vei miehen 37-vuotiaana v.1867. 
Hauta löytyy Kuopiosta.

Köyhän nauris
Kansansadun isä

Eero Salmelaista on 
sanottu suomalaisen kan-
sansadun isäksi. Ennen 
väitöstilaisuutta hän oli 
kaikkien ylistämä suo-
men kielen mestarillinen 
viljelijä ja lupaava tiede-
mies, lasten rakastama 
satusetä ja monipuolinen 
kulttuuripersoonallisuus. 
Vaikka Snellman oli ol-
lut hylkäämisen kannalla, 
hän arvosteli väitöskirjan 
yhdeksi parhaista, mitä 
Helsingin yliopistossa 

koskaan on esitetty. 
Salmelainen ehti julkaista neljä kansan-

satujen keräelmää. Viides jäi julkaisemat-
ta. Siihen oli suunniteltu mukaan otetta-
vaksi Pohjois-Savosta muistiin merkitty 
satu Köyhän nauris.

Väitökselle tehtiin vääryyttä
Professori Väinö Kaukonen oli sitä 

mieltä, että Salmelaiselle tehtiin vääryyt-
tä hänen väitöskirjansa suhteen. Nykyään 
väitöskirjat tarkastetaan ennen painoluvan 
antamista. Siinä yhteydessä pienet kau-
neusvirheet voidaan vielä korjata. Paino-
lupa merkitsee käytännössä sitä, että väi-
töskirja hyväksytään. 

Kaukosen mukaan Salmelaisen väitös-
kirja on korkeatasoinen tutkimus, joka ny-
kyään olisi hyväksytty.

Salmelaisen muistomerkki Kirmalle
Savon Puutaiteilijat ja Panu pystyttivät 

yhdessä talkoilla kesällä 1985 Köyhän 
nauris -nimisen muistomerkin Kirmalle 
Salmelaisen syntymäkodin pihapiiriin, 
Olli Kääriäisen perikunnan maalle.
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Muistan, kuinka Ylä-Savon paras Sal-
melaisen tuntija rehtori Reino Eriksson 
lastasi kiviä Ohenmäen soramontussa Leo 
Puurusen sinisen Taunuksen takakonttiin. 
Pyöreitä kiviä tarvittiin Köyhän nauris -
muistomerkkiin.

Myöhemmin Panu on jakanut puusta 
veistettyjä Köyhän nauriita tunnustuspal-
kintoina. 

Näitä tunnustuksia ovat saaneet muun 
muassa Panun puheenjohtajat Reino 
Eriksson, Aarno Kellberg, Jouko Nivalai-
nen; lisäksi Sakari Puurunen, Jouko Tyyri 
ja Raimo Puustinen. 

Aho-päivien yhteydessä kesällä 2004 
Kai Laitinen sai patsaan jo toiseen ker-
taan. Viimeisin Köyhän nauriin saaja on 
kesällä 2009 70-vuotispäiviään viettänyt 
Leo Puurunen.

Erityisesti Reino Eriksson on nostanut 
Eino Salmelaisen esille uudestaan kyläyh-
distyksen avustamana.

Leo Puurunen

Rutakon Kojjootti alias Raimo 
Rönkkö on julkaissut savonmur-

teisen pitkäsoitto CD-levyllisen ”Rak-
kaaslaaluja mualiman navalta” Savossa 
mualiman napanahan pidetään Puijon 
pyörivätä tornia, ja kun nuo rakkaus-
asiat tahtovat pyöriä myöskin naisten 
napojen ympärillä niin iloineen kuin 
suruineenkin, niin idea savonmurtei-
sesta CD:stä sai alkunsa keväällä 2008. 
Savonmurteiset sanoitukset on tehnyt 
kuopiolainen Pentti Tuovinen ja so-
vituksista vastaa siilinjärveläinen Pauli 
Huttunen studio-orkestereineen.

Tuottaja on allekirjoitettu sonkajär-
veläissyntyinen Raimo Rönkkö joka 
myöskin tulkitsee kappaleet Monoses-
ta Somerjokeen, Presleystä Kos-

máan, Malmsténista Chapliniiin 
etc. savoksi.  Seassa on aika vetkaleita 
savonkielisiä evergreenejä, kuten ”Out-
ko yksinäsj nyt” (Are You Lonesome 
Tonight”), Muistojen alpumi (Les Feuil-
les mortes), Laevaranta (Harbour Lights) 
jne.jne. Kaikki  12 biisiä ovat huippuis-
kelmiä menneiltä ajoilta. Useimmissa 
on aivan uudet sanoitukset, ei mitään 
suoraa ”käännöstä” savoksi.

