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tätyöskentelystä on puhuttu parikolmekymmentä vuotta. Aika
vähäiseksi se on jäänyt. Mutta nyt
voimme odottaa siitä tulevan totta. Valokuitukaapelien tavoittaessa kylät ja kodit
on niiden kapasiteetti rajaton ja energiantarve mitätön langattomiin radioaaltoihin
verrattuna. Varsinainen uusi syy on sähköherkkyyden yleistyminen ja toiminnan
vaikeus suurissa keskuksissa, jossa säteilyä
ei pääse pakoon. Joka kymmenes saa jo
oireita, pahimpana pään kasvaimet. Nyt
tiedämme, että 1600 tuntia kännykkäpuhetta kaksinkertaistaa kasvainvaaran.
Kännyköitä on jo enemmän kuin maassa
asukaita. Se on liki jokaisella lapsella
viimeistään kouluiässä. Suomi allekirjoitti
varovaisuusperiaatteen vajaa vuosikymmen
sitten lasten suojelemiseksi, mutta on jättänyt sen kuolleeksi kirjaimeksi. Pohjoismaiden Ministerineuvosto on v. 2000 todennut
tuon teknologian tavallisimmaksi työympäristöongelmaksi. Mobiiliteknologia sai
potkua sotien jälkeen armeijoiden piirissä.
Sen edut ovat ilmeisiä. Mutta sen haitoista
ei ole juuri kerrottu. Liiallinen ionisoimaton kuten ionisoivakin säteily on haitallista.
Myös ionisoimaton säteily katkoo solujen
perintötekijöitä, rikkoo proteiinien rakenteita, aiheuttaa hapetusstressiä, iho-oireita,
vaikuttaa hermosoluihin, sotkee aivojen
melatoniinieritystä ja aiheuttaa unihäiriöitä
ja uupumusta. Se sotkee muistia ja rikkoo
aivoverisuoninestettä eli aivoihin pääsee
sinne kuulumattomia aineita. Kun kännykkää totutaan käyttämään toisella korvalla,
ongelmia esiintyy juuri pään sillä puolella.
Kännykkäpakkaukset eivät kerro mitään
terveyteen liityviä tietoja eikä kännykän
liikakäytöstä varoiteta. Kännyköiden turvallisuustutkimuksessa mitataan vain pään
muotoisen astian suolaliuoksen lämpötilan
nousua, ja keskiarvoistetaan se vielä kuu-

den minuutin osalta. Jokainen ymmärtää,
ettei tällä mitata ihmisen aivojen hermosolujen vuorovaikutusta eikä hermoverkkoja. SAR-arvo ei tietenkään takaa jatkuvan
käytön turvallisuutta.
Kännykät tarvitsevat tukiasemia. Mitä
kauempana tukiasema on, sitä enemmän
energiaa kännykkä puskee. Tukiasemiin
johtaa paksuja kaapeleita, eli paljon
”puhalletaan” sähköä harakoille, sillä ne
ovat aina päällä. Linnut eivät tee pesäänsä
tukiasemille, ei edes välittömään läheisyyteen. Linnut myös kaikkoavat. Tukiasemia
ei tulisi olla asuntojen, lastentarhojen eikä
koulujen rakenteissa. Myöskään työtiloja ei
saisi olla niiden säteilykiilassa.
Kännykkä purkaa säteilyä ihmisen
päähän ensi sijaisesti puheen aikana. Mitä
vähemmän puhuu, sitä pienempi on tuo
kuorma. Mitä kauempana tukiasema on,
sitä enemmän säteilyä tarvitaan. Pahimmillaan kännykkä on ihmisen puhuessa ”peltipurkissa” eli autossa, raitiovaunussa ja
bussissa sekä rakennuksessa, jos sen seinät
on verhottu metallilevyillä. Lentokoneessa
ei saakaan puhua.
Pahimmin altistuneet ihmiset voivat
herkistyä niin, etteivät he voi käyttää
kännykkää tai muita radioaatoja lähettäviä
laitteita. Monet pitkälle koulutetut, insinöörit, ekonomit, juristit, jopa lääkärit ja
kirjailijat ovat eläneet ainakin kahden radiolähettimen (kännykän ja läppärin) orjina
liki yötä päivää. Kenties nuo laitteet ovat
jopa makuuhuoneessa ja toinen tyynyn alla.
Onneksi oireet lievittyvät kännykkäpaastolla sähkörauhallisessa ympäristössä. Toimintakyky näyttää myös palautuvan. Siinä
valokuitutekniikka on avainasemassa. Nyt
alkaa terveysperusteinen maalle muutto.

Osmo Hänninen,
puheenjohtaja, päätoimittaja
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Kuopio oli murrepiäkaapunti
ainakin murretorin ajan

Kuopion satamatorin kesä oli täynnä katsottavaa ja
koettavaa. Asuntomessut vetivät laivoille ennätysmäisen
matkustajamäärän. Oikealla kulttuurilautakunnan edustaja Kari Turunen julistaa Kuopion murrepiäkaapunniksi.

J

os Kuopion kauppatorille kaivussa
oleva kuoppa - joka joidenkin mielestä palautuu kaupungin nimen juuriin (vrt. kuopia) - on jotakin myönteistä
saanut aikaiseksi niin ainakin on pakottanut etsimään immeisille uusia olopaikkoja. Niinpä Kuopion satama heräsi elämään
vuosien hiljaiselon jälkeen, toivottavasti
myös tulevina vuosina.
Sinisenä siintävä Kallavesj, Kallavesj,
laivojen huutelu, värikkään Taidetorin
kauppiaat ja joutilaan oloisena kuljeskeleva väenpaljous. Sehän sopi ympäristöksi
Savon kielen seuran murretorille naisten
elikkä akkain viikolla 19.-24.7. Ehdottomana supertarjouksena helletakuu!
Avajaispuheessa kaupungin kulttuurilautakunnan edustaja Kari Turunen intoutui julistamaan Kuopion valtakunnan
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murrepiäkaapunniksi, mikä ei hullumpi
titteli olisikaan. Jokainen kaapuntilainen
voisi osallistua brändin rakentamiseen,
kuten Turusen jutussa torin varrella ikkunanpesussa keikkunut naisimmeinen.
Polliisi Oiva Karhunen kulki ohi ja hoihkaisi: ”Pöksys näkyy !” mihin tikkailta
tuli kipakka vastaus: ”Jos häirihtöö niin
voen minä ottoo poeskii!” Juttu jäi kääntämättä englanniksi kuten muu puhe -ehkäpä onneksi.
Savon Kielen Seuran puheenjohtaja
Osmo Hänninen piti murretoria sosiaalista pääomaa kartuttavana, saavathan
muualle muuttaneet kotiseudulla lomalla
käydessään kuulla lapsena puhumansa
kieltä.
Maakunnalliset ja valtakunnalliset
murrrekilpailut ovat myös nostaneet esiin

monta savolaista murteen taitajaa, hän
muistutti.
Tuoreimpana heistä esittäytyi lavalla
tämänvuotinen Savon murremestari Marjatta Miettinen Iisalmesta. Murteet ovat
nykyään niin trendikkäitä, että kuulema
kesätapahtumiin esiintymään olisi ollut
kysyntää enemmän kuin on ehtinyt ja halunnut lähteä. Ei ihme, sillä takapenkin
ukkojen kommentti mestarista oli ” haaskan näkönen tyttö ”.
Harrastajanäyttelijänä Ylä--Savossa
tunnettu murremestari kertoi jutun Hartikaiskasta, joka tulee Jussia hieromaan,
ja keikka päättyy onnellisesti naimisiin.
Ihmisten kohtaamisella monta kippeetä
hoituu.
Puijonlaakson Taivaanpankolta maisemia katseleva Irja Turunen esitti uusia
Kuopio - kotiseuturunoja. Veikko Itkosella oli tallessa Unto Eskelisen edellisten
asuntomessujen avajaisiin kirjoittamia
ajatuksia, joiden inspiroimana hän on löytänyt uudelta messualueelta Saaristokaupungista rehevän naisihmisen muotoja.

Vanhain miesten rokki ja akkain trio
Kuopion pelimannit soittelivat avajaisissa savolaisten kansanpelimannien tekemiä sävellyksiä, joita juontaja-pelimanni
Seppo Kononen asiantuntevasti esitteli.
Kipakkatahtinen polkka on hänen mieles-

Koillissavolaisilla oli kerrottavaa patsi
omista, etenkin naapureiden asioista. Eeva
Huotari, Lauri Happonen ja Anna-Liisa
Happonen Seppo Konosen haastateltavina.

tään yhtä kuin ”vanhain miesten rokkia”.
Savolaisia kansanmusiikin mestareista tuli
esiin muistettavina niminä vaikkapa Tuure
Niskanen Pielavedeltä, Optatus Raatikainen ja Juokki Nousiainen Sisä-Savosta.
Eivät nyky-mummot jää vauhdista,
todisti Koillis-Savosta vehmersalmelaisten naisten trio Suoma Koponen, Pirjo
Mönkkönen ja Hilkka Lankia. Leidit lavalla esittivät vesihenkisiä lauluja ja koreografiaa, onhan Vehmersalmi
vesistöisimpiä kuntia Pohjois-Savossa.

Murremestari Marjatta Miettinen Radio Savon toimittajan Heidi Törnroosin haastateltavana vasemmalla,
keskellä Vexi Itkonen panee parastaan ja oikealla Irja
Turunen lausuu Puijonlaaksossa syntyneitä runojaan.
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Tuusniemeläisten ”oekeihin immeisten”
nimityksen taustasta antoivat tunnetut vaikuttajat Anna-Liisa Happonen ja Lauri
Happonen hiukan poikkeavat selitykset,
mutta oleellista oli Leppävirran rovastin
vertailu nilsiäläisten papinpalkaksi tuomiin kissakukkoihin. Nykypäivänä arvostusta antaa tieto kunnan hyvästä talousasemasta. Velattomaksi pääsemiseen
Lauri Happosella oli viisas neuvo: ”Ee
piä ostoo mitä tarvihtoo vuan sitä mitä iliman ee tule toimeen”. Liikuntavammaisten puolestapuhujana Eeva Huotari antoi
pyyhkeitä asuntomessuille liikkumismahdollisuuksien unohtamisesta.
Tulipa myös tietoon, että että ensimmäisen sukupuolineutraaliin avioliittoon
vihkimisen toimitti takavuosina Tuusniemen iäkäs kappalainen Sälekivi. Tahdotko?-kysymykseen oli vihkijä hajamielisyyksissään muuttanut toisen osapuolen
nimen samaksi sukupuoleksi, mutta kukapa siinä tilanteessa arvaisi sanoa ei. Kun
pari myöhemmin kyseli piispa Sormuselta
mahdollisuutta oikaista virhe, tämä oli
vastannut, että käyhän se jos nauramatta
pystytte!

Makupaloja maakunnasta
Karjalaisten päivänä haitarimusiikkia
soitti Ilmo Piirainen kumppaneineen.
Salmin murteen taitajien Kari Koslosen
ja Viktor Jetsun ollessa äänessä kuuli-

jakunta koetti parhaansa mukaan ”ellentää”.
Yläsavolaiset savolaiset toivat torille
makupaloja tulossa olevasta Ysti-festivaalista. Pelimanni Petra Lisitsin-Mantere
kertoi terveisiä esiintymisestä Shanghain
maailmanäyttelyssä Kiinassa, ja kansanmusiikkiyhtye Mahottomat lauloi aidoista
asioista kuten saunasta ja kalakukosta ja
Heinäahon näytelmäpiiri muista maaseudun elämän hauskuuksista..
Sisäsavolaisten päivänä lavalla oli vain
Kalevalan savontaja Matti Lehmonen
kitaroineen ja Unto Lehtonen haitareineen, mutta laatu korvasi määrän. Näkövammaisten asioista pistäytyi kertomassa
Pirkko Räsänen.

Aapeli ja hänen orkesterinsa
Murretorin päättäjäispäivää isännöi kitaroineen Aapeli Rummukainen, joka
kertoi kaksi kertaa käyneensä häviämässä
SM-kuplettimestaruuskilpailut. Esiintymiset ja kasettimyynti ovat pitäneet leivässä.
Oma taustaorkesteri kulkee mukana muovikotelossa.
Aapelin huumorissa on joskus vakava
häivähdys. ”Voe Luoja kun rankasit lastas,
marjarosvoksi synnytit ja nimeksi räkättirastas.”
Saimi Miettinen kävi antamassa yleiset kalakukon naatintaohjeet. Edellisvuoden murremestari Jouko Kröger valitti
savolaisten joutumisesta EU:
n erityistarkkailun kohteeksi.
Ensin oltiin kieltämässä soutuveneen tervaaminen, vaikkei
mualimassa parempoo hajua
kuin tervan tuoksu olekaan.
Tämän kevään asia on kalansiivuulaitos onkiahvenille.
Krögerilläkin oli ohjeet paLyyli Arhipovin karjalaista
energiaa siivittivät Kari Koslonen (vas), Viktor Jetsu sekä
Ilmo Piirainen haitareineen.

 AAKUSTI 3/2010

rin kilon ahvenkukon nauttimiseen. Tarvitaan puolen kilon voipaketti, koivupuinen
puukko ja kahveli. Lautanen on tarpeen
jos paikalla on naisväkeä. Jos kukko ei
tule kerralla syötyä, se kannattaa kääriä
paperiin ja laittaa jääkaappiin muiden tavaroiden taakse piiloon, neuvoi Kröger.
Puolen tunnin kuluttua voi hyvillä mielin
jatkaa syömistä.

Yhden miehen sota jiistä
Karjalaista syntyperää olevasta Esko
Niemisestä korvakuulolla tullut niin savolainen, että hän rohkenee neuvoa syntyperäisille murteen oikeinkirjoitusta. Puhutussa kielessä tärkeä muljaatus elikkä
jii merkitään kirjoitettaessa totutusti loppuun: tulj, mänj. Niemisen mielestä pitäisi merkitä siinä missä se kuuluu eli kerakkeen eteen : tujl, mäjn.
Eversti evp on käynyt asiasta yhden
miehen sotaa, vaikkei hän ole teorioineen
yksin. Professori Lauri Kettunen oli samaa mieltä, mutta joutui taipumaan yleiseen käytäntöön. Esko Nieminen on kirjoittanut oikeinkirjoitusoppaan Uapisen.

”Mutta ettehän te usko sittenkään” hän
kokemuksesta epäili.

Sonkajärveltä mualimalle
Murretorin viimeisen esityksen Eino
Leinoa vetäisi Heimo Seppänen, ja yleisö hajaantui hiljalleen. Kaksi tyylikästä
naista kääntyi jututtamaan lavan vierellä
Aapeli Rummukaista. Savolainen mies
ei helpolla häkelly, mutta tällä kertaa hän
on hiukan hämillään että mistä hyvästä
tämä?
”Tuntui niin kotoisalta kuunnella”,
Jouko Kröger,
murremestari mallia 2009, pahoitteli EU-kontrollia.

Esko Nieminen (oik.) käy
kieliasusta yhden miehen sotaa.

Mahottomat-yhtye esitti skifflemusiikkia. Vasemmalla yhtyeessä vierailevana taiteilijana pimpparautoineen esiintynyt juontaja Seppo Kononen, Reijo Ruotsalainen huuliharppu, Eero Lehtola narubasso, solisti Anneli Valta-Lisitsin, Maarit Partanen hanuri,
Ari Ruotsalainen kitara sekä haitaristi Petra Lisitsin-Mantere.
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ihastelivat Helena Hallenberg ja Päivikki
Kumpulainen. He olivat turisteja mutta
tutulla maaperällä. Sisarukset ovat kotoisin Sonkajärveltä, josta ovat olleet poissa
jo vuosikymmenet. Lähimmät sukulaiset
ja tuttavat ovat Kuopiossa, ja täällä he
vierailevat säännöllisesti.
Helena Hallenberg on naimisissa ja asuu
Hollannissa juustokaupunki Alkmaarissa,
Päivikki Kumpulainen Helsingissä.
Kun murretta ei kuule eikä puhu jatku-

vasti, korva herkistyy sen erikoispiirteille.
”Miten rikasta kieltä savon murre on, nyt
sen huomaa ”, vakuuttavat naiset yhdestä
suusta, ja taitaa osa kiitoksista kohdistua
myös Aapelin notkeasti sujuviin kuplettiteksteihin.
Ensi kesänä heinäkuussa murretorilla
satamassa tavataan.

Tyylikäs pari Vehmersalmelta Aune ja
Jarmo Räsänen murresanoman ääressä.

Maailmalta
saapuneille
entisille sonkajärveläistytöille
Helena Hallenbergille ja Päivikki Kumpulaiselle Aapeli
Rummukaisen
murre ja kupletit kuulostivat
korvaan niin
kotoisilta, että
esitysten jälkeen piti tulla
kiittelemään.

Teksti: Eila Ollikainen
Kuvat: Teuvo Laakkonen,

Eila Ollikainen

Kallaveen iärellä
Katellessa Kallavettä ja satamoo sommoo
se on silimille oekeen hempeetä hommoo.
Veenpinta väläkehtii niin kaaniisti
laeneet liplattelloo kommeesti.
Tiällä kesäimmeeset parveeloovat
ulapalla laevat huuteloovat.
Passoo Kallaveen iärellä viettee lommoo
seelata Savonmuan seotua sommoo.
Murretorin rannalta: Irja Turunen
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Petäjäsaaren 6.3.1939 taistelusta
muistopäivä nilsiäläistaistelijoille

ienten valtioiden kohtalona on usein
vain vikistä kun suuret valtiot toteuttavat valtapyrkimyksiään. Näin tapahtui
myös 1930-luvun lopulla kun Saksa ja
Neuvostoliitto järjestelivät etupiirejään
Molotov-Ribbentrop sopimuksella. Elokuussa 1939 Suomi huomasi kuuluvansa Neuvostoliiton etupiiriin kuten Viro,
Latvia ja Liettuakin jotka kukin tavallaan
joutuivat taipumaan ankaran painostuksen
edessä. Puolan kohtaloksi tuli kokea jako
asein.
Suomen vuoro saada kutsu neuvotteluihin tuli lokakuussa mutta sitkeät keskustelut vaikeine ehtoineen päättyivät marraskuun alussa. Sen jälkeen Neuvostoliitto
etsi tekosyytä hyökätä. Sellaiseksi lavastettiin tykistökeskitys Mainilan kylässä
Karjalassa 26.11.1939. Neuvostoliitto
väitti antamassaan nootissa Suomen syyllistyneen provokaatioon, jossa oli saanut
surmansa 13 Neuvostoliiton sotilasta.
Sota alkoi 30.11.1939 ja kesti 105 päivää maaliskuun kolmanteentoista päivään
saakka päättyen Moskovan rauhaan.
Sodassa kaatui suomalaisia n. 27 000
ja haavoittui n. 44 000. Vastustajan uhrit
olivat vielä suuremmat eli 127 000 kaatunutta ja 265 000 haavoittunutta.

