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Kesät tuovat etelästä, jopa ulkomailta, 
leipäpuunsa löytäneet kotiseuduilleen 

virkistäytymään. Juuret vetävät puoleensa. 
Savon torit ovat vanhan kodin lisäksi 
yksi paikka, joissa savolaisen sielu lepää. 
Siellä saa kuunnella haastelua ja itsekin 
puhua äidinkieltään, joka sekin naapureita 
kuunnellessa noussee pintaan. Mutta miksi 
ei murteita käytetä hieman laajemminkin 
hyödyksi kesälomalaisten ja muidenkin il-
oksi. Samalla puolustettaisiin suomea, jota 
englanti työpaikalla jo ahdistaa.

Kuopiossa on toistakymmentä vuotta 
toiminut Murretori-viikko. Siellä haastel-
laan, soitetaan ja lauletaan ihan lavalla 
ja kovaääniseenkin. Torin kivetyksellä 
kuulee sitä vielä lisää. Seppo Kon-
onen on viime vuodet vienyt leppos-
alla tavalla ohjelmaa läpi. Kansalaisia 
hakeutuu päivittäin paikalle - satoi tai 
paistoi. Muitakin murteita kuullaan.

Vaan miksi ei luotaisi sijaa samanlaiselle 
seuran pidolle muillakin paikkakunnilla.  
Savolaisia on kaikilla maassamme. Heillä 
on mainioita tarinoita ja kaskuja arkip-
äiväisestä elämästään. Heidän haasteluaan 
kuunnellaan mieluusti muutenkin. Mutta 
osataan sitä muuallakin Suomessa,   sen 
saimme todeta heinäkuussa murteella 
puhumisen SM-kipailuissa  Raumalla.

Murretoriohjelmat, kenties oma kup-
pilan nurkka, lisäisivät torien vetovo-
imaa. Lähiruokaa siirtyisi kasseihin. 
Kauppa paranisi. Ne olisivat kasvavalle 
eläkeläisten ryhmälle kokoontumispaikka. 
Heidän lapsensa ovat sirottuneet maail-
malle ja aikaa on. Ne tarjoaisivat kenties 
myös esiintymistilaisuuksia ja samalla 
valmentaisivat demokratian kehittäjiä. 

Kouluissa synnytetty siintymipelko 
katoaisi.  Huumorin viljely näet sulattaa 
ihmiset. Siitä hyötyisivat kaikki. Hyvä 
tuuli puhaltaisi. Nauru pidentää ikää. 

Murteet  toreilla
Yhteisöllisyys on tullut nyt mu-

otiin. Mutta maamme hallitus askart-
elee otsat rypyissä keskittämisen ja 
säästöjensä kanssa. Paras keino säästää 
on saada ihmiset tekemään hymyhuu-
lin työtään. Peilisolut kunkin avoissa 
pitävät huolen siitä, että se tarttuu.

Myös vakavasti puhuen tämä on tärkeää 
ja taloudellisesti merkittävää. Suoma-
laiset ovat lomiensa lisäksi keskimäärin 
10 vuorokautta pois työstä sairauksien ja 
muiden syiden vuoksi. Poissaloaikojen 
palkat kuitenkin juoksevat. Joku nekin 
kustannukset maksavat - ettei vaan me itse. 

Suomessa on työvoimaa noin 2.5 
miljoonaa. Elon laskuopin mukaan tästä 
saadaan teoriassa yli kaksi ja puolimil-
joonaa viikkoa tuottavaan työhön. Ehkä 
kaikki ei tule näin laskien hyötykäyttöön, 
mutta on ryhmiä, joissa säästö saattaisi olla 
paljon suurempikin.  Näet kuntatyöteki-
jöistä naiset ovat tilastojen mukaan jopa 
kome-neljä viikoa ja miehet kaksi viik-
koa pois työpaikalta lomien lisäksi. 

Kunnat ovat suurimpia työnantajia 
paikkakunnillaan. Parantamalla työssä 
viihtymistä, parannetaan samalla työn 
tuottavuutta.  Ehkäpä ei tarvitsisikaan 
työpaikkoja lakkauttaa, kun työstä tu-
lee enemmän tulosta, ja ihmisillä on 
silti huumorin hymy huulillaan.

Näin pääministerien ei tarvitsisi mennä 
Lappiin hiihtämään ja pohtimaan, miten 
työn tekoa lisättäisiin sekä alku- että lop-
pupäistä. Paras tulos tulisi, jos työuria 
parannettaisiinkin näiden välistä, kun am-
mattinsa osaava työvoima on jo remmissä 
ja ikänsä puolesta parhaassa vedossa.

 

Osmo  Hänninen,
 puheenjohtaja,

Savon kielen Seura

Kansikuva: Kuopion murretorilla heinäaholaiset Anneli 
Valta-Lisitsin ja Kalevi Puronaho kehittelivät yritystoi-
mintaa maaseudulle. Kuva: Teuvo Laakkonen  
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Kuopion murretorilla on viänetty  jo 
toistakymmentä vuotta, kulunut kesä 

18.-23.7. oli  jo 13. kerta.  Murretorin 
lajina on kupletti – ja iltamaperinteestä 
periytyvä  leppoisa kansanhuumori  eikä 
satamatorin penkit täyttäneen yleisön 
tarvinnut pettyä tänäkään kesän.  

Eliniän  pidentämiseen tarvitaan päi-
vittäin kuusi minuuttia  naurua, pain-
otti avauspuheenvuorossa  Savon kielen 
seuran puheenjohtaja Osmo Hänninen, ja 
kiintiö täyttyi reilusti viikon aikana. 

Yhteensä kuusi tuntia  pelimannisoittoa, 
kansanmusiikkia,  huulenheittäjiä,  tari-
nankertojia, keskustelijoita ja heitä   juon-
tamassa  vilttihattuinen Seppo Kononen,  
maakuntalehden hioma timantti savolai-

selle sanataiteelle.  
Kono  puhutteli  naisväkeä  suorasukai-

sesti akoiksi senkin vuoksi,  että elettiin al-
lakan akkainviikkoa eikä kukaan näyttänyt 
loukkaantuvan.  Kaepa se on sitä kuu- 
lijan vastuuta! 

Murretori suosi aurinkoinen sää, vain 
yhtenä päivänä viikko näytti perinteisen 
luontonsa ja  penkit tyhjentäneen kaato-
sateen. Vihoviimeisille istujille juontaja 
lupasi pullakahvit ja sehän tepsi. 

Satamatori tarjosi murretorille käypäs-
en ympäristön ja hyvä näin, sillä kauppa-
torin remontti jatkuu vielä seuraavanakin 
kesänä,  ennakoi  kaupungin hyvinvoinnin 
edistämisen lautakunnan  puheenjohtaja 
Iiris Asikainen avauspuheessaan. Pai-

kasta pitäisi hänen mielestään ottaa kaikki 
irti, toriparlamenttikin voisi kokoontua sa-
tamassa.

Sataman valot   
Alkajaisiksi lavalle nousikin kaupungin 

oma  tuore murremestari Irja Turunen 
Puijonlaaksosta. Oman ilmaisutapansa 
kypsinä vuosina löytänyttä Irjaa tyyty-
väisempää  murteen käyttäjää saa hakea  
”sitä tulloo kun lampaalta papanoita”.

Irija kirjoittaa runoja,  tekstittää uudel-
leen tuttuja virsisävelmiä  ja  kuultiinpa 
kantaesityksenä Kuopion pelimannien  
esittämä kaihoisa  ”Sataman valot”, johon 
Irja on tehnyt sanat ja sahansoittaja Veijo 
Kaismala sävelen.

 Irja Turunen on kotoisin Lapinlahden 
Martikkalasta, samalta kylältä kuin edel-
lisvuoden murremestari Marjatta Miet-
tinen. Kesällä mestareilla olikin tiedossa 
yhteisesiintymisiä Raumalla ja Iisalmessa.

Muita avajaispäivän  sanankäyttäjiä 
olivat  Risto Lappalainen, joka vakuutti 
ettei mualiman navalle syntyneenä lähe 
syrjäkulumalle Helsinkiin,  virkaheitto 
polliisi Asko Ruuskanen, jonka työta-
pana oli ollut taivuttelu turpavärkillä  en-
nen voimakeinoja sekä autokauppias Vexi 
Itkonen käänteisine kalavaleineen.  Vexin 
ahvensaalis sopi tulitikkuaskiin ja vielä ti-
kut rapisivat. 

 Murretohtorille stipendi 
Koillis-Savon nimikkopäivänä kuultiin 

ensimmäisen kerran akateemista murre-
tohtoria. Keväällä savon murteen saloista 
tohtoriksi inttänyt  Anne-Maria Nup-
ponen Tuusniemeltä  kävi  kertomassa 
nuoremman polven tutkijan käsityksen 
murteen käyttämisessä. Jos nyt oikein 
tohtoria tulkitsin niin hänen mielestään 
murteen puhuminen nyky-Suomessa, edes 
Helsingissä ei ole  ongelma –puhe mu-

Kuus tuntia puhetta, puli-
noo, mussiikkia, aarinkoo
ja vettä

Kuopion murretorilla:

Iiris Asikainen puhui kaupungin 
puolesta. 

Murretohtori Anne-Maria  
Nupposta onnittelivat Savon  
kielen seuran puheenjohtaja 

Osmo Hänninen ja  
rahastonhoitaja Raija Uhlbäck.  

Murretorilla saatiin nauttia helteestä ja vesisa-
teesta. Oikealla  ylhäällä näkyvä uhkaava tumma 
pilvi satoi pian kaatamalla ja ajoi yleisön het-
kessä suojaan. Kolme uskollista jäi paikalleen.
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ovautuu käyttäjien tarpeiden mukaan  hei-
dän itsensäkään  huomaamatta. 

Savon murteessa esiintyneet svetisis-
mit ovat  äidinkielen opetuksen ansiosta 
hävinneet ja joutivat mennäkin. Kielen 
köyhtymisenä tohtori ei sitä pitänyt,  eikä  
suurenakaan vahinkona,  vaikka ei tien-
nyt juontajan arvuuttelemaa ”retapurkkia”  
kerma-astiaksi. 

Tunnetun sanonnan ”kun savolainen 
puhuu, vastuu siirtyy kuulijalle” ensim-
mäiseksi käyttäjäksi on jäljitetty  Erkki 
Liikanen, joskaan ajankohtaa ei ole saa-
tu määriteltyä. Entisen poliitikon,  EU-
komisaarion,  nykyisen Suomen Pankin 
johtajan  panos   kielen kehittämiseen on 
kunnioitettava,  tutkija myönsi. Savon kie-
len seura palkitsi Anne-Maria Nupposen 
panoksen savon murteen tutkimuksessa 
500 euron stipendillä. 

Akkain viikon kunniaksi soitinyhtye 
Savonia esitti Savonmuan Hiliman,  Veh-
mersalmen  sorjakinttuiset leidit Suoma 
Koponen  ja Anne Korhonen  lauloivat 
Anne Mestariampujasta ja  Anna-Liisa 
Happonen kertoi tuoreen kotiseutuneu-
voksen muistoja politiikasta.

 Esko Nieminen kertoi omista havain-
noistaan murteiden käytössä, esimerkiksi 
lausahduksessa ”ota pois”  savolaisella 
kuulee loppuhenkosen ”otap pois”  mitä ei 

ole karjalan murteessa. 

Mahottomat Mahottomat
Keskiviikon tunnilla pitivät yleisön 

penkissä  Heinäahon näytelmäpiiri ja 
huumoriyhtye Mahottomat omaperäi-
sine instrumentteineen  Näytelmäpiiri 
esitti ajankohtaisen iloittelun EU-tukien 
hakemisesta maalla. 

Heinäaholaisten ryhmän sielun  Anneli 
Valta-Lisitsin laulu on hioutunut mikä 
kuului  Tatu Pekkarisen iskelmän  ”Pieni 
sydän” tulkinnassa.  Joskus Anneli voisi 
vaihtaa crimpelenemekon vetävämpään 
asuun ja mennä kokeilemaan iskelmälau-
lukilpailuihin. Tulkintaa on jo.

Vieraita Unkarista
Torstaina esiintyivät karjalaiset sanan-

taitajat Viktor Jetsun ja Kari Koslosen 
vetovastuulla. Torstai toi lavalle kaukai-
simmat esiintyjät, nimittän Sisä-Savossa 
vierailulla olevan unkarilaisen naiskuoro 
Intervoxin.  Kuoro on  Koillis-Unkarista 
ja laulanut yhdessä kahdeksan vuotta.   

Unkarilaisten ohjelmassa oli klas-
sista kuoromusiikkia  ja kansansävelmiä. 
Suomeksi esitetty ”On suuri sun ran-
tasi autius”   toi kuultavaksi hienon  so-
praanoäänen. Kuoroa johti Majoros 
Istvanné Ilona. 

Interevox oli Pielaveden-Keiteleen 
kansalaisopiston naiskuoron  vieraana;  
yhdistävänä toimijana syntyjään unka-
rilainen, nyt Pielavedellä asuva   musiikin-
opettaja Laura Ikäheimo. 

Rautalammin miehet Matti Lehmonen 
ja Jorma Kukkonen leukalivat kilvan 
elämänvaiheistaan Lapissa ja Hongkong-
issa. Vaan ei omena ole kauas puusta pu-
donnut, sillä Lehmosen suvun  nuorempaa 
polvea edustava J.P.  Jetsu  voitti viime 
vuoden  Jaakko Teppo-laulukilpailun. 

Murreviikon päätöspäivän veti Aapeli 
Rummukainen yhden miehen orkes-
tereineen. Luvatut ikivihreiden toritanssit 

jäivät lyhyeksi seuraavan esiintyjäryhmän 
kiireen takia,  mitä seuran puolesta  isän-
nöinyt  Teuvo Laakkonen harmitteli.

-Seuraavana vuonna  järjestelyvara pitää 
ottaa huomioon, lähetteli hän terveisiään 
Taidetorin johdolle päin.    

Teksti: Eila  Ollikainen 
Kuvat: Teuvo Laakkonen 

 

Lavalla huumorjmusiikkiyhtye Mahottomat ja  
Seppo Kononen.  Kuva oik. Jutut eikun paranoo, 
vuorollaan huastamassa virkaheitto polliisi Asko 
Ruuskanen  

Naiskuoro Intervox  
toi  musiikkiter-
veisiä Unkarista.  

Starikat paginoimassa  (vas.) Kari Ko-
slonen ja Viktor Jetsu  karjalan kielellä,  
juontaja Kono savoksi .

Unkarilaisvierai- 
den ja pielavetisten 
isäntien komea 
yhteislaulu. Kuva 
alinna, sivun 
alareunassa.
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Murreviikon avajaisissa satamato-
rilla muanantaina 18.7.  ”siä olj’ ku 

lämmintä maetoo” Kalle Viänästä muk-
kaellen. 

Iltapäevä ei ollu ähkykuuma, nii että 
jaksettiin myökii Jarmon kanssa istua  
kuulemassa avajaisohjelmoo, ihan ku ois’ 
istuttu heinärukoloilla - nii joutilaina. Ja 
ku kesken kaiken katoin taaksen, kaekki 
penkit olivat ylleisöö täännä. Konohan 
se siellä lavalla  – Seppo Kononen - 
perinteisesti huastelj’ tervetuliaisiksi ja 
Kuopion pelimannit esittivät savolaista 
musiikkia hurnakkaasti ja runsaskätisesti. 

Lavan vasemmassa reunassa virittelj’ 
pyykkilaatatyttö ja se vissiin anto näille 
esityksille ihan oman iänenvärinänsä. 
Muistikuvattii aukenivat, ku pyykkilaata 
olj’ nostettu estradille. 

Aenae savvoo ja karjalloo 
Etukätteen murretorille houkuteltiin 

väkkee mainoksella ”Naatittavvoo sav-
voo tuas murretorilla.” Lavalle nousseet 
murteen puhujat ja mestarit esittivättii 
sitä viärentämätöntä savon murretta ja 
huumoria, joka ei mietenkää ou kuihtum-
maa päin, vuan on suanna ihan uutta ili-
meerausta ja esille tulemisen tarvetta.

Savon kielen seuran puhheenjohtaja 
Osmo Hänninen on ollukkii seuran pe-
rustamisesta 1982 lähtii uskottavasti kie-
liasialla ja pittää suotavana, että koko 
Suomen murteitten kirjo kuuluisi viikon 
aekana Kuopiossa. 

