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Kansi: Savon kielen seuran murretoritapahtuma on sopeu-
tunut  erinomaisesti Kuopion satamatorille. Puitteet mur-
rerupeamalle Kallaveden rannalla ovat mitä parhaat. Ensi 
vuonna, kaupungin  kauppatorin valmistuttua, joudutaankin 
vakavasti pohtimaan palaako murretoritapahtuma takaisin 
kauppatorille. Kuva murretorilta 2012 Teuvo Laakkonen. 

Vanha sanonta sanoo: Sitä Kuusta Kuu- 
leminen, Jonka Juurella Asunto.

Tuo välittää ikivanhaa viisautta. Monen 
talon pihassa on pihakuusi tosiaan seiso-
nut, ja sillä on ollut haava  kyljessään – ih-
misen ja eläinten hoitoaineen saamiseksi.

Maaliskuussa  2012 järjestettiin Yhdys-
valtain Ohiossa Kansainvälinen  haavatut-
kijain kokous. Esittelin siellä perinnettäm- 
me. Isännät veivät myös kotiinsa. 

Istuimme ikkunan ääressä. Edessä oli  
valtava KUUSI. Näkymää oli avarrettu   
sahaamalla alaoksia pois. Pihkaa oli valu-
nut mustalle rungolle. Sanoin, että tuolla 
pihkalla on Suomessa hoidettu haavoja 
tuhansia vuosia. Nyt sitä myydään ihan 
apteekeissa. Mäntysuopaa saa joka kau-
pasta. Isäntäväen juuret olivat Intiassa. 
 He kertoivat, että niin on tehty myös 
heidän kotimaassaan. Kuusikin suojaa 
itsenään mädättäviltä taudin aiheuttajilta. 

Balsamia haavoille - siis Välimeren 
maiden pihkalla - on parannettu haavoja 
ja jopa suojattu faaraoita odottamaan 
kuoleman jälkeistä elämää.  Pihka on 
ihmisten ja eläinten haavojen hoidossa 
siis yleismaailmallista kansanviisautta 
ainakin kolmen vuosituhannen ajalta.  

Saunastakin, puhtaudesta ja pesun 
merkityksestä puhuttiin ja myös synnyt-
tävän äidin ja vauvan puhdistamisesta 
myös. Toista sataa vuotta sitten synnytys- 
sairaalat olivat heille vaaran paikka, 
muttei niinkään kotisauna.  Savusaunan 
vesi on hieman kirpeää. Siihen on liuen-
nut  savufenoleja. Skotti-Listeristä tuli 
aikanaan maailman kuulu. Hän hoiti 
polvileikkausta runsaat  sata vuotta sitten 
Lontoossa juuri noilla fenoleilla  ja aloitti 
uuden vaiheen kirurgian historiassa. Hän 
toi talonpoikien haavahoidon sairaaloihin.  

Pikkuhaavoja voidaan perinteemme 
mukaan hoitaa myös laittamalla rautaleh-ti 

Kuusi taas pihoille  
– terveydeksi 

(piharatamo) sen päälle. Poimulehtikin  
ajaa samaa asiaa. Jos teet mällin piharata- 
mosta ja laitat sen huuliherpeksesi päälle 
- kohta paranee, sanotaan. Kaalinlehtikin  
toimii. Kaali säilyy monta kuukautta. Sillä  
on omia mätänemistä  eli tulehdusta  
ehkäiseviä aineita. 

Eräänä syksynä Pekingissä kävellessäni 
vanhalla asuinalueella oli joka parvek-
keella kaalikasoja. En osannut isänniltäni 
kysyä, käyttävätkö kiinalaiset kaalejaan 
myös haavahoitoon – ruokaa niistä aina-
kin tehdään ja C- ja muita vitamiineja 
saadaan, eli  kaali parantaa haavojen para-
nemista heillä ainakin syömisen kautta.  

Väinämöinen sai polveensa haavan. Sai 
sanat, vuoto lakkasi. Meillä elää edelleen 
henkilöitä, joilla on tämä voima. Jokaisen 
verisuonen mukana kulkee autonomisen 
hermoston haaroja. Ne sulkevat ainakin 
pieniä haavavuotoja. Vaikkei kaikilla tuota 
kalevalaista taitoa olekaan, niin meillä 
kaikilla on kokemusta siitä, ettei maito- 
hampaan irrotessa se ei juuri vuoda eikä 
siihen tule bakteeripesäkettä. Syljessämme  
on bakteereja tappavia aineita, joista osaa  
kutsutaan defensiineiksi, mutta osa on  
vasta-aineita. 

Perinteemme kertoo, että aikanaan 
koiraa houkuteltiin voilla siveltyä 
haavaa nuolemaan ja parantamaan näin 
isäntänsä haavoja. Haavojen nuolemista 
kyllä taidetaan nyt yhdistää muuhun.    

Maamme lääkeomavaraisuus on noin 
16%. Enimmät lääkkeet ostetaan ulkmailta  
- tähän kuluu vuosittain n. 3 miljardia 
euroa. Sen summan säästämistä maan 
hallitus on juuri tuskaillut. Parannettakoon 
alkuun kansalaisten  kotikonstien taitoa. 

OSMO HÄNNINEN
Puheenjohtaja,  

Savon Kielen Seura r.y.
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Tällä perinteisellä hyvänpäivän toivotuk- 
sella lehtori Jouko Kivimäki Kuo-

pion  kaupungin kasvun ja oppimisen lau-
takunnan edustajana avasi 13.  murretorin 
ja sanavalintansa kaikin puolin osuikin. 

 Paikka, satama,  missä laevat huuteloo 
ei kait olisi voinut olla savolaisemmin su-
visempi. Tosin ylimmäisen  siänsiätäjän  
mielialan muutoksistakin saatiin viikon 
aikana muistutus.  Murreviikon perinteek-
si näyttää muodostuvan yksi sadepäivä, ja  
nyt se osui sisäsavolaisten päivään  kes-
kiviikkona.   

Murreviikon aloitukseksi Kuopion peli-

Viikon verran ”hyvvee 
päevänköllykkätä”

Murretori  16-21.7. satamassa

mannit räväyttivät  mestaripelimanni Erk-
ki Vepsäläisen marssin  ”Tuas tullaan”   
ja varmemmaksi vakuudeksi risteilylle 
lähtöä tekevä Koski puhalsi  pilliin.  Siitä 
oli  juontaja  Seppo Konosen hyvä jatkaa.

”Savon kielen seura on ehtinyt kolmen-
kymmenen vuoden ikään  ja innostanut esi-
merkillään  muuallakin.  Helsingissä  sta- 
dilaisten yhistystä oli panemassa alkuun 
sama mies;  Arkki Hyvönen. Hänen,  ex-
kuopiolaisen Veikko Nissisen sekä Unto 
Sopasen ansioita oli  viime vuosituhannen 
lopulla  alkunsa saanut Kuopion murre-
tori  ja sitä rataa on jatkettu ” , muisteli  

Seppo Kononen. ”Nyt papitkin suarnoo 
savoks niin että tavallinen syntinenkii  
ymmärtää!” 

Savon kielen seuran puheenjohtajan  
Osmo Hännisen paremman tiedon mu-
kaan pohjalaiset olivat syynä siihen, että 
seura perustettiin.  Pohjalaiset eivät hänen 
kokemuksensa mukaan laiminlyö  kos-
kaan  tilaisuutta käyttää omaa murrettaan 
ja siihen huutoon piti vastata.   

”Murretta puhuessaan ihminen on 
omimmillaan.  Ihmisen pitäisi  saada esiin- 
tyä sillä kielellä millä hän on tottunut 
puhumaan.  On kuin  kivi sylissä, jos ei 
uskalla puhua omalla kielellään.  Nyky-
päivänä tarvitaan luovuutta, jota opitaan 
kotona. Kunnioitatte vanhempia ja isovan-
hempia puhumalla omalla kielellänne”,  
kannusti emeritusprofessori kuulijoitaan. 

Pohjalainen oli seuraavakin puhuja, Il-
majoelta syntyisin oleva opettaja Jouko 
Kivimäki, tosin jo 36 vuotta  Savossa asu-
nut kulttuurin toimija.   Paras kielenopet-
taja on hänelle ollut iisalmelainen  anoppi. 
Joskus oppiminen on ollut kaksipuolista, 
kerrankin tyttärenpoika säikäytti mum-
monsa ohjeella ”lääkkeet pitää ottaa veren 
kanssa”. 