Petäjäsaari oli kova paikka savolaisille
Suurimpia yksittäisiä pitäjiä kohdan-

Pitkärannan edustan veren kostuttamat
saaret olivat Talvisodassa kohtalokkaita.
neet tappiot tulivat Laatokan Karjalan
Pitkärannasta, jossa Kitilän – Koirinojan
suurmottitaisteluun liittyvä Petäjäsaaren
taistelu satutti kipeästi Rantasalmea, josta
kaatui yhtenä päivänä eli 6.3.1940 peräti 46 taistelijaa. He kuuluivat 12. divisioonan JR 35:n kuudenteen komppaniaan
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lähes yksinomaan. Samassa taistelussa sai
surmansa myöskin 23 nilsiäläistä soturia.
He kuuluivat Kuopiossa YH:n aikana perustettuun JR 38:n 7. komppaniaan ja 3.
konekiväärikomppaniaan. Tämä Petäjäsaaren taistelu on jäänyt julkisuudessa vähälle huomiolle.
Kolmas yhtä paikkakuntaa kohdannut
suurtappio on sen sijaan saanut enemmän
huomiota.
Kyseessä on Äyräpään kirkonmäen
taistelu jossa sai surmansa 42 nurmolaista. Taistelusta on kirjoittanut Antti Tuuri
Talvisota-romaanissaan, josta valmistunut
elokuvaversio, on tehnyt tapahtumat tutuksi suurelle yleisölle.
Tällaiset yhtä paikkakuntaa koskettavat tapahtumat olivat mahdollisia vielä
Talvisodassa, jossa yksiköt koottiin sotilaspiireittäin tietyn aluejaon mukaisesti. Tuolloin kulkuyhteydet olivat varsin
puutteelliset ja hitaat puoltaen keskitystä.
Myöskin yksikön henkilöstön tuttuus paransi joukon yhteenkuuluvuutta.
Järjestelmää muutettiin kuitenkin kiireesti epäkohtien tullessa järkyttävällä
tavalla ilmi kuten Petäjäsaaren taistelun
jälkeen Rantasalmella ja Nilsiässä.
Perehtymättä laajemmin sotatapahtumien kulkuun tilanne kehittyi seuraavalla
tavalla. Kenraalimajuri Woldemar Hägglundin komentama IV armeijakunta ja
sen tässä tapauksessa keskeiset divisioonat
12.D ja 13.D olivat saarrostushyökkäyksellä motittaneet kaksi Neuvostoliittolaista yksikköä eli 168.D ja 18.D:n. Jälkimmäisen yksikön motit olivat jo pääosin
laukaistuja, mutta 168.D:n muodostama
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Kitilän suurmotti oli taistelukykyinen. Sen
huolto tapahtui Laatokan jäätä pitkin.
Suomalaiset yksiköt olivat miehittäneet
motin edustalla olevat saaret ja häiritsivät
tehokkaasti kuljetuksia jäätiellä. Tiestä
muodostui ”Kuoleman tie” sillä sen varsille kerääntyi satojen hevosten ja vainajien röykkiöt. Saaret aiheuttivat pysyvän
uhkan ja vihollinen päätti eliminoida sen
rajulla hyökkäyksellä.

Viisi saarta avainasemassa
Motti oli valtavan suuri ja rintaman pituuskin oli 26 kilometriä. Se rajoittui Laatokkaan ja sen Koirinoja-nimiseen lahteen.
Lahden keskiosassa oli useita kallioisia
saaria, joista osan suomalaiset miehittivät
tammikuun puolivälissä. Petäjäsaari, Putkisaari ja Vuoratsu olivat miehittämättömiä, mutta Maksimansaaresta ja Vihkimäsaaresta taisteltiin ennen miehitystä.
Maksimansaaren valtauksen yhteydessä kerrotaan, että hiihdon kolminkertainen
maailmanmestari Pauli Pitkänen toimi
hiihtolähettinä ja kävi tarkkailemassa tykistön osumia ja toi tiedon, jolloin tykistön
osumatarkkuus edelleen parani. Valtausta
johti nilsiäläinen alikersantti Einari Kokkonen, joka myöhemmin yleni kapteeniksi asti ja oli Väinö Linnalle vänrikki Vilho
Koskelan esikuvana.
Näiltä haltuun otetuilta saarilta häirittiin mottiin menevää huoltoliikennettä heti
20.1. alkaen ja maaliskuun alkuun mennessä arvioitiin vihollisen menettäneen
parituhatta hevosta ja saman verran kuormaston henkilöstöä. Suomalaisia joukkoja
oli kuitenkin liian vähän ja Maksimansaar-

ta, josta oli suora näköyhteys huoltotielle,
miehitettiin vain 12-14 miehen voimin.
Näitä miehiä vaihdettiin jatkuvasti.
Petäjäsaaren puolustuksen kannalta
oleellinen heikennys tapahtui, kun vihollinen miehitti läheisen Putkisaaren pohjoispään. Välissä oli vain 70 metrin levyinen salmi Petäjäsaareen. Lisäksi saaressa
oli suojaisa kalliorotko, jossa hyökkääjät
saattoivat järjestäytyä hyökkäykseen.
Huoltotien tappioiden kasvaessa vihollinen alkoi kiinnittää yhä kasvavaa huomiota saariin ja niiden miehittäjiin. Ensimmäinen suurimittainen hyökkäys alkoi
27.1. ja jatkui viisi päivää. Tykistö ylivoima oli musertava kuten myös miehistön
osalta arvioiden mukaan kaksikymmen
kertainen. Tankkejakin taisteluun osallistui viisikymmentä. Omia lentokoneita ei
näkynyt, mutta vihollisia sitäkin enemmän.

Saarten puolustuksessa 550 miestä
Helmikuun puolessa välissä Petäjäsaareen hyökkäsi 204. Laskuvarjoprikaatin
yksikkö, jonka onnistui vallata saaresta
noin puolet, mutta tässä vaiheessa saatiin
vahvistuksena kolme joukkuetta ja saari
saatiin vallattua takaisin kokonaisuudessaan. Venäläisen valiojoukon kokonaistappiot olivat 80 %:n luokkaa ja arvellaan
osaltaan aiheuttaneen myöhemmän ratkaisutaistelun armottomuuden.
Kun Konnunkylän motti oli saatu laukaistua jäi jäätie ainoaksi huoltoreitiksi ja
paine alkoi kasvaa. Saaria oli puolustamassa vain 550 miestä ja mm. panssarintorjuntakalustoa oli vain yksi ruotsalainen 20

mm:n ”norsupyssy”.
Maaliskuun
alkupäivinä vihollisen
joukkojen
sekä muun kaluston liikenne vilkastui
tavattomasti,
mutta armeijakunnan esikunnasta ei
ollut apua anNilsiäläisritari Einari
taa.
Kokkonen oli mukana
”Saaret on
saarten puolustamisessa.
pidettävä” armeijakunnan komentaja Hägglund ilmoitti
eversti Urho Tähtiselle lyhyesti: ”Viimeiseen mieheen”. Petäjäsaaren päällikkönä
taistelun aikaan toimi reservin luutnantti
Ahti Suhonen, siviilissä Viipurin kirjastonhoitaja. Hän kävi esikunnassa edellisenä yönä pyytämässä, että voisi vetää
miehensä pois saaresta pimeyden turvin.
Lupaa siihen ei annettu.

Kuudennen päivän pimeys
laskeutui hiljentyneiden saarten ylle
Aamulla klo 7 maaliskuun kuudennen
päivän aamuna alkoi voimakas tykistökeskitys, joka kesti pari tuntia. 37. moottoroidun divisioonan (37 Mt.D) komentajalle
Vladimir Borisoville oli annettu määräys
vallata saaret ja vahvennukseksi komennettiin vielä kolme hiihtoeskadroonaa.
Arviolta 7000 miestä hyökkäsi 35 tankin
tukemana Petäjäsaareen. Tykistö mouka-
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roi saarta lähes 12 000 kranaatilla.
Puna-armeijan lentokoneet tekivät 552
taistelulentoa ja pudottivat 90 tonnia pommeja. Puolilta päivin osa saaresta oli menetetty ja taistelu keskittyi saaren pohjoisosaan. Tässä vaiheessa saaren päällikkö
luutnantti Suhonen antoi luvan haavoittuneille poistua saaresta. Tästä eteenpäin
jokainen sotilas kävi omaa sotaansa.
Lauri Immosen kirjassa ”Unohdettujen
rintama” on kuvaus mm. loppuvaiheen tapahtumista.
”Kello 17 aikoihin laukaukset loppuivat, saaren viimeinenkin puolustaja oli
kaatunut. Viholliset kiertelivät maassa
makaavia haavoittuneita ja iskivät pistimillä… … Liekinheittäjävaunut sytyttelivät korsuja palamaan. Vihollinen juhli
valtaustaan, balalaikka soi ja laulunloilotus kuului hiljentyvässä illassa.”

Lähes kaikki kaatuneet jäivät kentälle
Petäjäsaaren tarkka taisteluvahvuus on
vaikeasti arvioitavissa, sillä vahvuusilmoitukset on tehty taistelun jälkeen muistinvaraisesti. Tehtävää vaikeuttaa edelleen
se, että puolustajista osa kuului 12.Divisioonaan ja osa 13.Divisioonaan. Arviot
kaatuneista ja haavoittuneista liikkuvat
65-85 prosenttiin n. 250 puolustajaan.
Haavoittuneita selvisi kenttäsairaalaan 46
ja 7 jäi sotavangiksi Petäjäsaaresta. He
pääsivät palaamaan onnekkaasti jo 16.4
oltuaan vain vankien kokoamisleirillä
Siestarjoella.
Kaikki Petäjäsaaren taistelussa kaatuneet jäivät kentälle eikä paikallinen Punaarmeijan komentaja antanut lupaa rauhan

tultua hakea ruumiita saarista. Professori Juri Kilin on
arvioinut, että syynä
on saattanut olla se
mitä ympäröiviltä
saarilta oli havaittu.
Haavoittuneita oli
surmattu pistimin
ja ruumiita oli pol- Eversti Urho
tettu liekinheittimin Tähtinen oli tosi
pinteessä.
korsunjäänteisiin.
Ankaria tappioita
kokenut vihollinen
ei kyennyt hillitsemään vihaansa suomalaisia kohtaan.
Tiedot vainajien
kohtalosta ovat ristiriitaisia. Kersantti Erkki Tiihonen Eversti Antero
meloi saareen 1941 Svensson taisteli
ruuhella ja näki saa- savolaisvoimin
ressa parimetrisen Kollaalla.
pinon
talvisodan
suomalaisia vainajia. Kaatuneitten evakuointikeskus etsi vainajia heinäkuussa
1942, mutta tuolloin saaressa ei ollut enää
kaatuneita.
Silminnäkijöiden kertomuksissa suomalaisia kaatuneita sullottiin avannoista
Laatokkaan. Lopullinen selvyys heidän
kohtalostaan on edelleen auki ja järjestelmälliset kaivaukset ja etsinnät odottavat
vielä tekijöitään. Vastapuolen sotapäiväkirjat saattaisivat tuoda valaistusta asiaan.
Kenraalimajuri Woldemar Hägglundin
johtamaa IV armeijakuntaa ja sen kah-

Petäjäsaaressa kaatui 23
ja Vuoratsun
saarella kaksi
nilsiäläistä.
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ta divisioonaa vastassa oli Pitkärannan
suunnassa 15.Armeija ja sen 56.Armeijakunta eli lyhyesti sanottuna suomalainen
13.D saartoi kahta neuvostoliittolaista divisioonaa ja taisteli samalla kuutta apuun
pyrkivää vastaan. 12.Divisioona oli komentajansa Antero Svenssonin johdolla
pääosin taistelussa Kollaalla 8. armeijaa ja
sen kahta armeijakuntaa eli yhteensä viittä
divisioonaa vastassa.
Voi sanoa, että IV Armeijakunta oli
sodan loppupäivinä todella ankarassa
paineessa. Sekavasta tilanteesta saatiin
sorvattua oikein iskulausekin. Kun asiat
ovat oikein sekaisin niin ne ovat kuin IV
Armeijakunta.

Nilsiäläistaistelijoiden muistopäivä
Suomen itsenäisyyden 84. vuosipäivänä paljastettiin Rantasalmella Petäjäsaaren taistelun muistomerkki, jossa on sekä
Rantasalmen että Petäjäsaaren kiveä.
Vuonna 1993 Rantasalmen kunta ja
Pitkärannan kaupunki yhteisvoimin hankkivat Petäjäsaareen muistolaatan. Siinä
on suomeksi ja venäjäksi teksti: ”Vuonna
1940 taistelleiden muistolle. Rantasalmelaiset .”
Nilsiän kaupungin ja kaupunkilaisten
tulisi ryhtyä toimeen ja hankkia Petäjäsaaressa kaikkensa antaneiden kunnioittamiseksi muistolaatta Nilsiän sankaripuistoon.
Taistelupäivä 6.3 tulisi valita erityiseksi
paikkakuntakohtaiseksi kaatuneiden muistopäiväksi.
Matti-Juhani Töyräs
Nilsiä
Lähteet: Raunio-Kilin : Talvisodan taisteluja. 2007
Raunio-Kilin: Jatkosodan hyökkäystaisteluja. 1941.
Raunio-Kilin:Jatkosodan torjuntataisteluja 1942-1944.
Sotahistoriallinen Aikakauskirja 26. Eeva Tammi:
Petäjäsaari 6.3.1940.
Talvisodan suurimmat tappiot.
Talvisodan historia 3. WSOY.1978
Lauri Immonen: Unohdettujen rintama
Jouni Kallioniemi : Suomalaiset isänmaan asialla.
Vähäheikkilän kustannus.
Lasse Laaksonen : Eripuraa ja arvovaltaa. Mannerheimin
ja kenraalien henkilösuhteet a johtaminen. Gummerus.

Savolaisjuttuja
murretorilta
Savolainen ja pohjalainen kilpailivat varallisuudella. ”Minulla ois
vara ostoo vaikka koko Suomi, ”
kehaisi pohjolaisukko.
”Vuan minäpä en myö,” vastasi
savolainen.
(Television Jokeripelin arvonnan
viikon vitsi 28.8.2010).
*****
Helsingissä savolaisukkoa
vastaan tuli hieno herra taluttaen
hihnassa isoa koiraa.
Ukko kyselemään: ”Mitteepä
rotuva tuo teijjän koera on?”
”Se on aasin ja savolaisen
sekoitus,” vastasi Helsingin herra
kopeasti.
”No, sittenhän tässä ollaan kaikki
sukulaisia keskenään,” totesi savolaisukko ja jatkoi matkaansa.
*****
Kalaonneaan kokeilemaan menossa ollut kesämökkiläinen kyseli
rannassa kalapaikkaa.
”Missähän kohden järveä mahtaisi olla eniten kaloja ?”
”Eeköhän liene eniten pohjan ja
pinnan välissä.”