Murreilimasu kuuluu kaekille, elämisen 
mallista riippumata. Niinpä Savvoon siir-
tolaisina tulleet karjalaiset saivattii oman 
essiintymispäevän torstaille. Myö ku ol-
laan karjalaesten kanssa eletty nii lähek-
käen, kaekki nämä historian erj’ vaiheet; 
sovat ja selekkaakset. 

Karjalaeset ouvvat mukavoo ja soppeu-

Murreviikon avajaisissa

tuvvoo väkkee – avuliaitakii aena ouvvat 
olleet. Muistitietoo evakkoon lähöstä on 
vielä paljo. 

Savon kielen seuran hallituksen 
jäsenenä työskentelin v:sta 1982 alakain 
aina tämän vuojen alakuun, elikkä 28 
vuotta, mutta jäin jo pois ja annoin paikka-
ni hallituksessa toiselle. Tilalleni valittiin 
Tuula Ollila. Tämä on normaalia yhistys-
toimintoo. Monia hommia tehtiin onnis-
tuneesti ja seura julukasoo 30-vuotisjuh-
lavuojeksi historiikin, jossa muistellaan 
mukana olleita immeisiä ja toimintoja. 

Mekekein yhtä kaavvan on hallituk-
sessa ollu Eila Ollikainen ja hoiteloo 
nyttii sihteerin työteliästä virkoo. Mut-
ta oun minä eilleen luvannu kirjotella 
lähihistoriatekstejä seuran julukasuun 
Aakustiin, jota toimittaa Jukka Nykänen. 

Lehti ilimestyy neljä kertoo vuojessa ja 
hyvin mielellään immeiset sitä lukkookii. 
Opetusministeriökkii avustaa lehen julu-
kasemista.

Aune Räsänen,Vehmersalmi

Kirjoittaja, Aune Räsäsen murretorilla 
sädehtimä hyvätuulisuus piirtyy aitona 
Eila Ollikaisen camera obscuran levylle.

Kuopio odottaa teitä monttu auki, 
lohkoivat kyynisimmät savolaiset 

viäräleuat kesän 2011 matkailijoita odo-
tellessa. Matkailijat oli tarkoitus ottaa 
Kuopion keskustassa vastaan täryin ja 
jyrin, kun Kauppatori on revitty remontin 
takia auki.

 Mutta toisin kävi ja remontti sai ai-
kaan hyvääkin: Kuopion Satamatoriin 
räätälöitiin toisen kerran matalan kyn-
nyksen toiminnallinen, kulttuurista kivi-
jalkansa rakentanut kohtaamispaikka, niin 
paikallisten kuin turistien kesäpäivien il-
oksi. Jo pitkään kaupungin Satamatorille 
on kaivattu uudenlaista elävöittävää ohjel-
maa ja tunnelmaa virkistämään etenkin 
kesälomalaisia, jotka käyttävät ahkerasti 
alueen laiva- ja ravintolapalveluita. Syn-

Kuopion “Taidetori -konserni” keräsi  
matkustajasatamassa lähes 30 000 kävijää

tyi toistamiseen TAIDETORI, jonka to-
iminnat sijaitsivat matkustajasataman 
mökkikylässä, esityslavalla, puistossa ja  
MYLLYSSÄ, Luovien toimialojen kes-
kuksessa (Minna Canthin katu 4, 1. ja 4  
krs.).

 Kuopion matkustajasatama ja Taidetori 
keräsivät lähes 30 000 kävijää, joten edel-
lisvuoden asuntomessuvieraat korvautui-
vat uusilla matkailijoilla ja kuopiolaisilla 
kävijöillä.

 Lavalla nähtiin 40 esitystä, joista en-
iten kiinnostusta herättivät Kuopion 25. 
kesäsirkus, Savon kielen seuran Murretori 
sekä viimeisellä viikolla raikkaat bän-
dit, kuten J!Kumpulainen ja Veijarit sekä 
Bang Bang  Group ja Sheine Ite.

 Osallistavia, joka päivä aukiolevia työ 

Väenpaljoos ylitti ootokset

Satamatorilla oli heinäkuussa yleisömenestys. Eri tapahtumissa lähes 30 000 kävijää.
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pajoja pidettiin 119 kappaletta ja ne kerä-
sivät liki 7 000 kävijää. Suositummiksi 
työpajoiksi nousivat Jätekukon Tuikku-
työpaja, Kuopion kaupungin rintanappi-
työpaja sekä Ateljee väriläikkä, jossa sai 
maalata oman taulun. Myllyn 4. kerrokses-
sa sijaitsivat Myllyn taiteilijoiden näyttely 
ja 1. kerroksessa Galleria Käytävä.

Kättentöitä ja -taitoja 
Sataman torilla sijaitsevissa myyn-

timökeissä esitteli töitään ja toimintojaan 
360 myyjää, joista osa oli paikalla koko 
Taidetorin ajan. 

Taidetorin merkitys käsityöläisten, 
muotoilijoiden ja luovan alan toimijoiden 
markkinoinnissa ja esilletulossa alkoi jo 
tuottaa tulosta. 

Merkittävää oli niin nuorten muotoili-
joiden esiintulo kuin vanhojen konkarei-
den esillä olo: asiakkaat tekivät laaduk-
kaita löytöjä ja yhteistietoja vaihdettiin 
syyskauden tilauksia varten.

Taidetorille jatkuvuutta
 Taidetorin arvomaailman taustalla on 

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. 
Tämän ohjelman päämääränä on lisätä 
kansalaisten hyvinvointia kulttuurin ja 
taiteen keinoin. Tavoitteena on jokaisen 
oikeus ja tasa-arvoinen mahdollisuus itse 
tehdä taidetta ja osallistua kulttuuritoi-
mintaan.

Taidetori pyritään vakiinnuttamaan 
jokavuotiseksi tapahtumaksi. Kuopion sa-
taman hyvä infrastruktuuri ja muun muas-
sa alueella toimiva Luovien alojen keskus 
MYLLY tukevat erinomaisesti alueen 
ympärivuotista toiminnan kehittämistä. 
Taidetori pyytää palautteita ja ehdotuksia 
vuodelle 2012 osoitteeseen taidetori@
taidetori.com tai kyselyyn, joka sijaitsee 
sivuilla  www.taidetori.com  Taidetori 

2011 tapahtuman järjesti Kuopion kau-
punki.

Anja Lappi

Raomalle matkusti lauvantaena 23.7  
Pohjos-Savosta kielekästä porukkata 

koko pussillinen. Yökuntii ja valtakunnal-
lisseem murrekilipaeluuj Jouko Krögerin 
ohjastamassa pikku linjakkaassa matkusti 
kolomentoesta hengen sakki. Krögerin 
lisäks varsinaesia  kilipaelijoeta olivat 
Irja Turunen Kuopijosta ja Marjatta 
Miettinen Iisalamesta. Loput olivat kili-
paelijoehin tukijookkoo, piävetäjinä Sav-
on Kielen Seoran puhheejjohtaja Osmo 
Hänninen ja sihteer-/lehistö-vastoova 
Eila Ollikainen. 

Omina tukihenkilöenä kilipaelijoella; 
Jouko-kuskilla ja Marjatalla ojl puolisot 
ja Irja Turusella oma tyttö.

Kuuven tunnim matka Kuopijosta 
Raomalle kotosessa pienospussissa lie 
ollu henkistä valamennusta ite kilipaelijo-
elle, kielenkannat ojl sev verra’ irtaallaam 
matka’ aekana. Aoton takaosan tarinahytti 
sae täötesä, kun ite noosin mukkaan Ke-
oruulta ja Saastamoesen Marja-Riitta 

lähti mukkaan Mäntästä. 
Satujn kysäsemmään vehmersalame-

laeselta Irja Miettiseltä takapenkillä että: 
-Onko se tuo Miettisem Marja sinun tyt-
tö - suulas niinkun sinnäe?  

No Irjahan atontoe Marjatan sillä ker-
too - Marjatam miestä, Jarmoo tuntu jo 
vävykseem maenihtovan. Muutae kielev 
verrykettä noos siinä matkalla ja välillä 
kahvitaovoella iha’ asiaks asti.

Raoman kaapunkia  
hatottiin ulukoo ja sisältä

Hotelliin kottiuvuttua ojl hyvvee ae-
koo käveleksiä vanahan Raoman katu-
ja, laavantae-iltana  ihmeen raohalli-
sia. Ihmeteltii vanahoo rakennuskantoo 
ja kaapunkinäkymiä. Tutkaeltiin myös 
kirkon kivistä, vuessatoja nähnyttä runkoo 
ja uuvenkarheeta, nuin 60-vuotta sitten 
uusittua kirkon kattoo. Matkamuistojakki 
lööty uuvemman kaapungin puolelta 

Joukkuevoetto Savvoon 
Murremestaruus 2011:

Kesä on kohta lopussa, 
ja kaapunti mullin mallin.
Nyt niil on aekeet purattoo, 
vanaha kalahalli.
Tori on ”torso” ja puolikas,
se on ”mualiman napa”
- mukamas.
             
Kavut ehtii uutta suuntoo, 
ku rempan taatta  
pitää kulukua muuttoo.
Elä tuonne aja, elä sinne mää
on laissa monta pykälää,
joita pitää totella kuskien 
ei tulla eteen puskien.

Kun kännykkä kilisöö 
ja hättyyttää 
elä oo siitä mit-
tään tietävinnää.
Kyllä se soep uuvvestaa,
ja sinä oot vap-
paa huastamaan.

Nuita kieltokylttejä tottele
ja kaikki siännöt opettele.
Voet raahassa tien 
piällä jatkoo
ei tule etteen turhoo katkoo.
                                                               

Anja Karttunen                                                                      

Mualiman  
napa

Voeta kahta 
puolta 
leipee  mur-
remestari  
Jouko 
Krögerillä,  
vasemmalla  
Marjatta 
Miettinen ja 
oikealla Irja 
Turunen. 
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tarvihtovalle kottiiv vietäväks. 
Sunnuntaena jumalanpalave-

luksessa kuunneltiin rovasti Simo 
Koivusen suarna. Jumalanpala-
velukse jäläkeen kuultiin kirkon 
esittelyä ja tutkaeltiin sen mon-
jsatavuotisia rakennusvaeheeta. 
Rovasti Koivunen ojl iltapäevällä 
murrekilipaelun tuomaristossa.

Sanavviäntöö Posellis-
sa

Varsinaenen juhlatalo, kult-
tuujrtalo Poselli, täätty sunnuntaena il-
tapäevällä lehteriä myöten. Juontaja Tap-
io Niemi, yhessä Hannu Heinon ja Mika 
Rapalan kansa pitivät huolta hyvästä 
juhlavirreestä. Kolomikko voetti toessa 
vuonna jookkuekilipaelun  Kuortaneella 
pietyssä murremittelyssä. 

Kilipaeluista suoriutu hyvä liuta tasok-
kaeta esityksiä monelta murre-aluveelta. 
Savon, Etelä-Pohjanmuan, Tampereen, 
Porin, Vakka-Suomen, Rauman ja Oulun 
murrepuhujista ojl koostunna  kolomen-
toesta kilipaelijan jookko.

 Arvosteluraatin vuativa työ näessä mit-
telöessä on seoloo tuloksista kokonaes-
paketti, jossa hyville esityksille tehhään 
oekeotta arvosa mukkaan. 

Etelä-Pohjanmua ja Pori illaottivat ka-
hella nuorella osallistujalla: Joonas Au-
tio Seinäjoelta ja Elina Wallin Porista 
olivat ensmäestä kertoo tämmösessä 
kilipaelussa. Essiintymis- ja kielen tas-
soo näestä nuorista lööty; Porin tyttö si-
jottu henkilökohtasessa kisassa toeseks ja 
Joonas Seenäjoelta kolomanneks. Voeton 
vetäjs kisoessa toesta kertoo mukana ollut 
Aino Mäki-Kaukola Etelä-Pohjanmual-
ta. Viemisikseen voettaja sae mukkaasa 
raomalaesta pitsiä ja kiertopalakintona 
puel metriä korkeen ryyppyymukin.

Raomalaesta vitsiä
Raoman ja Porin välisestä vitsaelustakii 

suatiin näättöö Tapio Niemen lohkasema-
na:

- Porilaenen tarvihti rahhoo ja totes 
kohta että että pankkiryöstö on aenua 
pelastus. Se ojl kuullu, että katkastu haa-
likko on kätevä siihen tarkotukseen. Ojl 
katkassunna haalikon ja hankkinna muut 
tykötarpeet sitä ryöstöö varten. Kojt-ky-
län pankkia ee tietysti passanna ryöstee, 
niimpä se matkusti Raomalle. Ilimottaa 
sittä pankkineetille: -Tua tota noin, tää on 
ryöstö!  

Pankkineeti heti tievustelmaa mieheltä  
että ootko sinä porilaenen. Mies häm-
mästynneenä kysymää’: ”Murteestako 
mut tunnistit?”

-Ee tok siitä, vuan ku’ olit sahanna 
haalikon viärästä piästä! (Tämä viimene 
repliikki selevyyve vuoks savonnettu).

 Raoman tuli jaeset
Savolaesjookkue sae mukkaasa Kröger-

in pussiin kaks paenevata viemistä: jook-
kuekilipaelun kiertopalakinto irtojs 
tasokkaella kokonaespisteellä  Etelä-
Pohjanmuata vastaan. Toenen paenava 
vieminen ojl tunnustuspalakinto Marjatta 
Miettisen ansijokkaasta yksilösuorituk-
sesta. Savolaesille tämmönen sualis ran-
nikolta oj jo varsin arvossapiettävä asia.

On hyvä muistoo, että tärkeempiä asi-
joeta näessä mittelöessä on muakuntiin 
kohtoomiset leekkimielisessä, hyvässä ili-

Raumalaisten kulttuuritalo Posseli toimi murreme-
staruuskisojen kilpa-areenana. 

mapiirissä.

Tuloksia 
Valtakunnallisem murremestaruuskili-

pailun sijotukset Raumalla 24.7. 2011 :

Henkilökohtanen kilipaelu:
1. Aino Mäki-Kaukola Etelä-   
     Pohjanmaa(Seinäjoki)
2.  Elina Wallin Pori (Pori)
3.  Joonas Autio Etelä-Pohjanmaa 
      (Seinäjoki )                                                                 
Voettajille luovutettiin Jukka Lappa-
laisen  toemittama Ylä-savon sanakirja.

Kunniamaeninta ja kiertopalakinto:yksi-
lösuorituksesta: Marjatta Miettinen Savo 
(Iisalmi)

Jookkuekilipaelu (kolomen osa’ottajan 
yhteellasketut pisteet):

Savo (Marjatta Miettinen, Irja Turunen, 
Jouko Kröger)

Etelä-Pohjanmaa (Aino Mäki-Kaukola, 
Joonas Autio, Terttu Rannila)

Murrekilipaelun 13 kilpailijata käättivät 
esityksissää’ Etelä-Pohjanmaan, Savon, 
Tampereen, Oulun, Varsinais-Suomen, 
Rauman ja Porin murteeta.

Tuomaristoon kuuluvat Rauman 
kaapunginhallituksen puhheenjohtaja Ee-
va-Liisa Ylinen, mussiikin lehtojr Kerttu 
Rapala, Nousee Satakunnan

Kansa ry.n puhheenjohtaja, rovasti 
Simo Koivunen ja vuen 2009 murteel-

lapuhumisen jookkuekilipaelun voettajat 
Mika Rapala, Tapio Niemi ja Hannu Hei-
no Raumalta.

Murrekisa Iisalameen 2010
Matka’ aekana pohjustettiin tärkee 

etappi: Seoroovat valtakunnalliset mur-
rekilipaelut anotaan piettäväks Iisalames-
sa vuonna 2013.

Savolaesten haltuusa suama jookkue-
kilipailun kiertopalakinto, lasinen  ”Tal-
onpojan aurinko” on nähtävänä Iisalamen 
kulttuujrkeskuksen aolan vitriinissä.

                                                                                                                            
Teksti: Jukka Lappalainen,  

Kuvat: Raija Uhlbäck

SM-murremestaruuskilpailujen parhaat palkittavina: (kesk.) henkilökohtaisen kisan  
voittaja Aino Mäki-Kaukola,   Elina Wallin ja Joonas Autio, oikealla joukkuekilpailun 
voiton korjannut Savon joukkue Jouko Kröger, Marjatta Miettinen ja Irja Turunen. 

Hauenguano: Hauen leuan muo-
toinen kortteli Taidemuseon lähellä.