 Levyyn voi tutustua osoitteessa 
www.freewebs.com/kojjootti 
mistä levyä voi myöskin tilata postin 
kautta toimitettavaksi. Levy toimitetaan 
Ylen kanaville sekä eräille kaupallisille 
kanaville aina Ruotsia ja Espanjaa myö-
ten ensi viikon alkupuolella.  

Rakkaaslaaluja mualiman navalta
Helleesti  kotj´kielellä murtaen

Miten oekeihin immeisten kielj suh-
tautuu muihin kieliin? 

Vastaus kysymykseen on  selvä ja lyhyt: 
liijjannii hyvi. Yksi esimerkki:

Savon kieltä taitavia turisteja oli mat-
kalla Egyptissä.  Katukauppiaat olisivat 
myyneet liiankin innokkaasti pikkurihka-
maa ja tungettelivat turistien ympärillä, 
niin ettei ollut  ”mahollisuutta piästä ettee- 
taekka taaksepäe”. 

Vaikka olisi yrittänyt ystävällisesti sa-
noa, ettei nyt tule kauppoja, ei auttanut, 
koska egyptiläiset eivät ymmärtäneet mui-
ta kieliä. Ei edes englannista ollut apua. 
Silloinkos yksi paremmin savvoo taetava 
sanoi: ” Lähtekee siitä! ” 

Se ymmärrettiin heti Egyptissäkin asti!

Saksasta savoksi
Hauskana muistuu mieleeni menneiltä 

vuosilta saksanopettajan sijaisuudestani 
Leppävirralta eräs lukion poika, joka pu-
hui ihailtavan selevee savvoo ja käytti sitä 
aina. Ehkä hän ei edes itse tiedostanut, mi-
ten mahtavasti hän osasi savoa. 

Oli todella ”naatinto” kuulla, kun hän 
käänsi suoraan saksasta savon murteelle 
vaikeitakin tekstejä. Se on hieno, mutta 
harvinainen taito!      

Guten Tag! Wie geht es?  Hyvvee pä-
evee. Mitäs sitä nyt kuuluu?

Danke, gut. Und Ihnen?   Kiitos hyvvee. 
Entäs itellennö?   

Na ja, es geht.  No, mittees tässä. Siinä-
hä se männöö.

Schönes Wetter heute!  Kaanis ilima 
tännää!

Die Sonne scheint sehr schön.  Aarin-
kokkii paestaa nii kaaheen kaaniisti.

Gestern regnete es.  Öylönhä se sato.

Ruotsia savoksi
Ruotsin kielen opintopiirissä oli selvin-

nyt sekin asia, miten tulisi sanoa ruotsiksi 
kysymys:

” Mikä poika?“, siis  „ Mikä poeka?“,„ 
Vilken pojke? „    Sehän on helppo asia:      

„ Viliken pojjke?“  Huom! Pojjke pittää 
laasua oekeen muljaotoksen kera!  Vilken- 
pronominiin on lisättävä tietysti i, ei vil-
ken vaan viliken, että männöö oekei.

Lapset kielen viäntäjinä
Lapsille on aina  tunnetusti mieleistä  

kiännellä ja viännellä kieltä, mukluutella 
sitä puoleen jos toeseen.  Ei riitä, että sana 
kiännetään murteeseen sopivaksi, sitä täy-
tyy myös viännellä. 

Muutamia -50 luvun lasten viännöksiä:
- Kääpkö teillä kello?                                   
-Kyllä kääp.         
- Käske käävä meilläi.   
                              
- Pietäänkö teillä mattoja lattialla?     
- Kyllä pietää
- Meillä ne pyssyyvät pitämättäkii.
Työnhaussa: 

-  Osaatteko te kieliä? 
-  Kyllä tokkiisa. Sen tähe just jouvui  
poes tätä etellisestä työpaekastan. 

Helsinkiläisturisti oli menossa ongelle 
maalla Savossa. Hän kysyy kohteliaasti     
savolaisisännältä kalastukseen liittyviä 
asioita. 
-Saako tästä pellosta matoja? 
-Toesinaa suap, toesinaa ei. 
-Saako tästä järvestä hyvin kalaa? 
-Toesinaa suap, toesinaa ei. 
-Teiltä savolaisilta ei sitten saa kunnon 
vastausta milloinkaan! 
-Toesinaa suap, toesinaa ei.