”Murre on lähiruokaa, ensimmäinen 
kieli joka opitaan. Murteen puhuja on aina 
jostakin kotoisin”, mainitsi  Kivimäki ja 
toivoi  kaupungin edustajana Savon kielen 
seuran jatkavan toimintaansa elävän kie-
len vaalijana.  

”Kualjkiärylöetä 
Kiäriäisen jiäkuapin piällä”

Savon tämänvuotisen murremesta-
rin Jari Kännisen haastattelussa vilahteli 
nykypäivän murresanoja ja sanontoja 
kuten  ”virtuaalilaatailu älymassiinalla”. 
Ja olipa hänellä esittää entisestä parannel-
tu   sanatesti  Savossa kotoutumista koet-
tavalle  ” kualjkiärylöitä löötyy Kiäriäisen 
jiäkuapin piältä”. 

Vehmersalmen naiset Suoma Ko-
ponen, Marja-Liisa Pehkonen, Aila 
Leinonen ja Pirjo Mönkkönen kertoivat 
Martti Monosen haitarin säestyksellä  
Kotirintaman  balladissa  millaista oli  sil-
loin   kun  ”naiset miesten rinnalla ruato”.  
”Toisenlaista se on ollut  sodan jälkeen,  
pikku-Liisa sai siirron siviilin ja eilen  

Aurinkoa ja  yleisön hyvää tuulta  murretorilla. 
Tilaisuuden juonsi huumorilla tuttuun tapaansa  
murremanni Seppo Kononen Kaavilta vas. Lehtori  
Jouko Kivimäki oik. toi kaupungin tervehdyksen. 

Kuopion 
peliman-

nien 
lavamenoa 

avajais- 
päivänä. 

Vas. 
toripäivät 
juontanut 

Seppo  
Kononen.

Murremestari malli/12  Jari Känninen 
vauhdissa murretorilla.
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Ellin boksiin muutti uusi vuokralainen ,  
hymähteli  Seppo Kononen. Vanhat laulut 
on pantu lakkariin, mutta hauska näitä on 
ollut rallattaa.” 

 Irja Turunen,  edellisvuoden kuo-
piolainen  murremestari kertoi millaista 
on viettee lommoo ”Kallaveen iärellä” ja 
kuka täällä on ”Kukkulan kuningas”. 

Sanotaan  vihjeeksi että kuninkaan  nä-
kee, kun ”nostaa silmänsä ylös mäkihin”.  
Ihan tätä virsirunouden värssyä  Irja itse 
tosin ei ole käyttänyt  vaikka monta muuta 
on, sillä hän tekee  virsiin uusia sanoituk-
sia.  Niitä on halukkaasti koelaulettu 
eläkeläisten kerhoissa, ja kesällä hän oli  
kertomassa virsirunoilustaan kotiseura-
kunnan Puijon iltaveisuissa.   

Nilsiän pussihousumiehet  
kunnioittavat perinteitä

Nilsiän pussihousumiehet ovat olleet 
koossa neljännesvuosisadan,  mutta tulivat 
porukkana esittäytymään Koillis-Savon 
päivänä  murretorille ensimmäisen kerran.  
Nimen mukaiseen asukokonaisuuteen 
kuuluvat – paitsi  pussihousut – saappaat, 
viltthattu (voidaan korvata tuohilippik-
sellä), liivi, lanellipaita ja taskukello vit-
joineen.

”Pussihousuilla kunnioitetaan mies-
ten kolmisatavuotisen virka-, sotilas- ja 
työasun arvokkaita perinteitä”,   selvittää   

piätsnuatsikka eli nilsiäläisittäin ilmais-
tuna  etumies  Lauri Kostilainen.    

 Pussihousumiehiä on  enemmän kuin 
Jukolassa, täysi tusina, ja kerho syn-
tyi aikanaan   Nilsiän syysmarkkinoilla.   
Porukka myös  kokoontuu markkinoilla, 
jotka pidetään perinteisesti lokakuun vii-
meisellä täydellä viikolla (ke-to).  Muita 
pääsyvaatimuksia ei ole kuin pussihousut, 
eikä seura harjoita pukeutumisella syr-
jintää sukupuolen perusteella. Naisjäseniä 
on toistaiseksi pyrkinyt ja liittynyt  vain 
yksi punatukka.  Ainakin kuulolle kannat-
taisi tulla,  sillä mieskuorolla on  harjoitet-
tuna   komeita serenadeja. Näytteeksi kuul- 
tiin ylistys  ”Ilo pulskasta eukosta” ja  yksi 
naisihminen rohkeni  yleisön joukosta 
jopa serenadin vastaanottajaksi.       

Pussihousumiehet  haluavat tuoda esiin 
paitsi pukeutumisella  myös rehvakkailla 
lauluilla ja huumorijutuilla maskuliinista 
perinnettä.  Heitä kyselläänkin esiintymään 
juhliin ja  tapahtumiin ja ohjelmisto sopii-
kin koko perheen kuultavaksi. On sovi-
tuksia  tutuista lauluista kuten ”Tiikerjj 
hae” ja ”Tuonne taakse mehtämuan”. Jäl- 
kimmäisessä murre rimmaa kauniisti  
”Syvän kaepoo taakse mehtämuan,  sinne 
pitäs piästä / Viäränlaenen mehtätie  sinne 
kulukee pittää / ja jos  kivveen kompastuu/  
ee se haettoo mittään”.    

 Heimo Seppänen ja Vieno Mönk-

könen muistelivat vanhoja hyviä aikoja Ii-
tan aetassa  ja eläkkeellä oleva postin  esi-
mies Risto Mönkkönen kertoi  satamasta 
lapsuuden kasvuympäristönä.  Sehän oli 
aikanaan tuttu paikka koillissavolaisille, 
jotka tulivat laivakyydillä Kuopioon.  
Laivaliikennettä  ei enää entiseen tapaan 
ole, mutta  hallinnollinen yhteys tiivistyy  
ensi vuoden alussa, kun Kuopio ja Nilsiä 
yhdistyvät.

”Jos kenkä 
meiltä pieneks jäe”

Sisäsavolaisten päivän aloitti haita-
risti Unto Lehtonen reipastahtisella 
”Juhlamarssilla”. Sisäsavolaisen kansan-
musiikin erikoisuutta sahansoittoakin 
kuultiin. Aikanaan hiukan erikoisena  pi-
detty instrumentti on saanut enenevästi 
harrastajia ja Vesannolla pidetään soiton 
SM-kilpailuja. 

Taidetorin  Koordinaattori   Anja Lap-
pi selvitti  kolmannen kerran satamassa 
järjestetyn tapahtuman  (14.7.-5.8.2012) 
tarkoitusta. Perinteisen ohjelmatarjonnan 
ohessa halutaan tarjota yhdessäolon ja 
tekemisen iloa.   Nuorille oli mahdollisuus 
osallistua  tuikkukynttilöistä koostuneen 
Jätekukko-patsaan tekemiseen. Tuikku- 

kynttilöiden kuoret olivat kuopiolaisten 
peruskoululaisten kokoamia. 

Savontaja   Matti Lehmosen kohdalla 
mainitaan aina Kalevalan kiäntäminen 
savon kielelle, mutta on hän savontanut 
monta  muutakin  kuten August  Ahlqvist-
Oksasen sanoittaman ”Savolaisen laulun”. 

  Matti Lehmosen mukaan se on  rauhan- 
omainen versio,   joka todistaa että savolai- 
nen saa viisaasti tarpeen tullen jalat al-
leen. Esimerkiksi viimeisessä säkeistössä 
tuodaan esille vahvuuksia ja katsotaan  
eteenpäin:

”Jos piällysmieheks piästy ee,/ kuon-
nuttu käskemää,/ jos kenkä meiltä pieneks 
jäe/ niim piä ja suu on oekeem päe,/jos nii-
tä käätetään, myö vielä näätetään!”

Ukkonen hättyytti yleisöä
Kahdenkertainen  kuplettilaulun 

suomenmestari J.P. Jetsu ehti  esittää  reper- 
tuaaristaan vain pienen osan, kun etelän 
puolella voimiaan kokoillut  ukkospilvi 
rupesi näyttämään voimaansa. Ensin  ri-
potteli, sitten alkoi tulla  vettä suoriltaan ja 
ukkonen jyrähteli  pahanenteisesti.  Yleisö 

Nilsiän pussihousumiesten serenadi ihanalle Riitalle. Kolmas oik. Lauri Kostilainen.

Postimiesten 
esimies Risto 
Mönkkönen 
muistelee sa-
taman aikoja. 