Eino Kinnunen: Syväriltä Syvärille. Kirjapaino
Raamattutalo 1995
Eino Kinnunen: Keitä he olivat. Gummerus 2008
Arkistolaitos- Suomen sodissa 1939 – 1945 menehty
neiden tiedosto
Vapautemme hinta. Sodan 1939 – 1940 sankarivainajat.
Tammikuu 1941
Heikki Myyryläinen : Talvisodan taistelut Laatokan

Karjalassa. Internet 2000
Wikipedia
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Koillis-Savossa kädentaidoista ja tekijöistä keräys

Liinoista länkiin, saarlista sammioon

S

avon Tomerat Naiset eivät aio antaa
arvokkaiden taitojen hävitä jäljettömiin. Yhdistys ryhtyy kartoittamaan
Koillis-Savosta tietoja taitajista ja heidän
töistään. Tavoitteena on, paitsi kerätä tietoja myös hyödyntää uuden suunnittelussa.
Kolmivuotiseen Kädentaidot ja taitajat
–hankkeeseen on saatu osarahoitusta Pohjois-Savon Ely-keskukselta, osan rahoittaa Savon Tomerat Naiset, osa toteutetaan
talkootyönä, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Anna-Liisa Happonen. Keräys
toteutetaan yhteistyössä käsityökeskusten
kanssa hankevetäjänä toiminnanjohtaja
Eila Santanen Taito Savosta.
Kerättäviksi tuotteiksi on valittu kodin tekstiilit (matot, liinat, seinätekstiilit,
saarlit, nyplätyt tuotteet, kirjonta-, huovutus- ja risutyöt), vaatteet ja asusteet (päällys-. ja alusvaatteet, huivit, pitäjävaatteet,
neuleet ja kinnasneulatyöt), kodin käyttöesineet (astiat ja sorvatut astiat), työkalut
(höylät,mitat), työvehkeet (kirves- ja muut
Valkealan käsityöperinnekeräystä esittelivät
savolaisille vieraille
(oikealta) kotiteollisuusopettaja Maritta
Tommola, kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Erkki Sillanpää
ja vasemmalla sihteeri
Leo Rossi. Pöydän
päässä Savon Tomerien
Naisten puheenjohtaja
Anna-Liisa Happonen,
toiminnanjohtaja Eila
Santanen Taito Savosta
ja varapuheenjohtaja
Helka Pitkänen.
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varret, haravat, kopsat, korvot), isot työvehkeet (reet, veneet, kelkat) tuohityöt,
kellovalu ja savityöt.
Esineluettelo ei yksinään kata käden
taitojen aluetta. Esimerkiksi pisteaidan
teko halutaan tallettaa näytteeksi ja opiksi
uusille tekijöille.
Alkuun yhdistyksen jäsenet ja käsityökeskukset kartoittavat käsityön taitajia Tuusniemeltä, Kaavilta, Juankoskelta,
Rautavaaralta, Nilsiästä ja Vehmersalmelta. Kiinnostuneita kutsutaan tiedotustilaisuuteen kertomaan omiin tuotteisiin
liittyviä tietoja.
Varsinainen tallennustyö tehdään sovittuna aikana käsityökeskuksissa, haastattelijana käsityöalaan perehtynyt henkilö.
Tuotteet valokuvataan ja tehdään malliohje. Suuremmista tuotteista tallennus tehdään paikan päällä.
Keräyksessä saatu tieto tallennetaan
kirjalliseen ja sähköiseen (CD-levy)
muotoon, jossa se on käsityökeskuksissa halukkaiden tutustuttavissa. Käsitöistä

etsitään myös soveltuvia tuotteita käsityötekijöille kehiteltäviksi.
Käsityökeräyksen tuloksia esitellään
näyttelyissä eri puolilla Koillis-Savoa.
Osaamista pyritään viemään eteenpäin
vanhoista työtavoista järjestettävissä työnäytöksissä. Aiheita tulevat olemaan muun
muassa kasvi- ja sienivärjäys, kodin tekstiilien ja erityisesti arvotekstiilien hoito
ja säilytys, kirvesvarren teko, sepäntyö,
korien ja tuohitöiden teko, saippuan ja porolipeän valmistus, tallukkaiden ompelu,
pellavan kasvatus ja käsittely langaksi.
Esimerkiksi länkien ja hevosvaljaiden
tekoon lisääntynyt kiinnostus tulee hevosharrastuksen myötä. Ehkä joku käsityöntekijä saisi siitä ammatin tai ainakin
lisäansioita.

Valkealassa 2800 perinnekäsityötä
Savon Tomerat Naiset ovat saaneet

hankkeeseensa innostusta Kouvolan seudusta Valkealasta. Vuosikymmen alussa pitäjän yhdistykset toteuttivat yhdessä käsityöperinteen keräyksen, joka sai varsinkin
vanhemman polven ihmiset kaivelemaan
vinttejä ja tilkkupusseja. Kylätapahtumiin
tultiin ryijyt ja matot kainalossa.
Valkeala on tunnettu ryijyistään, ja keräyksessä tuli lisätietoa luumukuvioisesta
rinkisestä raanusta, joka kudotaan kangaspuissa kahdessa osassa. Keräystä vetäneen
kotiteollisuusopettaja Maritta Tommolan
mukaan tarkoitus on suunnitella perinnekäsitöiden pohjalta Valkealalle oma kudottu käyttö- ja koristetekstiilien mallisto.
Valkealassa kertyi käsityötietoa 26 mapillista sisältäen tiedot 2864 perinnekäsityöstä, jotka olivat liinavaatteita, raanuja,
mattoja, pöytäliinoja, peitteitä ja ryijyjä.
Niistä on 1680 valokuvaa ja 50 diakuvaa.
.

Eila Ollikainen

Suomessa kotimaisilla kielillä, kiitos!

E

duskunnan oikeusasiamies Petri
Jääskeläinen on tehnyt merkittävän
ennakkopäätöksen: suomalaisen sairaalaosaston nimi ei voi olla Stroke Unit, vaan
ihmisten on saatava palvelua ymmärrettävällä kielellä, suomeksi tai ruotsiksi.
Oikeusasiamiehen mukaan yksinomaan
englanninkielisen nimen käyttö rikkoo
kansalaisten perusoikeuksia ja voi varsinkin sairaalayksikön nimenä aiheuttaa jopa
vaaratilanteita.
Päätös on kielipoliittisesti tärkeä asia,
jolla on laajaa periaatteellista merkitystä.
Sopii toivoa, että julkishallinnossa aletaan
nyt tosissaan miettiä, miten eri viranomaiset esittäytyvät yleisölle. Nimi on osa yleisölle suunnattua viestintää, ensikontakti
itse toimijaan.
Nimen perusteella asiakas muodostaa
käsityksensä viranomaisen palvelusta.
Siksi onkin kummallista, että omituisten
vieraskielisten nimien keksimisestä on

tullut muoti-ilmiö ja julkisia palveluita
muutetaan kilpaa käsittämättömiksi sanahirviöiksi, joista palvelua ei enää tunnista.
Uusia itelloja, trafeja, elyjä, finavioita,
destioita, amieduja ja metropolioita keksitään kyllästymiseen asti. Keudakaan
– Keski-Uudenmaan ammattiopisto – ei
heti avaudu, ei myöskään Seure, pääkaupunkiseudun kaupunkien henkilöstöyhtiö.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä löytyy
Stroke Unitin lisäksi ainakin erikoissairaanhoidon ensiapu- ja päivystysyksikkö
Acuta ja tekonivelsairaala Coxa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on
Fimea,
Suomessa valtionhallinto saa vapaasti
keksiä nimensä, eikä Kotimaisten kielten
tutkimuskeskukselta juuri kysellä neuvoa.
Sen sijaan esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa edellytetään, että virastoja ja alueita
nimettäessä pyydetään lausunnot kielenhuoltajilta.
Katriina Kajannes
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Näistä olosuhteista alkoi
maaltamuutto kaupunkeihin 1950-luvulla

S

odan varjo Suomesta väistyi 1950luvulla. Sotakorvaukset saatiin
maksetuksi ja elämä elpyi monella
tavoin maassamme. Suomen maaseutu oli
täynnä työtä ja toimeentuloa vailla olevia
ihmisiä. Olihan karjalaisväestö suurimmaksi osaksi asettunut evakkotaipaleensa
jälkeen nimenomaan maaseudun kuntiin.
Vehmersalmellakin 50-luvun alussa tilastojen mukaan oli asukkaita lähes
5000, kun se tänä päivänä muuttoliikkeen
jälkeen on enää 2000. Vanha polvi karjalaisista asui vanhuuteen saakka omissa
asunnoissaan eri puolilla pitäjää, mutta
nuori polvi lähti kouluttautumaan uusiin
ammatteihin. Kerrotaan, että tunnettu
kirjailija Paavo Rintala olisi myös asunut evakkotiensä eräässä vaiheessa Vehmersalmen Kirnumäellä vanhempiensa
kanssa. Muuttoliike maalta suurempiin
asutuskeskuksiin ja kaupunkeihin on jatkunut aina näihin päiviin, vuoteen 2010
saakka. Vasta eläkevuosikseen jotkut
avioparit ovat palanneet kotiseudulleen.
Kesäasuntojen suosio vapaa-ajan viettopaikkana on myös merkittävä. Vehmersalmen väkiluku peräti kolminkertaistuu
lomakausina.
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Ainoana ikäpolvestani jäin maalle
Jo 1950-luvun alussa kaupunkien hallinnossa puhuttiin ”dynaamisen yhteiskuntakehityksen” synnyttämistä tarpeista. Tämän kehityksen ohjaamisessa omaksuttiin
suomalaiseen politiikkaan mukaan myös
työttömyyserojen kaventaminen. Kaupunkien kasvu tunnettiin ja tiedostettiin.
Elintason nousu ja sen tavoitteleminen
lisäsivät runsaasti maaltamuuttoa. Valjut
kylämaisemat eivät enää viihdyttäneet.

Muistan oman kotikyläni Vehmersalmen Mustinlahden omat
ikätoverini, jotka jättivät kotikylänsä niin, että olin ainoa ikäpolveni tyttö, joka uskalsi jäädä
maaseutuelämään.
Ulla, Anja, Helvi, Maija, Lea, Eeva-Liisa lähtivät kukin taholleen. Meitä oli koulussa samalla luokalla 13 oppilasta. Joku
lähti Tampereen konttoriopistoon ja sanoi
minulle lähtiessään:
- Lähde sinäkin, äläkä jää nyykkimään
tänne maalle.
Se aluksi tuntui houkuttelevalta, mutta ei saanut silti minusta täyttä otetta. En

voinut jättää omia vanhempiani pulaan,
koska sisareni Maija oli juuri avioitunut
ja maatila karjatalouksineen tarvitsi työvoimaa. Isäni sairasti ja äitini oli jo sotien
ajan hoitanut maatilan. Olin ikääntyvälle
isälleni hyvä apu hevostöissä; valjastin ja
ohjastin kahta hevosta, kuin pojat ikään.
Peltotyöt olivat keskeisiä, eikä ollut
traktoria. Karjataloudessa oli käsinlypsy
ja maitosaavien pesut. Mutta noihin aikoihin oli jo löytynyt sydänystävä Jarmon,
jonka kanssa avioiduin 1961. Pian noista
ajoista on kulunut 50 vuotta.
Maatilan hoito on jo rutiinia! Tunnen
maatalouden kaikki kehitysvaiheet. Kaupunkielämä ei ole koskaan kiinnostanut
minua, vaikkakin olen toiminut monissa
kulttuuritehtävissä, jotka ovat keskittyneet
Kuopioon.

Suuri muutto kaupunkeihin
1950-luvun alussa lähes puolet maamme työväestöstä oli maa- ja metsätalouden
työtehtävissä. Helsingin seudulla 1950-luvulla oli samaan aikaan pula kaupan työntekijöistä. Kaupungin kova asuntopula
kuitenkin hillitsi maalta kaupunkiin muuttoa. Syntyi työväestön kaupungin osia ja
työväenperinnettä.
Sotakorvauksien maksaminen loppui
ja Suomi-kuvaa paransivat selvästi vuoden 1952 kesäolympialaiset Helsingissä.
Kylmän sodan keskelle virisi suomalainen
kisainnostus, joka samalla oli kaupungin
suuri kehitysoperatio. Kisavalmistelut jäivät aivan viime tippaan. Olympiavieraille
rakennettiin Käpylään Koskelantien eteläpuolelle oma kaupunginosa, jonka asunnot
kisojen jälkeen myytiin halukkaille.
Monet ulkomaalaiset tulivat seuraamaan
olympialaisten valmisteluja, jotka etenivät
vauhdilla. Olympialaisten valmisteluthan
keskeytyivät talvisodan syttymiseen ja nyt
oli lopulta myönnetty Helsingille kisojen
järjestäminen.
Suoraan maaseudulta tarvittiin rakennustyövoimaa ja suuri hetki Suomessa

Suomi-kuvaa kauneimmillaan. Hevonen,
heinämies, pihapiiri ja lapset. Maalaisidylliä Vehmersalmen Litmaniemeltä.
koettiin, kun XV olympiakisojen avajaiset olivat 19. heinäkuuta 1952. Helsingin Stadion oli kisojen päänäyttämönä ja
Paavo Nurmi sytytti tulen soihtumaljaan.
Suomalaiset huokasivat helpotuksesta,
monet radion ääressä seuraten tapahtumia.
Olimme onnistuneet kansainvälisestikin
kaikissa kiireellisissä järjestelyissä, mutta
siihen tarvittiin kaikkien kansalaispiirien
yhteistä ponnistusta. Turhaan ei myöhemminkään ole puhuttu olympialaisten sytyttämästä ”Helsingin hengestä”.

Kaupunkiseudut vaurastuivat
Suuresta muuttoliikkeestä ei hyötynyt
vain Helsinki ympäristöineen, vaan kaikki
Suomen kaupungit aivan pohjoiseen saakka. Ne kehittyivät samaan aikaan. Rakennettiin julkisia tiloja sekä asumalähiöitä.
Muuttoaaltoa vahvistivat suuret ikäluokat,
jotka hakeutuivat niille paikkakunnille,
joissa teollistuminen ja sen mukanaan tuoma vauraus oli nopeinta.
Maaseudulla sen sijaan elettiin vielä
omavaraistaloudessa, eikä siitä luovuttu
edes myöhempinä vuosikymmeninä. Maaseudun perusväestö on jatkuvasti pitänyt
huolen puun, viljan ja lähes kaikkien elintarvikkeiden kotimaisesta saatavuudesta.
Aune Räsänen,
Vehmersalmi
AAKUSTI 3/2010 17

Anna-Liisaa juhlittiin
näköisessään juhlassa

V

irallisten tahojen napamiehet olivat onnittelunsa esittäneet, mutta
silti onnittelijoiden parijono ulottui Turulan koulukeskuksen ulko-ovelta
pitkälle pihamaalle. Oli edustajia yhdistyksistä ja yhteisöistä, mutta myös yksityisiä ihmisiä, naapureita ja ystäviä, jotka henkilökohtaisesti halusivat onnitella
80-vuotispäiväänsä juhlivaa Anna-Liisa
Happosta.
Lähes kolmensadan vieraan vastaanottaminen kädestä pitäen on aikamoinen
urakka juhlittavalle. Komeassa Tuukkalan
emännän juhlapuvussa, punertava nuttura
nauhalla korostettuna hän otti hyväntuulisena tervehdyksiä vastaan, tuntui jopa
muistavan saapujat nimeltäkin. Olihan
päivän alku ollut päivänsankarin mielen
mukainen: herätys kahdelta aamuyöstä,
pullat uuniin ja kotirantaan uinnille.
Kun ihmistä ruvetaan yleisissä keskusteluissa mainitsemaan vain etunimellä, on
se merkki laajasta ihmissuhdeverkostosta,
eikä kyse ole median synnyttämästä pin-

Tuustytöt
ja
Riitta HämeenAnttila viulu musisoivat Oekeelle
immeiselle. Kuva
yllä.
Anna-Liisan
80-vuotisjuhla
oli kauniilla
tavalla hänen
itsensä oloinen,
kotiseudun arvoja ja sisäistä
elinvoimaa
kuvastava.
tajulkkiksesta, vaan työn ja vaikuttamisen kautta tunnetuksi tulleesta tomerasta
naisesta. Sellaiseen asemaan Anna-Liisa
Happonen 80-vuotispäiväänsä mennessä
on ehtinyt.
Omien joukossa juhlijaa on kunnioitettu arvonimillä (Oekee immeinen,
Koillis-Savon Kulttuurjkiho, Savonmuan
Hilima, Vuoden äiti). Mutta etelässäkin
koillisavolaisilta tullaan kyselemään mitä
sille Anna-Liisalle kuuluu ja lähetellään
terveisiä, mainitsi keskustan piirin puheenjohtaja, rehtori Rauno Kettunen onnittelupuheessaan.
Pääemäntä Elvi Kasanen huolehti, että
potattikukkoa riitti myös valokuvaaja
Heimo Turuselle...
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Muistettavimmat terveiset jäivät eräästä kokouksesta Urho Kekkoselta, jonka
tekemää esitystä riviedustaja Anna-Liisa
Happonen oli käynyt puhujapöntössä suorasukaiseeen tapaansa arvostelemassa.
Vastaamaan tullut Kekkonen äsähti: ”Pitääkö meidän tässä asiassa vielä Anna-Liisa Happoselta neuvoa kysyä!”
Vuosien varrella Anna-Liisan neuvoja
on pitänyt kysyä monen muunkin puhujan
ja vaikuttajan.

Serenadeja ja runomittaa
Syntymäpäiväjuhlakutsu oli uuvishutulle, mutta vieraita odotti täydellinen juhla-ateria, josta ei puuttunut Tuusniemen
pitäjäruokaa potattikukkoa eikä kalakukkoa. Kukot oli paistettu edellisyönä; oli
suolasiikaa, paistia, lihapullia, salaatteja
ja kasvispaistosta. Jälkiruokakiisselin lisäkkeeksi oli varustettu entisajan tapaan
pullaviipale. Tarjoilun olivat tehneet ja
hoitivat talkoilla pitäjän naiset, pääemäntinä Elvi Kasanen ja Eeva-Riitta Jäntti.
Varsinaisen syntymäpäiväjuhlan aloitti perheen nimikkolaulu ”Sinulle kiitos
isä maan ja taivaan”, Hannu Musakka
laulu, säestys Jorma Koponen. Parituntisessa juhlassa oli vaihdellen hymyä
ja vakavuutta, laulua, lausuntaa, puheita,
tanssia, jopa niinkin yllättäviä numeroita
kuin itämainen tanssiesitys ja karjankutsuhuutoja.
Tuusniemen luonnonkauneudesta riitti jakoa Rettelon,
Tuustyttöjen ja soitinyhtye
Savonian esityksiin. Savonialaiset olivat tehneet merkkipäivänsankarin elämää kuvailevan kronikan; sävellykset
Riitta Hämeen-Anttila, lau-

lu Keijo Korpi.
Kunnanjohtaja Jouni Perälä mainitsi
puheessaan merkkipäiväsankarin luonteenominaisuuksista mm. nöyryyden ja
levollisuuden. Kerrankin hän oli eksynyt
marjareissulla eikä yön tullessa lähtenyt
harhailemaan, vaan asettui tyynesti lepäämään. Aamulla tie kotiin löytyikin.
Anna-Liisan ihmissuhdeverkosto on
vertaansa vailla eikä hän tunne rimakauhua lähteä ajamaan tärkeiksi kokemiaan
asian, arvioi puhuja. Sellaisia ihmisiä yhteiskunta tarvitsee.
Juhlan kuulutti syntymäpäiväsankarin
lapsenlapsi Hannu Huovinen. Oma 8 lapsen, 17 lapsenlapsen ja 5 lapsenlapsenlapsen perhejuhla oli vietetty kesällä.
Teksti ja kuvat: Eila

Ollikainen

Savon kielen seuran onnitteluja esittämässä puheenjohtaja Osmo Hänninen ja
varapuheenjohtaja Ritva Kokander.