Ko ökkötle tooppis kans niin dlee 
kanak kaljam bääll. 
-Jos aikailee tuoppinsa juomises-
sa, tulee kuori oluen päälle.

Voikost Rauman ganali vett ryypät? 
-Käykö kanaalin vesi juotavaksi?

Misä on elävättenguvatten diaatter? 
-Missä on elokuvateatteri?

Misä tääl voi pryynäntty?
-Minne täällä voi mennä ot-
tamaan aurinkoa?

Ruamalla opittua
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  Kippee kissa
Voe pahhuus minkä huolesa meelle lykkäes, 
ku männä viikolla kissa kippeeks tuilj .
Seku jiätelöstäkii nii hirveesti tykkäes ,
nyttee kelevanna ,-siihe kaet se paekoellee suilj .

Mite nuotillee se keträtä hyrryytti ,
ku joku meestä sen syilliisä otti.
Ja ku silimäsä aakaes ,-sitä venytti ,
kissan konstilla,- siitäkii selevitä tohti.

Nyt maetokuppikii on jootanna kuivamaa,
eekä tuore särkikkää sille kelepoo.
Tuvan ovelle ee tule uamulla naakumaa,
kaet se tarvihtoo vua -vuodeleppoo.

Voe, voe, kun se nyt pikasee paranis,
ja alottaes sen meelle mieleesen ketruun
Selekä kööryssä siäree kylykeesä hankaelis
ota syillii, ja aloeta se vehtuu.

Yksi Lyytinen

Maskottivarpuselle etsittiin nimiehdo-
tuksia kilpailulla, joka päättyi elokuussa. 

Kilpailu tuotti yli 160 erilaista ehdo-
tusta. Mukana oli aivan uusia keksittyjä 
nimiä kuten Tsirp ja T.Irppa sekä koko 
joukko tuttuja etunimiä kuten  vaikkapa 
Varpu ja Väinö. 

Raati on nyt käsitellyt ehdotukset ja po-
iminut mielestään viisi parasta nimiehdo-
tusta. 

Teidän tehtävänänne on nyt äänestää, 
mikä tulee kotiseutuvarpusen nimeksi!

Nimiehdokkaat ovat: Aina, Kotilainen, 
Kotonen, Kotva, Oiva.
Äänestysaikaa on 2.10.2011 saakka.

Kotiseudun maskotin  
nimi äänestykseen

Osallistu ja äänestä!

Valtakunnallisen Runopuulaakin SM-
finaali kilpaillaan 8.10 Kuopiossa. 

Radio Suomen kanavalla ympäri 
maata pidetyistä karsinnoista  loppukil-
pailijoiksi ovat selvinneet Robert Mer-
iruoho Turku, Simo  Salo Kotka, Riku 
Ylönen Jyväskylä, Veikko Juutilainen 
Lahti, Jussi Walgren Tampere, Kristiina 
Keto-Orava Oulu, Seija Hämäläinen 
Kuopio ja Erkki Mykkänen Helsinki. 

Viime vuonna puulaakimestaruuden 
voitti kuopiolainen Jukka Kervinen. 

Puulaakin loppukilpailu Ravintola 
Kummisedästä klo 15  on kuultavissa 
suorana lähetyksenä radiosta. 

Runopuulaakin  
SM-finaali  
Kuopiossa 8.10

Juhani Ahon 150- juhlavuosi huipentuu 
meneillään olevaan syyskauteen, olihan 

varsinainen syntymäpäivä sunnuntaina 11. 
9.   Merkkipäivän juhlaillallisia vietettiin 
mm. syntymäkodissa Väärnin pappilassa, 
joka koko vuoden on ollut  myös kirjaili-
jaan kohdistuvan kiinnostuksen kohteena. 
Juhani Ahon romaanista ”Papin rouva” 
pappilan saliin sovitettu näytelmä oli ar-
vostelu- ja yleisömenestys  ja  esitykset 

jatkuvat kesällä 2012. 
Iisalmen kulttuurikeskuksessa 24.9 pi-

dettävässä Juhani Aho-seminaarissa on 
juhlapuhujana professori Matti Klinge. 
Klo 10 alkavaan seminaariin on yleisöllä 
vapaa pääsy.  Kansalliskirjailijasta on ilm-
estynyt myös uusia teoksia  ja niistä yhtä 
tekijät Martti Turtola ja Tarja Lappa-
lainen esittelevät Lapinlahden kirjastossa 
10.10. yleisötilaisuudessa klo 18.30. 

Juhani Aho esillä Ylä-Savossa 

Saepäevänä elämee nollataa,
kunnee kunnolla muuhun kuonnu .
Silloen voep jiähä huiloomaa,
kun lepoaejat on luoja luonnu.
Siinä ukot voep aekoo kuluttoo,
ja kertoo  maukkaemmat jutut .
Nekun makuhermoja tahtoo kutittoo,
kun on puhheessa västit  ja  nutut .

Mut ee eokotkaa alakyntee jiä,
kyllä niilläe puhetta piisoo .
Ee kaekki jutut ies päevän valloo niä ,
kun kuka kennennii tyttöö riijjoo .
Siinä hupenoo pyönä jos toenennii,
ja soker topasta imelöö riittää.
Kun nuapuirmökissä ,- sehän tiijettii,
pirttiviljelys tuaes sattoo niittää .

Kesänluatua siinä puntaroejaa ,
miten kevät kylövykset 
pellolla höystyy .
Tua sae , se tekköö hyvvee aekanaa ,
otranjyvässähän se syksyllä näkkyy .
Näen se saepäväkii tarkkaa käätetää ,
ja suahaa seleväks asioo monta .
Niitä tietoja kohtuuvella käätetää ,
monet jutut-, ethän kerro-,
on ehotonta.                 
                                           Tuntematon

 Saepäevänä       Unessani 
siskotyttö
Se oli aamuyö elokuussa, 
kun näin unessa sisareni Maijan,
joka parkkeerasi autonsa
Savonkadulle.
Maija nousi autosta,
otti kaksi kassia käsiinsä,
lukkosi auton ja lähti
vakain askelin kadulle,
taakseen katsomatta.
Hän kulki Kauppakadulle. 

Ja unessa näin,
kuinka lappu-Liisa, tuo nokkela
ja kovin tarkkasilmäinen,
koputti Maijan olkapäille,
juoksi rinnalla, yritti puhua,
mutta ei Maija pysähtynyt,
vaan Carlsonin nurkalla
ylitti kadun ja suuntasi
kulkunsa Siskotytön patsaalle. 
Niinkuin siskokset he
siinä sitten tapasivat.

Aune Räsänen 
Vehmersalmi
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Yli sata vuotta sitten yhteyttä pidet-
tiin pääasiassa kirjeitse – kun ei ol-

lut puhelimia, kännykästä puhumattakaan. 
Juhani Aho (1861 – 1921) oli Suomen 
ensimmäinen kirjailija, joka eli ja elätti 
perhettään kirjoituksillaan. Ahon kootu-
issa teoksissa on lähes 7000 sivua. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa 
on Ahon parituhatta kirjettä mikrofilmattu. 
Samaan aikaan Eino Leino lähetti ”vain” 
700 kirjettä, Joel Lehtonen toista tuhat-
ta, Teuvo Pakkala 300 ja Minna Can-
thin kootuissa kirjeissä on puolisentu-
hatta nimikettä. Minulla on hyllyssäni yli 
500-sivuinen, Juhani Niemen (1986) toi-
mittama kokoelma Juhani Ahon kirjeitä. 
Ahon tuttavapiiriin kuuluivat lähes kaikki 
sen ajan julkisuuden henkilöt. Hakemis-
tossa on noin 600 nimeä, jotka Aho on kir-
jeissään maininnut. 

Erityisen ahkerasti Aho kirjoittaa kir-
jailijaystävälleen Kauppis - Heikille ja 
tämän Hanna -vaimolle. Seuraavaan olen 
poiminut joitakin kiinnostavia otteita Ju-
hani Ahon kirjeistä.

Juhani Aho kirjoitti 18-vuotiaana 
lukiolaisena 23.12.1879 Lyydi-siskolleen 
Kuopiosta: Omituisen kodikkaalta näyt-
tää tuo Kallavesi-maisema saarineen ja 
niemineen. Samanlainen lienee Viere-
mänkin seutu tänä päivänä. Ajattelen ole-
vani uudessa tuvassa Vieremällä… kuinka 
Kyrönmäki on kaunis ja juhlallinen… 
Myöskin näkyy Heikki (Kauppinen) ruu-
nansa kanssa heinään menevän… Puo-
len peninkulman nopeudella rupeamassa 
vetää kihnustaa ruuna ritisevää heinähäk-
kiä, jossa Heikki yhtä tyytyväisesti mat-
kustaa… Heikin matkueen kadottua kuis-
tille, juoksee renki-Kalle Neitin kanssa 
saunan edestä, jonne ovat vettä hakeneet, 
ja katoavat talliin. Sinne viepi nyt veli-

Juhani Ahon kirjeitä

Kalle varsankin, saatuaan sen kiinni… 
Hyvin kylmäkiskoisesti odotan joulua… 
Semmoista se on suokirvelin ralli ja vähät 
muusta, kunhan pääsisi ylioppilaaksi! 

Aho kirjoitti 26.12.1888 Kuopiosta 
Elisabeth Järnefeltille: Kiitoksia paljon 
joululahjoista. Me vietimme täällä joulua 
me kolme ynnä Kauppis-Heikki. Pekka oli 
osan iltaa Bergrothissa, jossa hän hiukan 
hakkaa yhtä tyttöä.

Aho pyysi 4.12.1905 Kauppis-Heikkiä 
suurlakon aikana kirjoittamaan suurlakon 
tapahtumista ”päivä päivältä ja jos mah-
dollista tunti tunnilta juokseva selonteko 
tapahtumista”.

Aho kirjoitti 1.6.1906 K. J. Ståhlber-
gille: Vuoden päästä kuuluu tulevan lak-
kautettavaksi se pahantapaisten lasten 

koulu Kuopion pitäjän Kehvon kylässä, 
jossa kirjailija Kauppis-Heikki niukuin 
naukuin on saanut elatuksensa… Eikö 
nyt olisi syytä asettaa häntä lakkautuspal-
kalle?

Aho kirjoitti Kalle Brofeldtille 
12.7.1919: Kauppis-Heikki taitaa olla san-
gen huono. Kesäkuun alussa sain Hannal-
ta kirjeen, sillä Heikki itse ei enää jaksanut 
kirjoittaa.

Aho kirjoitti 30.1.1920: Rakas Hanna 
ja Heikki (Kauppinen): Olen Heikille kir-
jeenkin velkaa, jona hän syksyllä kirjoit-
ti… Kuuluu olleen Savon Sanomissa joku 
kirjoitus, jossa oli ollut semmoista, että te 
olette kovassa puutteessa ja että Kauppis-
Hekkiä uhkaa Aleksis Kiven kohtalo. Sii-
tä soitti minulle tänään Alkio… Lähetän 
tässä pari valokuvaa, jotka Heikki otti sinä 
kesänä kun olimme siellä ja teimme ret-
kemme Vieremälle…

Aho kirjoitti loka-marraskuun vaihtees-

sa 1920 Hanna Kauppiselle: Kun sain 
kirjeen, olin juuri lukenut korrehtuuria 
Heikin viimeiseen teokseen Paimen ja 
lampaat, josta tulee noin 80 sivuinen kirja. 
On ihmeellistä, kuinka hyvin se on osannut 
kuvata sitä Lapinlahden aikaa ja varsinkin 
Weiselliä ja hänen ja isävainajani suhdet-
ta… Olen siihen liitettäväksi kirjoittanut 
esipuheen ”Kauppis-Heikin viimeinen 
teos ja viimeiset vuodet”. Se on kirjoitettu 
etupäässä Heikin kirjeiden perusteella, 
joita minulla oli säilynyt vuodesta 1912 
ihan viimeiseen vuoteen asti… Myöskin 
jälkeenjääneet pikkukertomukset, Anaskit 
ja muut, julaistaan vaikken tiedä, joutuvat-
ko täksi jouluksi… Onkohan siitä Halos-
en tekemästä Heikin kipsikuvasta jotain 
valokuvaa? Mahdollisesti sitä voisi käyt-
tää jossakin kansilehdessä, jos Halonen 
antaa luvan…

Leo Puurunen

Lohikaloja härneemässä
Lohikalan narroomisessa on aena sa-

mallaene jännityksesä. Aena samal-
laeset mielelliikutukset ja melekee aena 
samantapane jännitys kun kala ottaa, siihe 
asti, kun sen suap tae se piäsöö karkuun. 
Hätä ja hyvä miel, ilo- tyytyväesyys – tae 
sittä pettymys.

Onnistuminej ja tappion kirvely toestu 
vat. Eijjoo varma mistää; aena täätyy olla 
valamis ottamaa vastaa jottae yllättävätä, 
oottamatonta.

Lohikala sähköttää
Olin kuullu sanottava että kum mul-

lone’ [pikku lohikala] ottaa, nin se sähköt-
tää läpi ruumiin. Eekä se oo vuan niin kun 
syssääs; seon niin ku’ jatkuva sähkövirta 
siihe asti, kun kala on suatu ja vähä jälä-
keempäennii. Mitä on haoven, ahvene’ ja 
sääneen, suurenni, otanta ja tempominen 

tämän pienen veev-valijon temmellykseev 
verrattuna. Olutpullon tuluppa tupsahtaa ja 
tirisöö, samppanjapullon korkki pamahtaa 
ja vuahtoo. 

Siinä silimänräppääksessä kun kala ot-
taa, minulla on tietonen tunne, että nyt 
eijjoo kala kiini, vuam minä. Em minä oo 
ottanna kalloo, van kala on ottanna minut. 

Minnoon ku’ lumottu, huumattu. Kun se 
värisyttää vappoo, nin se värisyttää minu’ 
hermostot siihe’ oovon makuseem mutta 
tavattoman suloseel liikutukseen. Ruumii 
läpi kulukoo vihujr niin ku lapsena  kun 
narukiikussa heeskaatti ylläältä alas. Sa-
massa tuntuu, että kohtalo viep, eekä oo 
mittää pelastusta. Minun pittää suaha ja 
minä tulen suamaan kaeke’ ikäjn onkia 
näetä kaloja, piästä millä hinnalla hyväsä 
osakkaaks tämän kosken kalastukseen, tae 
minkä muun tahasa.

Juhani Aho (1861-1921),   Emil Halosen 
tekemä rintakuva Väärnin papppilassa. 
Kuva: Eila Ollikainen.
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Oon siitä kaekesta selevillä jo ennen 
kun tämä kala on huavissakkaa. Ja niitä 
tulloo yhä usseempia, melekeej joka hee-
tolla, mille puolelle venettä tahasa, niitä 
tulloo joskus kolomekkii kerrallaan, yks 
kookussaan. Ne ottaavat veen alta, pinn-
alta, nappoovat ilimasta ylintä perhoo. 

Niitä piäsöö, van niitä tulloo vielä en-
emmän. Ennoo montakaa kertoo sej jälä-
kee’ ollu mukana nii hurjassa syönnissä. 
Ee ne nyt ennee siellä semmosilla heeto-
jlla tule.

Kapteeni seesoo arkulla ja kahteloo. 
Minä lennättelen sille kiitosmuiskuja. 

”Kapteen tulloo vuan, minä tulen poes!” 
minä huuvan. 

”Ee ee, onkikoo työ vuan!” 
Se ojl kapteenilta hienosti tehty.
Yhtäkkiä ne herkesivät, siitä huoli-

mata, vaekka Kokko kulettel venettä 
uusiin paekkoen. Kaet se sillo’ ojl just ojl 
ollu perhosten noosu pohjasta ja niihin 
parveelu ilimassa ja veen pinnalla. Minä 
ev vaen niitä huomanna, enkä sillon oes 
ymmärtännä niistä mittää piätelläkkää.

Kun palattii arkulle ni’ venneen pohjal-
la ojl - kuinka monta lie ollukkaa - ehkä 
kymmenen, ehkä kakskymmentä näetä 
luomakunnan kaekkeen kaaniimpia, hert-
tasimpia, herkullisimpia tuotteeta. Kan-
noen ne vitaksessa pihhaan niinku viinir- Syksyn sato on nyt käden ulottuvilla. 

Kenellä on nyt oma kasvimaa, saa 
nauttia monenkertaisesta sadosta; vettä on 
tullut taivaalta ja aurinkosäitä on riittänyt. 