Lyyli Arhipov eläytyi itkuun.

Kuplettimestari J.P. Jetsu taisi hommansa.
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Jouko Kivimäen tervehdyspuhe murretorilla

Päevänköllykkätä!   
Millään muulla kielellä tai murteella ei 

hyvän päivän toivotusta voida lausua yhtä 
sydämellisen pyöreästi ja pehmeän kuvai-
levasti kuin Savon murteella: päevänköl-
lykkätä. 

Harvoin sattuu kohdalle näin mieluisaa 
tehtävää, kuin tämä kaupungin tervehdyk- 
sen tuominen kolmannentoista murretorin 
avaukseen, 30-vuotiaan Savon kielen seuran 
järjestämään vuotuiseen tapahtumaan, jossa 
alueellinen kieli, kulttuuri ja perinteet ovat 
omiaan luomaan vahvaa yhteenkuuluvuuden 
tunnetta, yhteisöllisyyttä. Kiitos kutsusta. 

Erityisesti tämän tehtävän tekee mie-
luisaksi se, että itselleni murre on ollut hy-
vin läheinen asia aina lapsuudesta saakka. 
Naapurissamme nimittäin eleli erittäin hyvä 
kaverini, pystykorva koira. Sen nimi oli 
Murre. Asustimme Etelä-Pohjanmaalla, Ilma-
joella, jossa murre on Savon tapaan puheessa 
vahvasti läsnä.

Vaikka olen yli neljäkymmentä vuotta ol-
lut poissa Pohjanmaalta, vieläkin Keiteleen 
ja Viitasaaren jälkeen Kyyjärven ja Lapuan 
lähestyessä ”rupiaa ajatuksekki kulukema-
han omalla laillansa viteehinsä”. Ja kuten 
huomaatte, en vieläkään uskaltaudu paljas-
tamaan puutteellista savon kielen taitoani, 
sillä olen ollut tämän murteen vaikutuspii-
rissä vasta vuodesta 1976. Sain tuolloin 36 
vuotta sitten ensikosketukseni tähän hienoon 
murteeseen Iisalmessa Kilpijärven rannalla, 
kesämökillä jonka isäntä esitteli juomaveden 
ottoon tarkoitetun keväästä sakean lähteen. 
Hän nosti kantta ja sanoi:” Se on saostunna, 
ei ou suastunna”. Helsinkiläistyneen vieraan 
oli pakko kysyä, voiko sitä juoda?

Murre on vahvana viännynnäesenä taikka 
hentona mie/sie vivahteena tärkeä suoma-
laisen identiteetin rakennusaine. Helsingin 
sanomien kulttuuritoimituksen esimies Pirk-
ko Kotirinta kirjoittaa lehtensä pääkirjoitus-
sivulla viime perjantaina: ”Murteen puhuja 
on aina jostakin kotoisin. Ja ylpeä siitä” (HS 
13.07.2012). Niin notta Komiaa tuloo oltua 
kum muistaa mist´on lähteny.(Ilmajoki)

Tässä globalisoituvassa monikulttuurisuu-
dessa, jossa bloggaamiset, feissaamiset ja 
twiittaamiset alkavat muodostua arkipuheen 
maailmanlaajuiseksi murteeksi, alueellinen 
kieli on vahva sidos omiin juuriin, omaan 

paikkaan ja omaan kulttuuriin.
Murretta voisi verrata nykyisin niin 

trendikkääseen lähi- ja luomuruokaan. Se 
on monesti myös ensimmäinen kielemme. 
Jäljittelemällä lapsi oppii puhekielensä 
ikään kuin ”kuulopuheena” makuineen ja 
vivahteineen. Toiseksi nuorin poikamme, 
pohjalaisen ja savolaisen risteytys, vietti neljä 
ensimmäistä vuottaan hämäläisessä kieli-
maailmassa, Tampereella, mutta jo muutaman 
viikon kuopiolaisuuden jälkeen hän kysyi 
männäänkö aatolla. Toisaalta hän säikytti 
pahanpäiväisesti iisalmelaisen isoäitin- 
sä lääkkeenoton yhteydessä. Kun mummo 
tarjosi maitoa lääkkeen painikkeeksi, totesi 
4-vuotias poika: ”Se pitää ottaa veren kans”.

Murretori on omiaan elävän murteen 
vaalimisessa. Ääneen puhuttuna murre on 
parhaimmillaan, se on nimenomaan puheil-
maisua. Vaikka kirjoitetulla murteen taltioin-
nilla on tärkeä roolinsa, siitä kuitenkin puut-
tuvat ne pienet suhahdukset ja liukumiset, 
jotka tekevät puheesta rytmikästä ja nuotil-
leen osuvaa kielen musiikkia. Ex-kansane-
dustaja Juha Mieto vaati puheenvuoronsa kir-
jattavaksi murteellisina myös pöytäkirjoihin. 
Voisi sanoa, että eduskunnan sihteeristöllä on 
ollut haasteellinen tehtävä. 

Kirjoitetusta murteesta muistuu mieleen 
Päivärannan yläkoulun 9. luokan pojat, jotka 
tulivat kuvaamataidon tunnille tohkeissaan ja 
kysyivät: ”Opettaja, millonka myö muala- 
taan reimualilla raffitia”? Kun kirjoitin 
kysymyksen liitutaululle prikulleen niin kuin 
pojat sen esittivät, he katsoivat taululle pää 
kallellaan ja kysyivät: ”Mittee siinä lukkoo”?

Savon kielen seura tekee merkittävää työtä 
huolehtiessaan oman kielensä rikkaudesta ja 
monimuotoisuudesta. Toivon, että tämä työ 
jatkuu menestyksellisenä, ja saa jatkajia myös 
tulevaisuuteen, niin että savon kieli elää alati 
muuttuvan mediamaailman pyörteissäkin. 
Omasta ja Kuopion kaupungin puolesta 
tervetuloa viihtymään murretorin sananries-
kan iäressä.

Kiitos!

PS. Vielä pohjalainen tervehdys savolai-
selle elämäntavalle: ”Siitä min’oon iloonen, 
kun ei oo koskaa paha olla”. (Alavus)

rupesi karkaamaan pen-
kiltä kojujen suojaan eikä 
järjestysmies Risto Lap-
palaisen tiedotus että 
”Vehmersalmella on kuu-
lemma jo poovan reuna” 
enää  auttanut.   Nimipäi- 
vänsankari Riikka antoi  
vettä koko akkainviikon 
ohtinan. 

Kaupungin päällä ta-
pahtuva  salamointi oli  
satamasta komeaa katsottavaa,   mutta 
reilun  puolen tunnin jälkeen keskikau-
pungille osunut jytky alkoi olla liikaa kup- 
lettimestarille ja  äänentoistolaitteiden 
hoitajalle. Myöhemmin selvisi, että sala-
ma oli pirstonut Sankaripuistossa ison 
kuusen.  Niinpä juontaja Kononen totesi, 
että taitaa olla viisainta jatkaa huomenna 
ja  pantiin pillit pussiin.  Kuultavaa jäi ensi 
kesäksikin. 

Loppuviikolla sateista ei ollut tie-
toakaan ja murreviikon ohjelmat saatiin  
viedä läpi  suunnitelmien mukaan. Tors-
taina nousivat lavalle Viktor Jetsu, Kari 
Koslonen ja Lyyli Arhipov pagisevine  ja 
pajattavine tuttuineen. Perjantaina olivat 
vuorossa yläsavolaiset Mahottomat  ja 
huumori oli luvatun mukaista. Lauantain 
päätöspäivän veti vanhempi kuplettime-
stari  Aapeli Rummukainen murremes-
tarien avustuksella.  

Savon kielen seuran  puolesta murre-
viikon peräänkatsojina   satamassa päivys-
tivät Risto Lappalainen  ja Teuvo Laak-
konen. Myynnissä oli  Aakusteja ja seuran 
30-vuotishistoriikki.  

Teksti:    EILA OLLIKAINEN
Kuvat:  OLAVI   RYTKöNEN  

 ja  TEUVO LAAKKONEN

Murreto-
rin vah-
timestarit 
Risto Lap-
palainen 
ja Teuvo 
Laak- 
konen.

Huumoriyhtye Mahot-
tomat esiintyi nimensä 
mukaisesti. 