Keskustanaisten onnittelut
toivat kansanedustaja Elsi
Kataisen johdolla Tarja
Pöyhönen, Kaija Väänänen
ja Helga Ylönen.
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Aakkosten synty

A

akkosista olemme tutkimusten
tuloksien mukaan kiitollisuudenvelassa muinaisille egyptiläisille.
Meille aakkoset ovat tulleet roomalaisilta
ja kreikkalaisilta. Kreikkalaiset vuorostaan ovat saaneet useimmat kirjaimet foinikialaisilta, viimeistään 10.vuosisadalla
e.Kr. Tämä käy selvästi ilmi jo kirjainten
nimistä. Foinikialaisen kirjaimiston kaksi
ensimmäistä kirjainta näet ovat nimeltään
”alef” ja ”bet” joista kreikkalaisilla tuli
”alfa” ja ”beta”. Asiantuntijat ovat yleensä
yksimielisiä siitä, että foinikialainen kirjaimisto on keksitty seudulla, jossa on vallinnut egyptiläinen sivistys – ehkä myöskin osaltaan israelilaisten keskuudessa
heidän asuessaan Gosenin maassa. Siellä
he ovat omaksuneet koko joukon egyptiläistä kulttuuria. Sinne tullessaan heillä ei
ole ollut mitään kirjakieltä, vaan he ovat
siellä egyptiläisen mallin mukaan luoneet
itselleen kirjaimiston. He veivät sitten
sen mukanaan Palestiinaan ja tekivät sen
tunnetuksi muiden Syyrian kansojen keskuudessa. Myöskin toista seemiläistä paimentolaiskansaa voidaan ajatella kirjainkirjoituksen keksijäksi: hyksoja. Nämä
olivat vielä enemmän kosketuksissa Egyptin kanssa.

Länsiseemiläinen valtasi maailman
Eurooppalaisen sivistyksen levitessä
yli koko maapallon ja islamin ulottaessa
voittokulkunsa kauas Aasian ja Afrikan
sisäosiin ns. foinikialainen tai oikeammin
länsiseemiläinen aakkosjärjestelmä on
valloittanut melkein koko maailman. Ainoastaan kiinalainen sivistysalue oli pitkään eristäytyneenä siitä. Paitsi foinikialaista aakkosjärjestelmää ei missään maan
päällä ole kehittynyt puhdasta kirjainkirjoitusta. Kaikki muu kirjoitus, olkoonpa
se sitten syntynyt Egyptissä, Babyloniassa tai Vähässä-Aasiassa on enemmän tai
20 AAKUSTI 3/2010

vähemmän pelkkää kuvakirjoitusta, joka
parhaassa tapauksessa ei ole ehtinyt tavukirjoitusta pitemmälle. Kansa, joka loi
länsiseemiläiset aakkoset, valitsi kirjainmerkkinsä siitä aihepiiristä, joka oli sitä
itseään lähinnä ja kirjoitti nämä kirjaimet
oman makunsa mukaan, noudattamatta
egyptiläisten oppimestariensa omituista
tyyliä.
Aune Räsänen, Vehmersalmi
Lähdeteos: Carl Grimberg; Kansojen historia,
Vanha aika I

Vestäjien historia juhlakansiin

P

ohjois-Savon Kirjallinen Yhdistys Vestäjät, joka perustettiin
23.10.1960, juhlii 50-vuotistaivaltaan. Tämän kunniaksi on tehty
juhlakirja Alussa on piste.
Teos koostuu kahdesta osasta: ensimmäisessä osassa muistellaan ja
käydään läpi keitä Vestäjissä on ollut
mukana, ja mitä toiminta on pitänyt
sisällään.
Toisessa osassa on nykyisten jäsenten runoja ja proosaa. Merkittävässä
roolissa on myös Kirjakantti, jonka
avajaisissa 2.9. kirja on jo julkistettu.

Pöljä
- Mikä on Pöljä?
V

iitostuvalla pöljäläiset tuntuvat vähän vinoillen hyväksyvän nimityksen merkityksessä tyhmä. Eivät kaiketi
pöljäläiset oo muita tyhmempiä, pikemmin päin vastoin.
Monet lähinnä kielitieteilijät ovat esittäneet erilaisia tulkintoja Pöljästä. Sirkka
Paikkala (päätoim.) teoksessa Suomalainen paikannimikirja (Jkl 2007)mainitaan
mm: Pöliö Joki (1561), Pöliä Byij (1620).
Pöljänsalmi Väänälänrannalla, Pöllänen
-suku Rantasalmella, Pöllä, Pöljä -nimiä
on kymmeniä etenkin Itä-Suomessa. Pöllä selitetään heinäsaareksi, kumpareeksi,
mättääksi...
Riitta ja Jukka Kasurisen Siilinjärvi kirjassa (SS off.Kuopio 1975) oletetaan
Pöljä -nimen olevan ikivanha. Siilinjärven
Pöljältä on löydetty useista kaivauksista kampakeramiikkaa n. 2500-1500 eaa
97-99 merenpinnasta, joten asutusta on
sijainnut eri aikoina. Ei tiedetä keitä asukkaat ovat olleet saati mitä kieltä ovat pu-

huneet.
Iisalmen Jysmän kampakeramiikka
ajoitetaan samoihin aikoihin. Jysmä tarkoittaa korkeaa rinnettä ja synkkää pilveä, mutta ei tiedetä olisiko sana peräisin
kivikaudelta. Jos olisi, se liittyisi todennäköisesti vesistöihin ja tarkoittaisi ehkä
kaksinieluista mertaa. Monien museoiden
esihistorian osastoista löytyy tämäntapaisia pyydyksiä.
Suomen kielen etymologinen sanakirja
(SKS 1962) sekä Lauri Hakulisen Suomen
kielen rakenne ja kehitys (Otava 1979)
antavat viitteitä toisenlaisesta tulkinnasta:
pöhlö ´laho runko, pökkelö´. Pöllö ´lintu´,
´hölmö´, pölö ´laho kanto´. Pölhö ´ontto
kanto´. Pölliä -verbi saattaa olla sukua.
Perinnetietoa mm. Iisalmelta ja Lapinlahdelta: Monet pöllöt ovat pesineet lahokantoihin ja puiden onkaloihin. On pidetty munituspönttöjä (vrt. telkänpönttöjä).
Pölöhmäkiä löytyy Suomesta paljonkin.
Äänteellisesti kehitys olisi kulkenut:
pölöh> pölhö> pöllö> pöllöjä> pöllijä>
pöljiä,yks.pöljä. Vrt. venes(sh)> veneh>
venhe> vene (Venehojalaiset). Linja on
saattanut kulkea hieman toisinkin, mutta
tuloksena olisi silti pöljä merkityksessä
pöllö!
Risto Jääskeläinen

Pyörätuolilla Iisalmesta Helsinkiin
Yrjö Säisä (Yle aamu-TV 14.09)
ajeli vuonna 1956 pyörätuolillaan Iisalmesta Helsinkiin vajaassa 7 vuorokaudessa 551 km!
Viitostie ei silloin ollut lähellekään
sama kuin nykyinen eikä lähitulkoonkaan yhtä tasaista asfalttia mitä se on
nykyään, joten hänen suorituksensa nousee roimasti yli Kojjootin saavamarssi
joukkion suorituksen vuonna 1999.
Kahdeksan vuotiaana jouduin vie-

mään Säisille ukkini Eljas Partasen
kuolinsanoman Kantoahosta, rajanaapureita kun oltiin Kurenpolvessa. Otin
karvareuhkan piästä, pokkasin ja sanoin;
”Äetj käski sannoo, että ukki ee noosu
uamupuurolle!” Yrjö Säisän tekemisiä
kannattaisi lehdistön tutkailla tarkemminkin.
Raimo Rönkkö
”Rutakon Kojjootti”
Raasepori
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Kirjailijajuhlia Ylä-Savossa
Y

lä-Savossa juhlitaan lähivuosina klassikoita.
Kirjailija Juhani Ahon syntymästä tulee ensi vuonna
150 vuotta ( 11.9. 1861).
Merkkivuoden juhlintaan ovat valmistelleet
kirjailijan nimikkoseura Aho-seura ja Ahon
sukuseura
yhdessä
Järvenpään ja Iisalmen kaupunkien kanssa. Vuoden suojelijaksi
on lupautunut presidentti
Tarja Halonen.
Seuraavaksi juhlitaan aikalaisen ja hengenheimolaisen kirjailija Kauppis-Heikin merkkivuotta.
Vuotta myöhemmin 1862 syntynyt Heikki Kauppinen teki töitä renkinä ja kansakoulunopettajana.

Kauppis-Heikin seura vietti 10-vuotisjuhlaansa äskettäin julkaisemalla hänen
Juhani Aholle lähettämiä kirjeitä. Tarkoitus
oli alun perin julkaista
Ahon ja Kauppisen
kirjeenvaihto, mutta
Ahon kirjeitä ei löydetty. Niitä siteerattiin
1920-luvulla julkaistuissa elämänkerroissa,
mutta sittemmin kirjeet
ovat kadonneet. KauppisHeikin kirjeet ovat tallella
SKS:n arkistossa.
Vieremällä pidettiin syyskuussa Kauppis-Heikkiä käsittelevä seminaari. Kirjastosta sai kirjeisiin Vieremän
postin palveluna ensipäivän leimauksen.

Professori Lauri Kettusen
syntymästä 125 vuotta
Südame sillad on juuri ilmestynyt kokoelma
professori Lauri Kettusen (1885-1963) vironkielisiä runoja, jotka Kyösti Kettunen on suomentanut.
Teoksessa sukulaismieheensä perehtynyt suomentaja esittelee myös uutteran tiedemiehen elämän vaiheita. Teos on kaksikielinen ja sopii kaikille suomen
ja viron kielestä kiinnostuneille.
Kirjan julkaisi Väärnin Pappila Oy. 112 sivua, 4
kuvaa, myyntihinta 17 euroa.
info@vaarninpappila.fi / puh. 050-330 3389 /
Väärnin Pappila, Juhani Ahon tie 82, 73100 Lapinlahti. Kirjoja toimitetaan myös postitse.
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Kotiseutuyhdistysten alueellinen yhteistyö keskusteluissa

Kodikondujarmankat kahden
Karjalan rajalla Joensuussa
Kotiseutupäivät pidettiin jo 62. kerran,
nyt tunnuksella ”Kahden Karjalan rajalla”. Juhlia vietettiin 5. - 8.8. Joensuussa ja
ympäristökunnissa.
Muualta maasta tulevalle oli mielenkiintoinen havainto, ettei näillä seuduin
maantiedettä pidä, eikä kannata unohtaa.
Rajan yli on nykyisellään niin vilkasta
kulttuurista ja taloudellista vuorovaikutusta, että kotiseutupäivien seminaarissa kyseltiin, miksi kaikkien suomalaisten koululaisten on opiskeltava pakkoruotsia, kun
täällä venäjän kieli olisi käyttökelpoisempi.
Karjalan kieli on Suomessa saanut
vahvuutta tuoreesta vähemmistökielen

asemasta ja mm. Joensuussa annettavasta
yliopisto-opetuksesta. Sensijaan rajan toisella puolella erillisen karjalan kirjakielen
ja kirjallisuuden kehittäminen toteuttaa
Kremlin tahtoa eli vahvistaa kuulumista
Venäjän valtaan, ennusteli kirjailija Arvi
Perttu pessimistisesti vähemmistökielen
asemaa kahden Karjalan kirjallisuusseminaarissa.
Kielelle käy hänen mukaansa kuin
Lönnrotin männylle Vienan Uhtualla. Tarinan mukaan Elias Lönnrot olisi istunut
männyn alla. 1940-luvulla erään ukon
kerrottiin sahaneen hongan polttopuuksi,
ja kauhistuneet piirikomitean pomot käskivät kolhoosilaisia raahaamaan metsästä
uuden kelon sahatun tilalle. Version mukaan männystä ehdittiin pelastaa latva,
joka seisoo kulttuuritalon edessä virallisena Lönnrotin mäntynä ja ”alkuperäinen”
kelo Uhutjoen suulla, kertoi nykyisin
Suomen puolella asuva Arvi Perttu.
Kotiseutupäivien retkistä yksi, sunnuntaipäivänä tehty ulottui vanhaan
Valamoon. Lauantain retket suuntautuivat Kontiolahdelle, Kolille, Ilomantsiin,
Enoon Outokumpuun, Liperiin, Merkijärvelle ja Tuupovaaraan. Kirkkoveneellä oli
tilaisuus soutaa kokopäivä Viinijärveä tai
puoli päivää Pielisjoella katsellen maisemia jokiperspektiivistä. Kaupungin nähtävyyksiin pääsi opastettuna tutustumaan
myös bussikiertoajelulla, johon sisältyi
muun muassa käynti aikanaan osaksi Salpalinjaa rakennetussa Bunkkerimuseossa Marjalan kaupunginosassa. 1200 km
Antti Heikkinen ja Pasi Horttanainen
toivat avajaisiin tervehdyksen edellisiltä
kotiseutupäiviltä Koillis-Savosta.
AAKUSTI 3/2010 23

musiikillisen tervehdyksen tuoneet Antti
Heikkinen ja Pasi Horttanainen olivat
sarkahousuineenkin kuin virkistävä huumorituulenpuhallus Tahkolta.

Seuraavat kotiseutupäivät Turussa

Joensuun evankelisluterilaisen kirkon
esitteli retkeläisille Leena Pelkonen.
Salpalinjan rakentaminen oli 1940-41 oli
Suomen suurin rakennusprojekti, jonka
toteuttamista nykypolvi joutuu ihmettelemään. Marjalan alueen bunkkerit ”löydettiin” uudelleen, kun alueelle ruvettiin
suunnittelemaan 1995 asuntomessuja ja
nykyisin se suosittu käyntikohde Karjalassa sodan muistot ovat lähes joka pitäjässä osa kotiseutuhistoriaa.
Avajaisissa torilla paahtavassa helteessä viralliset puheet ja esitysten välissä
tuskallisen hitaasti roudattu äänitekniikka
imivät yleisöstä mehun. Edellisiltä Koillis-Savossa pidetyiltä kotiseutupäiviltä
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Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksen palkintosateesta ei tällä kertaa yltänyt
Savoon lievettäkään. Vuoden kotiseutupolkuna palkittiin Suomussalmen Ämmässaaren kulttuurikävely, joka toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2000.
Vuoden kotiseututekona palkittiin Matti
Yli-Tepsan suorittama ruijansuomalaisen
kansanmusiikin tallettaminen ja tunnetuksi tekeminen. Palkittua Yli-Tepsaa kutsutaan jopa Ruijan Lönnrotiksi, ja hän on
kerännyt musiikkia 1970-luvulta lähtien.
Vuoden kaupunginosaksi nimettiin Roihuvuori Helsingistä. Roihuvuori-Seura
järjestää tapahtumia ympäri vuoden, ja
valtakunnallisesti tunnetuksi on tullut Hanami-juhla eli kirsikankukkien katselujuhla keväällä. Liiton korkein huomionosoitus kotiseututyön ansiomitali luovutettiin
14 henkilölle.
Vuosikokouksessa
puheenjohtajana
toimi kaupunginjohtaja Matti Väistö. Viime vuoden talous- ja toimintakertomuksen esitteli pääsihteeri Lassi Saressalo.
Hallituksen jäsenen Harri Turusen esittelemiin tulevan toiminnan päälinjoihin
sisältyvät mm. kaupunkien kotiseututyö,
kotiseudun tutkimus sekä järjestötoiminnan ja jäsenpalvelutyön kehittäminen.
Keskustelussa toivottiin liitolta tukea
jäsenyhdistyksille kansainvälisten yhteyksien aikaansaamiseen. Kuntien, seurakuntien ja muidenkin samanhenkisten
toimijoiden kanssa pitäisi kentällä pyrkiä
yhteistyöhön.
Seuraavat kotiseutupäivät ovat Turussa 28.-31.7. eli totuttua aikaisemmin,
Mikkelissä 2012, Seinäjoella 2013 ja Hämeenlinnassa 2014.
Kotiseutuliiton valtuuston jäseniksi valittiin valmisteluvaliokunnan ehdotusten

mukaisesti FM Mikko Europeaus Imatra,
amanuenssi Synnöve Bergholm Porvoo,
kehittämispäällikkö Tarmo Palonen Hämeenlinna, kulttuuritoimen johtaja Sampo Purontaus Kokkola, prikaatinkenraali
Hannu Luotola Saarijärvi, tutkija Minna
Heljala Tornio, kotiseutuneuvos Esko Luoma Laihia, FL Martti Kiviharju Muhos,
vs. museonjohtaja Esa Hassinen Lahti,
FM Tuula Salo Helsinki ja kotiseutuneuvos Markku Monnonen Turku sekä asiantuntijajäseneksi professori Janne Vilkuna
Jyväskylä. Yhtenä vaalivaliokunnan jäsenenä on Minna Kettunen Lapinlahdelta.
Julkilausumassa vuosikokous muistutti
yhteistyöstä kulttuuriympäristöjen vaalimisessa ja siirtämisessä tuleville polville.
Kunnat ja muut tahot voisivat käyttää kotiseutuyhdistysten asiantuntemusta. Julkilausuman muotoilivat Kirsi Moisander,
Pia Puntanen ja Sampo Purontaus.

yhteyksiä on haettu myös kylätoimikuntiin, joskaan ei kovin merkittävällä tuloksella. Keskustelussa todettiin, että alueellista yhteistoimintaa tarvitaan, mutta ei
kovin tiukasti muodoiltaan sidottua. Mahdollinen malli jää Kotiseutuliiton hallituksen piirissä pohdittavaksi, ja esitys tulee
sieltä kotiseutuyhdistyksiin harkittavaksi.
Kotiseutupäivien isäntämaakunta mainostaa mainoslauseella ”Karjalassa ilo
ellää” ja vieraana voisi lisätä ”ja lysti on
käyvä”. Vähältä tosin piti päivävieraiden
lystin venyminen.
Alueellisten yhdistysten neuvottelukokous venyi hiukan ennakoitua pidemmäksi, ja ulko-ovien sähkölukot ehtivät napsahtaa kiinni. Väki joutui odottelemaan
puolisen tuntia huoltomiehen saapumista.
Sietääpä muistaa moinen mahdollisuus
nykytekniikan vartioimissa tiloissa.
Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen

Alueellisesta yhteistyöstä keskusteltiin
Vuosikokouksen päätyttyä alueellista
yhteistyötä omatoimisesti aloitelleiden kotiseutuyhdistysten edustajat keskustelivat
alueyhteistyön mahdollisuuksista Heikki
Kukkosen toimiessa puheenjohtajana.
Ilmeni, että yhteistoimintaa on hyvin monentasoista esimerkiksi Kalajokilaaksossa
talousalueen liitosta ja toisaalta pääkaupunkiseudulla asukasyhdistystoiminnasta
versonutta. Pohjois-Savossa on toiminut
kuusi vuotta kotiseutuyhdistysten liitto, ja

Pääsihteeri Lassi
Saressalo
toivotti
kotiseutuväen ensi
vuonna tervetulleeksi
Turkuun.