Harrastatko valmistaa perinneruokia? 
Siihen nyt on oiva tilaisuus. Savo on 
uuniruokien aluetta. Jokapäiväisistä laatik-
koruoista tunnetuin lienee perunalaatikko, 
johon voi perunaviipaleiden lomaan lait-
taa suolakalaakin, päälle sianlihasiivuja. 

Minun keittiössäni se on paras lauantain 
ruoka. Porkkanalaatikko on aina ollut suo-
siossa. Porkkanat voi laittaa raastettuina, 
niin välttää keittämisen. 

Kaalinkerät ovat nyt isoja kuin potku-
pallot. Kualj’laatikko, samoin kuin kar-
jalanpaesti ovat vanhastaan tutut tarjouk-

Harrastatko perinneruokia
set talossa kuin talossa. 

Punajuuret voi joko kypsentää höyryssä 
tai hauduttaa uunissa paistopussissa. 
Lindsrömin pihvit ovat murekepihvit – 
hieman isotöiset valmistaa – mutta ker-
ralla voi tehdä isomman erän ja pakastaa 
seuraavaan tarjoiluun. Rosolli ei esitte-
tyä tarvinne. Kasvikset keitetään, paitsi 
sipuli, suolakurkku ja omena. Punajuuri 
ja porkkana antavat rosolliin hehkuvan 
värin. Punajuuri- ja porkkanaruoat edusta-
vat kotimaista lähiruokaa parhaimmillaan 
ja tuovat  pirteyttä ruokapöytään. Syksy 
saapuu ”yltäkylläisenä” kun vain näkee 
vaivaa ruoanvalmistuksessa.   

Aune Räsänen, 
 Vehmersalmi

Juhani Aho (1861-1921) ei olisi kansal-
liskirjailija Juhani Aho ilman Kuopios-

sa viettämiään vuosia, täällä kohtaamiaan 
ihmisiä ja kieltä, maisemaa ja mentaalia. 
Ahosta, hänen ajoistaan ja aikalaisistaan 
Kallaveden  kaupungissa kertoo juuri ilm-
estynyt kulttuurikävelyopas “Juhani Ahon 
Kuopio 1872-1903”. 

Kävelyoppaassa on 96 sivua, 15 lukua, 
47 kuvaa, 9 piirrosta, 2 karttaa sekä  eng-
lanninkielinen yhteenveto (4 sivua) ja 
sitaatteja Ahon Kuopiota käsittelevistä 

lastuista ja romaaneista.
Aho vietti Kuopiossa kouluvuotensa 

1872-1880, toimi Savo-lehden päätoimit-
tajana ja matkustavana toimittajana  Kuo-
piossa 1887-1889 ja toimitti kesästä 1891 
kevääseen 1903 veljensä Pekka Brofeltin 
kanssa Kuopiossa ilmestyvää Uutta Ku-
valehteä, joka piti hänet kiinteässä yhtey-
dessä Savoon. Siteet tänne katkesivat 
dramaattisesti  1903, kun sensuuri lopetti 
nuorsuomalaisia aatteita julistavat Bro-
feldtin veljesten lehdet.

ypäletertun. Saen viijä ne viholaesii ja 
voepaperiin kiärittyjnä, tuoreena tuomisi-
na kottiin. Sitä nimittäe lähettii jo sama-
na iltana laevaan. Ojl heetettävä hyvästit 
Huopanalle, just kun siihe’ ojl tutustunna. 
Eekä tiennä saesko millonka - tae -mil-
lonkaa tavata.

Hienoo, mut ee ensillan verosta
Siellä on sej jäläkee ollu monta hienoo 

hetkee, sekä näehin pienten mullosten että 
issoen lohhiin kansa, van ee yhtää mielel-
liikutuksellisesti tämä’ ens-illan verojsta, 
kun Kokko kehottelloo: 

”Alakaa nyt piästee siimoo – kohta se 
ottaa… kohta ollaan sillä hollilla”… ja 
kun se sillo’ ottaa.

Ja minä niän – yhä vielä vuosiim piästä 
– silleenä vilisövän veen siinä vennee’ 
ympärillä, niän kivet joeta vastaav ves 
pullistuu ja velloo… niän suuren kosken 
vuahtopiät ja kuulen niihin kohinan. Niän 
rannam puut kahem puolen ja allaalla siellä 
myllyt ja sillan niihiv välissä, josta joku 
huiskuttaa liinoo että tulukee illalliselle. 
Kapteen  arkulla viittoo käellä vastaaj ja 
huutaa meijjät poes. Täätyy lähtee…

Vappaasti Ahon mukkaan savoks, 
Jukka Lappalainen                                           

Tekstin on kirjoittanut Outi Vuorikari, 
taitto ja graafinen suunnittelu Maija Vou-
tilainen. valokuvat Kuopion museosta ja 
Juhani Ahon museosta Iisalmesta, piir-
rokset Antti Voutilainen. Kuvituksessa 
käytetyt vanhat postikortit ovat kuopio-
laisen Anneli Pirhosen korttikokoelmas-
ta. .

Kirjaa myy Kuopiossa Suomalainen 
kirjakauppa, Sokos, museokaupat, VB-
valokuvakeskus, Hgissä Akateeminen kir-
jakauppa, Iisalmessa Juhani Ahon museo.

Outi Vuorikari

Kävelyopas Ahon Kuopiosta

Ahon veljesten, Juhanin ja 
Pekan Uuden kuvalehden 
joulunumero v.1900 ja vas.
kansilehden  nimiö huhtikuulta 
v. 1901.
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Kotiseututyö on kulttuurin juurihoitoa.  
Harvoin on kuitenkin tilaisuus päästä 

niin lähelle pääjuurta kuin 63.  valtakun-
nallisilla kotiseutupäivillä  28-31.7. kult-
tuuripääkaupunki Turussa.  Aurajoen sil-
lan korvassa pitää  asetella ajatuksiaan:   
tässä siis ollaan   1200 –luvulla syntyneen 
Suomen vanhimman kaupungin Vanhalla 
Suurtorilla.  Tänne meritien päätesata-
maan saapuivat  laivat  Euroopasta tuoden 
tavaraa ja vaikutteita, lienevät nousseet 
ristiretkeläisetkin maihin. Täältä  lähtivät  
tiet  Satakuntaan, Hämeeseen ja Uudel-

63. valtakunnalliset  
kotiseutupäivät Turussa 

lemaalle aikana, jolloin asutuksen raja 
kulki Jyväskylän korkeudella.   Ensim-
mäistäkään kaskea Savossa ei  vielä ollut 
poltettu. 

Niin kiirettä saa olla  ettei  Turun tuo-
miokirkossa  ehtisi pistäytyä;  varsinkin  
kun  kuluneen kesän ajan tuomiokirkon  
kuorissa  Viimeinen ehtoollinen –taid-
enäyttelyssä  kansainvälisten nimien  Andy 
Warholin ja  Francine LeClercin  rinnalla 
on ollut kuopiolainen  Pauno Pohjolainen 
kahdella työllä, joiden ääreen moni kävi-
jä on  pysähtynyt.  Nettiadressissa jopa 

vaaditaan Paunon Kristus -hartsiveistosta  
hankittavaksi  pysyvästi  kansallispyhät-
töön.  

Hienon  Brinkkalan  talon parvekkeel-
ta on julistettu  joulurauha  keskiajalta 
lähtien turkulaisille,   vuodesta 1935 kai-
kille  suomalaisille ja nyt kansainväliseen 
levitykseen.    Tässä miljöössä  oli upeaa  
kotiseutuväenkin kokoontua. 

Jokaisilla kotiseutupäivillä on oma 
leimansa.   Turusta  muistetaan kosketus 
eurooppalaiseen perintöön ja lisäänty-
vään kansainvälisyyteen.  Kokouspaikan,  
Suomen vanhimman koulun  Katedral-
skolan rappuja ovat kuluttaneet  monet  
merkkimiehet;   heistä historiantutkija 
Henrik Gabriel Porthan kuuntelee näköis-
patsaana läheisestä  puistosta   kotiseu-
tupäivien avaajan  Heikki Kukkosen 
maalailemia tulevaisuuden näkymiä.            

Kuntarakennemuutos puhuttaa 
”Kotiseutuliikkeen suuri ajankoh-

taishaaste on parhaillaan etenevä kuntara-
kenteen uudistuminen. Uudet suurkunnat 
vaativat ponnistuksia yhdistyvien kuntien 
asukkaiden paikallisäänen kuulemisessa 
ja entisten kuntakeskusten elinvoiman 
säilyttämisessä. Paikallispalvelut näyt-
tävät  liukuvan yhä etäämmälle.  Tässä 
kehityksessä kotiseutuliike on aktiivinen 
paikallisen edun ajaja, ” vakuuttaa Heikki 
Kukkonen ja toteaa kotiseutuliikkkeen  
aina olleen kansallishenkinen. 

”Monikulttuurisessa muovautuvassa 
Suomessa kotiseutuliike joutuu harras-
tamaan itsetutkistelua, jotta monenkirjavat 
vieraat kulttuurit voidaan ilman kohtuut-
tomia konflikteja juurruttaa eläväksi ja hy-
väksytyksi osaksi paikallisyhteisöjä. ”  

Turussa tämän itsetutkistelun tulokset 
on jouduttu muuttamaan käytännöksi , 
puheessaan  Turun  kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja  Minna Arve mainitsee 
kaupungissa puhuttavan kaikkiaan  100 
kieltä.

Avajaisissa esiintynyt  turkulaisen 

kansantanssiyhtye   Hulla Hò käyttää 
yhtenä  instrumenttina on eksoottiselta 
kuulostava udurumpua,  mutta lauletta-
vana  Suomen kansan vanhoihin runoihin 
tehtyjä tekstejä. 

Kotiseututyö kaupunkeihin   
Kotiseutuliiton vuosikokouksen Kat-

edralskolan juhlasalissa edustettuna oli 
146 jäsenyhteisöä ja puhetta johti kau-
punginhallituksen puheenjohtaja Minna 
Arve.  Etukäteisvalmistelun ansiosta kok-
ous meni läpi ennakoidussa ajassa, vaikka 
käsitellyt asiat olisivat voineet antaa aihet-
ta pidempiinkin puheisiin.  

Kokouksen alussa luovutettiin Kotiseu-
tuliiton tunnustukset:  Vuoden kotiseutu-
polku, saajana  Mäntsälä-Seura, Vuoden 
kotiseututeko, Tuusulan sotilaspitäjän 
kulttuurikierros, saajana  Tuusula-Seura ja 
Vuoden kaupunginosa,  Häntälän maaseu-
tukylä Somero, saaja  yhteistoimintaa tek-
evän kylän yhdistykset. 

Selostuksen Kotiseutuliiton vuoden 
2010 toiminnasta, taloudesta ja lähia-
jan toimintalinjoista vuoteen 2015 sa-
akka esitteli  pääsihteeri Lassi Saressalo.  
Tärkeänä tulevaisuudessa  pidetään  kau-
punkien kotiseutuyhdistysten  tukemista, 
koska sinne perustetaan uusia yhdistyksiä 
ja ne toimivat myös aktiivisesti.  Keskeistä 
on  kotiseuduntutkimus kuten kotiseutu-
arkistot, julkaisut ja paikallismuseotoi-
minta.  Seuraavat kotiseutupäivät järjest-
etään 2012 Mikkelissä ja 2013 Seinäjoella. 

Kotiseutuliiton sääntöihin hyväksyt-
tiin muutos, joka mahdollistaa jäseneksi 
pääsemisen oikeustoimikelpoisille koti-
seututoimijoille, ei kuitenkaan yksityis-
henkilöille. Esimerkiksi  yksityisillä mu-
seoilla on nyt mahdollisuus päästä  liiton 
jäseneksi.

Liiton valtuuston paikkajakoa muutet-
tiin vastaamaan nykyistä jäsentilannetta.  
Eniten Kotiseutuliiton jäsenyhteistöjä 
on Uudellamaalla (207) ja  3 edustajaa 
valtuustossa.  Muilla suurilla maakunnilla 

         ”Muutos  
    monikultturisuuteen vaatii  
kotiseutuliikkeeltä itsetutkistelua” 

Kotiseutupäivien avajaiset  Turun Vanhalla Suurtorilla  Kuva Arto Takala. 
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on valtuustossa 2 edustajaa (esimerkiksi 
Varsinais-Suomi 81 jäsenyhteistöä ja 
Pohjois-Pohjanmaa 73 jäsenyhteisöä).  
Tärkeinä asiantuntijatahoina halutaan mu-
kaan maakuntien liittojen ja kuntajäsenten 
edustusta.

Vuosikokouksen hyväksymällä 
sääntömuutoksella  valtuuston jäsenmäärä 
nostettiin nykyisestä 26:sta 30:een.   Ni-
inikään hyväksyttiin mahdollisuus osallis-
tua Kotiseutuliiton hallituksen kokoukseen 
myös postitse taikka tietoliikenneyhtey-
den tai muun teknisen apuvälineen avulla.  
Ennakkotarkastuksen ansiosta hyväksytyt 
sääntömuutokset astuvat heti voimaan. 

Kotiseutuliiton valtuuston puheenjohta-
jaksi valittiin edelleen professori Pekka 
Laaksonen Helsingistä. Erovuoroisista 
valtuuston jäsenistä valittiin  mm. edelleen 
projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelistä 
ja päätoimittaja Risto Alanko Juukasta 
sekä uutena toimittaja Eila Ollikainen 
Kuopiosta. 

Uudeltamaalta valtuustopaikoille tu-
livat arkkitehti Aija Staffans Helsingistä 
ja museojohtaja Mikko Perkko Espoosta, 
asiantuntijoina hallintopäällikkö Tarja 
Hautamäki Vaasasta ja erityisasiantun-
tija Ditte Wingvist Helsingistä.  Vaalival-
iokuntaan valittiin mm.  toimittaja Kaija 

Vuorio Kuopiosta.  

Seppo Hallmanille ansiomitali 
Kotiseutuliiton uusi palkitsemisjärjest-

elmä hyväksyttiin ja vuosikokouksessa 
luovutettiin ensimmäiset kolme kultaista 
ansiomerkkiä. Ensimmäinen numeroitu 
merkki on myönnetty kaikille kotiseutu-
työn uurastajille,  ja se on nähtävissä Koti-
seutuliiton toimiston seinällä.  Suoma-
lais-ruotsalaisen kotiseututyön veteraanit 
Henrik Axsjö ja Tom Sandström saivat 
toisen ja kolmannen merkin.   

Kotiseututyön 15  ansiomitalia  jaettiin 
kotiseutugaalassa Turun messukeskuk-
sessa;  sen saivat mm. vapaa-aikasihteeri 
Seppo Hallman Tuusniemeltä,  päätoi-
mittaja Risto Alanko Juukasta ja luokan-
opettaja Niilo Pulkkinen Ristiinasta.  

Lauantain kotiseutupäivien ohjelmassa 
olivat  retkeilyt. Suosittuja retkikohteita 
olivat kävely historiallisessa Turussa, ve-
neretki Seilin saareen,  tutustuminen Kult-
arannan puutarhaan ja käynti entisessä 
Kakolassa.   

Teksti: Eila Ollikainen

Kotiseututyön ansiomitalien saajat Kotiseutugaalassa,  
takarivissä keskellä Seppo Hallman Tuusniemeltä.  Päivien 
yhteydessä myös Turun tuomiokirkossa  (kuvaoik.) käyntiin 
oli toki varattava riittävästi aikaa Kuvat: Arto Takala ja 
Eila Ollikainen.

Asutushistorian alusta lähtien elämä 
Suomessa on perustunut metsien 

käyttöön. Viimeiset sata vuotta metsäte-
ollisuus on jauhanut Suomelle elintasoa 
ja hyvinvointia. ”Vihreä kulta” on ollut 
kansallisomaisuuttamme. 

Mutta teollistuminen ja kaupungis-
tuminen toi mukanaan myös metsien käyt-
töön uudenlaisia ristipaineita. Olennais-
inta oli metsätalouden ja metsäluonnon 
välinen ristiriita. Ympäristön saastumisen 
ja puuntuotannon tehostamisen takia al-
ettiin metsätaloudessa 1990-luvulla kiin-
nittää entistä enemmän huomiota. Puhut-
tiin ekometsäsysteemistä ja siihen liittyi 
sekä metsien suojelu että virkistyskäyttö. 
Metsistä tunnetaan parhaiten vain ne asiat, 
joilla on taloudellista arvoa. 