Teuvo Laakkosella on voeta 
kahtapuolen leevän. Vas 
Suoma Koponen ja Marja-Lii-
sa Pekkarinen sekä oik. Aila 
Leinonen.
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Kostoretkellä
Otappa paper ja kynä. Niinhän se olj 

puhe aekonaan, että niitä pittää löö-
tyä  laakusta, sanomista suahessa. Tok 
tuota nyt tämän verran laehastae lompako-
sta löötyy pitämistä. Vuan velaks elä osta. 
Jos ee oo muuta vastinetta  niin valakeelle 
hangelle kirjoitat lavun viereen, ihan 
niinkun silloin pienenä ja sievänä joskus. 
Piti ajatuskoppa tyhjentee pitkin lavun 
vartta poes piätä pakottamasta.  

Niin, etpä puhunna vasten parempoo 
tietoo. Sanoet kirjottanees aenakii yhtä 
kaavan , kun on  ollu tämäkii Savonkie-
len seura olemassa. Sekkii olj juustiin niin 
kun pitikii. 

Just sen takia on  sekkii sinne oppikir-
jaan pitännä panna, että ”älkää miet- 
tikö mitä vastaatte, kun he teitä vievät 
kuulusteltaviksi”. Sen verran oot ollu 
kuulustelussa, kun tämä Rytkönen on sitä 
järjestännä. 

Kyllähän sinä oot tosesijakkii Rytkösiä 
aekonaan tuntenna, sielä Iisalamessa.  Ee 
tuota oo vielä sukututkimusta meellä tehty. 
Onko kuinka monnees serkku tämä Olavi? 
Löötyy niitä sennii sukusia sieltä suku-
kirjasta. Eekä taeja  pitkälle taaksepäeän 
männäkkää. Kun jo pienenä serkuks sitä 
Viljoo sanottiin. Joka olj isältään sen 
sukunimen suanna. Vua äeti,sepä olj isälle 
jo ensmäenen serkku. Joten voepkaet sitä 
nämä tyttölapset sanoo kuuluvasa vaekka 
kuinka monneen sukkuun. Kun sillon ae-
konaan oj nämä lapslaamat niin siunausri-
kasta sorttia. Nyt näättää olevan ”työkoe-
rat”. Hyvä Isä, kun kuulin että yheksän on 
yhtäaekoo tisssissä. 

Äejit aekanaan selevis, kun joka toese-
na vuotena kuokkijan alun pyöräättivät. 
Eettee leppä piässy loppumaan. Se kun oj 
siäntö, että ”laps syntyy leepä kaenalossa”.

No katoppas, kun laps parkas niin isä 
lähti kuokan varteen muata kuokkimaan. 

Niin kohos ne kaaniit koet ja viljapel-
lott  niihin järvii rannoille. Olj työtä ja olj 
näläkee.  Ja unin tulj uupunelle vanahem-
malle iliman unjpilleriä. Eehän niitä siihen 
aekaan tietty olovankaan. Kukkaa ee va-
littattanna unettomuutta. Niin että onhan 
tämä tämä mualima  vuan pikkuhilijoo 
muuttunna.”

                      - - - -
Minulta meinasi männä tuonon jo nis-

kavoemat näissä herrain kesteissä. Olisi 
pitänyt lähteä käymään kutsuissa.

Vuan auta armias, kun edellisenä iltana 
iski kuin puukolla olkapään juureen tuola 
hartiassa. En muista mitenkä kirosin. Taes 
tulla viärä sana. Vuan teki sen semmosen 
tepposen, että juhlahalut loppu kertahei-
tolla. Mittee minä tuolle nyt ossoon? Ee 
oo ies lämpölaastaria. Eekä sitäkään sala-
voo, jolla  sitä alakasin liäkitä. 

Parj yötä siinä keturoen, että mitenkä 
päen minä tuon olokopiän suan raahot-
tummaan ja tämän niskan varassa olovan 
piän suan asettummaan.  Näätti ihan sille, 
että kyllä on lähettävä kuvvuuttammaan. 
Mikälaenen  ”puukko” sinne iskettiin 
tuonne niskaniveliin? Vuan eehän sitä niin- 
juustiin täällä iällä ennee mänekkää. 
Kaet sielä ee oo enne tämäniän suavutta-
neella semmosta kierrätysarvoo, kun olj 
kymmenen vuotta sitten, kun poloveen se 
”puukko”  sattu. Silloin olin kyläläesten 
matkassa Syväniemellä kesäteatterissa. 

No kuitennii apteekista siihen sitä 
lämpölaastaria ja salavoo saen. Aloin lait-
too silllä ja särkytapletilla ihteen topinki-
in. Niin sen juhlapäevän sitten nukuin ihan 
vyötä, soleta. Niillä laastarillahan minä 
sitten jonnii päevän peen ”juhannustans-
sia” kahen kepin varassa, sielä mansikka-
pellolla. 

Sielä se sitten mietitytti tinkaan, että 
mitenkä minä kostan tämän sille ”sijalle”  
joka söi ne juhlaeväät? Sen kesäsesongin 
avajaisiin lähtemisestä.  Kun tämä aeka 
näättää olovan, että kostoo, kostoo vuan. 
Sen kostomentaliteetin varassa ne nyt 
ellää. Tottakaet en piässy minäkään siitä 
ajatuksesta erroon. En ylj enkä  ympäri. 
Se vuan juprutti, että mitenkä minä sille 
”sijalle” kostan, joka ne juhlaevväät söi?

No, kun ilimanhaltija nätti vuan jatka-
van tätä vileetä kesee vielä juhannuksen 
jäläkiviikollakkii. Niin että piti tuvan uu-
niin puuta kantoo vaekka kippeellä oloka-
piällä . Sekkii vielä aena muistutti siitä 
kostamisesta. Sitten yhtenä päevänä ee ol-
lut paljon muuta tekijäks. Soetin taksin ja 
kävin Väesäsen kotilihasta hallista hake-
massa savustetun siansorkan. Katkasutin 
sennii seehtemäks kappaleeks. Sitten to-
rin nurkalta kaapasta hernekilon. Sen kun 
lastasin pattaan ja työnsin vastalämmitet-
tyyn tuvan leivinuuniin. 

Annoin sielä jutkottoo muutamia tun-
tia. Aattelin et sinä ennee sillä potkallas 
minun juhliin oo häerihtemässä. Sopivas-

tai suolasin  sen sopan ja niitä luita minä 
”kostoks” järsin sitten ja imin niistä sitä 
alakuaenatta.  Jota siitä varmaan on tulla 
niskassa ja olokapiässä jo kulutettu tähän 
ikkään. Kuinka vajavaesija lienövätjo ollu 
alkakujaan. 

Vuan annahan olla, kun paalllinen olj 
sitä ”kostoks” kiehutettua soppoo sopi-
vina annoksina imeskelty, sen herneen 
antamin lisäaeniihin  avulla. Niin olokapiä 
pyöri tuas kun rippikoulutytöllä. Kun sit-
ten mänin hoetajan juttusille, sille tutulle, 
jolle on ihan vakituinen varraas, ihan koko 
loppuiäks. Näki kun ootin sielä sitä sielä 
vastaanottotillaasta niin kysy mikä sillon 
vaevas? 

-Kostoo hieroin sille  yhhelle  ”sijalle”,  
joka ne ”kesäsesongin avajaes”  eväät söe. 
Ee se sen kummempoo vaevoo ollu. Niin 
että nännii niitä suap näetä kostoretkiä 
tänäaekana aatella. ”

EILA  KAIKKONEN,  Pörsänmäki

Murremestarikilpailuun osallistunut Eila 
Kaikkonen Pörsänmäestä sanoo olevan  
taetolaji  että osoo kirjottamasa julukiluk-
kee.  Ohessa katkelma hänen  kookerruk-
sistaan kuten hän niitä nimittää.  

Ee leevästä suanu loppua tulla. Laps´ 
synty leepä kaenalossa. Piirros R.M.
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Muutama lomapäivä Kemiönsaarella 
avasi historian sivustoja viikinkien 

aikaan. Aviomiehen Jarmon kanssa men-
neen kesän 2012 kesäkuun loppupäivinä 
läksimme Vehmersalmelta vuotuiselle 
matka-automatkallemme. Saimme mat-
kaidean, suunnitelman ja opastuksen 
”Meidän Suomi”-teemalehdestä. 

Ulkosaariston idylliset saaristokylät 
houkuttelivat pysähtymään ja näkemään. 
Matkalla saimme nähdä kimaltelevia me-
renlahtia ja karuja kallioluotoja. Täällä 
on muun muassa kuuluisa Keisarinlahti, 
Högsåra,  jonne tsaari Aleksanteri III 
saapui laivoineen kesälomamatkoillaan 
tanskalaisen vaimonsa Dagmarin kanssa. 
Keisariperhe kulki saarella ja he kyläilivät 
taloissa. Varsinkin Dagmar oli suosittu 
kyläläisten keskuudessa, koska hän osasi 
puhua heidän kanssaan. 