Bunkkerimuseo
Marjalan kaupunginosassa oli
yksi retkikohteista. Salpalinjan
rakennuprojekti
kokonaisuudessaan herättää
kunnioitusta
nykypäivän suomalaisessa.
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Kirjallisuustapahtumat ovat
unohtaneet maakunnan luetuimman kirjailijan

K

Unohtumaton Aino,
painosten kuningatar

irjailija Aino Heikkinen
oli kasvanut lapsuutensa
uskovassa
kodissa luontoihmiseksi.
Elämän vaihtuvat maisemat hän oli tallettanut sydämeensä kantaviksi silloiksi niinä
muutosten aikoina,
jolloin hän ei ollut
vielä juurtunut.
Aino Heikkinen
saapui
Kuopiosta
Käärmelahteen
opettajaksi 1933, siis
23-vuotiaana. Katsoessa koulun ikkunasta
järvelle hänen henkensä
kylpi luonnonkauneudessa.
Pihapuolen ikkunasta avautui
Repomäki jylhine petäjäharjuineen.
Luoja oli antanut hänelle silmät nähdä
sekä sielun ja kielen kertoa ympäröivästä
kauneudesta.
Iikkalan nuori isäntä Toivo kihlasi Aino
Alinan ja opettajasta tuli Iikkalan talon
emäntä 1.7.1934. Ainon uusi ”korkeakoulu” alkoi ihmissuhteiden ja maataloustöiden moniosaisessa tiimellyksessä.
Lapset Kyllikki (s.1935), Antero
(s.1937) ja Heikki (s.1939) kehittivät perheen kykyä selviytyä arkihuolista. Välillä
Aino tuurasi opettajien sijaisuuksia. Topin
keuhkosairaus vaati usein parantolahoitoa
Tarinaharjussa, joten Ainolla riitti työtä
talon hoidossa. Seurauksena oli ylirasittuminen, uupumus. Lääkäri kehotti Ainoa
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vaihtamaan paikkakuntaa, ettei rasitus saisi ylivaltaa.
Niinpä Aino Räsänen
muutti opettajaksi Leinolanlahteen syksyllä
1940. Hän asui maalaistalossa ja koulumatkaa kulkiessaan
kehitti stressiin helpotuskeinon. Hiihtäessään
metsän
keskellä hän haaveili paremman elämän mallista. Se oli
kipinä kirjailija-uran
alulle.

Takaisin Iikkalaan
Kaiho ja rakkaus Topiin, ikävä kotiin kelasi villisti
ajatuksissa. Kun sijaisuus keväällä
loppui, Aino palasi tervehtyneenä ja vitaalisena Iikkalaan. Soihtu oli syttynyt
palamaan roihuksi! Energisenä Aino ryhtyi öisin kirjoittamaan sota-ajan keskellä
kirjaa, joka antaisi uutta uskoa kärsiville
ihmisille.
Käärmelahden koulussa hän oli vielä syyslukukaudella 1945 jatkoluokkien
opettajana. Silloin koulussa oli 99 oppilasta; 47 poikaa ja 52 tyttöä. Omasta kasvitarhasta saatiin koulun keittolaan 3000
mk:n arvosta tuotteita. Lisäksi oppilaat
keräsivät Repomäeltä marjoja 1000 mk:n
edestä. Koulukeittola oli toiminnassa 56
päivänä lukuvuodesta ja kunta kustansi
kengät 10 vähävaraiselle oppilaalle.

”Soita minulle Helena”
oli terapiaa kansalle
Jouluna 1945 ilmestyi Aino Räsäsen
esikoisteos ”Soita minulle Helena”. Se oli
valtava menestys! Kovia kokeneelle kansalle sotien jälkeen viihdekirjallisuus oli
terapiaa. Kirjan kautta Aino tuotti mielihyvää, antoi lukijalle lepohetken. Maaninkalaiset aprikoivat uteliaina kuka heistä
on Yrjö, Perttu, Erkki, Kristiina, Jari tai
Helena.
Kansa vaati lisää Junkkerin suvun tarinaa. Kaikkiaan Helena-sarjaan valmistui
12 osaa. Lisäksi Aino kirjoitti 15 muuta
teosta. Painosten kuningattaren koko tuotanto on yhteensä yli miljoona myytyä kirjaa!
Kaikissa Aino Räsäsen romaaneissa
vallitsee aavistuksenomainen eroottinen
jännitys. Kehittynyt rakkaus johtaa kristilliseen avioliittoon. Koska Ainon romaaneja lukivat myös nuoret tytöt, täytyi
seksuaalinen aines kätkeä vertauskuvien
kieleen. Siinä punnittiin kenellä on kykyä

ja taitoa ilmaista asiat hienotunteisesti ja
kuitenkin jännittävästi - jopa kiihottavasti. Suomi –filmin rakastetuin opettaja on
varmasti Aino Räsänen. Ainon kirjoista on
tehty neljä elokuvaa, joita televisio esittää
yhä uudelleen.

Tukijoukot ja ”Ainon yliopisto”
Aino Räsänen ei ollut mikään kammioonsa sulkeutunut kirjailija vaan osallistui
aktiivisesti kyläyhteisön toimintaan. Hän
ohjasi 1946 näytelmän ”Roinilan talossa”,
minkä esitys oli ennenkuulumatonta yhteistoimintaa Maaningan Tarmon ja Riennon välillä. Sinikivessä Tarmon talossa
esitettiin 1947-1949 useita näytelmiä mm.
”Talkootanssit”. Aino kuului Tarmon johtokuntaan vielä 1951. Käärmelahden nuorisoseuran monimuotoisessa toiminnassa
hän oli vetäjänä, pakinoi ja järjesti virikkeellisiä ohjelmia pikkujouluihin.
Kuuluisuus ei kuitenkaan ollut helppoa. Ahdasmielisyys ja kateus tekivät
ensimmäiset kymmenen kirjailijavuotta
kipeiksi. Silloin ei suvaittu viihteellisyyttä
kirjallisuudessa, ja väärä arvostelu oli hävytöntä ja julmaa. Se koski nuoreen kirjailijaan ja terveyskin meni sen tien. Ruoansulatus lukkiutui, jäsenet ajautuivat joskus
tunnottomiksi. Sitten ilmaantui epilepsia
ja lopulta puhkesi syöpäkin. Niin vetäytyi
Aino maailman jaloista! Sitä kaikki eivät
ymmärtäneet.
Iikkalassa kokoontuivat Ainon vahvat
tukijoukot – sydänystävät – jotka jaksoivat tukea kirjailijaa ja innostaa häntä
jatkamaan. Taiteilijajuhlat piristivät maalaistalon harmaata yksinäisyyttä. Samalla
Iikkalan Topin, ujon sairastelevan maalaismiehen selviäminen parantolaelämän
kokeneesta, riutuneesta keuhkotautipotilaasta herrasmiespuolisoksi menestyskirjailijan lumon maailmaan on vaikuttava
selviytymistarina. Mikä muutos hänen
Aino Räsänen ja tytär Kyllikki kotoisassa
kirjoituspuuhassa.
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mun ja onnen hetkinä. Täällä kotona, tunteiden leiskuessa suosittu kirjailija nimesi
elämän keskeisimmiksi arvoiksi rakkauden ymmärtämisen. Täällä hän kehittyi
suomalaisen romantiikan suosituimmaksi
kirjailijaksi kautta aikojen.
Läpi tuotantonsa hän taisteli sinnikkäästi romanttisen rakkauden, perinteisen
avioliiton ja suomalaisen maalaiselämän
puolesta. Kirjoittaminen oli Aino Räsäsen
sielun rauhan tae, henkilökohtainen elämänpelastaja. Kirjoittaminen piti hänet vireessä henkisesti ja elämässä kiinni. Kirjoittamalla hän paransi itseään.

Nykytutkijat arvostavat

Aino ja Toivo säilyttivät elämänuskonsa
vaikeimpinakin elämää horjuttaneina
aikoina.
psyykessään tapahtui ”Ainon yliopistossa”! Silti Topi oli arjessa sama kiärmelahtinen, vaatimaton, auttavainen, joustava sekä kyläläisiä arvostava.

Tärkeintä rakkauden ymmärtäminen
Vihdoin koitti myös kirjallisen arvostuksen aika. ”Suomalaisen rakkausromaanin huippu on Soita minulle Helena”, analysoi arvostettu kirjallisuudentutkija Eila
Pennanen 1967 Parnassossa. Vasta sen
jälkeen uskalsivat muutkin todeta Aino
Räsäsen tuotannon suuren merkityksen.
Viikkolehtien haastattelut tekivät Ainon
kasvot ja kotiolot koko Suomelle tutuiksi.
Samojen artikkelien kautta tuli Maaninka
tunnetuksi. Näissä haastatteluissa ei tullut
esiin Ainon kiivasluonteinen kaksitahoisuus kotioloissa. Temperamenttinen työhullu, joskus ärtyisä mököttäjä. Hän oli
voimakastahtoinen ihminen.
Käärmelahden Pettäinen oli kirjailijan
turvallinen koti, ahdistuksen, pelon, rie28 AAKUSTI 3/2010

Nykyinen kirjallisuuden tutkimus arvostaa Aino Räsästä. Joensuun yliopiston
kirjallisuuden professori Hannes Sihvo
totesi käydessään Ainon kotona: ”Olet
kansalliskirjailija, sinun teoksiasi on mitattu väärällä mitalla.”
Kirsti Manninen ja Liisa Huhtala nimeävät ”Soita minulle Helena” ikuisuudesta ikuisuuteen. Naisten romaaneja saa
lukea häpeilemättä huonoa makua. Viihdettä on suorastaan pakko harrastaa jos
aikoo käydä kulttuuri-ihmisestä.
Lukemisen vaikeutta tutkinut sosiaalipsykologian professori Antti Eskola
näki Päätalon, Polvan ja Räsäsen oivalliseksi aineistoksi lukemisen aloittamiseen,
että myöhemmin voi siirtyä klassikkoihin.
Antti Alanen toteaa (2008) ”Soita minulle Helena” edustaa luonnonromantiikkaa,
maalaisromantiikkaa ja rakkausromantiikkaa. Rakkaus on todellakin ensimmäisen
Helena-kirjan pääsisältö, sen ydinteema.
Rakkaus on sen tehnyt.--- Joka tätä ajatusta ivaa, saa kohdistaa ivansa myös Vuorisaarnaan ja Taikahuiluun. ”

Kappale Pohjois-Savon
kulttuuria ja historiaa
Maaningalla vietimme kesällä 11.7.2010
Aino Räsäsen 100-vuotissyntymävuoden

muisteloita pienimuotoisesti koulun auditoriossa. Aino Räsänen on tuotannollaan
ylivoimaisesti eniten luettu savolainen
kirjailija. Siksi ihmettelenkin, että maakunnan (Kuopion) arvovaltaiset kirjallisuustapahtumat eivät tänäkään vuonna ole
huomioineet Aino Räsästä? Eikö romantiikka enää kiinnosta savolaisia? Vieläkö
vaivaa vanha kaunaisuus vai ujous – tokko sentään tietämättömyys? Korjaantuuko
tilanne vasta sitten kun joku arvovaltainen
ei-savolainen apostoli opastaa meitä, kuten savon murteen ylistyksessä professori
Osmo Hänninen.
Savon maakunnassa useat kirjailijat
ovat saaneet nimeään kantavan muistomerkin. Katu, puisto, postimerkki, patsas,
koulun nimi tms. Aino Räsäselle ei ole
suotu edes seinälaattaa. Olettaisi jo jonkun kirjallisuuspiirin havainneen 65 vuoden aikana eriarvoisuuden. Turha tässä
on vedota rahan puutteeseen. Euroja olisi
kulttuurirahastossa, johon Aino maaninkalaisena opettajana keräsi markkoja jo
vuonna 1938.
Aino Räsäsen elämä ja tuotanto ovat
lähtemätön osa Pohjois-Savon kulttuuria

Kirjailijan syntymäpäivänä
23.10. Maaningalla juhlitaan
Kirjailija Aino Räsäsen syntymästä
tulee tänä vuonna sata vuotta. Syntymäpäivää 23.10. juhlitaan kotipitäjässä Maaningalla seminaarilla ja
elämänkerrallisella teatteriesityksellä,
järjestäjinä Maaninka-seura ja kunnan
kulttuuritoimi.
Kustantaja Karisto on julkaissut
Nostalgia-sarjassa uuden painoksen
Helena-sarjan ensimmäisestä teoksesta ”Soita minulle Helena”. Järjestyksessä 27. painoksen kuvitus on 1948
valmistuneesta SF-filmistä, jossa pääosia näyttelivät Helena Kara, Erkki
Viljos ja Rauli Tuomi.
12-osaista Junkkerin perheen vaiheista kertovaa Helena-sarjaa on myyty yli miljoona kappaletta.
ja Suomen historiaa. Tästä eteenpäin! Hyvää mieltä, iloa ja valoa!
Juhani Airaksinen

Kirjoittaja on Aino Räsäsen kummipoika ja elämänkertateoksen ”Helenoitten Helena” (1996) tekijä.

Pettäisen kodissa
vierailulla (vas.)
maakuntakirjailijoiden toiminnanjohtaja Ahti Kurki, tytär Kyllikki
Korpela ja hänen
tyttärensä Mervi,
Topi-isännän kainalossa toimittajat Anne Marttala
ja Eila Ollikainen
Savon Sanomista
ja oikealla itse
Aino nauttimassa
keväällä 1979
auringonpaisteesta ja yhdessäolosta.
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Osa III/III

Suojeluskunnat varmistivat
Suomen itsenäisyyden

S

uojeluskunnat lakkautettiin Suomesta 7.11.1944 ja lottajärjestö
23.11.1944 mennessä. Tämä tapahtui valvontakomission määräyksestä. Siinä
yhteydessä lopetettiin myös sotilaspoikien
toiminta.
Sotien jälkeen nuorisoseuraliike tuli
jälleen maaseudun johtavaksi järjestöksi.
Suojeluskuntien lakkauttaminen oli pitkäaikainen prosessi, mutta se monilta osin
tapahtui hiljaisesti. Vehmersalmella suojeluskunnan vuonna 1932 valmistunut talo
siirtyi Maamiesseuran haltuun.
Salmenlinna, jolla nimellä taloa kutsuttiin, oli toiminut myös lottajärjestön
tukikohtana. Vehmersalmella, niin kuin
yleensä muuallakin osastojen ja piirien
omaisuusjärjestelyt oli suoritettu laillisia
muotoja noudattaen loppuun jo ennen lakkautuspäätöstä.

Varallisuus yleishyödylliseen käyttöön
Suojeluskunnat, lottajärjestön ja sotilaspoikien avustamina varmistivat Suomen
itsenäisyyden. Välirauhansopimuksen ehtojen mukaan Suomen oli lakkautettava
fasistiset ja neuvostovihamieliset järjestöt.
Mitä ne olivat, siitä vallitsi syksyn 1944
aikana epätietoisuus. Mutta lokakuun aikana alkoi yhä selvemmin käydä ilmi, että
Suojeluskuntajärjestö ja Lotta Svärd-yhdistys kuuluisivat lakkautettavien joukkoon.
Lotta Svärd-yhdistyksellä, sen piirijärjestöillä ja paikallisosastoilla oli myös
huomattavaa liiketoimintaa, kiinteistöjä ja
muuta omaisuutta, joka järjestön lakkauttamisen yhteydessä siirtyisi valtiolle. Tässä tilanteessa lottayhdistysten päättävät
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elimet kaikilla tasoilla ryhtyivät nopeisiin,
mutta sääntöjen mukaisiin toimenpiteisiin
omaisuuden siirtämiseksi oman paikkakunnan moniin turvallisiin käsiin, sekä
Huoltosäätiölle. Mannerheimin Lastensuojeluliitto oli yksi monista lahjoituksen
saajista.
Rakennukset palautettiin useimmiten
kyläläisten vapaaseen käyttöön urheilu- ja
kokoustiloiksi.