Suomi on ollut edelläkävijä metsien 
inventointien kehittämisessä. Tuskin mis-
sään muualla on yhtä hyvät tiedot valtakun-
nan puuston kehityksestä kuin Suomessa. 
Sen voi arvioida yksityinen metsänomista-
jakin jo omassa  metsätaloudessaan. 

Suomessa 1990-luvun aikana yhteiskun-
ta alkoi kansainvälistyä. EU:ssa tärkeänä 
tavoitteena muun muassa oli maaseudun 
elinvoimaisuuden ylläpitäminen. Laadit-
tiin kehittämisohjelmia aina vuoteen 2013 
saakka. Toisaalta väestömuuton vuoksi 
alueellisia eroja syntyi taloudellisessa ke-
hityksessä ja hyvinvoinnissa. Aikakauden 
muuttumista kuvaa myös se, että eri puo-
lilla maaseutu-Suomea lakkautettiin yli 
500 peruskoulun ala-astetta. Se lisäsi eri-
arvoisuutta kaupunkiväestöön nähden. 
Nuoret perheet hakeutuivat kaupunkeihin, 
joissa oli työtä ja toimeentuloa. 

Suomen maaseudun kukoistuskausi 
1920-luvulta 1970-luvulle perustuikin 

Maaseudun kehitys Suomessa 1990-luvulla

Suomi elää metsästä
ihmisiin. Nyt kehitys kulki kokonaan toi-
sin päin. Maaseudun palveluverkosto jat-
kuvasti harveni, monista elvytystoimista 
huolimatta. Rajun muutoksen koki koko-
nainen sukupolvi. 

Arvomaailman muutos
Arvomaailman muutos kyläyhteisön 

rajallisesta ympäristöstä avaraksi globaal-
iseksi ajatteluksi oli monien mielestä 
välttämätön. Tähän totuteltiin kansaa 
korkeateknologian ja tieteen avulla. Kaik-
ki saatavilla olevat energianlähteet ja 
energiatekniikat olivat nyt elintärkeitä. 
Maaseutu luonnonvaroineen olisi jäänyt 
”kylkiäiseksi” ellei maaseudun oma 
väestö olisi tunneperäisesti osannut vas-
tustaa nopeiden menetelmien yksipuolista 
kehittämistä.

Talonpoikaisyhteiskunta Suomessa 
oli maaseutuun sitoutunutta. Monien 
sukupolvien aikana saatuja kokemuksia 
taloudesta ei voitu ohittaa, aliarvioida eikä 
tyystin hylätä. Yhtä hyvin peltoviljelyyn 
kuin myös metsätalouteen sekä asumiseen 
on liittynyt myös monenlaisia perinteitä ja 
käsityksiä maaseutuelämän kulttuuri- ja 
kauneusarvoista. Ne arvot säilyivät uuden 
vuosituhannen hyötykäyttöön. 

Maaseudun ihmiset säilyttivät kult-
tuurimuutoksenkin keskellä arvoste-
lukykynsä ja pitäytyivät ennen koettuun. 

Olen kirjoittanut sinikantiseen päiväkir-
jaani 2.11.1994: ”Herättyäni olin mielis-
säni, että syystyöt pihassa ja puutarhassa 
olin saanut päätökseen ja talikot ja haravat 
liiterin seinälle. Räntäsade alkaa, mutta 
Jarmo ja hänen kaverinsa Pekka eivät 
pelkää säätä, vaan lähtevät Mustallesalolle 
risusavottaan. Leivoin 60 ruisleipää, josta 
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osan vein K-Vehmerkauppaan. Suurem-
man erän Jarmo vie aamulla Kauppahal-
liin.

Toisen kerran menin kirkolle hakemaan 
lapsenlapsiani Vilmaa ja Sannia mum-
milaan, koska Elina viipyy yliopistolla 
työnsä vuoksi. Tytöt saivat ostaa kaupasta 
herkkuja. Miehet olivat tulleet metsästä 
räntäsateen piiskaamina. 

Puolisella söimme hirvenlihakastiketta 
ja perunoita. Vispattua marjapuuroakin 
olin tehnyt. Eduskunnassa on koko päivän 
käyty EU-keskustelua. Paavo Väyrynen 

Varoitus: jutussa saattaa olla 
mukana hitunen politiikkaa, 
joka saattaa vahingoittaa…

Mitä historiasta opitaan? Vastaus: ei 
mitään. Nimittäin jokainen sukupol-

vi tekee suurin piirtein samat möhläykset 
kuin edellinenkin sukupolvi. 

Historia on aaltoliikettä – sama toistuu 
tietyin aikavälein. Politiikassa mylläävät 
tunteet – järki jää useimmiten häviölle. Se 
kuka hallitsee tunteita, hallitsee ihmistä.

Vuoden 1970 vaalien voittaja oli 
Suomen Maaseudun Puolue 18 kansane-
dustajallaan. Muistan, kuinka silloinen 
oppilaani, abiturientti Ulpu Iivari – 
tuleva demarien puoluesihteeri ja euroe-
dustaja Brysselissä – totesi rauhallisesti: 
“Mihinkä vennamolaiset pääsevätkään, 
kunhan ensin oppivat lukemaan.” Tämän 
kevään vaaleissa 2011 perussuomalaiset 
saivat Timo Soinin johdolla jytkyn: 39 
kansanedustajaa. 

Kuuntelin opiskeluaikanani professori 
Aira Kemiläisen luentoa aiheesta Onko 
nationalismi/kansallisuusaate/ patriotismi/
isänmaallisuus siunaus vai kirous? Hän 
päätyi ”sekä – että” lopputulemaan. Kansal-
lisuusaate auttoi nostamaan Suomen ”his-
toriattoman kansan” itsetuntoa. Elias Lön-
nrot ja J. V. Snellman olivat kansakunnan 
rakentajia ja käsikirjoittajia. Mutta nation-
alismi saattaa muuttua kansalliskiihkoksi, 
mistä parhaat esimerkit ovat Hitler ja Sta-
lin - tuloksena toinen maailmansota ja sen 
miljoonat uhrit. 

Rotuvihottelua Pohjolassakin
Suomalaiset ovat outo kansa Pohjo-

lassa. Oman kansan esivanhempia etsittiin 
1600 -luvulla kernaasti Nooan jälkeläi-
sistä ja Israelin kadonneista sukukunnista.  
Valistuksen aikana 1700 -luvulla julistet-

Jytky tiin, että järki on syrjäyttänyt jumaluuden 
ja tieto uskon. Mutkat vedettiin suoriksi, 
kun kallonmuodosta vakavissaan päätelti-
in myös älykkyyden taso. Ongelmaksi 
suomalaisten mongolisuus kasvoi 1800 
-luvun alussa, kun siitä muodostui ase 
fennomaanien ja svekomaanien taiste-
luun. Ruotsalaiset leimasivat suomalaiset 
alemmaksi roduksi, joka oli kykenemätön 
luomaan omaa kulttuuria. Metsäläisyys 
liitettiin suomalaisiin entistä tiukemmin, 
kun sisällissotaa 1918 selitettiin punikkien 
mongoliominaisuuksilla.

Rotuvihoittelu vahingoitti suomalais-
ruotsalaissuhteita. Eräs ranskalainen tut-
kija selitti, että preussilaiset 1870 eivät 
olleetkaan oikeita saksalaisia, vaan primi-
tiivisten suomalaisten sukulaisia.

Pakkoruotsia
Kevään 2011 vaalien yhdeksi teemaksi 

nousi ns. pakkoruotsi. Timo Soinin porukat 
noukkivat aiheesta pisteitä vastustaessaan 
pakkoruotsia. Professori Kaarlo Kurki-
Suonio väitti, että skandinaavisuus, jolla 
pakkoruotsia perustellaan, on suomenk-
ie-lisille kansainvälisyyden este. Kysy-
mys on vallasta, perinteisestä henkisestä 
ylivallasta, josta ei haluta luopua. 

Entinen oppilaani, Turun yliopiston 
avaruustähtitieteen professori Esko Val-
taoja puolestaan kirjoitti: Pakkoruotsin 
poistamisessa ei ole kyse mistään hurrivi-
hasta. Ruotsin kieleen käytetty aika on pois 
jostakin muusta. Onko esimerkiksi ruotsi 
matematiikkaa tärkeämpi taito elämässä, 
kun matematiikka on yhä vapaaehtoinen 
aine ylioppilaskirjoituksissa?  

Valta lopettaa retorisen ilottelun 
Mitä nationalismilla - poliittisella aat-

teella - on tekemistä perussuomalaisten 
kanssa? Professori Pekka Isotalus on 
huolissaan perussuomalaisten nationalis-
mista. He pyrkivät puuttumaan historian 
opetukseen vetoamalla kansallisuusaat-

Gustav Vigeland viimeisteli 
“Little Hot-Head” -veistoksensa 
vuosina 1928-30.  Veistos on Os-
lossa Vigelandin puistossa.

Kuopion Velj´miehellä kaksoisveli

Kuopiossa Heikki Konttinsen Velj´mies 
nostettiin jalustalle vuonna 1959. Nyt 
veiston on toriremontin vuoksi siirretty 
varastoon, mutta veistos palaa takaisin.

on pahin jarruttaja ja Suomi-talon puolesta 
puhuja. Väyrystä sanotaankin EU-vastus-
tajien nokkamieheksi. EU:n kannattajat 
ovat jo tympääntyneitä Väyryseen, mutta 
se ei auta, koska demokratiaan kuuluu 
mielipiteen vapaus. 

Nyt eduskunnassa on jo valvottu 
toinenkin yö EU-keskustelujen takia. 
Paavo Väyrynen on jopa tuonut kotoaan 
petivaatteet omaan työhuoneeseensa, 
jotta voi nukkua puheittensa välillä.” 

Aune Räsänen, Vehmersalmi 

Olethan tiennyt, että Kuopion Veljmiehellä on oikea velj´poeka vai pitäiskö 
siitäkin sanoa jo -mies,   sillä  ikää tällä oslolaisella Gustav Vigelandin “velj-
poejalla” on tupalsti enemmän, eli  noin sata vuotta. Vigelasd luonnosteli “Little 
Hot-Head -veistoksensa jo viime vuosisadan alussa, mutta antoi sille viimeisen si-
lauksen v.1930. Siitä lähtien veistos on ollut ainutlaatuisessa ja maailmankuulussa 
taiteilijan nimikkopuistossa  Oslossa.

                     Teksti ja kuvat: Jukka Nykänen
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teeseen. Muukalaisvastaisuus / ryssäviha 
kumpuaa lukuisista kahinoista, joita histo-
rian saatossa on käyty. Isotalus uskoo, että 
retorinen ilottelu ja asioiden yksinkertais-
taminen loppuu vallan myötä. 

Persujen ohjelmasta paistaa sellainen 
protestihenki, mikä on tyypillistä puo-
lueelle, joka ei ole ollut päättämässä 
asioita. Soini pääsi jopa Financial Timesin 
sivuille. Hallitusneuvottelut käytiin perus-
suomalaisten ehdoilla. On kovin helppoa 
syyttää muita omista ongelmistaan. Virta 
menee sinne, missä vastus on pienin. Ilk-
ka Suomisen mukaan persut toivat suolaa 
Suomen väljähtäneeseen politiikkaan.

Miksi vaaleista tuli selvästi protesti-
vaalit, vaikka Newsweek julisti syksyllä 
2010 Suomen ”maailman parhaaksi maak-
si”? Erityisesti nuorten parissa nationalis-
mi on nostanut päätään. Kansan protesti ei 
kohdistunut pelkästään politiikkaan.

Polulisti on kuin saippua
Timo Soini tuntee populismin, onhan 

hän kirjoittanut siitä gradunsakin. Pop-
ulismille (lat. populus = kansa, tomppelit) 
on tyypillistä aatteiden vähättely ja kansa-
nomaisuuden korostaminen. Se esiintyy 
mielellään uutena voimana kaikkia vanho-
ja, rappeutuneita puolueita vastaan, mutta 
arvoiltaan se on konservatiivista ja johta-
jakeskeistä. Tämä tapahtuu kuuntelemalla 
herkällä korvalla kansan enemmistön 
tuntemuksia ja ripauttamalla mausteeksi 
mojovia sutkauksia. 

SMP oli aikoinaan yhden ihmisen – 
Veikko Vennamon - luomus. Populis-
mi suhtautuu kriittisesti eliittiin ja ko-
rostetaan tavallisen ihmisen näkemysten 
arvoa: ”Kyllä kansa tietää!” Filosofi Tuo-
mas Nevanlinnan mukaan populistit esit-
tävät hyvältä kuulostavia mutta vastuutto-
mia vaatimuksia usein toivoen, että niillä 
saa suosiota, mutta ei toteuteta, ”karjuvat 
katsomossa sen joukkueen puolesta, jonka 
häviöstä ovat lyöneet vetoa”. 

Populisti on poliitikko, joka laskee 
sen varaan, etteivät hänen vaatimuksensa 
mene läpi. Populististen poliitikkojen ole-
massaolo perustuu sille, ettei heidän sa-
nomisiaan koskaan voida osoittaa oikeiksi 
tahi vääriksi, sillä todellisuudessa ne eivät 
tarkoita mitään. Lopullista maalia ei saa-
vuteta vastuullisuudella, vaan kaikki tar-
mo suunnataan kansan miellyttämiseen.

Mussolini oli demari ja Hitler kansal-
lissosialisti. On sanottu, että populisti on 
kuin saippua, joka muuttaa kantaansa sen 
mukaan, kuin kansan mielipide heilahtaa 
ja painottaa sitä asiaa, mikä kulloinkin on 
pop. Takinkääntö voidaan jälleen perus-
tella kansaa miellyttävillä sutkautuksilla, 
jonka eteen oma propagandaosasto tekee 
töitä päivin öin. Soinin mielestä populis-
mia halveksitaan, koska se on poliittisesti 
epäkorrektia ja haastaa valtaapitävät.

Jytkyn jälkeen hallitusneuvottelut 
kestivät pari kuukautta. Mutta vaalien 
voittaja Soini ei halunnut ottaa vastuuta, 
vaan jäi pusikkoon huutelemaan. Ovatko 
sittenkään SMP:n perilliset oppineet luke-
maan? Pidän itseäni isänmaallisena kansa-
laisena. Koetan kuitenkin muistaa Urho 
Kekkosen ajatuksen: “Isänmaallisuus on 
hyvä asia, mutta sillä ei pidä elämöidä”.

Leo Puurunen

Oli  kiinnostavaa lueskella käteen sat-
tunutta lehteä (Kotiliesi 1938),  jossa  

tohtori Katri Laine kuvaili  otsikolla  ”50 
vuotta ensimmäisen emäntäkoulun perus-
tamisesta” suomalaisen kotitalousopetuk-
sen alkamista 1800-luvun lopulla.  

Pohjois-Savossa on hyvä syy  muistaa 
noita alkuaikoja. Suomen ensimmäinen 
kotitalousalan opetusta antanut koulu 
toimi nimittäin Koillis-Savossa  Vir-
ran Hovin tilalla 12 vuotta.  ”Sitä ei to-
sin silloin sanottu emäntäkouluksi, vaan 
talouskouluksi, sillä emäntäkoulu-nimitys 
tuli vasta muutamia vuosia myöhemmin, 
mutta ohjelma oli sama kuin sittemmin 
emäntäkouluissakin. 

Meidän sukupolvemme tuskin enää 
tuntee Virran talouskoulua edes nimelt-
äkään, vaikka se toimi toistakymmentä 
vuotta, ja ne jotka muistavat, arvelevat et-
tei se varsinainen emäntäkoulu ollutkaan, 
olihan vain jokin karjakkokoulu”,  kirjoit-
taa Katri Laine  yli seitsemänkymmentä 
vuotta sitten julkaistussa artikkelissa.  

Ensimmäisen talouskoulun paikan  

Kotitalouden opetus alkoi 
Koillis-Savossa Virran tilalla  

unohdus nykypäivän ihmisiltä selittyy 
ehkä kuntajakojen muutoksilla.  Virran tila 
kuului talouskoulun toiminta-aikana Nil-
siän pitäjään, myöhemmissä kuntajaoissa 
Muuruveteen ja viimeiset vuosikymmenet 
Juankoskeen.

 Yli 700 hehtaarin mahtitilasta on muo-
dostunut perintöjen ja kauppojen myötä 
kolme tilaa: alkuperäisen Virran lisäksi  
Virran Puustila ja Aumaharju. Kolmisen 
kilometriä ennen Juankosken keskustaa 
Nilsiän-Juankosken tiestä osoittaa viitta 
Virrantielle, jonka varrella kaikki kolme 
tilaa sijaitsevat.  