Keisariperheen jälkeen saarelle saapui 
paljon venäläisiä. He halusivat viettää 
kesälomansa paikassa, jossa keisarikin oli 
ollut. Keisari Nikolai II kävi vain kerran.

Viikinkien maille vei yhteysalus m/s 
Aura. Laivamatka Rosalaan ja Hiittisiin 
kesti vain puolisen tuntia. Alus taittaa 
merta Kasnäsin satamasta kymmenkunta 
kertaa päivän aikana. Jarmo ajoi matka-
auton aluksen keskiöön. Tälle ilmaiselle 
laivamatkalle ei tarvinnut edes tehdä va-
rausta. 

Päivä oli kesäisen kaunis sunnuntai. 
Nousimme laivan kannelle ihailemaan 
merimaisemia. Palasimme takaisin Kas-

Kesäinen 
aikamatka  
Hiittisiin

Rautakauden  
historiaa oppimassa

näsiin illansuussa Viikinkikylään tutus-
tumisen jälkeen. Kohde edustaa rauta-ajan 
loppukauden, vuosien 800-1050 aikais-
ta Suomea, joka maailmalla tunnetaan 
viikinkiaikana. Se oli Suomessa, niin kuin 
muuallakin Pohjoismaissa hyvin tärkeää 
aikaa. Kansainvälinen kauppa lähti ensim-
mäisen kerran kukoistamaan veneiden ja 
laivojen rakennustekniikan myötä. Kau-
pankäynnin vilkastuessa myös kristinusko 
tuli Suomeen ja syrjäytti vähitellen kaikki 
muinaiset pohjoismaalaiset jumalat. 

Hiittisissä heti sillan jälkeen sijaitsee 
varhainen, jo 900-luvulla perustettu kaup-
papaikka. Alueella on jäljellä vanhan kap-
pelin muistomerkki ja töin tuskin maas-
tosta erottuva rivi perustuskiviä. Alueen 
maakerrostuma on ohut, joten vanhaa 
esineistöä on löytynyt vain 20-30 sentin 
syvyydestä. 

Museovirasto on tehnyt alueella 
kaivauksia jo 100 vuoden ajan. Täältä on 
löytynyt koruja, vaatteita, aseiden osia, 
talojen perustuksia, sepän pajoja, sekä 
laitureiden ja laivojen osia. Löytöjen 
taustaksi tiedetään, että tuon ajan tärkein 
kauppareitti Idäntie kulki juuri tästä Hiit-

tisten ja Rosalan saarten välistä. Reittiä 
käyttivät kaikki pohjoismaalaiset laivat, 
mutta myös saksalaiset, ranskalaiset, eng-
lantilaiset ja irlantilaiset.

Viikinkikylä henkii rauta-aikaa
Aidon tuulahduksen rauta-ajan elämästä 

saa Rosalan viikinkikylässä, joka on ainoa 
laatuaan Suomessa. Talo esittää idänkävi-
jän taloa. Idänkävijät olivat kauppamiehiä 
ja tekivät pitkiä matkoja. Talossa saattoi 
asua sekä talonväki että orjia. Seinäpenkit 
toimivat nukkumapaikkoina. Tulisijassa ei 
ollut savuhormia, vaan savu hakeutui ulos 
katossa olevasta reiästä. Pehmeät lam-
paantaljat, veistellyt puupinnat ja karkeat, 
savesta tehdyt ruokakulhot kertovat tu-
hannen vuoden takaisesta kodista. 

Viikinkinaiset huolehtivat kodin 
tehtävistä. Naiset viljelivät pellavaa, kerit-
sivät lampaat, pesivät villan ja karstasivat 
sen. He kehräsivät ja kutoivat kangaspuil-
la sekä ompelivat lämpimiä villavaatteita. 
Lapset auttoivat ja emännän apuna olivat 
myös vanhukset ja orjat. Emäntä piti it-
sellään kaikki talon avaimet. Ne olivat 
hänellä vyötäisillä arvon merkkinä. 

Pimeinä talvikuukausina elettiin varsin 
eristäytyneenä. Tulisija oli talon keskus. 
Siinä paistettiin leivät, paahdettiin li-
hapalat ja keitettiin rautapadassa puurot. 
Se antoi valoa ja lämpöä. Sen ääressä 
valmistettiin vaatearkut, vuoltiin kir-
veenvarret, paikattiin kalaverkot ja pelat-

tiin kuulapelejä. Tulen ääressä vanhukset 
kertoivat menneistä ajoista ja jumalista, 
kuten Torista, joka taivaankantta paukut-
taen synnytti salamoita ja ukkosmyrskyjä. 
Torstai, torsdag, onkin Torin päivä. Puu-
jumalat kuuluivat arkipäivään ja viestivät 
kunnioituksesta esi-isiä kohtaan.

Rautakausi Savossa
Vielä 1970-luvun alussa oletettiin, 

että suomalaiset muuttivat Suomeen yht-
enäisenä kansana n. 300-500 jKr. Uskottiin, 
että vain saamelaiset olisivat olleet maassa 
jo aiemmin. Käsitys johtui siitä, että ei osat- 
tu hakea ja tulkita rautakauden alun arke-
logisia jäänteitä. Maassa oletettiin olleen 
asutustyhjiö. Tämä käsitys on kuitenkin 
hylätty. Löytöjä on aivan riittävästi 
asutusjatkuvuuden osoittamiseksi. 

Rauta-aika tuli tunnetuksi Kalle Holm- 
bergin ohjaamana televisiodraamana 
vuonna 1982. Se ammentaa aiheensa 
Kalevalasta ja etenkin myyttisen Sammon 
tarinasta. Neliosainen sarja julkaistiin 
muutama vuosi sitten myös dvd:nä. Rau-
ta-aika ei tarkoita vain kaukaista men-
neisyyttä, vaan suomalaisten sankarien 
jälkeistä aikaa. 

Kivikauden ja pronssikauden suoma-
laiset eivät koostuneet pelkästään alku-
peräisistä suomalaisista, vaan hyvin kir-
javasta sekoituksesta, suomalaisugrilaisia, 
saamelaisia, germaaneja ja balttilaisia 
heimoja. Suomalaisten tunnuspiirteeksi 

 Hiittisen ruotsalaistyyppistä kylämaise-
maa. Kylän keskustassa juhannussalko.

Kirjoittaja 
Aune Räsänen 
Rosalan 
Viikinkikeskuk-
sessa 1.7.2012. 
Taustaraken-
nuksen museos- 
sa nähtävänä 
viikinkiajan 
lampaantal-
joja, käsitöitä 
ja esineistöä.
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muotoutui kivikauden lopulla suomen 
kieli, jonka myös kaikki maahan muutta-
jat omaksuivat. Tulokkaat toivat kuitenkin 
kieleemme paljon lainasanoja.

Rautakauden alun Itä-Suomi oli har-
vaanasuttua. Asuinpaikkoja on löydetty 
vain vähän. Yleisesti ne ovat sijoittuneet 
vesireittien varsille. Ei tiedetä tarkasti, 
minkälaisissa rakennuksissa Itä-Suomessa 
elettiin rautakauden alussa. Varmastikin 
ne olivat lämpimiä, vaakasuoraan ladotu-
ista hirsistä valmistettuja asuntoja tai kala-
saunoja, sillä rautakauden alussa Suomen 
ilmasto kylmeni hieman kivi- ja pronssi-
kauteen verrattuna. 

Vehmersalmellakin  
merkkejä rautakaudesta

Kansallismuseon tutkimusten mukaan 
Vehmersalmella Roikanmäen Juurikka-
harjun jo kivikautinen asuinpaikka on 
tyyliltään puhtainta. Löydön teki Sven 
Kauppinen maatilaltaan 1940-luvulla. 
Asuinpaikassa on ollut eränkävijäin kaksi 
kotaa. Ne ovat sijainneet 13,4 metriä Roi-
kanveden pinnan yläpuolella. Kansallis-
museossa on yhteensä 93 kpl tämän löy-
dön saviastianpaloja, kaapimia, sahan tai 
veitsen kappaleita, piiesineitä, pari naska-
lia. Useat muut Vehmersalmen esinelöy-
döt ovat luonteeltaan vesistöjen varsien 
hajalöytöjä. Kaivauskertomuk-
sen mukaan Roikanmäen asuin-
paikalla on keskeinen merkitys 
muinaisen Suur-Saimaan rajojen 
ongelmaa ratkaistaessa. 