Tunnustettu asema
Monilla paikkakunnilla eri puolilla
Suomea Suojeluskuntien kanssa tehtiin
paljon yhteistyötä. Lottajärjestö kehittyi
suojeluskunnalle apujärjestöksi vuosina
1921-1944. Monille näiden järjestöjen
lakkauttaminen oli vaikea asia ja siksi
mielellään vaiettiinkin. Toiminnan loppuminen jätti tyhjän tilan. On kuitenkin kiistaton asia – ja viime vuosikymmeninä se
on tunnustettukin – että suojeluskunta- ja
lottajärjestöt sekä näiden alaisina koulutetut sotilaspojat pitivät toden teolla yllä
maanpuolustustahtoa.
Sellaisen uskon ja toivon varassa Suomi selviytyi yli vaikean ajan. Kansan keskuudessa heillä on edelleen tunnustettu
asema, ikäänkuin talvisodan luomassa ja
katoamattomassa hengessä.
Suomalaisessa yhteiskunnassa näiden
vuosien jälkeen elettiin kuitenkin vahvan
kehityksen aikaa ja uudet arvostukset valtasivat tilaa, mutta varsinkin lotat suorittivat kaikki velvoitteensa isänmaataan
kohtaan ja kasvattivat lapsensa samassa
hengessä.
Aune Räsänen,
Vehmersalmi

O

Valaise varjot tiemme

len käynyt herättäjäjuhlilla harvakseen. Nyt olivat sopivan lähellä,
Kiuruvedellä. En ole varsinainen
körttiläinen, mutta jos jokin herätysliike
pitäisi valita, niin tunnen Ukko-Paavon läheisimmäksi. Onhan Paavo Ruotsalainen
syntynyt vuonna vuonna 1777 Tuomaalan
talossa Lapinlahden Tölvän kylässä.
Tuli mieleen mummoni - ja varsinkin
eräs tapahtuma. Oli kesäkuun kaunis aamupäivä kohta sodan jälkeen. Talon nuori
isäntä - isäni - oli tullut sodasta invalidina
eikä pystynyt täysitehoisesti talon töihin.
Elettiin hevosvetoista aikaa. Niinpä talon
emännän kädet olivat täynnä työtä - työtä
helpottavia koneita ei ollut.
Taloon pelmahti kaksi kaunista nuorta
tyttöä. He alkoivat puhua jumalasta - olivat
jehovalaisia. Mummoni pysähtyi, kuunteli
hetken aikaa ”äänettömästä päästä” ja jatkoi askareitaan. Tytöt kiuhnasivat jumalataan. Me lapset näimme, miten mummon
askeleet olivat entistä sypäkämpiä. Tilanne jatkui. Näimme, miten mummon kiukku nousi. Vihdoin repesi -mummo pysähtyi ja räjähti tytöille:
”Mullon aena ollu voan yks jumala. Aenoo jonniimmoenen rohveetta on UkkoPoavo. Minnoon tuoh`perseen uskoo ja se
riittää!”
Tyttöjä ei tarvinnut käskeä ulos - eikä
jehoviittoja sen koommin ole näkynyt.

Juhlapukuna körttihame ja huivi
Kun tuli juhliin lähtemisen aika, mummo askelsi vaateaittaan. Haki sieltä mustan körttihameen ja -huivin. Siniraitaisen
huivin hän sitoi tiukasti tukkansa ympärille. Maalaistalosta ei niin vain lähdetty
reissun päälle. Luulen, että mummo oli
vain kerran elämässään käynyt herättäjäjuhlilla - uskoakseni Lapinlahdella heinäkuussa 1929.

Nilsiän Aholansaaressa esitetään Matti Pajulan Tuulen koira -näytelmää, joka
paneutuu Paavo Ruotsalaisen elämään.
Piikkisen miehen taipaleella kuljetaan elokuussa 2010 uutta Paavon polkua. UkkoPaavo tunsi oman vajavaisuutensa ja vaati,
että hänen haudalleen on istutettava piikkinen kuusi. Kuusi on vieläkin paikallaan
Nilsiän kirkkomaalla.
Matti Pajula ohjasi kymmenkunta
vuotta sitten Alapitkän nuorisoseuralle
Hunajan pisara -näytelmän. Se kertoo Paavon nuoruudenvaiheista ja matkasta seppä
Högmanin luo Jyväskylään. ”Yksi sinulta puuttuu ja se on Kristuksen sisällinen
tunto”. Siitä hetkestä ”Löyhkä-Paavon”
sieluntuskat laantuivat ja hänestä alkoi
kasvaa voimallinen saarnamies. Kirjoittaa
mies ei osannut - lukea kylläkin.
Nilsiästä nilsittyä -kirjassa on seuraava
kasku Ukko-Paavosta: Minun ukkini - suurukkini - Mooses Pirinen, oli ollut Kuopion tammimarkkinoilla Paavo Ruotsalaisen
kanssa. Paavo oli ottanut liikaa ja hän oli
umpihumalassa. Mooses pani Paavon viholaissäkkiin, kantoi säkkiä Kuopion torilla ja kaupitteli: Ostakee suarnavärkki!

Kirkossa aplodeerattiin
Iisalmessa syntynyt akateemikko Joonas Kokkonen sävelsi Ukko-Paavosta
oopperan Viimeiset kiusaukset. Tekstin
kirjoitti Lauri Kokkonen.
Osia oopperasta esitettiin kesällä 1978
Lapinlahden kirkossa Lapinlahti-päivien
yhteydessä. Yleisö ei ollut uskoa korviaan, kun teoksen esitteli sen ohjaaja Sakari Puurunen.
Kirkossa ei yleensä taputeta, mutta nyt
suosionosoituksista ei ollut tulla loppua.
Kirkossa soi jyhkeänä Ukko-Paavon virsi
Sinuhun turvaan Jumala.
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Ei körttiläisyys ole muuttunut
Palataanpa Kiuruveden heinäkuuhun
2010. Siioninvirren veisuu kuului kirkonmäen takaa. Herännäiskansa vaelsi Kiurujärven rinteellä olevaa juhlakenttää kohden. Piparmintun makuiset körttipastillit
liukenivat nopeasti suussa. Raivaajapuiston ravintolassa jaettiin tuhansille vieraille
ruokaa.
- Ei körttiläisyys mihinkään ole hävinnyt. Se vain muuttaa muotoaan - onneksi
vain vähän.
Päiväseuroissa lauantaina kerrottiin olleen 17.000 henkeä. Lehdessä kerrottiin,
että Seppo Kääriäisen mielestä johtajien
on kannettava oma vastuunsa yhteisissä
talkoissa. Piispa Wille Riekkinen ohjasti vaalimaan meissä kaikissa asuvaa hyvyyttä. Oheisohjelmaa oli runsaasti: muun
muassa kuultiin Aku Rädyn puheita ja
virsiä luettuina ja veisattuina. Teatteri KesäHeinä Pyhäjärvellä esitti Kultala - teatterinäytelmän. Nuorten ja opiskelijoiden
yöveisuut kuuluvat jo herättäjäjuhlien vakio-ohjelmistoon - kuten tenavakirkkokin.
Ja niin edelleen.
Paavoa voidaan moittia kovasydämiseksi. Mutta Seppo Kononen Savon Sanomissa kysyi: Olisiko herännäisyyttä ja
herättäjäjuhlia, jos Paavo ei lähtenyt koskaan saarestaan, vaan tyytynyt elämään
kuten muutkin kunnon miehet?
Paavon pirtissä Aholansaaressa pidetään
sadoille nuorille joka kesä rippikoulua.
Vuosi sitten sydämennousua aiheutti se,
että verottaja laittoi talkootyön veronalaiseksi. Mutta asia on järjestyksessä verottajan kanssa. Lapualla naiset ovat valmistaneet kursseilla körttipukuja. Lapinlahdella
Väärnin pappilassa Siionin sahurit tekevät
virsilevyä.
Mikä on elämän tarkoitus? Mikä vetää
kymmeniätuhansia ihmisiä sanan kuuloon? Talkoolaisiakin on tarvittu toista tuhatta henkeä. Körttiläisyys on Jumalan lähelle pyrkimistä. Siionin virsi kantaa läpi
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koko elämän. Ikääntyneet siirtävät yhteistä
muistia tuleville sukupolville. Ihmiset äänestävät jaloillaan - olemalla läsnä. Rahan
perässä oravanpyörässä polkeminen ei
riitä elämän sisällöksi. Jopa 1960 -luvun
änkyrä-marxilainen-sosiologi-professori
Antti Eskola on pohtinut uskontoa: kyllä
minä uskon, mutta toisin kuin kirkko opettaa.
Vaikka körttejä Kiuruvedelle kokoontui
lehtitietojen mukaan 35.000 - enemmän
kuin Kuopion viinijuhlille - niin poliisin
mukaan viikonloppu oli normaalia viikonloppua rauhallisempi.
Kyllä se mummo oli ihan oikeassa. Hän
sanoi yhtä räväkästi kuin itse Ukko - Paavo.
Leo Puurunen

Myö männään kaapuntiin
Olj’ se mukavoo,
ku äeti sano, että myö
männään kaapuntiin.
Ostetaan koulutakki, kengät
ja mekkokangasta.
Laevalla lähettiin kot’kylän
rannasta ja tultiin Kuopijoon
Suvaksen ylj’ uamukaheksalta.
Ensin myö mäntiin
Kansalliskaappaan, joka
olj’Kaappakavulla
vähä ennen Elorantoo.
Sieltä myö suatiin kengät.
Sitte kävellä hiliputeltiin
Kaappa-aittaan, joka olj’
siinä hallin vieressä.
Kaappa-aitasta äeti osti
minulle takin, tosin se olj’
ruskee eikä sininen, niinku
oesin tahtonna sen olevan.
Torilla olj’jos jonniilaesta
hyörinöö ja tuttujakkii näki,
ja lopuks’ Salon kangaskaappaan,
josta ostettiin kukkamekkokangas.
Aune Räsänen

Väisäsistä on moneksi

V

Yksi kuun kraaterikin nimetty Vaisalaksi

äisästen suku on Savon suurimpia.
Suvun ja koko Suomen komein
veljessarja on Väisälä-veljekset
Vilho, Yrjö ja Kalle. Kaikki ovat maan
kuuluja professoreita - kansainväliseen
kuuluisuuteen yltäneitä. Koska he syntyivät Joensuun Utrassa, Joensuu pitää heitä
ominaan.
Akateemikko Olli Lehdon kirjan Oman
tien kulkijat: Veljekset Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälä (Otava, 3. p. Keuruu 2005. 445
s.) alkupuoli soveltuu kotiseutuhistoriaan,
loppu onkin jo Suomen tieteen huippujen
historiaa.
Ensimmäinen merkintä Ylä-Savossa
asuneista Väisäsistä on vuonna 1616 laaditussa Elvsborgin linnan lunastamiseksi
verotettujen luettelossa. Siellä mainitaan
Tavinsalmen hallintopitäjän Savilahden
neljänneskunnassa Pekka (Peer) Väisänen.
Vuoden 1635 myllytulliluettelossa esiintyvät Onkiveden alueella Tahvo Pekanpoika ja Paavo Pekanpoika Väisänen. Kylää
alettiin kutsua asukkaittensa mukaan Väisälänmäeksi. Vuoden 1664 veroluettelon
mukaan Väisälänmäen kylässä asui kolme
talollista perheineen: Hannu Lappalainen,
Pekka Paavonpoika Väisänen ja Pekka
Tahvonpoika Väisänen. Täältä Väisäsiä
on levinnyt erityisesti Nerkoon ja Karvasalmen kyliin.

Koukku professoriveljeksiin
Professoriveljeksiin johtavan sukuhaaran kotitalona oli 1700 -luvun puolivälistä
lähtien Kiuruveden Kalliojärven Väisälä.
Sieltä lähetettiin talollisen poika Josua
Väisänen (k. 1833) - professoriveljesten
isoisän isä - Oulun triviaalikouluun. Siellä
Josua sai ajan tavan mukaan herraskaisemman nimen Weisell. Suvun piirissä kiertää
huudahdus: Väisänen, usch, vilket fult

namn. Josua opiskeli Turun akatemiassa,
mutta opinnot jäivät kesken. Ylioppilas
Josua Weisell meni naimisiin kiuruvetisen
Dorotea Kärkkäisen kanssa. Josuan poika
Claes - tuleva Lapinlahden kappalainen
- oppi puhumaan ruotsia. Samoin Lajeksen poika Johannes - Vilho, Yrjö ja Kalle
Väisälän isä - osasi ruotsia, mutta kotona
puhuttiin suomea. Snellmanin satavuotispäivänä 1906 sukunimi muutettiin Väisäläksi.
Iisalmen emäseurakunnasta oli erotettu
Lapinlahden kappelikunta 1853. Täysin
kaksikielinen Claes Weisell (s. 1817 - vihitty papiksi 1840) toimi Lapinlahden ensimmäisenä kappalaisena vuodesta 1854
kuolemaansa saakka 1876. Hänellä oli
tasaiseksi leikattu tukka ja kotikutoinen
puku. Claes oli ystävystynyt Paavo Ruotsalainen kanssa ja lukeutui heränneisiin.
Hän oli naimisissa veronkantokirjurin
tyttären Sofia Davidsonin kanssa. Sofian
lähisukulaisesta Kaarlo Linkolasta tuli
Helsingin yliopiston rehtori. Nykyihmisille tunnetumpi on tämän poika kalastaja/ajattelija Pentti Linkola. Sofian isä David Davidson (k. 1822) oli torpparinpoika
Taavetti Taavetinpoika Putkonen - pesunkestävä savolainen.
Claes ja Sofia Weisellin perheeseen syntyi seitsemän lasta, joista toiseksi vanhimmasta, Pielavedellä syntyneestä, Kontiolahdelle sijoittuneesta konttoristi Johannes
Weisellistä (1851 - 1904) tuli tiedemiehinä
kuuluisien Väisälä-veljesten isä. Johannes
oli kaksivuotiaana sairastanut polion (?),
jolloin kumpikin jalka halvaantui pysyvästi. Koko lapsuutensa ajan hän pystyi
liikkumaan vain konttaamalla. Veljeksistä
vanhin oli Klaus Johannes Wäisälä, joka
toimi muun muassa Iisalmen pormestarina
1916 -18.
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Heikon terveyden vuoksi Claes Weisell
sai Väärnin pappilaan itselleen apulaisen,
Theodor Brofeldtin. Pappilan vireisessä rakennuksessa syntyi syyskuussa 1861 Brofeldtien esikoinen Johannes - paremmin
tunnettu Juhani Ahona. Kauppis-Heikki
kuvasi Paimen ja lampaat -teoksessaan
Theodor Brofeldtin ohella voimallista
herätyssaarnaajaa Claes Weisellia. Emma
Brofeldt toimi Weisellin lasten kotiopettajana opettaen äidinkielellään ruotsiksi.
Juhani Aholla oli leikkitoverina häntä
neljä vuotta vanhempi Weisellien nuorin poika Klas eli ”Lallu”. Lastussa Lallu
Aho kuvaa Claes Weiselliä neljävuotiaan
silmin: ”Sinne katsoo meitä ikkunasta ja
nyökyttää meille iso valkea parta ja korkea kalju otsa, jolla on lasisilmät ja piippu hampaissa. Se on Lallun hyvin vanha
pappa, joka ei milloinkaan tule ulos eikä
milloinkaan käy pihalla niin kuin muut ihmiset.”
Johanneksen sisar Hanna Weisell oli
20-vuotiaana Juhani Ahon ja hänen sisarustensa kotiopettajana Iisalmessa. Johannes siirtyi opettamaan kauppaneuvos Antti
J. Mustosen perustamaan Utran sahojen
kansakouluun. Kontiolahdella Utran sahat
tarjosivat hänelle pysyvän työpaikan konttorinhoitajana.
Utran kotitalon (1904 -19) viereisen kadun nimeksi tuli Väisälänkatu 1976.
Johannes ja Emma Weisell saivat kahdeksan lasta, joista nuorimmat Vilho, Yrjö
ja Kalle pääsivät ylioppilaiksi Joensuun
klassillisesta lyseosta. Juhani Aho ehdotti,
että Johannes kääntäisi eräitä Runebergin
kirjoituksia. Mutta yhteistyö ei päässyt alkuun, kun Johannes kuoli saunan lattialle
sydänkohtauksen saaneena 1904.