Tilojen rakennuksia on palanut ja uusit-
tu: Virran päärakennus, jossa oli muun 
muassa talouskoulun käytössä ollut sa-
dan neliön tupa jaettiin myöhemmin kah-
deksi ja toinen pääty siirrettiin Puustilan 
päärakennukseksi.  Enää kumpaistakaan 
ei ole jäljellä. 

Talouskoulun ajasta muistuttaa ruo-
kakello Puustilan  aitan päädyssä,  ja si-
inä  kohokirjaiminen teksti ”Baron J.  
Miettinen 1868”.   Kello oli lahja läheiseltä 

Veikko Vennamon (muotokuva) poliittinen 
retoriikka oli vertaansa vailla..

Kotitalouden ope-
tus alkoi Suomessa  

tämän vellikel-
lon kumauksella.  

Tämä Juankosken 
ruukin talous-

koululle lahjoit-
tame vellikello on 

edelleen Virran 
Puustilan tilan  

aitan päädyssä. 
Silloinen koulu- 

rakennus oli taus- 
talla näkyvien rak-

ennusten välissä. 
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Juankosken ruukilta, ja tekstin sisältö 
leikillinen viittaus siihen, että  tilan en-
simmäistä isäntää J. Miettistä kansa kutsui 
”Paroniksi”.  

Virran talouskoulu toimi hänen poikan-
sa  Anders Johan Miettisen isännyyden 
aikana.  Sekä isä että poika olivat  poik-
keuksellisen valistuneita maanviljelijöitä, 
mikä  osaltaan selittää uuden koulutusmu-
odon käynnistymisen nimenomaan Savon 
sydämessä.  

”Taloushoidollisessa suhtees-
sa järkiperäisellä kannalla” 

Sysäyksen Virran talouskoulun pe-
rustamiselle antoi Turun ja Porin läänin 
maaherra Carl Magnus Creutz. Hän kir-
joitti senaatille 1887 kuvatessaan lääninsä 
tilaa että sinne olisi perustettava kolme 
valtioin emäntäkoulua, kaksi suomen- ja 
yksi ruotsinkielisille. Senaatti, joka ei ym-
märtänyt mitä emäntäkoulut olivat, lähetti 
kertomuksen tiedoksi Suomen Talous-
seuralle Turkuun, joka puolestaan lähetti 
sihteerinsä tutkimusmatkalle Ruotsiin ja 
Tanskaan. Tämän matkakertomus lähe-
tettiin tiedoksi senaatille, joka edelleen-
kään ei katsonut voivansa tehdä muuta 
kuin lähettää sen tiedoksi maanviljelys- ja 
talousseuroille. 

Mutta jo seuraavana syksynä ilmoit-
taa Kuopion maanviljelysseura senaatille, 
että johtokunta on perustanut yksivuotisen 
talouskoulun maanviljelijä J.A.Miettisen 
omistamaan Virran taloon Nilsiän pitäjässä 
(nykyään Virran hovi kuuluu Muuruveden 
kuntaan). Koulu aloitti toimintansa mar-
raskuun 1. päivänä 1888 ja toimi vuositu-
hannen vaihteeseen saakka  12 vuotta.

Kuopion läänin maanviljelysseura 
avusti koulua 20 markalle oppilasta kohti 
kuukaudessa, ja jo 1890-luvun alussa al-
ettiin antaa valtion avustusta emäntäkou-
lulle ”koska koulu sijaitsee paikkakun-
nassa, jonka naapuristo Kaavin ja Nilsiän 
pitäjät   ovat taloushoidollisessa suhteessa 

järkiperäisellä kannalla. ” 

Koulupäivän pituus klo 4-20  
Virran talouskoulussa opetettiin ruuan-

valmistusta, kankaankudontaa, ompelua, 
karjanhoito ja maitotaloutta. Sanomalehti-
ilmoituksissa sanottiin koulussa opetetta-
van myös kananhoitoa, mutta eräänäkin 
vuonna koulussa oli vain kaksi kanaa!  
Mehiläishoitoakaan ei voitu ottaa ohjel-
maan, koska koululla ei ollut mehiläisiä. 

Ruokatalousopetuksessa oli joka viikko 
työohjelma ripustettu keittiön seinälle ja 
sisälsi vaihtelevan ohjelman. Silti koulun 
tavallisimpana ruoka olivat perunahaudik-
kaat ja sianlihakastike, mutta velliä, kalaa 
ja lihakeittoa annettiin myöskin ja suurina 
pyhinä voita. Ruokaa valmistettiinkin kol-
mesti päivässä.  

Kudonnassa tehtiin työt koululle ja eräs 
nainen kierteli niitä myymässä. Siellä ku-
dottiin sekä juovarantuisia että haararan-
tuisia, kuten eräs entinen oppilas kertoi ja 
8-niitisiäkin kankaita kudottiin. Pääasial-
lisesti kudottiin pellavaa, pumpuliakin 
joskus, mutta villasta vain hartiahuiveja. 
Langat värjättiin koululla 

Karjataloudessa oli hoidettavana 26 
lypsävää lehmää. Oppilaat saivat kirnuta 
voita ja valmistaa juustoja. Ennen kuin 
koululle hankittiin pitäjän ensimmäinen 
separaattori, annettiin kerman kohota kak-
si vuorokautta pitkissä kaukaloissa.

Puutarhanhoitoon eivät oppilaat otta-
neet osaa vaan talonväki hoiti yksin kaalit, 
lantut ja ”rakkauden omenat” tomaatit. 

Käytännöllistä opetusta varten oli op-
pilaat jaettu kuuteen ryhmään, jotka aina 
viikon kuluttua vaihtoivat töitä. Eräs oppi-
las kertoi vv.1890-91 ”yläköksän” valmis-
taneen herrasväen ruoan, ”alaköksän” op-
pilaiden ruoan, ”karjaemännän” hoitaneen 
karjaa, ”meijerikön” valmistaneen voita ja 
juustoja, ”käsityövuorolaisen” kutoneen 
kangasta ja ”välikön” olleen muissa 
taloustöissä.

Tietopuolinen opetus annettiin sunnun-
taisin, jolloin ensin pidettiin pyhäkoulua ja 
sitten opetettiin karjataloutta N.G. Groten-
feltin v.1886 ilmestyneen Karjanhoidon 
ja maitotalouden oppikirjan mukaan. Työ 
aloitettiin aamulla klo 4 ja lopetettiin illa-
lla klo 8.

Opetus ja ylläpito  oli  ilmaista, mutta 
näiden ilmaisten oppilaiden lisäksi oli 
maksavia ylimääräisiä oppilaita, jotka 
olivat omassa ruoassa. Kaikki oppilaat 
asuivat koululla ja nukkuivat kaksittain 
samassa vuoteessa. Kaikkiaan ehti kou-
lun toiminta-aikana koulussa käydä 96 
vuosikurssin suorittanutta ja saman verran 
ylimääräisiä oppilaita. 

Koulun johtaja maanviljelijä Anders Jo-
han Miettinen (s.1851) oli perinyt Virran 
hovin isältään. Sekä isä että poika olivat 
käyneet Kuopiossa oppikoulua ja olivat 
siis siihen aikaan poikkeuksellisen valis-
tuneita maanviljelijöitä. Johtaja  Miettinen 
opetti koulussa karjanhoitoa ja meije-
rioppia tietopuolisesti.  Hänen vaimonsa, 
Mustasaaren kirkkoherran tytär Selma Au-
rora Hällberg (s.1857) oli käynyt tyttökou-
lun ja toimi johtajattarena sekä käsitöiden 
ja kudonnan opettajana. Ruokataloutta 
opetti johtajana naimaton sisar Maria Mi-
ettinen (s. 1843) ja karjataloutta käytän-
nöllisenä opettajina Anni Timonen ja Eva 
Stina Hartikainen. 

Myöhemmät vaiheet 
Kaikkien kolmen Virran hovista muo-

dostuneet tilat ovat myöhemminkin kulk-
eneet kehityksen kärjessä. Virran Puustila 
oli  muuanmuassa ensimmäinen Muuruve-
dellä  sähköistetty maalaistalo. Sähkövalo 
syttyi silloisen  isännän Kalle Puustisen 
muistiinpanojen mukaan  päärakennuksen 
pirtissä 14.12.1929  klo 5.30 iltapäivällä. 
Samaan aikaan myös  Virran ja  Aumaha-
rjun tilat saivat sähköt.  

Kaikkien kolmen tilan vaiheista ker-
rotaan enemmän Anu Rissasen toimit-

tamassa ”Emäpitäjästä tehtaan varjoon 
Elämää ja tapahtumia Muuruveden mat-
kassa” (2001) .  

Vielä muutama sana kotitalousopetuks-
en historiasta 123 vuoden aikana.  Emäntä- 
ja talouskouluja perustettiin  vuosisadan 
molemmin puolin;  esimerkiksi Muuru-
vedellä 1908 alkaneen maatalouskoulun 
yhteydessä aloitti 1920  kotitalouskoulu, 
joka ehti toimia kuusi vuosikymmentä 
vuoteen  1980 saakka. 

Emäntä- ja talouskouluja pidettiin 
käden taitoja painottavina yleissivistävinä 
koulumuotoina. Monen sukupolven tytöt 
opiskelivat niissä oman talouden hoitoon 
valmistavana  perheenemäntäkouluina.

1980-luvun koulu-uudistuksessa  
opinto-ohjelmat  muutettiin  koti- ja lai-
tostalouden  ammatteihin suuntaaviksi.  
Oman kodin ja talouden hoitoon tähtäävää 
opiskelua  yhteiskunnnan tuella kum-
massakaan koulumuodossa ei enää ole 
katsottu ensisijaiseksi,  joskin tämäkin 
järjestelmän sisällä elää edelleen.  

Teksti: Eila Ollikainen 
Kuvat: Jukka Nykänen

Kelloa ympäröi teksti Baron J. Miettinen.
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Vanhoja valurautaisia pyykkipatoja 
löytyy ruostumassa maalaistalojen 

ja kesämökkien varastoista ellei emäntä 
ole heivannut sitä pihamaalle kukka-as-
tiaksi. Erityisen paljon entisen Strömsda-
lin tekemiä patoja löytyy Koillis-Savosta, 
joten eipä ihme, että paikallisten ”kok-
kikolmosten” innovaatioina siellä on ke-
hitetty vanhoille padoille uusiokäyttö: 
padassa hiekan sisällä voi kypsentää 
rosvopaistin.

Rosvopaistin alkuperäinen kypsen-
nys kuulema tapahtui varastetun lampaan 
nahkan sisällä maakuopassa -  siitä nimi 
- mutta nykypäivänä käytetty valmistus-
tapa on kypsentää lihaa siististi folio- ja 

sanomalehtipaketissa nuotiolla kuumen-
netussa hiekkakuopassa.  

Jos omasta pihasta ei sopivaa kuoppaa 
löydy,  voi kokeilla joutilasta pataa.  Tar-
vitaan karkeaa hiekkaa padallisen verran 
(samaa hiekkaa voi käyttää pari-kolme 
kertaa) lihaa, foliota, sanomalehtiä ja 
rautalankaverkkoa sekä  tärkein kaikista 
muuripata, joka asetetaan kiville tai tii-
lille.  Pata täytetään hiekalla, jättäen kes-
kelle väljä kuoppa päällä poltettavaa tulta 
varten.

Hiekka esikuumennetaan pitämällä 
tulta padan alla ja päällä puolestatoista 
tunnista kahteen ja puoleen tuntiin. Liha 
(lampaan, naudan, riista) kääritään folio-

Uusiokäyttöä pyykkipadalle
Rosvopaisti muuripadassa eli:

Vanhan muuripadan 
uusiokäyttöä. Muuri-
padassa rosvopaistia 

voi valmistaa siellä 
missä padan alle voi 

tehdä tulen.  Asko 
Impola availee ky-
psää paistipakettia 
kesätapahtumassa 

Kaavin torilla.    

Junakyytiä kouluun

nyyttiin,  ja  mukaan voi viipaloida vihan-
neksia antamaan makua ja keveyttä, eikä 
tietenkään pidä unohtaa suolaa ja ryyti-
mausteita kuten rosmariinia, oreganoa, 
basilikaa ja chiliä, muistuttaa Kaavin toril-
la rosvopaistia valmistanut Asko Impola, 
Koillis-Savossa tunnettu gourmeekkokki.  

Foliokääreen on oltava ehdottoman tii-
vis,   päälle kääritään kasteltuja sanomale-
htiä ja koko komeus suojataan katiska- tai 
muuhun verkkoon. Padan päältä lap-
ioidaan kekäleet pois ja lihapaketti hau-
dataan tilalle jättäen ympärille ainakin 10 
sentin kerros hiekkaa. 

Pikkutulta pidettävä 
neljästä kuuteen tuntia

Padan alla pidetään pienempää tulta 
kolmesta kuuteen tuntiin, riippuen lihapa-
lan koosta. Kypsyys pitää arvioida, parin 
kilon naudanpaisti kypsyy 3-4 tunnissa. 
Kun lihan arvellaan olevan kypsää, lap-
ioidaan kuoppa auki, ja paistinyytti nos-

tetaan varovasti ulos. Nyytti avataan, folio 
leikataan päältä auki ja paistin annetaan 
hetken tekeytyä. Pintaa voi sen kostuttaa 
savu- tai vehnäoluella. 

Paisti leikataan paksuhkoiksi viipaleiksi 
ja annostellaan lautasille. Tässä vaiheessa 
on aihetta kiitellä kokkia, jos hän on lait-
tanut kypsymään vihanneksia, koska syöjä 
saa herkullisesti tuoksuvan annoksen ker-
ralla  eteensä. Ja sitten eikun syömään!

Yläsavolainen paistaa  
letutkin padan pohjalla

Ylä-Savossa  oli ennen vanhaan kesäi- 
sin tapana käyttää muuripataa lettu-
jen paistamiseen ja niitä nimitettiinkin 
muurinpohjaletuiksi. Siihen tarkotukseen 
oli paras kookas tasapohjainen pyykkipa-
ta, ja  kun jossakin talossa sellainen tiedet-
tiin olevan ”rasvassa” kävivät kyläkunnan 
emännät vuoronperään lettuja tekemässä. 

Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen

Kun Lapinlahdella ollut vielä muita 
oppilaitoksia kuin kansakoulu, py-

häkouluja Portaanpää, kävivät ne, joilla 
oli mahdollisuus, oppi-, kauppa- ja am-
mattikoulua Kuopiossa tai Iisalmessa, 
harvat muualla. 

Kuopioon lähtivät ainakin Kalle Lin-
tunen, Marita Katainen, Maija-Liisa 
Ruotsalainen ja meikäläinen, Iinsalameen 
Kalle Rönty, Pentti ja Reijo Riikonen ynnä 
muitakin saman ikäluokan opiskelijoita.

 Mäntylahti oli ja on vieläkin liikenteen 
jakaja ainakin viitostien tuntumassa. 
Suunnan valintaan vaikutti myös es-
merkiten kortteeripaikan saatavuus. Suku-
laiset ja tuttavat olivatkin otettuja ja kysyt-
tyjä. Minäkin sain asua koko kouluajan, 

kahdeksan vuotta, sotaleski Aino –tätini 
luona, jossa ajoin kortterasi kolme neljä , 
jopa viisikin oppilasta. Sopuisasti kuiten-
kin asuttiin, päivät koulussa, jotkut välistä 
töissäkin.

Junat yleensä myöhästelivät, 
linja-autoliikenne harvinaista

 Säännöllistä linja-autoliikennettä ei 
heti sotien jälkeen ollut mutta  oll VR ja 
postijunat ja tiputtajat. Postijuna kulki 
Kuopijoon neljän maissa ip, eikä ollut 
harvinaista, vaan jopa säännöllistä, että se 
oli ainakin pari tuntia myöhässä.

Ee tarvinna hättäellä: Mäntylahen 
pysäkillä pysäkinhoetaja Hannes Tik-
kanen lämmitti pönttöuunia koevupa-
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Savolaisuus: Lipponen on syntynyt 
Tervolassa, nykyisessä Pellossa, mutta 
lukee itsensä savolaisiin Kuopion vu-
osien perusteella. Savon lisäksi hän arvos-
taa sukua. Sitä hänellä riittää eri puolilla 
maata ja myös ulkomailla, ammoiseen 
Lombardian kuninkaaseen saakka.