   Ulla Hirvonen,  
Varkaus

Kielj kiäntyilöö kielille 

Kirjoittaja Leo Puurunen on itse yksi 
Köyhän nauris -tunnustuksen saaneista. 
Kieliseura onnittelee tunnustuksesta, sekä 
kesän merkkipäivästä kotiseutuneuvosta.
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Oikeusjärjestelmämme 
tuhatvuotiset vaiheet 

osoittavat, kuinka alkukantai-
set heimoyhteisöt kehittyivät 
nykyaikaiseksi oikeusvalti-
oksemme. Maamme on tällä 
hetkellä voimakkaasti mukana 
kansainvälisessä muutokses-
sa. Silti tänään suoritettavalla 
kansallisella lainsäädäntötyöllä luodaan 
yhteiskuntamme tulevaisuuden suunta-
viivat. Emme voi väheksyä parhaillaan 
käynnissä olevaa lainsäädännön proses-
sia. Mutta silti tasa-arvoisina kansalaisina 
voimme olla ikäänkuin valvomassa, et-
teivät tehdyt päätökset olisi hätiköityjä ja 
lyhytnäköisiä ratkaisuja. 

Demokratiamme perustuu yhäti yk-
sityisen kansalaisen yhteiskunnalliselle 
valveutuneisuudelle. Suomen kansalaisina 
olemme paljon vartijoina. Tämän vuoksi 
on välttämätöntä, että voimme hankkia 
tietoja perustuslakimme sisällöstä, poliitti-
sen vallan käytöstä, hallinnosta sekä kan-
salaisten oikeuksista ja velvollisuuksista.

Näitä seuraten oikeusyhteisömme nou-
dattelee vakiintunutta oikeudellista nor-
mistoa, joka on vahvasti sidoksissa histo-
rialliseen tapahtumiseen. Se on sidoksissa 
myös taloudelliseen kehitykseen sekä oi-
keusaatteessa ilmeneviin vaihteluihin.

Perustuslaki ja tavalliset lait
Suomalaista yhteiskuntaa ja sen toi-

mintaa säätelevät perustuslaki ja tavalliset 
lait. Lait säätää vaalein valittu eduskunta. 
Pääosa lakiehdotuksista tulee eduskun-
nalle hallituksen esittäminä. Hallituksen 

  Oikeuslaitoksen kehitys Suomessa    Osa VII

Lakiehdotuksen käsittely- 
vaheet ja hyväksyminen

esitykset eduskunnalle antaa 
tasavallan presidentti. Ennen 
esitystä lakia on valmisteltu 
ministeriössä. 

Eduskunta joko hyväksyy 
tai hylkää esityksen tai muut-
taa sitä. Päätökset syntyvät 
yksikertaisella enemmistöl-
lä, eli enemmän ääniä saanut 

ehdotus voittaa. Hallitus, presidentti tai 
ministeriö voi antaa asetuksia eduskunnan 
säätämän lain perusteella. 

Euroopan unionin lainsäädäntö vaikut-
taa myös Suomen lainsäädäntöön. Edus-
kunnan suuri valiokunta käsittelee EU-
asioita ja valmistelee jäsenyyteen liittyvää 
kansallista lainsäädäntöä. 

Suomi on mukana päättämässä Euroo-
pan unionin lainsäädännöstä ja päätök-
senteosta muiden jäsenmaiden kanssa. 
Unionin jäsenvaltiot ovat useilla kansain-
välisillä sopimuksilla luovuttaneet osan 
kansallisesta itsemääräämisoikeudestaan 
EU:n yhteisille toimielimille. Näiden so-
pimusten nojalla lainsäädäntö vaikuttaa 
alueen kansalaisten jokapäiväiseen elä-
mään. 

EU:n lainsäädäntö muodostuu asetuk-
sista, direktiiveistä ja suosituksista. 

Lainsäädännön kulmakivi
Perustuslaki on kaiken Suomessa tehtä-

vän lainsäädännön kulmakivi. Se sisältää 
valtion järjestysmuodon ja yksilön perus-
oikeudet. Tästä oikeudesta on syytä tuon-
tuostakin muistuttaa laki-intoilijoita. 