Vehmersalmen seutu ei liene 
eronnut ympäristön vaiheista. 
Kivikauden jälkeiseltä prons-
sikaudelta (n.1300-500 eKr.) on 
Savosta tehty harvoja löytöjä. Ni-
iden perusteella voidaan päätellä, 

ettei elämä kivikauden jälkeen ole katken-
nut kokonaan. Pronssikauden jälkeinen 
aika on esihistoriamme pimeimpiä. Kris-
tuksen syntymän jälkeisistä vuosisadoista 
tiedetään, että suomalainen väestö alkoi 
siirtyä maamme lounais- ja eteläosiin. 
Sieltä asutus levisi hiljalleen vesistöjä pit-
kin sisämaahan. 

Vehmersalmen ainoa rautakauden löytö 
tehtiin 1930 Puutosmäen Vuorisalon saar-
esta. Ganthin huvilan pellosta löytyi rau-
tainen, silmällinen ja korvakkeellinen 
kirves (Kansallismuseon esihist. os. n:o 
10462). Kirveen pituus on 160 mm ja 
terän leveys 81 mm. Kiveen, jonka alta 
kirves löytyi, oli painunut sentin syvyinen 
kirveen kuva. Rautakirves kertoo uuden 
asutuksen tulosta. Alueen lappalaisväestö 
väistyi uudisasukkaiden tieltä pohjoiseen 
tai sulautui uuteen väestöön. 

Vielä 1500-luvulla oli Savossa verokir-
jojen mukaan alkukantaisia lappalaisia. 
Näistä ajoista kertovat Vuorisalon monet 
paikannimet, kuten Lapinsalmi, Lapin-
niemi, Lapinsaari, Myhni, Hiisvuori, Pui-
roonmurto, Kuvonsaari, Töyrluoto.  

AUNE RÄSÄNEN, Vehmersalmi

Lähdeaineisto: Rosalan Viikinkikeskus: Ikkuna 
rauta-ajan Suomeen, Mikkelin museot, Vesilah-
den arkeologiaa; rautakausi sekä Esko Kähkönen: 
Eräsijoista nykyiseksi Vehmersalmeksi.

Kirjoittaja Aune Räsänen Hiit-
tisten kirkon portilla 1.7.2012. 
Hiittisten puukirkko on raken-
nettu vuonna 1686.

Aakustin numerossa 2/12 
oli Leo Puurusen 

viehättävä kirjoitus Eino 
Sormusen kirjasta Lapsuus 
maakylässä. Olen esittänyt 
Sormusen kirjasta jo aikaa 
sitten uuden painoksen ot-
tamista, mutta en ole saanut 
kustantajalta vastausta.

Tässä vielä muistiin merkit-
semiäni kohtia luonnosta ja ih-
misistä Sormusen muistelmista. 
Eino Sormunen, LAPSUUS 
MAAKYLÄSSÄ. Kirjapaja 
1946.

Itke vain lapsi, itke.! Itkulla 
elämä alkaa ja itkua sen olennaisin osa on, 
mutta aina et saa itkeä äitisi sylissä. s.6

Lehmien sielunelämä, johon monesti 
olen saanut silmätä syvemmälle kuin 
nykyinen eläinsielutiede toistaiseksi 
kykenee, avautui minulle suorastaan 
järkyttävänä. Minut kutsuttiin navettaan 
katsomaan, kun Juonikki, kaunis mutta 
oikullinen lehmä oli synnyttänyt kuollen 
vasikan. Lehmä-äiti lepäsi väsyneenä ku-
olleen lapsensa vieressä katsellen siihen. 
Kun puhuttelin Juonikkia ja silitin sen 
päätä, se alkoi itkeä ja ääneen valittaa last-
aan. Sen jälkeen lehmän oikullinen luonne 
muuttui. Äidinrakkaus ja –suru oli peh-
mittänyt sen.

Metsälampi
Meren, järven ja salolammen välillä on 

suunnilleen samanlainen ero kuin kosken, 
joen ja puron tai taiteessa draaman, ee-
poksen ja idyllin. Kaukainen salolampi on 
kirkkojärven rinnalla kuin salokylän nuori 

tyttö, joka kirkonkylässä 
käydessään punastelee 
kun nuori kaupanhoitaja 
lumoutuneena tuijottaa 
hänen sinisiä silmi-
ään ja hänen puhdasta 
ihoaan. Salolammen 
viehätyksenä on kos- 
kemattomuuden su-
lo. Se on kuvastellut 
poutapilviä ja ran-
nan koivuja enem- 
män kuin rasvai-
sia aluksia ja se 
on nähnyt rannoil-

laan useammin metsän arkoja 
eläimiä kuin ihmisiä. Metsälammen ja sa-
lolammen välillä on siinäkin tuntuva ero. 
Metsälammen rannat ovat kyllä varjoisien 
puiden reunustamat, mutta sen rantaruo-
hikon rehevyys osoittaa, että vaarojen 
rinteillä olevista pelloista on sateen mu-
kana kulke-nut viljeltyä multaa. Oikean 
salolammen rannat ovat luonnontilassa, 
niitä kaunistavat lumpeet, ulpukat ja 
suopursut ja niissä on pitkälle veteen ul-
ottuvia ammoin kaatuneita jättiläispuita, 
hakoja, joilta käsin repalehousuinen poika 
onkii ahvenia, milloin polku hänet näin 
syvälle salon sydämeen johtaa.

Kesäyö
Kuuma kesäinen päivä väistyy antaen 

sijaa kesäyölle, jonka kuultavan valkea 
harso kietoo talon, pihamaan, aitat, 
kaivonvintin ja puutarhan lumottuun hy-
väilyynsä. Ensiksi väistyi illan värähtel-
evä, väsynyt valo. Sitten hiipi kaste. Ait-
tapolulla suuren kiven läheisyydessä maa 

Vanha kirja herättää  
ajassamme monia mietteitä

Eino Sormusen Lapsuus maakylässä 
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oli kosteaa jo saunasta palatessani. Sitten 
alkoi kaikkialla huokua kosteaa viileyttä, 
joka erityisen selvästi tuntui puutarhan 
puiden alla. Nyt se jo kiiltää ylhäällä ruo-
honkorsissa. Mutta kesäyön lumous ei 
sittenkään noussut maasta, ei puron not-
kosta eikä viljapellosta, vaan se laskeutui 
jostakin ylhäältä päin. Tuntui kuin suurta 
harppua olisi näppäilty ja terhenet olisivat 
liidelleet yli pihan.

Kesäyössä väräjää elämän syli, siinä 
tapahtuu miljoonia pieniä tarinoita, alka-
via ja päättyviä kohtaloita, jotka ovat mit-
taamattomia aikoja tapahtuneet samalla 
avoin ja jotka kuitenkin ovat joka kerran 
uusia ja ihmeellisiä. Tänä yönä on vain 
niin, että minä olen ihmissielu, joka on 
virittynyt myötäelämään tässä rakkauden 
ja kuoleman mysteerissä.

Vaaran laella kasvavien villiruusujen 
lehdissä välkkyvät kastehelmet kuin olisi 
nuorten hymyä satanut niille. Samaa hy-
myä heijastuu idän taivaalle, joka hetki 
hetkeltä punastuu kuin ujo poski auringon 
lähestyessä taivaan rantajuovaa. Nuorten 
koivujen lehväverhon läpi näen aamun-
nousun ihmeen ja minusta se on kuin uusi 
luomisen aamu. Kahden saaren välissä, 
missä vielä hetki sitten oli rasvatyyntä, 
etenee nyt kapea, pitkä viri nopeasti kuin 
ajaen. Mieleeni välähtää ajatus: siinä  a u r o- 
ra, aamurusko ajaa valjakollaan ennen 
kuin se kiipeää puiden kerkkiin ja pilvien 
reunoille. Yö vaihtuu kesäaamuksi, mut-
ta yön väistymisessä ei ole taistelua, se 
vetäytyy kuin kaunottaren harso kaislikon 
rintaan, nuoren koivikon katveeseen, var-
joisiin notkoihin, ”nenähän utuisen nie-
men, päähän saaren terhenisen”. Ei ole 
enää yö, mutta ei ole vielä aamukaan.