(Aamulehti 12.8.2011)

”Keli” on hämäläismurretta ja tarkoit-
taa ihan samaa kuin sää, joka on savoa. 
”Sää” otettiin aikoinaan kirjakieleen, ”ke-
liä” ei.

(DOCENT, AL:n Tekstareissa 8.6.2011)

Pelkkää metsää ja järviä ja tunkeile-
van uteliaita ihmisiä, jotka eivät osaa olla 
hiljaa kuin syödessään.

Sirkka-Liisa Hakala, Tutkija arvioi Savoa 
          Satakunnan Kansassa, AL 2.6.2011)

Se savolainen sökö, jolla vakausväli-
neiden sääntöjä muutellaan pelin kuluessa, 
oikeuttaa asioiden uudelleen arvioinnin, 
sanokoot Savosta tulleet Jyrki Katainen, 
Erkki Liikanen ja Olli Rehn mitä tahan-
sa.

  (Tuomas Keskinen, Iltalehti  4.8.2011)

Viitaniemessä voi kokeilla eukonkan-
toa. Jyväskylässä on aloittanut uusi lii-
kunta-alan yritys, joka perustajansa Ruut 
Kyyrön mukaan tarjoaa vaihtoehdon sekä 
”yksin salilla pumppaamiselle” että ”ilot-
tomalle kilpailukulttuurille”.

Ensimmäisen varsinaisen kurssinsa 
Retkue järjestää elokuun alussa Viitanie-
men hiekkakentällä. Suomi-lajeissa teh-
dään lapsille ja nuorille tutuksi muun 
muassa eukonkantoa ja saappaanheittoa.

(Jyväskylän kaupunkilehti 30.7.2011)

Eukko pysyy kyydissä. Kaksimetrinen 
bostonilaisatleetti John Lund on osallis-
tunut eukonkantoon Pohjois-Amerikassa 
lajiin nimellä wife carrying. Hän edusti 
Yhdysvaltoja aukonkannon MM-kisoissa 
Sonkajärvellä. Tosin vanha partneri sai 
kanniskelusta tarpeekseen.

”Eukonkanto oli kuulemma alentavinta, 
mitä hän oli koskaan tehnyt eikä halunnut 
olla enää missään tekemisissä lajin kans-
sa. Häntä loukkasi se, että hänet heitettiin 
ylösalaisin selkääni ja kohdeltiin objek-
tina.”

(HS 11.7.2011)

Poliisi tutkii tapausta, jossa Ideapar-
kissa olisi käyty ihmiskauppaa. Tiedon 
mukaan eräässä puodissa olisi alehintaan 
myyty kesäsavolaisia.

(Matti Pitko, AL 4..2011)

Miksi savolaiset ovat kieroja, Kris-
tiina Komulainen?

-Varmaan sen vuoksi, että savolaiset 
ovat aika suoria ja ehkä hieman päällekäy-
viä. Olemme tietyllä tavalla niin auki, että 
ihmisillä heräävät epäilykset. Että tuossa 
täytyy olla jokin koira haudattuna.

(Siilinjärven Pöljältä syntyisin oleva     
juontaja, Iltalehti VVaihde 2.-3.7.2011)

Kuopio – Suomen Monaco? Ilmajoen 
Munakan kylä kutsutaan joskus myös Mo-
nacoksi. Nyt on kuitenkin todistettu, että 
Suomen Monaco on Kuopio. Ei kai prin-
ssi Daniel olisi muuten kunnioittanut Kuo-
piota läsnäolollaan juuri ennen Monacoon 
matkaamistaan.

STAN: Ei se Duaniel itse sinne tule. 
Kyllä tuaitaa olla niin että kuyseessä ei ole 
uorginaali, vaan hualpa kuopio.

ROSA: Kuopio ei ole Suomen Monaco, 
vaan Suomen Delfoi. Sitäkin pidetään om-
faloksena eli maailman napana. Tunnet-
tuja kuopioita eli omfaloksia maailmalla 
ovat esimerkiksi Cusco, Kalliomoskeija ja 
Pääsiäissaaret. Viimeiksi mainittu on kuu-

Kokosi: 
 Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittujalikoella ja rauhoitteli kylymästä hytiseviä 
oottelijoeta: Minäpä kään kysäsemässä-
---juna tulloo aejallaan, on vuan vähän 
myöhässä. ja juna aekanaan jo Riikolan 
sillan tienoolla viislas ja puksutti ykkös-
raiteelle.

Kaikki   eivät junaan nousseet eivätkä 
oes sopineetkaan, vuan oottelivat postia, 
jonka HT huuteli luukun takaa. 

Monet, ertoten siirtokarjalaiset nuoret 
olivat tulleet vain katsomaan junaa ja seu-
rustelemaan. Tavaravaunuun kuskattiin 
sillalta monenlaista tavaraa: matkustajien 
isoimpia nyssäköitä ja kaapuntiin  menev-
iä  ruokatavaroita ja maitölönttejä,jopa 
elukoitakin.

Postijuna pysähtyi asemilla, 
tiputtaja jopa seisakkeilla

 Postijuna pysähtyi vain asemilla  
( Lapinlahti,  Alapitkä, Siilinjärvi, Toivala)  
ja pysäkeillä (Peltosalmi,   Nerkoo, Mänty-
lahti, Pajujärvi, Pöljä) paeten hätäpäessään 
melekein missä vuan, mistä  sai polt-
toainetta  vettä ja halakoja – viskurista ja 
pinosta. Mäntylahesta lastattu tavarajuna 
ei aina jaksanut nousta pysäkiltä etelään 
vastamäkeen, vaan joutui hakemaan vauh-
tia melkein Tikanniemen seisakkeelta asti.

 Varsinainan kansanjuna oli tiputtaja, 
joka seisattui asemien ja pysäkkien lisäksi 
seisakkeilla, joita oli muutaman kilometrin 
matkalla ja joissa ei ollut yleensä minkään-
laista katosta, ehkä vain hevospuomi.

Tiputtajsiaa  pyssäytti, jos oli pois jääpiä 
tai junaan nousijoita tai vaikkapa vain ta-
varoitaan kyytiin tuputtavia. Junassa lähe-
tettiin kaupuntiin opiskelijalle, sukulaisille 
tai muile tutuille etupäässä elintarvikkeita, 
evväitä. Myös konduktööri, joskus kuljet-
tajakin saivat mukaansa maalaistuotteita, 
ja tyhjät peelarit tulivat paluujunassa.

 Junat olivat ainakin vielä 1940 –luvun 
loppupuolella lähes aina täynnä matkusta-
via. Meille opiskelijoille kelpasi seiso-
mapaikkakin. Päästiin toki istumaankin 

puiosille penkeille, ja oli kiinnostavaa 
seurailla, löytyikö varakkaampien ka-
psäkeistä voita tai läskiä enempi kuin  
omiks tarpeiks. Meitä koulukkaita eivät 
tarkastajat hättyytelleet, eihän meillä 
mustaan pörssiin asiaa, kunhan muuta-
man päivän tai viikon evväät itelle ja ehkä 
vähän viemisiä kortteeriemännälle.

Seisakketa tuhka tiheään
 Miten lie tuolloin VR:llä, valtiolla ol-

lut varaa palvella myös maatiaisasiakkaita 
niin hyvin, että tiputtaja saattoi pyssäät-
töö seisakkeilla, jopa melkein missä vain 
tarvis vaati. Näitä seisakkeita oli ”joka 
mutkan takana”. Iinsalamesta lähtiin ain-
akin  Keveli,  Kirma, Ohenmäki, Suutari, 
Kaukoniemi, Kopola, Lamminkäyrä, Sih-
vonlahti, Tikanniemi, Tervapuro, Tirilä?,  
Solansuu, Hepokangas, Joenpolvi, Hovin- 
silta, Mikka, Kokkonen, Itäkallio, Puus-
telli, Pyylampi,  Aappola,   Kasurila, 
Jälä, Säyneensalo, Sorsasaslo, Suosaari, 
Valkeinen,  Päiväranta?, Kettulanlahti, 
Männistö. Joitan ”heittoja” seisakkeiden 
nimissä ja järjestyksessä varmaankin löy-
tyy.

 Ei ollut junissa kaiuttimia. Konduktööri 
kajautti vaunuun tullessaan esmerkiten 
Siilistä: Seoroovana Pyylampi-Aappola-
Itäkallio-Pöljä tai Kokkonen-Mikka ja 
Alapitkä. Hyvissä ajoin vääntäydyttiin 
tungoksessa käytävää pitkin eteiseen ja 
ovelle. Pysäkillä odotteli pitkämatkalaisia 
ehkä hevoskyyti, ja lähellä asuvat kan-
toivat  tai pyörän tarrakalla kimpsinsa ja 
tuliaisensa, lähinnä pyykittävät, ja sitten 
saunaan, jossa viikon pinttynyt lika lähti 
itsestänsäkin.

 Viikonloppu kotona kesti lauantai-
illasta pyhäiltaan tai maanantaiaamuun, 
paitsi kerran kuussda ns. kuukausiloma 
lisäksi. Siitä taas ahkeroitsemaan ja vih-
doin toukokuun lopussa kotitöihin vapaut-
tava  kolmen kuukauden kesäloma…

Risto Jääskeläinen
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luisa Paavo Lipposta esittävistä patsaistaan. 
(Iltasanomat Plus 2.7.2011,Rosa & Stan)

JAMPPA KÄÄRIÄINEN- Savolais-
covereita. Varsin mielenkiintoisen ja huu-
morillakin höystetyn mausteensa kevyen 
musiikin soppakattilaan sirottelee tutta-
vuus nimeltään Jamppa Kääriäinen. Ha-
lavatun Papat –kokoonpanosta irtaantunut 
iisalmelainen on koonnut ympärilleen 
Taastaorkesterj-nimisen kokoonpanon, ja 
varsin nopeasti onkin jo ensimmäinen al-
bumi nähnyt päivänvalon.

(Tanssiviihde 2/2011)

Kaikki tiet vievät Turkuun. Joka ha-
luaa ymmärtää Amerikkaa, aloittakoon 
Mark Twainin romaanista Huckleberry 
Finnin seikkailut (1884) Se liittyy Turku-
un, sillä Jarkko Laine käänsi (1972) karan-
neen neekeriorja Jimin puhuman englan-
nin Turun murteeksi. ”Ja te vaa aattelette, 
et mite te voisitte valehrella ja tehrä pilk-
kaa vanhast Jimist.”

Aikoinaan Laineen ratkaisu herätti pa-
hennus: Turun murre on vanha, arvokas 
kielimuoto. Ei sovi, että sitä sovelletaan 
neekeriorjan puheeksi.

Siitä on kauan. Jarkko Laineen suomen-
nos toimii yhä varsin hyvin.

(Vesa  Karonen, HS 8.7.2011)

Mitä eteläpohjalaisuus sinulle 
merkitsee? Se on kaikki kaikes. Ihmisellä 
pitää olla identiteetti, muuten on irtonain-
en olo. Moni sanoo, ettei ole mistään ko-
toisin. Surettaa, kun näitä irtonaisia on 
nykyään niin paljon. Kotipuoleni Kau-
hajoen murteessa on musiikkia hyvin sa-
noja. Viululla kriuhnaastahan eli vedetään 
yhtä aikaa kaikilla kielillä. Siitä se polska 
lähtee.

(Jorma Panula, ET 3.11.2010)

Kolmas ETELÄ-POHOJALAANEN 
vitsikirja kaupoissa. Pirelkää kiinni ny 
repiää nauru. Huiman suosion saaneet 

Etelä-Pohojalaasen vitsikirjat ovat saaneet 
kolmannen osan. Vitsikirjan koon-
neet seinäjokelaiset Jukka ja Eija Kuu-
sisto tekivät jälleen kulttuuriteon, kun 
eteläpohjalaista kansanperinnettä on saatu 
nyt lisää kansien väliin.

Lisätietoja netistä sivulta jussituotteet.fi
(Ykköset 7.7.2011) 

Huumorikouluttaja ja ”naurutohtori” 
Vesa Karvinen  tykkää esimerkiksi pohja-
laisesta huumorista.

-Siihen kuuluu tietynlainen liioittelu ja 
uho. En yleensä naura vitseille, äskettäin 
vaimon kanssa luimme pohjalaista vit-
sikirjaa ja nauroimme vedet silmissä.

(Iltalehti VVaihde 20.-21.8.2011)

Murre vai yleiskieli? Vanhala: Murre. 
Se on rikkaus. Sitä pitää kuitenkin joissain 
tilanteissa välttää ja käyttää yleiskiieltä.

Siira: Murre ilman muuta. Mie oon 
yrittänyt ylläpitää omaa murretta.

(Paperiliiton uusi puheenjohtaja Petri 
Vanhala ja liittosihteeri  Juhani Siira,  

Paperiliitto nro 5/1.7.2011)

”Suapiko tiältä sitä lounasta”, kysyn 
pelästyneen näköiseltä naistarjoilijalta.

”En tiedä  mikä on lounas.”
”Ruokoo”, sanon, mutta tyttö ei tunnu 

ymmärtävän.
(Toimittaja Sami Soininen vierailee 

Ahvenanmaalla ja puhuu paikallisille 
pelkkää savoa. NYT 23/2001. NYT-lii-
te 10 vuotta sitten. Lainaus NYT-liite  
                                          nro 23/10.6.2011)

Pölläkän uutisia Uusille lukijoille tie-
doksi, että tämä Pölläkkä ei sijaitse Sa-
vossa. Se on Pihlajaveden metsiin aset-
tunut kesäinen olosija, yhden suuren 
unelman täyttymys.

(Eine Joutsijoki, Suur-Keuruu 8.6.2011)

Opas kertaa myös kaikki satusetä 
Topeliuksen keksimät stereotypiat 

Suomen heimoista.
-Hämäläiset ovat hitaita, savolaisilla on 

supliikkia…
-Lappalaiset ovat vähän tyhmiä…
-Hetkinen!
-Niin?
-Eikö tässä ole nyt kysymyksessä kir-

joittelu, jossa fyysisten tai henkisten pi-
irteiden erilaisuuden perusteella pilkataan 
eri kansanosia.

-Silkkaa syrjintää!
(Toinen mies, HS 10.7.2011, Eng-
lannissa asuvan suomalaisnaisen 

Guide to the Finns –oppaasta)

Tunnistatko itsesi, saunoja? Sosiaali-
saunoja ei tiedä, että sauna on monille 
pohjoisen kansoille hiljentymisen paikka. 
Sosiaalisaunoja on usein Savosta. Hän 
puhuu lauteilla saunasta, säästä, Suomesta 
ja sisimmästään. Vaikka kukaan ei edes 
kuuntelisi. 

Sosiaalisaunoja rakastaa uimahal-
lin saunoja, joista löytyy aina kuuntelija. 
Sosiaalisaunojien alalaji on terapiasau-
noja. Hänelle saunahenki on rippipapin ja 
psykologin risteys.

Sosiaalisaunoja vastakohta on erakko-
saunoja. Erakkosaunoja ei pukahda py-
hässä paikassa edes puhuteltaessa. Hän 
välttelee massojen saunoja ja pistää mie-
luummin oman yhden hengen telttasaunan 
pystyyn joenvarteen keskelle erämaata.

(AL SU Asiat 24.7.2011)
Päivän meili sisäministeri Päivi 

Räsäselle: Olette ollut julkisuudessa eten-
kin homokiistoissa. Päätehtävänne on silti 
kansalaisten turvallisuuden varmistamin-
en.

Karannut koira raateli pikkutyttöä (IL 
1.7.). Uhasta oli soitettu poliisille, mutta 
vastauksena oli vain savolaista sanan-
rieskaa. Pulman olisi voinut ratkaista vir-
ka-aseella, jos muu ei olisi auttanut.

(Iltalehti 2.7.2011)

Savon mafian kalakukkohallituksen 

muodostavat Paavo Lipponen, Jyrki 
Katainen, Seppo Kääriäinen, Erkki Lii-
kanen, Lasse Lehtinen, Olli Rehn ja en-
tinen Miss Suomi Karita Tuomola.

Lehtinen johtaa Maran mafiaa, joka 
pelasi korttia Mäntyniemessä. Alpo Rusi 
suuttui, kun Lasse iski pöytään viidennen 
herttaässän.

-Korttipakassa on vain neljä ässää, rähi-
si Rusi.

-Mutta tämä tuleekin puolueen ulkopuo- 
lelta, selitti Lehtinen.