Tavalliset lait, jotka ovat eniten muu-
tosten tarpeessa, säädetään eduskunnassa.

Lakiehdotus tarvitsee taakseen yksin-
kertaisen enemmistön. Lainsäädäntöä 
täsmennetään ja täydennetään tarvittaessa 
asetuksin. 

Ahvenanmaa on itsehallintoaluetta. Sen 
lait säätää maakuntapäivät itsehallintolain 
puitteissa. Muilta osin Ahvenmaalla pä-
tevät Suomen eduskunnan säätämät lait. 
Uuden lain laatiminen alkaa siinä ministe-
riössä, jonka toimialaan asia kuuluu. Lain 
valmistelussa kuullaan asiantuntijoita ja 
eri tahojen näkemyksiä. Lakiesitystä käsi-
tellään eduskunnassa sekä suuren istunto-
salin täysistunnossa että valiokunnissa. 

Tavalliset lait hyväksytään, jos yli puo-
let kansanedustajista kannattaa hyväksy-
mistä. Perustuslain muuttaminen tarvitsee 
kahden kolmasosan enemmistön taak-
seen. 

Lakiesityksen tie laiksi kestää eduskun-
nassa tavallisesti muutamia kuukausia. 
Lähes kaikki eduskunnan päätökset teh-
dään valiokuntien mietintöjen pohjalta. 
Eduskunnassa on 14 erikoisvaliokuntaa. 
Lait ja säädökset julkaistaan suomeksi ja 
ruotsiksi. Eduskunta voi asettaa myös tila-
päisiä valiokuntia.

 Luottavainen yhteistyö taattava
Suomen voimassaoleva oikeusjärjestel-

mä muotoutui Venäjän keisarihallituksen 
jälkeen. Suomen kansa oli sekä oikeutet-
tu että velvollinen ottamaan kohtalonsa 
omiin käsiinsä. Suomen muuttunut valtiol-

linen asema edellytti tällöin perinpohjaisia 
muutoksia julkisen oikeuden alalla. 

P. E. Svinhufvud muodostaessaan en-
simmäistä maan hallitusta v. 1917 selitti 
että ”tärkeämpi kuin raha kaikkien edis-
tystehtävien suorittamiseksi on kuitenkin 
järjestyksen ja rauhan palaaminen maa-
hamme. Tämän aikaansaamiseksi tarvitaan 
sekä eduskunnan että hallituksen yhteisiä 
ponnistuksia luottavaisessa yhteistyössä.” 

Mutta tästäkään ohjelmasta ei puuttu-
nut sosiaalisia uudistuksia. Sen ytimenä 
oli se, että maa oli ensin saatava täysin 
riippumattomaksi sekä rauha ja järjestys 
maahan. 

Svinhufvudia tässä julistuksessa vahvas-
ti tukivat E.N. Setälä, K. Kallio, O.Talas, 
H. Renvall, Y.E. Pehkonen, Arthur Castrèn, 
Jalmar Castrèn, O.W.Louhivuori. Hallitus 
antoikin joulukuun 4: pnä Suomen kansal-
le itsenäisyysjulistuksen ja julkaisi pää-
kohdat. Eri vaiheitten jälkeen joulukuun 6. 
pnä 1917 istunnossa hallitus teki eduskun-
nalle esityksen uudeksi hallitusmuodoksi, 
joka on rakennettu sille pohjalle, että Suo-
mi on riippumaton tasavalta. 

Itsenäinen Suomi aloitti oman lainsää-
däntötyönsä, jossa taloudellisilla toimen-
piteillä oli merkittävä sijansa.

Aune Räsänen,  
Vehmersalmi

Oikeuslaitoksen kehitys Suomessa- sarja jatkuu. 
Seuraavassa lehdessä: Uuden lain soveltaminen ja 
käyttöönotto. 

 

 Tänä uamuna näen ihanan naesen,
lempeän lämpöesen kaanokaesen.
Katon kaanotarta silimilläni,
siinä hän nukkuu vierelläni.
 
Viime yönä kahtelimme keltasta kuuta,
halasimme toesiamme ja annomme suuta.

Nyt minä kahtelen ihaellen,
vieressäni makkoo keijukaenen.
 
Niin, hän on minun enkelini,
herttaenen elämänkumppanini.
 