Lapsuuteni joulu
Naisväen tehdessä viimeisiä valmistuk-

siaan minulla oli isäni kanssa kaksi taval- 
laan juhlallista toimitusta, joita ei mil-
loinkaan laiminlyöty. Kävimme viemässä 
jouluruokaa kylän reunassa oleviin mök-

keihin. Isä selitti, että jos jouluna ei auta 
köyhiä, lähettää pois oman joulunsa. 
Saunan sauhun jo levitessä hämärtyvään 
pihaan isä lähti kierrokselleen karjakarta-
noiin; talliin, navettaan, lammassuojaan, 
sikalaan ja kanalaan. Kaikkialla tarjottiin 
makupaloja, taputeltiin kaulaa ja juteltiin 
ystävällisesti. Meistä pojista tuntui, että 
elukatkin olisivat tajunneet että nyt on 
joulu, maassa rauha ja hyvä tahto.

… ensimmäinen haaveeni virkaurasta 
oli päästä kerran suntion korkeaan kirkol-
liseen virkaan. .. Kerran pääsin suntion 
mukana kellotapuliin katsomaan joulukel-
lojen soittoa, ja silloin minulla oli sellain-
en tunne, että serkkuni kuulutti Jumalal-
le kaikki tohmajärveläisten rukoukset ja 
tarpeet.

Ken halusi, saattoi jatkaa juhlia mene-
mällä Petrovaaran kreikkalaiskatoliseen 
kylään. Kun siellä elettiin vanhan ajan-
laskun mukaan, sai tilaisuuden elää kaikki 
joulun ilot uudelleen.

Persoonallisuuksia
Maakylässä on jokaisella tilaa kasvaa 

luonnonvaraisesti, rönsyilevän rehevästi. 
Jos joku on ”luonnonväärä”, hän saa ke-
hittyä omaan suuntaansa. Maakylässä ar-
vostellaan ihmistä sellaisena kuin hän on 
puhtaan luontovarustuksensa mukaisesti 
eikä iva mihinkään kohdistu yhtä pure-
vana kuin kaikenlaiseen teeskentelyyn.

Nuorena pappina minulla oli tapana 
lähtiessäni kesälomalta kotikylästä koota 
vanhukset ja jakaa heille Herran ehtoollis-
ta. Ennen pyhää toimitusta puhelin yksityi- 
sesti kunkin kanssa.

Kun juttelin Peken kanssa, hän virk-
koi: ”Kyllähän minä olen paha. Tuon so-
rakielisyyteni tähden minua on koko ikäni 
pilkattu, ja se on tehnyt minut katkeraksi. 
Mutta nyt kuolen pian enkä muuta toivoisi 
kuin että pääsisin taivaaseen, vaikka ihan 
kynnyshaon viereen, mutta kuitenkin 
sisäpuolelle.”

Peke kuoli seuraavana talvena erään 

talon uunille.

Jumala ja iäisyys
Pian sain kokea tämän pyhän hartauden 

tunteen äitini läheisyydessä, kun sisaruk-
siani kuoli ja hänen katseessaan asui suuri 
suru. Hänen kirkkaat kyyneleensä kum-
pusivat mielestäni jostakin kätketystä sy-
vyydestä - ne tulivat varmaan samoista 
lähteistä kuin kirkkaat helmet poimuleh-
den kouruissa. Jumala kulki ohi siinä su-
russa. Kuolema ei ollut tyhjyyttä, olemat-
tomuutta, se oli suuren, kirkkaan rauhan 
läheisyyttä… Luin eräästä kirjasta, että 
urkujen äänikerrat ovat syntyneet kreik-
kalaisista paimenhuiluista. Siitä lähtien 
minulla oli sunnuntaiaamuisin sellainen 
tunne, että luonnon kaikki äänet, metsän 
humina, lintujen laulu ja niityn sirkutus 
yhtyvät kirkon urkupilleissä.

Vox humana
Voiko ihmiselämä missään olla syvem-

min juurin kiinni mullassa kuin tällä 
maakylässä? Enkö ole lapsuudestani asti 
kulkenut täällä kuin kimalainen kukasta 
kukkaan keräten voimaa, väriä ja tuok-
sua, jonka pitäisi ajattelussani muovautua 
luovaksi työksi? Minun ei ole tarvinnut 
muuta kuin herkin aistein, avoimin sieluin 
liikkua tässä maailmassa vastaanottaen, 
kätkien, kuunnellen ja aavistellen?

Tunnen sielussani sekä syvyyttä että 
herkkyyttä tämän sielun ja mullan yhteis-
soinnun, tämän vox humanan tulkitsemi-
seen.

Melancholia
Vanhentuessamme jäävät jäljelle luon-

to, kirjat ja yksinäisyys. Tuomas Kem-
piläisen kirjan ”Kristuksen seuraamisesta” 
kirjan rakkain luku on ”Yksinäisyyden ja 
vaitiolon rakastamisesta”. Sen, joka tahtoo 
muihin vaikuttaa, täytyy olla paljon yksin. 
Suuret ratkaisut on tehtävä yksin.

HANNU PURHONEN

Nuo vormula kisat ne intoo antaa, 
varsinnii meelle kahtojille.
Ku  Räekkönen korkeella lippua kantaa,
 –  ee anna sitä jootaville.
Niihe lähtöö myö kovasti jännätää,
 – ku ne lähtöö mikä mistäe,
on maha kuralla, ku lähössä häviää, 
– muka huono tuur on ilimisittäe.
Ee mutka merkkiä tunneta, 
– kun ne toestesa kylykiä hiertää.
Jarrupolinta, ee vahingossakaa paeneta 
– sinut muuten joutusamp kiertää.

                    ♦  ♦  ♦
Siellä selostajat koettaa tolokuttoo,
 – ”yhet pohjat”jo äsköen tuilj
Eekä ”kerssiä”otettu huomijoo, 
– vaekka rata jo öljystä suilj.
Eestä ku tuuloo, nii tuhoja tulloo, 
– jonkun siipi lens taevaa tuulii.
Likaene rata, se vaahtia tuhhoo, 
– ja pehmeetä renkaeta ruotii.
Ku jollae kuskilla aeka ee riitä, 
– eekä lissee sua, ee sittä mistää.
Renkaa vaehto, tuil sanomista siitä, 
– no – työnnetää se ajopel sissää.

                ♦  ♦  ♦
Varikolla pomot väertieroovat,
– miten pyssääs tekis kullekkii hyvvee.
Eevät selevee sua, mitä tienoovat, 
– vaekka mittoovat latvasta tyvvee.
Siinä sekasi männöö sektorit, 
– ja Kovalaesen kunto käörä.
Ku viimestä minnuuttia ajjoo tohit, 
– kyllä kuskin pittää olla nöyrä.
Nii vua kisat o suatu piätöksee,
– on samppanjat ruiskutettu.
Jäläkipuinti piätty väetöksee, 
– ”kyllä muute, mut ku seoel uuvutettu”.

 
YKS  LYYTINEN

Vormuloeta  
savolaesaittaen
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Kuntakentän myllerrys, jota tuskin 
monessakaan paikassa varsinaisesti 

kiitellään, on herättänyt tuoretta  mielen-
kiintoa kotiseututyöhön. Jos oman kunnan 
nimi häipyykin  kartalta,  halutaan histo-
rian, paikannimien merkkihenkilöiden, 
ruokien ja sanontojen pysyvän muistissa. 
Kuntiin muuttaa uutta väkeä, jopa vieras-
maalaisia. 

 Kotiseututyölle olisi avautumassa uu-
sia kohteita kun löytyisi tekijöitä.   Aina-
kin näitä kysymyksiä pohtimaan 64. val-
takunnallisille kotiseutupäiville Mikkeliin 
2.-5.8. kokoontunut väki vaikutti edus-
tavan  kypsempää  ikäpolvea.  Ikuisuus-
kysymyksenä kotiseutukokoontumisessa 
mietitään miten saada  nuorempia mukaan. 
Vai alkaako kotiseututyö  kiinnostaa vasta 
samassa vaiheessa  kuin  sukututkimus eli 
omien juurien tunteminen? 

Kotiseutupäivät avattiin komeasti Mik-
kelin torilla puolustusvoimien vartioparaa-
tilla, jonka historia juontaa juurensa aina  
1770-luvulle asti.  Malmilla eli Plaanilla 
sijaitsi  sotaväen harjoituskenttä ja sil-
lä ovat mm. Savon joukkoja tarkastaneet 

Kivikaudesta digiaikaan 
mm.  Ruotsin kuninkaat  Kustaa III  1789 
ja Kustaa IV  Adolf 1802.    Vartioparaa-
tien pitäminen aloitettiin kaupunkilaisten 
iloksi uudelleen 1983, ja  paraatissa mars-
sivat nyt  Mikkelin Reserviupseerikerhon 
ja reserviläisten joukot.  Ratsuväen puna-
housuinen ja luurankotakkinen  perinne-
soittokunta,  paitsi tahdisti paraatin,  soit-
teli  puheiden välillä puhallinmusiikkia.