Kolme tieteen veljestä
Meteorologi Vilho Väisälä (1889 1969) aloitti matematiikan opiskelut Helsingin yliopistossa funktioteoreetikkona.
Kaksi vuosikymmentä myöhemmin hän
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aloitti elämänsä tärkeimmän työn: radiotekniikkaan perustuvan ilmatieteellisen
radioluotaimen kehittämisen. Hänen perustamansa yhtiö on kasvanut maailman
johtavaksi, yli sataan maahan tuotteitaan
vieväksi, radioluotaimien valmistajaksi
Vaisala Oy:ksi.
Geodeetti ja tähtitieteilijä/akateemikko Yrjö Väisälän (1891 - 1971) suurin
rakkaus oli tähtitiede. Tähtitaivas oli kauneinta, mitä hän tiesi: Tahdon tutkia noita
Jumalan suuria töitä koko pienen elämäni
ajan. Minusta niitten tutkiminen on niin
elävää verrattuna neljän seinän sisällä
suoritettaviin kirjallisiin töihin. Tämä Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen professori saavutti omaperäisillä ideoillaan ja
konstruoimillaan laitteilla (interferenssikomparaattori) maailmanmaineen.
Kuun etupuolella Myrskyjen valtameressä yksi kraatteri sai Väisälä-nimen. Hän
on löytänyt kolme uutta pyrstötähteä ja yli
800 uutta pikkuplaneettaa. Nimissä ovat
kaikki Suomen kaupungit - jopa purjevene
Alku sai oman planeettansa.
Tekokuiden tutkiminen sai uutta vauhtia. Tämä Turun/Piikkiön Tuorlan tähtitornin valtias sai 1971 oman mitalin, jonka
kääntöpuolella on sanat Ingenio (lahjakkuus), Labore (työ), Virtute (hyve).
Matemaatikko Kalle Väisälä (1893 1968) käväisi kuuden muun suomalaisen
professorin kanssa opettamassa Tarton yliopistossa.
Tämä Turun yliopiston matematiikan
professori ja vararehtori - aitosuomalainen AKS:n jäsen - otti sydämenasiakseen
myös suomen kielen aseman parantamisen
ja kirjoitti hallitsevan aseman saaneet koulumatematiikan oppikirjat. Hänen tekemiään algebran, geometrian ja trigonometrian oppikirjoja on luettu Suomen kouluissa
vuosikymmeniä.
Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto on
Suomen suurimpia tieteellisiä rahastoja.
Leo Puurunen

Muistikuvia Seppo Suhosesta 1938 - 2010

K

uka luki lukioluokilla saksalaisen
filosofi Immanuel Kantin (1724
- 1804) kriittistä tieto-opillista
tutkimusta ”Kritik der reinen Vernunft”
(1781) alkukielellä?
Entä kuka luki samoin alkukielellä moraalifilosofian peruskysymyksiä käsittelevää Kantin teosta ”Kritik der praktischen
Vernunft” (1788)?
Oikea vastaus on: Seppo Suhonen Soinlahdesta.
Entä kuka pelasi lentopalloa Iisalmen
lyseon voimistelusalissa upslaakihousut
prässättyinä? Seppopa tietysti. Lisäksi Sepolla oli tapana huitaista kädellään jo pari
minuuttia sitten ohi vilahtanutta palloa.
Huitaisu meni ainakin oikeaan suuntaan.
Koulua Seppo kävi puku päällä - kravatti kaulassa. Kuului asiaan, että hän puhui jo tuolloin huoliteltua kieltä - peräti
kirjakieltä.
Kuka seurasi katseella huvittuneena,
kun yli-innokkaat luokkakaverit nostivat
mustan lipun tyttölyseon oven yläpuolella
olevaan vinoon lipputankoon protestiksi
tyttölyseon rehtorin omavaltaisuutta vastaan? Ehkäpä se oli Seppo - tosin muistikuva on hieman hutera. Kun jouduimme
tästä rehtori Einari Jylhävaaran puhutteluun - Seppo oli juonessa mukana - eikä
”Jylli” tehnyt muuta kuin myhäili. Tyttölyseon rehtori puolestaan hikeentyi ja
poltti hihansa.
Eikä se muuten ollut anarkistien musta
lippu - vaan musta naisten alushame.
Sitten aikanaan 1960-luvun alkupuolella Seppo oli Turun yliopistossa muistaakseni fonetiikan laitoksella assistenttina.
Ilmeisesti Seppo teki tuolloin väistöskirjaansa liiviläisten kielestä. Myöhemmin
hän antoi minulle pari vihkosta, jotka olivat minulle hepreaa, vaikka olinkin suorittanut suomen kielen cumuun kuuluvan

kurssin vatjasta, vepsästä, virosta ja karjala-aunuksesta.
Seuraavan kerran - vuosikymmeniä
myöhemmin - tapasin Sepon Lapinlahdella. Seppo sai nimityksen Itämerensuomalaisten kielten vakinaiseen professorin
virkaan Helsingin yliopistossa. Tämä tieto
tuli kesällä - ja soitin puhelimella onnittelut. Seppopa ilahtuneena kutsui minut
kesäkotiinsa Iisalmen Soinlahteen. Siellä
taapersimme peräkanaa pellon laitaa myöten rantasaunalle saunavastoinemme.
Vieläkö M. A. Castrènin teoria Suomen suvun alkukodista Altailla - Aasian
sydämessä - pitää paikkansa? Takana tuli
hetken hiljaisuus, kunnes Seppo vastasi,
ettei Castrèn ehkä sittenkään ollut niin kovin väärässä. Olin hämmästynyt, sillä olin
lukiossa opettanut vuosikymmeniä Volgan
mutkaa ja Castrènin ”virheellistä” teoriaa.
Muutama vuosi sitten Seppo käänsi setukaisten kielestä - Lennart Meren muistolle omistetun -setukaiseepoksen Pekko.
Kun Seppo esitteli Pekkoaan Iisalmen
kulttuurikeskuksen Collan-salissa, läsnä
oli muutamia Sepon entisiä luokkakavereita.
Kun nyt riemuylioppilaina kelaamme
luokkakavereitamme, huomaamme, että
22 hengen porukasta on kehkeytynyt kolme professoria, kolme lääkäriä, kolme
diplomi-insinööriä, yksi pappi, pari väitellyttä tohtoria, maistereita ja opettajia
ainakin seitsemän sekä loput muuten vain
oikeita ihmisiä. Kuitenkin meitä Ylä-Savon välkkyjä oli lukion aloittaessamme 40
kirkassilmäistä isänmaan toivoa.
Että semmoisia muistikuvia Seposta luokkakaverin silmin nähtynä.
Leo Puurunen

Kevään 1958 ylioppilas Iisalmen lyseosta,lukion lehtori, kotiseutuneuvos, Lapinlahti
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Saksittuja

Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Syömiskilpailut ovat Suomessa harvinaisia. Kiehtovaa lajia pitää tänä kesänä
lähteä seuraamaan Savoon asti.
Suonenjoella mitellään mansikansyönnin Suomen mestaruudesta. Kuopiolaiset
taas kokeilevat, kuka ahmii nopeimmin
puolentoista kilon paistetun strutsinmunan. Molempia kilpailuja on järjestetty
vuosia.
(Aamulehti 9.7.2010)
Kitaraa soittava kuplettilaulaja JP Jetsu
on voittanut Jaakko Teppo –kuplettikilpailun Joensuussa. Voittaja on kotoisin Rautalammilta. Toiselle sijalle ylsi Rupatuuri
Vieno Kaino Vehviläinen ja kolmannen
sijain vei Kari Kuronen. Kisaan osallistui
kaikkiaan 29 kappaletta.
(Helsingin Sanomat 15.7.2014)
Itä-Suomen yliopiston kaikki tutkimussarjat on 9.12.2009 annetun ohjeen mukaan nimetty englanninkielisiksi. Otaksun
kaikkien sarjojen käyttäjien osaavan sen
verran englantia, että he tietävät, mistä
on kyse. Mutta eikö ihan kunnioituksesta
suomea ja Suomea kohtaan sarjoilla voisi
olla lisäksi suomenkielinen nimi edes pikkuruisilla harmailla puustaimilla? Onhan
tämä kieli yhä yleistä Savossa ja Karjalassa, jopa Eastern Finlandin Universityssä.
(Pekka Rautamaa, yliopistolehtori
(eläkkeellä), Joensuu/HS toukokuu 2010)
Sano muuta:Valmistujais- ja rippijuhlien putki alkaa, mutta käytetään seuraavia lauseita kohtuudella – tai parempi jos
ei ollenkaan:
Päivää että pätkähti!
Se on kesä ja kärpäset!
Viimeksi kun nähtiin olit vaahtosam36 AAKUSTI 3/2010

muttimen kokoinen.
Tuliko niitä nelosia?
Ei olisi teidän pojastakaan uskonut!
Tuommoiset vanhemmat ja noin fiksu
lapsi!
Sinustahan on tullut nainen!
Nyt se on sitten naimalupa.
Ool sprait!
Ottia tuota.
Hyvästi selvä päivä!
Otetaan vielä toisellekin jalalle!
Hyvää jatkoa jos ei oma riitä!
Palataan astialle!
(Tuija Pallaste, HS Nyt-liite 4.6.2010)
Kirjailijan luontosuhde on etäinen. ”Sinänsä tykkään kauneudesta. Esimerkiksi
Keskuspuisto olisi kaunis, vaikkei sitä
hoidettaisikaan.”
Hän muutti Helsinkiin paitsi luontoa,
myös ihmisiä pakoon.
”Tulin tänne, ettei kukaan puhuisi bussissa mulle. Ja sitten joku jaksaa inistä,
että on se kumma kun kaupungissa ei tervehditä. Sen takia just tänne tullaan.”
(Kari Hotakainen, HS 29.5.2010)
Jälleen on koittamassa aika, jolloin ihmiset ja kulttuuri valuvat pääkaupunkiseudulta kauas maakuntiin. Joku kihniö ja
kuopio teutaroi taiteessa ja järjestää omat
festivaalinsa.
(Kuiskaaja, HS 290.5.2010)
Olet kirjoittanut, että varsinaissuomalaiset miehet ovat rakkauden maaherroja.
Eikö hämäläisistä ole mitään vastusta?
- Onhan hämäläisistä miehistä tietenkin
yksi etu: Heidän rinnallaan me varsinaissuomalaiset miehet näytämme entistäkin
ylivoimaisemmilta.
(Juhani Karilan haastattelu kirjailija
Riku Korhoselle, Turku, AL 23.5.2010)
Viikon mertarannat:”Yleisö nauttii ja
savolaiset naattivat.”
(AL 23.5.2010)

Ruokapoliisi: Partanen myöntää hyötyvänsä maineestaan. Ihmisiä kiinnostaa,
mitä se hullu akka sanoo, vaikka lopulta
he huomaavat kuuntelevansa lupsakkaa
savolaista.
-Ehkä tv-ohjelman takia moni oikein
pyytää, että sano nyt kunnolla. Sitten pitää
vähän tokaista ja lyödä luuta kurkkuun.
Kalakukkoa kaapissa ei näy, joten Kuopion kuuluisat Partaset eivät taida olla sukua keskenään.
-Ei olla, vaikka parhaimmillaan minulta on tilattu muikkukukkoja neljän aikaan
aamuyöstä.
(Ravitsemusterapeutti Hanna Partasen
haastattelu, AL 23.5.2010)
Linnuillakin on murteita: Kulttuuri
muuttaa lintujen ääntelyä. Talitiaisen titityy soi enää lastenlauluissa. Tutkimusten
mukaan linnuilla on jopa murteita.
Amerikkalaistutkija Luis Baptista seurasi valkopääsirkkuja San Fransiscossa 30
vuotta. Hän totesi, että suhteellisen pienellä, mutta olosuhteiltaan vaihtelevalla tutkimusalueella erottui kolme erilaista lintujen
laulumurretta., Murteet erosivat äänteiden
keston ja taajuusjakauman suhteen
(Tuulia Matilainen, AL 14.5.2010)
Raumalla kaupunkilehti tehdään
omalla murteella: Toimittaja ja kirjailija Hannu Heino on kirjoittanut Rauman
kielellä muun muassa pakinoita ja näytelmiä sekä kääntänyt kaupunkilehti Uusi
Rauman raumankielistä erikoisnumeroa
vuodesta 1986. Toukokuun 15. Uus Raum
ilmestyy jo 25. kerran.
Puhuttuna raumangiäl kuulostaa huumorintajuisten murteelta. Oletteko oikeasti sellaisia?
”Ei iha, mutt jotta silt välilt. Mutt huumor o raumlaisillt tärkki asi. Ei stää kaikk
kyll yhtäkkin gerkk huamattema, misä
kohta se tlee framill.
(Harri Uusitorppa haastatteli Hannu
Heinoa, HS 14.5.2010)

Helteen herkistämä: Ja Poroveden
rantaa Kirkonsalmelta Luuniemen Olvin
tehtaille asti kiemurtava rantapolku.
Kirkonsalmi ja Kellbergin (Keleperin)
baari, erottamaton pari. Ja ne kauppiasRaimon viitostien varteen reivatut iskulauseet. Meillä ei kiskota munista! Kaverin
isältä tuhti Rami kysäisi ennen kalareissua
kylmiötä penkoessaan: Montako lenkkiä
syöt?
Entä Aarno-veli, kirjailija? Jos kynäilevä mies oli Ahon Juhanin ja Säisän
Einon myötä tunnustettu aika korkealle,
Aarno pani paremmaksi: Mies kirjoittaa
niin kauvan kun tuppi liikkuu.
Ei tussin tuppi.
(Anne Välinoro, AL 23.5.2010)
Poptuotteesta uskottavaksi tulkitsijaksi rakennettu Jenni Vartiainen tuulettaa
maalissa. Savon kauneimman naisen hönkäilevälle laulutyylille mukautettu Seili on
sähköisen maltillinen ja harkitun melodinen levy.
(AL 23.4.2010)
”Satupappa” Matti Juusela Pohjaslahden Ylä-Kolkista osallistui Karstulassa
3.7. valtakunnalliseen sadunkerrontakilpailuun. Vuoden 2010 sadunkertojan arvonimen voitti Saara Laukkanen Jyväskylästä. Toiseksi sijoittui Harri Ahola
Tampereelta.
(KMV-lehti 9.7.2010. - Matti Juusela asui pitkään Siilinjärvellä. Saksijan
huom.)
Raatamaan veljen maatilalle: Mies,
jolle mikään haaste ei näytä olevan liian
suuri, väitteli yhteiskuntatieteiden tohtoriksi ranskan kielellä.
-Ranskalaiset ovat itsetietoista porukkaa, mutta kyllä ovet siellä savolaiselle
aukeavat. Kalakukko ja Gallian kukkohan
ovat toistensa sukulaisia, Pekonen veistelee.
Hän vakavoituu ja myöntää, että meAAKUSTI 3/2010 37

nestyksen eteen on pitänyt paiskia hurjan
paljon työtä.
Pekonen pakenee kosmoksen ja kulttuurin ongelmia veljensä maatilalle.
-Siellä veli työntää hangon kouraan ja
sanoo, että lopeta pähkäily ja ala töihin.
OHO: Osmo Pekonen kirjoitti seitsemän laudaturia Mikkelin yhteiskoulusta
vuonna 1979. Hänen veljensä kirjoitti kuusi, mutta päätti ryhtyä maanviljelijäksi.
(AL 8.7.2010)
Savolaistuminen: Mene kysymään
kuopiolaiselta neuvoa. ”Jos minä käännyn
tuosta seuraavasta kulmasta oikealle, niin
onko siellä matkailuneuvonta?”
”On se siellä vaekket kiäntyskää”, vastaa kuopiolainen.
Parhaan peruskurssin savolaiseen mielenlaatuun tarjoaa Rytkösen Ollin puhelinkontaktiohjelma joka lauantaiaamu klo
7-11.
Olli on oikea emävenkula, riähkä ja
vutjake. Jos siis olette liikenteessä, avatkaa Ylen Radio Savo, 96,5 MHz.
(Seppo Roth, AL 30.6.2010)

ystävänpalvelun. Tässä vapaita herroja
vielä aatoksi. Ilmainen 15 minuutin koeaika:
Herra C: Savolaismalli, hyvät geenit.
Suvussa kaikki poikamiehiä kolmanteen
polveen asti. Kesäsavolaisen saa myös kokoontaitettuna ja osina. Kaukosäätö. Hyvä
varaosapalvelu. Ei vaihtoa.
(Matti Pitko, AL 25.6.2010)
Viikon vitsaukset: Myrsky. Ukkonen
ja tuuli tekivät yhdessä sen, mihin mikään
inhimillinen ei pysty: Sai savolaisen vaikenemaan. Myrsky teki Itä-Suomessa niin
hirveää jälkeä, ettei sellaista saa aikaan
edes pääkaupunkiseudulta tullut kesämökkiläinen.
(AL, SU Asiat 1.8.2010)
Itäsuomalaisilla sukunimet ensin:
Itä-Suomessa sukunimiä on ollut keskiajalta lähtien, varsinkin talonpoikaisluokkaisilla. Lännessä ei sukunimiä ollut näin
varhain, vaan henkilöitä kutsuttiin asumansa talon mukaan. Kun henkilö muutti
talosta toiseen, myös nimi muuttui.
-Nen-pääte sukunimessä on leikkisästi
sanottuna savolaisten aatelistunnus, Kotimaisten kielten tutkimuslaitoksen nimistöntutkija Sirkka Paikkala sanoo.
(AL 2.8.2010)

Murteesta tuli myyntikikka: Lupsakka puhelinmyyjä ui asiakkaan iholle
Hyvvee päevee! Savon ja muiden murteiden käyttö on viime vuosina yleistynyt
puhelinmyynnissä.
”Etenkin Savon ja Pohjanmaan murteet
toimivat soitettaessa mihin päin Suomea
tahansa. Ne ovat leppoisan kuuloisia ja
tarttuvia. Ei murre missään nimessä ole
huono asia”, sanoo myyntipäällikkö Mari
Kvick telemarkkinointiyhtiö Mediapexistä.
”Korostamme luonnostaan murteella
puhuville myyjille, että sitä saa ehdottomasti käyttää. Joskus jotkut ovat yrittäneet
matkia murretta, mikä kuulostaa luonnottomalta.”
(HS 25.6.2010)

Saako puuta halata? Prisma-dokumentin nimi kysyy Onko kasveilla älykkyyttä? Kun ohjelma on lopussa, tiedetään
vastaus: Kyllä, kasvikunnassa säkenöi äly.
Tv-dokumentin jälkeen yhä polttavammaksi muuttuu Heli Laaksosen Pursuteoksen kysymys. Se kuuluu näin:
”Onk puilt kysytty halamisse luppa? Jos
hee o enemmänki vanha-aikkast kättelijäsortti ja kiusaantuva ihan tönköks saak, ko
viaras tule halima?”
(Simopekka Virkkula, AL 4.7.2010)

Moni yksinäinen sielu haluaa kesäksi
seuraa. Niinpä perustimme Vepan baarin

Pohjalainen elokuu: Karjalainen heinäkuu hallitsi Yle Radio 1:ssä, ja joku va-
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litti Radio Suomen Kansanradiossa: ”Onhan Suomi muutakin kun Savvoo.” Hänen
mielestään se on ”Lipposen syytä”, että
Ylen toimittajat ovat savolaisia tai ”karjalaisia laukkuryssiä”.
Lohdutan valittajaa: Jo heinäkuussa
Tarja Keinänen luki – ja lukee edelleen –
Yle Radio 1:ssä Santeri Alkion romaania
Puukkojunkkarit (1894). Se kuvaa EteläPohjanmaan häjyjä 1800-luvun puolivälissä.
(Vesa Karonen, Kanavalla,
HS 14.8.2010)
Kuopio karistaa sekavaa slogania
kannoiltaan
Sen piti näyttää sydämeltä tai rahamassilta, mutta kuva vääntyi kansan suussa
kaskinauriiksi tai jopa savolaisemännän
takamukseksi.
”Savolaiset väänsivät siitä vitsiä, mutta
ammattilaiset antoivat hyvää palautetta”,
viestintäjohtaja Kaija Nousiainen puolustautuu.		
Nyt pelataan varman päälle: uusi logo
perustuu kaupungin vaakunaan, ja slogania ei tule.
(HS 16.8.2010)