(Matti Pitko, Vallankumouksen  
tunnelmissa, AL 4.6.2011)

On Savon mafian vuosijuhla. Piällys-
mies Lasse Lehtinen on valinnut samp-
panjan. Se on Billecart-Salmon Grande 
Cuvée 1996. Vain 231 euroa pullo.

Savon mafian miehet ovat mielestään 
Suomen puertoricolaisia köyhiä, jotka 
pitävät yhteyttä ja hauskaa keskenään.

Savon mafian mukaan kyvytönkin sa-
volainen on parempi kuin muut. Niinpä 
kaverille järjestetään aina huippupaikka. 
Lehtinenkin toimii Paavo Lipposen 
sähköjäniksenä presidenttikisassa.

(Matti Pitko, AL 20.8.2011)

Minkä savolainen optikko järjestää 
kesälomallaan?

-Rillijuhlat.
Minkä köyhä savolainen optikko 

järjestää kesälomallaan?
-Pikkurillijuhlat.

(Kaisla, HS 8.6.2011)

Tulipalo riehui Kuopiossa suuressa 
ostoskeskuksessa.

’Savon Sanomien toimittaja halusi 
haastatella palopäällikköä, jolla on kädet 
täynnä hommia.

Toimittaja tivasi palon syytä.
Tähän palopäällikkö: Ei jouva kom-

mentoimaan, on niin  monta raatoo tulessa.
(Veteranfors, AL Moro 14.4.2011)
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Juhani Ahon juhlavuonna luetaan 
Panu Rajalan teosta Naisten mies ja 
aatteiden (WSOY). Juhani Aholta julkai-
staan myös Valikoima lastuja, kuvitettu 
laitos. Pokkareina löytyy useita kirjoja, 
samoin äänikirjoja. 
Jorma Ranivaaran Valekirjailija 
(WSOY) ilmestyy elokuussa, samoin 
göteborgilaistuneen Asko Sahlbergin 
Häväistyt (WSOY). Kari Hotakaisen 
teoksen Jumalan sana julkaisee Siltala.

Ville Hännisen toimittama Finnish 
Comics Annual 2011 (Huuda Huuda 
2011) ilmestyi keväällä, kuopiolaisen 
Jyrki Heikkisen osuus on komea. Heik-
kinen on mukana myös Ville Hännisen 
ja Harri Römpötin toimittamassa Päin 
näköä -kirjassa (Like). 
WSOYn lastenkirjoista löytyy Elina 
Karjalaisen ja Hannu Tainan ensim-
mäinen Uppo-Nalle. Värikkäät piirrosku-
vat tuovat eloa uudistettuun laitokseen. 

Marja-Leena Lempisen lasten-
kirja  Reppu ja reissumiehet ilmestyi 
heinäkuussa (WSOY) ja Kirsi Pehko-
sen Aloituskiekko (Karisto) syksyllä.

Tammen Jylhänkoski-sarjassa kirjoit-
tavat muun muassa Karo Hämäläinen ja 
Eppu Nuotio. 
Mikkelistä Tampereelle kotiutunut 
Karo Hämäläinen on kirjoittanut 
finanssimaailmasta Erottaja-romaanin, 
joka ilmestyi elokuussa (WSOY).

Marko Kilven esikoinen Jäätyneitä 
ruusuja päätyi uudistuspainoksessa ko-
viin kansiin, on jo ilmestynyt (Gummer-
us). Viime vuoden esikoiskirjailija Heidi 
Jaatinen on kirjoittanut toisen romaanin-
sa Jono (Gummerus). Simo Hämäläinen 
ilahduttaa lukijoita jälleen kätkäläisellä, 
Kätkäläinen ja musta koira (Gummerus). 

Leila Simosen viides Teräsvuori-
dekkari Loistava lähtö ilmestyi keväällä 
(Voimapaja 2011). 
Matti Rönkä: Väärän maan vain-
aja, on elokuun kirja (Gummerus). 
Leena Lehtolaisen trilleri Oikeuden 
jalopeura ilmestyy myös elokuussa. 

Esko-Pekka Tiitisen Anjan lähes 
erinomainen elämä ilmestyy syyskuussa 
Tammelta. 
Pirjo Hassisen Rouva ja Tuija Lehtisen 
Miss Seinäruusu ovat syyskuun kirjoja 
(Otava). 
Jukka Itkosen Leikkihaitari. Vali-
tut lastenrunot 1986–2010 (Otava) 
ja Mari Mörön Keräilijän karne-
vaalit. Satoa laidasta laitaan (Kir-
japaja) ovat syksyn satoa.

Tuija Saariselta tulee tietoa, Pannu 
kuumana. Suomalaisia kahvihetkiä. 
(SKS) 
Katri Merikallio ja Tapani Ruokanen 
ovat kirjoittaneet Nobel-palkitusta 
suomalaisvaikuttajasta kirjan: Matkalla. 
Martti Ahtisaaren tarina. Ensimmäinen ja 
auktorisoitu elämäkerta Nobel-palkitusta 
vaikuttajasta ilmestyy Otavalta syyskuus-
sa. 
Jukka Itkosen Leikkihaitari. Valitut 
lastenrunot 1986–2010 tulee Otavalta ja 
Kirjapaja julkaisee häneltä Lumilyhdyn 
valossa -kokoelman. Ennen julkaisemat-
tomien runojen kokoelman tuotosta osa 
ohjautuu Yhteisvastuu-keräykseen.

Matti Kauppinen on kirjoit-
tanut historiallisen romaanin, Puro, 
isonvihan ajalta (Minerva).

Matti Sihvonen, Kuopion hiip-
pakunnan emerituspiispa, kirjoittaa 
kultaiseen ikään ehtineille: Kauniina 
nauhana vuosien päivät (Kirjapaja). 

Savolaiset sanantaitajia  
asuinpaikasta riippumatta

En ymmärrä           Kui?
Miksi?            Kui?
Miten ?           Kui?
Minulla on nälkä        Onk  nakei?
Miten hauskaa!          Nimpalhiano!
Miten ikävää!            Nimpalkauhia!
Hauska tavata 
pitkästä aikaa        Vieläks sääki elät?
Paljonko  
tämä maksaa?          Kuimpal? 
Se on kallis         Niimpal?
Se on edullinen         Niimpal?

Saisinko menun,  
olkaa hyvä                Onk mittä ruaka?
Sallitteko että poltan? Onk tikkui?
Sanokaapas muuta    Älä mittän puhu!
Mitä kuuluu?           Kato! Mitäs tierät?
Kiitos kysymästä,  
ei kummempia             Mitä mittä!
Maailma koettelee 
meitä toisinaan   Kyl nimpal kärssi saa.
Onko minulle tullut  
puheluita?       Onk mulkukka soittanu?

Tavallisia sanoi ja 
sanontoi Turun murteella

Kaikkialla siellä, missä uuvvisasukas 
alako raevata koskemattomiin korpi-

in viljelyksiä, oli ensin puut kuorittava 
pystyyn rinnan korkeuvvelta jonkun mat-
koo, jotta ne kuivuisivat ja lahoaisivat. Se 
oli metän valamistamista polttamista var-
ten. Samalla se olj’ mehtäalueen valtoomi-
sen merkki.

 Kun sitten 7 vuojen kuluttua täm-
mönen pykälikkömehtä olj’kaskettu, 
kasvatettii siinä ensimmäesenä vuotena 
ruista, toesena ohroo ja kolomantena kau-
roo. Pienempiä kaskia käytettiin naariin 
ja tattarin viljelemisseen. Kaskihalameen 
tuntumassa kehiteltiin myös karjatalloutta 
ja hevonennii olj’ tarpeeseen. Lampaitak-
kii piettiin, jotta suatiin villoja lämpimiin 
varusteisiin. Vesistöjen varsilla on ollu 
runsaasti luonnonniittyjä. Lehtimetät tar-
josivat lehdeksiä elläenten ravinnoksi.

Kalasaunat alkuun asuntoina
Asutuksen leviämisseen vaikuttivat 

kalaveit ja riistamuat. Vehmersalami olj’ 

lähinnä rantasalamelaisten erämua-aluet-
ta. 

Ensimmäene maininta on 1547, jol-
lonka se kuulu Tavinsalamen hallinto-
pitäjään. Erämiesten kalasaunat olivattii 
vakinaese asutuksen eilläkävijöitä. Erätiet 
kulukivat Soisalon suaren itä- sekä länsip-
uolelta. Eräretkien nimistöön kuuluuvat 
sualista kuvvoovat Jänissalo, Lahnasalo ja 
Einesalo. 

Erämaihin käytöstä synty sitte omis-
tussuhe. Kaskiviljely merkihti voittoo 
eränkäynnistä ja vakkiinnutti asutuksen. 
Korkeet mäet – kuten Puutosmäki ja 
Räsälä – tulivat suosituiksi asuin- ja vilje-
lypaikoiksi, koska halla ei piässy tekemään 
tuhojaan niin pahasti, ku alavilla mailla. 

Kaskeamisesta tunnetaan myös eri 
taloissa asuneitten yhteistyötä, kaski-
yhtiöitä. Vähitellen nämä kaskiyhtiöt ke-
hittelivät myös ossuuskuntia.

Aune Räsänen,  
Vehmersalmi

Muanviljelyksen alaku
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Kuvittele itsesi kaupunkiin joka kerran 
oli.

Kuvittele puiden vihreä varjo, puro, 
silta, lankkuaitojen takana kuiskivat pen-
sastot, eleganttien kivitalojen siluetti ilta-
auringossa, murjujen mustuus ja laitakau-
pungin lemut ja kemut.

Kuvittele rakkain kaupunkisi maan 
päällä. Kuvittele että palaat vielä kerran 
sinne, mitä ei enää ole – eikä koskaan tule.

Tule aikamatkalle kaupunkiin, jota ku-
kaan ei voi purkaa.

John Adamsin mukaan Astor Piazzollan 
tangoissa soi paluu kotiin, joka on ikia-
joiksi muuttunut. Talo on purettu maan 
tasalle ja lapsuuden korttelissa asuvat vi-
eraat ihmiset.

Emmekö me kaikki toisen maailman-
sodan jälkeläiset tunnista tämän katkeran-
suloisen kouristuksen olemuksemme joka 
säikeessä?

Suru kadonneesta on aina läsnä, suru 
siitä mikä on ikuisiksi ajoiksi mennyt eikä 
palaa. Se on ihmisen osa. Ei meillä ole 
täällä pysyvää kaupunkia. Meillä on lupa 

             Kuopion taivaan alla

kaivata ja surra, ja luoda kaipuustamme 
taidetta, joka lohduttaa, joka kiinnittyy 
turmeltuihin paikkoihin – joka jännittyy 
olevaisen ylle keveiksi mutta teräksenvah-
voiksi rakennelmiksi.

Unelmien ja unien keväänvihreät, lepat-
tavat, lemuavat, häikäisevät kaupungit; 
Piazzollan Buenos Aires, Nerudan Pariisi, 
minun Kuopioni.

Kirjailija Sirpa Kähkönen on kotoisin 
Kuopiosta.

Sirpa Kähkönen: 

Kansanlääkintää ja kotikonsteja: 
Saana Monthan, Osmo Hänninen ja 
Päiviö Vertanen: Kansanlääkintäseura 
ry. Artprint 2011. Hinta 15 euroa.

Kirjan yhteystiedot ja tilaukset:: www.
perinnetieto.fi tai 045 320 4769,  
saana(at)saananluo.fi

-Tänä päivänä hymähdetään vuosikym-
menten takaisille keinoille hoitaa kehoa: 
on lehmänlannan nesteellä hoidettu ihot-
tumat ja paiseet, jäniksen kusta käytetty 
korvakipuun ja siansorkista tehdyllä syl-
tyllä hoidettu nivelten ongelmia. Onko 
nykypäivän ihmiselle helpompaa käyttää 
steriiliä, laboratoriossa tuotettua, kuin 
suoraan luonnosta saatua?

Näin kysyy yksi kirjan tekijöistä, Saana 
Monthan ja jatkaa:

- Olkoon tämä teos ylistys wanhalle 
wiisaudelle, jonka soisi muistettavan joka-
päiväisessä elämässämme. - Muistutan 
kuitenkin, että lääkäriin on mentävä, jos 
vähänkään siltä tuntuu. Tietyt lääkkeet on 
otettava, jos keho niitä tarvitsee.

Osmo Hänninen toteaa:
- Edelleenkin löytyy halpoja, ja ihan 

käyttökelpoisia ohjeita elintapojemme 
korjaamiseksi, ja monta neuvoa varsinkin 
pienempien vaivojen välttämiseksi sekä 
hoitamiseksi. 

Kirjasta löytyy monta tuttua konstia. 
Esim. kurkkukipuun keitettyä, lämmintä 
vettä lasillinen ja siihen ½ teelusikallista 
suolaa. Kurlaa ja sylje pois. Tee useam-
man kerran päivässä.

Suomalaiseen saunaan kuuluu myös 
vihta, tai toisaalla Suomessa sanottuna: 
vasta.

Kirjassa on esimerkkejä mistä tar-
vittavan voi tehdä: rauduskoivusta, 
tammesta, pajusta, lepästä, haavasta, 
metsälehmuksesta, vaahterasta ja kata-
jasta. Myös mesiangervosta, horsmasta ja 

siankärsämöstä..
Aamulehti esitteli kirjan otsikolla 

“Luonto parantaa haavat:”
Turvonneet nilkat:   Keräkaali
Silmänaluspussit: Tuorekurkku
Pahanhajuinen hengitys: persilja
Flunssa: valkosipuli, sipuli, suola
Matkapahoinvointi: inkivääri
Yskä: hunaja, tulinen ruoka
Kuivat kädet, naamanjuonteet: 
kahvinporot
Ripuli tai ummetus: omena ja  

    mustikka, tee
Virtsatietulehdus: karpalo
Kuukautiskivut: mustaherukka  

    ja vähärasvainen jogurtti
Närästys: kamomilla
Vatsakipu: banaani ja inkivääri
Pienet haavat: sitrushedelmät,   
sokeri, hunaja, kerma, voi.
Kodin perinnelääkekaapin sisältö on esi- 

telty kattavasti. Päiviö Vertanen kertoo 
kalevalaisesta jäsenkorjauksesta. Nykyai-
kaan liittyviä ovat ohjeet tietokoneen 
ääressä istuville, maasäteilyä ja matka-
puhelimen käyttöä käsitellään.

Kirja on laaja ja tarpeellinen otos van-
hasta kansanperinteestä. Nykyaikaisen 
lääketieteen merkitys myönnetään ja kir-
jassa onkin useampi kehotus lääkäriin 
menosta tarvittaessa. Ulkoasussa kiinnitti 
huomiota otsikoissa oleva hieman vaikea 
fontti, joka ei lopultakaan pahemmin häir-
itse lukemista.

Kirja on mielenkiintoinen. Monta moni-
tuista tuttua asiaa palaa mieleen!

Lopuksi hikkaohje:
- Karjalassa hikan yllättäessä piti lau-

sua nopeasti ja hengittämättä niin monta 
kertaa kuin kykeni: nikkonakkoniero-
kääröneulasilmälankasolmu. 

MRS

Vanhan kansan viisauttaJukka Kauppisen tietoteos Uskol-
lisin kaikista - Hämmästyttävä koira 
(Maahenki), ilmestyi elokuussa. 

Kirjanystäville Kirjallisuuskalen-
terin ovat tehneet Kaisa Neimala & 
Jarmo Papinniemi (Otava). Mitä 
Turku 2011 tarkoittaa? (Savukeidas) 
Siitä täytyy ottaa selvää. Ville-Juhani 
Sutisen toimittama kirja pääsee ehdot-
tomasti Turun ystävän lukulistalle, 
onhan Turku kulttuuripääkaupunki. 

Mukavia lahjakirjoja ukokuopiolaisil 
le: Juhani Ahon Kuopio1872–1903, 
teksti Outi Vuorikari, Kulttuuri-
kolmikko Oy (heinäkuu)

Sirpa Kähkönen: Kuopion taivaan  
alla, Kuopion Isänmaallinen Seura  

Listan laati Ritva Kolehmainen, joka 
katsoo savolaisuutta ja kirjallisuutta 
omasta ei-savolaisesta vinkkelistään.
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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

- Mitteepä vaemos toevo joululahjaks?
- Semmosta vehettä, jonka mittari nousoo nollasta sataseen alta     
  seihtemän sekunnin.
- No, mitäpä ostit?
- Henkilövaakan.            J.R. (KUOPIO)