Erkki J. Vepsäläinen

Ihana Naenen



��                                                    AAKUSTI  3/2009          AAKUSTI 3/2009                                                     43

Aapelilta tuilj kuuves CT-iänite! Niin-
ku nimihii sannoo, niin se sisältää uutta ja 
vanahoo. Aapeli halus kunnioettoo vana-
hoja kuplettimestareita levyttämällä hei-
jän hengentuotteitaan.

Iivari Kainulaiselta on herkkä viisu ni-
meltään ”Marin kanssa sootelemassa” ja 
Tatu Pekkariselta  meleko haaska ”Laalu 
Marj-Lovvisasta”. Eino Kettusen sanot-
tamassa rallissa kerrotaan ”Ruunaan Rii-
tasta”. Sävelen siihen on luatinna ite Esa 
Pakarinen.

Sitten piästää jo varsinaiseen ”sanasep-
poon” eli Repe Helismaahan. Hänen 
sanotuksia on ja osin säveltämiään rallia 
iänitteellä on kolome. Rempsee ralli ”Sor-
sanmetästyksestä”, veekee tarina ”Etana 
asialla” sekä hempee Repen kertomus Pa-
riisin reessusta; ”Pigalle ja Montmartti”.  

Repen poeka, Markku Helismaa anto 
luvan rallien savonnukseen. jonka teki 
Veikko I. Huuskonen.

Niin, ja sittä on vielä mukana haaska 
vanaha juttu: ”Helena ja Heluna”, siinä

Aapeli panj uutta ja vanahoo CT:lle
Aapelin riitapukarina on Pali.

Uuvesta tuotannosta on maenittava mm. 
haekee valssi: ”Luojan lintu”, joka kertoo 
räkättirastaan sielun elämästä. Myös savo-
laesen miehen tarina: ”Herkkä mies”, ee 
jätä mittään arvaelun varraan.

”Kierrätysjenkka” opettaa kuulijoo ym-
pärisöystävälliseks. Mehtä ja mehtäteolli-
suus on ollu viimeaekona tapetilla. Aapeli 
osallistuu asiaan laalulla: ”Kaikki lähtöö 
metästä”.

Mukana on myös rallit: ”Päevän työ” 
ja ”Puutostaati” joehin sisältö seleviää 
kun kuunteloo ko. rallit. Sitten ihan vihon 
viimesenä mut  ee  huononpana on tarina 
”Pöljän poejasta”.

Iänitteen on tuottanna ja sitä myöpi 
Ohjelmapalvelu Viihtor Ky. CT:tä het 
suatavissa suoraan tuottajalta kottiin toi-
mitettuna hintaan 15.00 €. Tillaakset joko 
puhelimella 0400 386270 tae  s-postilla: 
viihtor@dnainternet.net

Tallus viittaa heinäkenkiin

Kirjailija, ex-europarlamentaarikko, 
-kansanedustaja, -poliitikko  Lasse 

Lehtisen uusimman kirjan Viiden vuoden 
kakku Päiväkirjan lehtisiä vuosilta 2003-
2009 (WSOY)  julkistus  kuului tämänvuo-
tisen  Kirjakantin uutisiin. Tokihan ilmes-
tymisen sinällään ei pitäisi olla uutinen, 
vasta sisältö, mutta kun tämä korkeakir-
jallinen väite on naurettu kumoon syksyn 
kirjamarkkinoilla  Viiden vuoden kakun 
sisällöstä voinee jotakin lausua tekijän 
omien lausuntojen perusteella.  Nimi tar-
koittaa vapausrangaistusta ja ehkä viiden 
vuoden huki  Euroopan parlamentissa va-
paalle miehelle sellaiselta tuntuikin. Näinä  
vuosina hän laskee seisoneensa lentoken-
tällä sukkasillaan turvatarkastuksessa  vä-
hintään kaksi kertaa viikossa  ”tuli joskus  
mieleen että  ajan voisi käyttää hyödylli-
semmin”.

Ainakin Lehtinen hän on käyttänyt ai-
kaa asioiden muistiin merkitsemiseen. 
Onpahan jälkeenpäin mitä kertoa, ja sitä 
riittää vaikka kirja hänen mukaansa kattaa 
vain kymmenkunta prosenttia parlamen-
tissa vietystä työajasta.