Koirien vallankumous: Koirat ovat
perussuomalaisten sielua lähellä. Savolainen koiranleuka Pentti Oinonen kyseli
jo keväällä eduskunnassa, haluaako joku
seuraavaksi avioitua rakastamansa hauvelin kanssa.
Matti Putkonen ei ole tarjolla, sillä
hän on onnellisesti naimisissa, mutta toinen Matin koirista on vapaana.
(Matti Pitko, AL 21.8.2010)
Kekkonen johti karismallaan, presidentin adjutantti Esa Seppänen sanoo.
Parhaiten Seppäsen mieleen jäi Iranin
shaahin Mohammad Reza Pahlavin ja
hänen puolisonsa Farah Diban vierailu
kesällä 1970.
-Kun oltiin Kuopion torilla, hotellin
eteen kerääntyi väkeä. Siinä yksi savolaisukko veisteli, että ”kaho, suahi!” Seppänen nauraa.
(Ilta-Sanomat 21.8.2010)
Kesätapahtumat eivät sujuneet ongelmitta.
Sonkajärvellä tapahtui eukon kantelu.
Kantelu ei kuitenkaan johda syytetoimiin.
(Kaisla, HS 1.9.2010)

Ruukinmiljöön ja Niuvanniemen kunnostusta esitellään kotiseutuyhdistyksille
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten
liiton syyskokoukseeen 13.11 Juankoskella liittyy aiheeltaan mielenkiintoinen seminaari kulttuuriympäristöstä
ja rakennetusta maisemasta. Aiheesta
luennoivat suunnittelujohtaja Paula
Qvick Pohjois-Savon maakuntaliitosta, rakennusinsinööri Matti Eestilä ja
rakennusarkkitehti, hankevetäjä Juha
Rajahalme.
Paula Qvick ja Juha Rajahalme ovat

olleet vaikuttamasssa Ruukinmiljöön
kunnostamisessa. Matti Eesitilä sai
äskettäin Kuopion kaupungin kulttuuripalkinnon Niuvanniemen taloudenhoitajan asunnon rakennuskokonaisuuden entisöimisestä.
Liiton syyskokous on Juankosken
Seurantalolla klo 10 ja seminaari alkaa
klo 12.15. Järjestelyistä vastaa Juankosken Kulttuurihistoriallinen Seura
ry.
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Kirjakantti tarjosi draamaa, runoa,
elämää monelta kantilta katsottuna

K

irjakantti, savolainen kirjallisuustapahtuma on nimensä veroinen.
Tämän ja syksyn supistetulla
budjetilla neljän päivän ohjelmaan oli saatu tarkastelukulmia monelta kantilta; keskeiseksi aiheeksi valitun draaman ja sanan
vuorovaikutuksen lisäksi tuikituoretta
runoutta ja sarjakuvaa. Kirjailijoiden nimikkoseurojen esittelystä irtosi muutakin
kuin myötäkarvaista hymistelyä, kuten
havainnon vapaaehtoinen kulttuurityö voi
johtaa jopa taloudellisiin vastuisiin.
Pohjois-Savon kirjallinen yhdistys Vestäjät julkaisi 50-vuotisjuhlakirjan, jossa
maakunnan kirjalliset aktiivit kertovat toiminnastaan oman ja laajemminkin kirjallisuuden saralla. Vestäjissä harjaantuneiden
sanankäyttäjien kynänä jälki on näkynyt
maakunnan medioissa mitä en pitäisi väheksyttävänä, vaikkei sitä varsinaiseksi
kirjallisuudeksi luetakaan.
Vuodesta 2004 pidetty Kirjakantti on
puitteillaan onnistunut tavoittamaan yleisönsä, vaihdellen vuosittain kolmisentuhatta henkeä; tänä syksynä 2600. Massatapahtumiksi kirjalliset tilaisuudet eivät
muodostu jo käytettävissä olevien tilojen
vuoksi. Kirjaston luentosali itkee ääriään parinsadan kuulijan kohdalla, ja Kino
Kuvakukon sali on tarkoitettu pikemmin
katselua kuin kuuntelua varten. Tilojen
pienuuden takia syntyvä intiimi yhteys voi
olla jopa eduksi.
Kirjakantti on ollut kriitikko Ritva
KKolehmaisen ja teatteritaiteilija Johanna Sorjosen urakoinnin tulosta. Tänä
vuonna kaupunki vähensi kirjallisuustapahtuman tukea 10 000 euroa, mistä Ritva
Kolehmainen veti omat johtopäätökset.
Hän lopettaa, mutta uskoo muutoksen olevan hyväksi (SS 2.9.2010 ) ja kirjallisuus40 AAKUSTI 3/2010

tapahtuman jatkuvan. Vestäjien nykyinen
puheenjohtaja Elisa Nuutinen vaatii tapahtuman rahoituspohjan vakauttamista;
silloin tekijöitäkin mukaansa löytyisi.

Eriseuraiset naiset ja miehet
Kirjailijoiden nimikkoseurat ovat varttuneemman ikäpolven fanikerhoja, ja
tuhansien yhdistysten maassa niitä perustetaan jatkuvasti, yleensä asianomaisen
kuoleman jälkeen. Tuoreimpia nimikkoseuroja on vuosi sitten Helsingissä perustettu Maria Jotuni -seura, johon kuuluu
varsinkin teatteriväkeä kuten Kirjakantin
vieraat ohjaaja Kaija Siikala ja näyttelijä
Maija Karhi. Ensiksi mainitulle Kuopio
on tuttu 1970-luvun teatterinjohtaja-ajalta.

Vanhin suomalainen H.J. Nortamon
kirjailijayhdistys perustettiin 1904
1940-luvulla Minna Canthin satavuotisjuhlavuoden merkeissä aloittivat Helsingissä suomen- ja ruotsinkieliset seurat.
Suomenkieliseen kutsutaan, ruotsalaiseen
pääsee jäsenmaksun maksamalla kuten
Kuopioon 1991 perustettuun kanttilan
kulttuurikeskuksen
kannatusyhdistykseen.
Suomalaisen kirjailijafanituksen erikoisuus ovat lukupiirit ja nimikkoseurojen kattojärjestö. Nimikot auttavat uusien
yhdistysten perustamismuodollisuuksissa,
lupaa puheenjohtaja Matti Nummenpää.
Nimikkoyhdistyksiä on 52 ja niissä
7000 jäsentä. Yleensä ne ovat pienehköjä 30-70 jäsenen yhdistyksiä. Tyypillinen
jäsen on nelikymppinen, akateeminen, yhteiskunnallisesti aktiivinen nainen. Miehiä
on enemmistö Veikko Huovisen, Kalle

Päätalon ja Mauri Sariolan nimikkoseuroissa. Nuoret ovat löytäneet Tove Janssonin ja Saima Harmajan seurat, viimeksi
mainitun myös pojat.

Nimikkoyhdistys joutui
Eino Leino-talon omistajaksi
Opettaja Esko Piippo kertoi hämmästyneensä SKS:n arkistossa havaitessaan
miten vähän runoilija Eino Leinoa koskevaa materiaalia on tutkittu ja käytetty.
Perhettä koskevaa aineistoa on talletettu
veljien toimesta myös Kuopion ja Pohjanmaan museoon. Perheen salaisuuksia oli
nuorimman pelkäämä mielisairaus.
Esko Piippo on kirjoittanut kolme kirjaa Eino Leinosta ja aikoo tehdä vielä kaksi kunhan vapautuu opettajan työstä eläkkeelle. _ Kun en ole kirjallisuudentutkija
voin kirjoittaa vapaammin, hän tähdentää.
Kunnioittaakseen Eino Leinon elämäntyötä Kainuun Eino Leino-seura rakennutti 1978 Paltaniemeen hänen kotitalonsa

Professori Martti Häikiö on kirjoittanut V.A.
Koskenniemen elämästä historiantutkijan silmin kaksi osaisen elämänkerran.

mukaisen perinnetalon. Talo siirtyi Kajaanin kaupungin omistukseen kaksi vuotta
myöhemmin. Mutta äskettäin tuli yllätys,
yllätys: kaupunki ilmoitti ylläpidon kalleuden takia myyvänsä sen yksityiselle!
Ainoana keinona kulttuurikohteen
säilyttämiseen Eino Leino-seura ja Elias
Lönnrot-seura ostivat talon, ja se siirtyy
1.11.2010 seurojen omistukseen.
_Kun tähän asti tehty kulttuuria, nyt
pitäisi tehdä rahaa, miettii seuran puheenjohtaja Esko Piippo uutta velvoitetta omistajayhteisöille mihin sinnikäs Kanttilan
puolesta taistelija Outi Vuorikari parahti
penkistä ”Voi, älä pelottele!”.

V. A. Koskenniemi,
Suomen sävelletyin runoilija?
Professori, historian tutkija Martti Häikiö hämmästytti äskettäin julkaisemillaan
akateemikko, runoilija, professori V.A.
Koskenniemen elämänkertateoksilla ( I ja
II) . Eikö Suomen tunnetuimpiin kuuluva

Suomen Kirjailijanimikkoseurojen edustajia Kirjakantissa
(vasemmalta) Osmo Hänninen Suomen sana, nimikkojen puheenjohtaja Matti Nummenpää, Eero Piippo Kainuun Eino
Leino-seura, Katri Sarmavuori Tove Jansson -seura, Hannele
Kankare Kaarina Helakisa-seura ja Outi Vuorikari Kanttilan
kulttuurikeskuksen kannatusyhdistys.
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runoilija vielä ole pohjaan saakka analysoitu ja viimeistään Panu Rajala käänsi
sen vihoviimeisen kiven Aila Meriluodon
elämänkerrassa?
Martti Häikiön näkökulma onkin historiantutkijan: Oulusta ja Pohjanmaalta
kotoisin olleiden aikakauden vaikuttajien Maila Talvion, J.J. Mikkolan, Kyösti
Vilkunan ja Koskenniemen keskinäisten
suhteiden merkitys poliittisiin ja muihin
ratkaisuihin. Miehiset osapuolet eivät aina
osanneet toimia voimakastahtoisen naisen
kanssa. ”Herra varjelkoon meitä taiteellisista julkisuuden naisista”, jäi eräänkin
kokoontumisen ajatukseksi. Ja miksiköhän Talvion ja Koskenniemen välinen kirjeenvaihto 1910-luvulta on hävinnyt viimeksi mainitun arkistoista. Häikiö uskoo
näidenkin j oskus löytyvän kuten löytyivät
Koskenniemen Meriluodolle kirjoittamat
kirjeet.
–Niistä teksteistä huomasi ettei hän
ensimmäistä kertaa rakkauskirjeitä kirjoittanut, hymähti tutkija. Samanlaisia
tavallisia ihmisiä kuin me muutkin nämä
kansakunnan kaapin päällä istuneet herrat
olivat!
V.A. Koskenniemestä muistetaan runot,

mutta ei läheskään kaikkia häneltä lauluiksi sävellettyjä. Tunnetuimpia lienevät Finlandia, On suuri sun rantasi autius, Minä
laulan sun iltasi tähtihin. Joidenkin tekstejä luultiin kansanlauluiksi eikä runoilija
kiirehtinyt luuloa oikomaan – päinvastoin
piti osoituksena että kansa oli ottanut ne
omakseen. Koskenniemen runoja ovat
säveltäneet Sibelius, Kuula. Madetoja,
Kilpinen, Kaski, viimeisimpänä Kaj Chydenius. 219 laulun tekstillä Koskenniemi
saattaa olla Suomen sävelletyin runoilija,
jotkut runot on nimittäin sävelletty useampaankin kertaan, aprikoi Martti Häikiö
ja lupaa hankkia tiedolle varmistuksen.
Kirjakantin päättäjäisluennon yhteydessä
tätä Koskenniemeä kuultiin hienosti tulkittuna.
Sopraano Maria Suuronen Kimmo
Huikurin säestämänä lauloi Kuulan Epilogin, Linnavuoren Minä laulan sun iltasi
tähtihin ja Jari Piikin Soutulaulun. Juvan
kanttori Jari Piikki on Suomen kanttori-urkuriliiton nimeämä Vuoden kanttori. Kirjakantissa kuultu kauniisti soljuva
Soutulaulu oli kantaesitys.

Kirjakantin päättäjäisissä kuultiin sitä aidointa
Koskenniemeä sopraano Maria Suurosen esittämänä. Sävelen kauniisti keinuvaan runoon on tehnyt Juvan kanttori Jari Piikki.
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Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen

Maria Jotuni seuralaisia oik.
näyttelijä Maija Karhi, ohjaaja
Kaija Siikala sekä Kirjakantin vetäjä Ritva Kolehmainen.

Savolaista
kirjatuotantoa 2010
Ritva Kolehmainen on koonnut listan savolaiskirjoittajien tuotannosta 2010.
Kirjat on valittu katalogeista musta tuntuu
-menetelmällä eli kuvittelen näillä kirjojen
tekijöillä olevan jotenkin juuria Savoon tai
että he olisivat savolaisia.
Kirjakantin esiintyjien listalta voi löytyä lisää kiinnostavaa luettavaa kohdasta
Lukuvinkkejä.ks. www.kirjakantti.fi
Annukka Airaksinen yhdessä Marja-Leena Hukkasen, Tuulikki Karhusen kanssa:
Kulturellit Ellit – 20 vuotta 200 kirjaa. Omakustanne 2010.
Atso Almila & Jorma Panula: Vaistoa on
vaikia opettaa, Teos 2010.
Jyrki Heikkinen: Kalevanpoika, runoja,
Otava 2010.
Apua on tulossa, Heikkisen värillinen kuvarunokokoelma, Asema 2010.
Martti Häikiö: V. A. Koskenniemi – suomalainen klassikko osa I & V.A. Koskenniemi
- suomalainen klassikko osa II, WSOY 2010.
Kari Häkämies: Rehelliseksi tunnettu,
Teos 2010.
Hämäläinen Karo: Samuli, taikurimestari,
Tammi 2010.
Jukka Itkonen: Somat sormet – Meidän
vauvan ensikirja, kuv. Matti Pikkujämsä, Otava 2010.
Krokotiili hikoaa ja muita eläinrunoja.
Kirjapaja 2010.
Heidi Jaatinen: Ei saa katsoa aurinkoon,
Gummerus 2010.
Pekka Kejonen: Kädettömän taputukset,
WSOY 2010.
Marko Kilpi: Kadotetut-äänikirja, Gummerus 2010.
Konstaapeli Kontio – Näkymätön vaara,
Gummerus 2010.
Elävien kirjoihin, Gummerus 2010 (ilmestyy lokakuussa).
Sirpa Kähkönen: Vihan ja rakkauden liekit, Otava 2010. (ilm. syyskuussa)
Lasse Lehtinen: Onni suosii rohkeaa,
WSOY 2010. (ilm. lokakuussa)

Tuija Lehtinen: Kolme miestä netissä, Otava 2010.
Rebekka – Tätityttö, Otava 2010.
Vauhdin hurmaa, Vintiöt, Otava 2010.
Leena Lehtolainen: Minne tytöt kadonnet,
Tammi 2010.
Aila Meriluoto: Tältä kohtaa, Siltala 2010.
Toim. Anna-Liisa Haavikko. Kirjailijan päiväkirja vuosilta 1975–2003. (ilm. syyskuussa)
Mari Mörö: Vapaasti versoo, Kirjapaja
2010. Yhtä myssyä, WSOY 2010.
Eppu Nuotio – Tuutikki Tolonen: Kaukaisten rakkauksien kirja, Otava 2010.
Eppu Nuotio: Paine, Otava 2010.
Jukka Parkkinen: Lisää kaveriksi. WSOY
2010. Nuortenromaani facebookin maailmasta. (ilmestyy syyskuussa)
Kirsi Pehkonen: Mahalasku, Nordbooks
2010.
Esko Piippo: Keinu, keinu Eino Leino
– lapsuus- ja nuoruustarinat, Edico 2010.
Jope Pitkänen: Puolipohja : vino comics.
Sarjakuva. Zum Teufel 2010.
Riitta Raatikainen: Caj Bremer. Valokuvaaja. Musta Taide 2010.
Terhi Rannela: Jäämeri, jäähyväiset ja
minä, Otava 2010.( ilm.syyskuussa)
Pirjo Rissanen: Muistot, Gummerus 2010.
Asko Sahlberg: He, WSOY 2010.
Sinikka Tirkkonen: Ahmatovan merkki.
Proosarunoja. ntamo 2010

Savon Jatsi. Ihmisiä ja tapahtumia vuosien varrelta, historiatoimikunta 2010.
Marja-Leena Tiainen: Päin mäntyä,
Tammi 2010. (ilm. lokakuussa)
Esko-Pekka Tiitinen: Kiven sylissä,
Tammi 2010.
Esko-Pekka Tiitinen – Nikolai Tiitinen: Kyyhkyn kysymys, Tammi 2010.
Markku Turunen: Juuston pimeä puoli,
Gummerus 2010. (ilm. lokakuussa)
Tuula-Liina Varis: Muotokuvamaalarin tytär, WSOY 2010. (ilm. syyskuussa)
Hannu Väisänen: Kuperat ja koverat,
Otava 2010.
MINNA & MIEHET. Miessarjakuvaantologia teemasta Minna Canth, tekijöinä Jyrki Heikkinen, Reijo Kärkkäinen,
Mika Lietzén, Jyrki Nissinen, Pentti
Otsamo, Jope Pitkänen ja Petteri Tikkanen.
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Pyylevän puoleinen Einari koetti ensiliukkailla taiteilla pystyssä
postilaatikkokäynnillä. Naapuri ehätti kommentoimaan:
– Yllättikö talaven liukkaat?
– Ei, minä vuan tätä paenonhallintoo kokkeilen.
J.V. (KUOPIO)

nurkkavitsi, on elävää savolaista sanallista perinnettä ja samalla myös
väärentämätön todiste kunkin ajan arvoista ja sattumuksista. Se on myös
palsta, jota kaikki lukijat saavat olla vapaasti toimittamassa. Lähetä oma
sutkausehdotuksesi soitteella Savon Sanomat/sutkaus, PL 68, 701010
Kuopio tai sähköpostitse lukijansanomat@savonsanomat.fi
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