Säännönmukaisesti Savon mafian jäse-
neltä,  Kaapunnin pojalta halutaan kuulla 
todistus mitä etua savolaisuudesta on maa-
ilman turuilla kulkeissa. Lasse Lehtinen 
on muotoillut   diplomaattisen selvityksen, 
jossa hän viittaa vanhojen sivistyskielien 
käytäntöön. 

Savolaisessa puhetavassa, jossa ei kos-
kaan  puheenaolevasta asiasta töksäytetä 
ratkaisuksi  Kyllä tai Ei  on apua neuvot-
teluissa. Kun savolainen  muotoilee vasta-
ukseksi  ”suattaahan se olla niinnii”, voi 
vastapuolelle syntyä ajatus, että tämä on 
samaa mieltä hänen kanssaan, vaikka to-
dellisuudessa onkin  aivan  päinvastaista 

Lasse Lehtiselle kuuluisi
ainakin ahkeruuspalkinto

mieltä. Savolaisen mielipiteelle jää liik-
kumavaraa, joskin Lehtinen viisaasti jät-
ti kertomatta missä vaiheessa lopullinen 
vastaus esitetään. Sääntöä tuskin siihen on 
olemassakaan. 

Keveyttä ei meillä arvosteta, mutta  kol-
men vuosikymmenen aikana kirjoittamil-
laan 31 ajankohtaisella dokumenttikirjalla 
ja  muistelmilla  Lehtinen on  hämmäs-
tyttävä ilmiö kirjallisuudessa. Tavan luki-
jalle ne ovat lisänneet tietoa siitä  miten 
ajankohtaisista asioista vallan kamareissa 
ajatellaan.  Savonia -kirjallisuuspalkin-
toa ei nykyisten sääntöjen mukaan doku-
menttikirjallisuudelle voida jakaa, mutta 
ylimääräinen ahkeruuspalkinto hänelle jo 
kuuluisi. 

Eila Ollikainen   

Kuudennen Kirjakantti-kirjallisuusta-
pahtuman suosituimmaksi tilaisuudeksi 
nousi kirjailija-kuvataiteilija Hannu Väi-
säsen ja radiotoimittaja Tarleena Sam-
malkorven tiivistunnelmainen keskustelu 
Kuopion kaupunginteatterilla. Kirjallisuu-
den ystävät täyttivät myös Kummin aitan 
sekä Marko Kilven Dekkari ja dokument-
ti -keskustelussa että Jarmo Papinnie-
men, Jorma Ranivaaran ja Tuula-Liina 
Variksen Mitä Suomen pitäisi lukea? -pa-
neelissa. 

Lasten ja nuorten Kirjakantti tavoitti 
yhteensä liki kaksituhatta pohjoissavolais-
ta koululaista. 

Kirjakantin kävijämäärä oli 3500. Kä-
vijöitten kommentit ovat olleet kiittäviä 
korkeatasoisesta ohjelmasta, mielenkiin-
toisista vieraista ja ajankohtaisista keskus-
teluista. 

Ritva Kolehmainen 

Tiivistunnelmainen Kirjakantti 2009

Talluskylä on virkee paekkakunta 
Tervossa Pohjoes-Savossa. Muitae 

Talluksija on olemassa, myös sukunimi-
nä.

 Vuan mikä on tallus? 
Tulloo ensinnä mieleen sottiin aejan 

tallukas, tallukkaat, huovasta, sarasta 
ym.valamistetut lähinnä talavikengät, 
alun perin puoelsiääreen ylettyvät ikiva-
nahat “siärystimet”, joeta oovat käättä-
neet esmerkiten muinaeset suomensukui-
set ja vieläe pohjolan asukkaat Lapissa 
ja Siperjassa näätäkse esittellöövät.

 Männeinä aekoena tiälläe Savossa 
ja muuvallae oovat immeiset niitelleet 
jäkkiä ja rantaheinee pitkälle järvee ja 
kuivanneet. Niiton sitten käätetty pae-
ten rehuks, myös kenkiin pohjallisina. 
Näenpä tallukset oesivat alun perin 
heenäkengät, joessa vartta on pitännä 
olla tarpeen mukkaan.

 Tallukkaella, talluksilla on tallus-
tettu veissä heiniin piällä ja talluskeltu 
hiljalleen tae uppuroetu hangessa...

Risto Jääskeläinen
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Maukasta
savon kieltä
seitsemänä

päivänä
viikossa,

edullisesti
kotiin

toimitettuna

www.savonsanomat.fi

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