Muutos antaa  
mahdollisuuden 

Suomen Kotiseutuliiton hallituksen 
puheenjohtaja Kirsi  Moisander   totesi 
avauspuheenvuorossaan ettei kotiseu-

tu ole staattinen asia.  Nuoret muuttavat 
sinne missä on työtä tarjolla ja  erityisesti 
maaseutu on kärsinyt seurauksista. Silti 
meidän on tarjottava parasta mahdollista 
koulutusta nuorillemme. Suomessa ollaan 
hiukan samassa tilanteessa kuin 1800-lu-
vun alussa jolloin maata ruvettiin teollis-
tamaan.  

-Kotiseutu on muutoksessa ja muuttaji-
en tapa toimia saattaa olla erilainen kuin 
omamme.  Pitää miettiä miten otamme 
heidät vastaan , sillä muutos antaa myös 
mahdollisuuden uuden kehittymiselle, 
sanoi Kirsi Moisander. Hänen mukaansa 
kotiseutuliike on aina ollut  avoin muu-
tokselle ja se pitää  kotiseututyön edelleen 
voimissa. 

Suomen paras 
kaupunkikeskusta 

Mikkelin kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Arto Seppälä esitteli aiheel-
lisesti ylpeänä torin ympäristöä ja kes-
kustaa.  Torilla onkin  kaikki:  keskellä 
myyntipaikat,  historiallinen lääninhallitus 
vastapäätä toisella puolella kasvavaa mo-
dernia kauppakeskusta, on  esiintymislava 
ja ihmisille kahviloita, jopa yhdellä sivul-
la kävelemässä  ylipäällikkö Mannerheim. 
Autot ovat torin kannen 
alla. Kaupunkikeskustan 
kunnostuksesta Mikkeli 
sai  2012 Suomen paras 
kaupunkikeskusta-pal-
kinnon.  

 Mikkeli tätänykyä  myös toiseksi suu-
rin arkistoalan arkistokaupunki Suomessa, 
ja lisää tätä lajia on vahvistukseksi  tulossa 
2017. Mikkelin arkistoja esiteltiin Pukstaa-
vista pikseleihin -tutustumisretkellä, joka 
oli harmittavasti samanaikaisesti vuosi- 
kokouksen kanssa.

Mikkelin poika  
isoissa pöydissä  

Avajaisyleisön eturivissä istui kaapun-
nin poika ja ylpeys, EU:n komission va-
rapuheenjohtaja, talous- ja raha-asioista 
vastaava  komissaari Olli Rehn, joka edel-
linen päivä oli kulunut Euroopan keskus-

Kotiseutupäivät Mikkelissä katsoivat historiaan ja  
 tulevaisuuteen

Mikkelin torin vartioparaatilla on 1770-luvulle ulottuvat perinteet. Nykyisin torin 
laitaa kiertävät  reserviupseerien ja reserviläisten joukkueet. Kotiseutupäivien ava-
jaisissa paraatin otti vastaan majuri Martti Ruokokoski ja musiikista vasta ratsuväen 
perinnesoittokunta. 

Astuvansalmen Amat-
sonit kertoivat terveisiä 
kivikaudelta tori-
yleisöllekin.

Suomen 
Kotiseutulii-
ton hallituk-
sen puheen-
johtaja Kirsi 
Moisander 
tervehti 
yleisöä liiton 
puolesta.

EU:n 
komission 
vara-
puheen-
johtaja, 
talous- ja 
raha-asiois-
ta vastaava 
komissaari 
Olli Rehn 
kotikentällä 
Mikkelin 
torilla.



20  AAKUSTI 3/2012 AAKUSTI 3/2012  21

pankin vakausneuvottelupöydässä. 
-Siinä pöydässä on muuten Mikkelillä 

ja Saksalla yhtä monta paikkaa,  nauratti 
hän kuulijoita.    

Kotikentällä Rehn sanoi täällä  ole-
vansa    ja kiitteli kaupunkinsa  päättäjiä 
toriremontin toteutuksesta: tämä on  yksi 
Euroopan kauneimpia ympäristöjä!  To-
riin liittyy omia muistoja  kuten paikallis-
lehteen kesätoimittajana  vartioparaatista 
tehty juttu, jossa toimittajaplanttu intoutui 
kirjoittamaan ”kansanarmeijasta”  ja sai  
opetusta päämajakaupungin veteraaneilta 
mikä ero on Suomen ja kansanarmeijalla. 

Identiteetti vahvistuu maailmalla liik-
kuessa, siellä  komissaari  kokee entistä 
vahvemmin olevansa  suomalainen, savo-
lainen ja mikkeliläinen.  Silti hän on vank-
kumaton EU:n vakauden puolustaja.  Ta-
louden uutisten alle hautautuu hautautuu 
helposti Etelä-Euroopassa menossa oleva 
uudistusten aalto. Rauha ja vakaus ovat 
asioita joille ei voi panna hintalappua, hän 
muistutti. Kokemus on näyttänyt, että kun 
Euroopassa menee hyvin, niin menee Suo-
mellakin. 

Avajaisjuhlan päätteeksi esiintyneet  
”Astuvansalmen Amatsonit ”  toivat vies-
tin kivikaudelta. Onnistuneen saalistuk-
sen päätteeksi paistettiin kalaa nuotioissa 
ja pantiin tanssiksi. Tarja Pyhähuhdan 
ohjaamaa ja Hilkka Lappalaisen käsi-
kirjoittamaa esitystä on esitetty vuodesta 
2007 lähtien. 

 Astuvansalmen kalliomaalauksiin pää-
si tutustumaan lähietäisyydellä lauantain 
retkipäivänä.    

Suomen Kotiseutuliiton 
vuosikokous 

Suomen Kotiseutuliiton vuosikoko-
uksen aluksi jaettiin vuotuiset tunnus-
tuspalkinnot. Vuoden kotiseutupolkuna 
palkittiin Pirkkala-Seuran verkkomedi-
aan tekemä Pirkkalan historiaa esittelevä  
www.sivusto. Vuoden kotiseututeko oli  
kulttuuripääkaupunkivuoden aikana alka-
neet Turun kaupunginosaviikot, joihin on 
osallistunut 13 kaupunginosaa. Vuoden 
kaupunginosa-tittelillä palkittiin Vaasan 
asevelikylä, joka rakennettiin sodan jäl-
keen ja jonka palveluja ja viihtyisyyttä 
asukkaat ovat parantaneet. 

Kotiseutuliiton vuosikokouksen pu-
heenjohtajana toimi Mikkelin kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja Olli Nepponen. 
Kokouksessa oli edustettuna 151 yhteisöä 
ja 24 läsnäolo- ja puheoikeutta pyytänyttä 
yksityishenkilöä. 

Pääsihteeri Lassi Saressalo esitteli ker-
tomukset liiton toiminnasta ja taloudesta. 
Jälkimmäisessä huolestuttavaa on jo toise-
na vuonna jäänyt  10 000  euron tappio. 
Liitossa on kuitenkin käynnistetty toimen-
piteitä tappion tasaamiseksi. 

Lähiajan toiminnan päälinjoiksi hy-
väksyttiin kotiseututyö muuttuvassa 
Suomessa, kotiseuduntutkimus: kotiseu-

tuarkistojen kehittäminen, ko-
tiseutujulkaisujen tekeminen 
ja paikallismuseotoiminnan 
kehittäminen sekä järjestötoi-
minnan ja jäsenpalvelutyön 
kehittäminen.

 Kesäasuntojen määrästä  
tehdyn tutkimuksen mukaan 
entisten kesäasuntoja on  Pa-
raisilla 18 100  ja vähiten Kau-
niaisissa, jossa ei ole yhtään 
kesämökkiä. Hyviä mökki-
kuntia ovat myös Mikkeli ja 
Mäntyharju ja ilmeisesti ensi 
vuonna Suomenniemen ja Ristiinan liityt-
tyä Mikkeliin  siitä tulee johtava kesäasu-
kaskunta. 

Seuraavat valtakunnalliset  kotiseutu-
päivät pidetään 2013 Seinäjoella ja 2014 
Hämeenlinnassa. 

Valtuustoon valittiin 6 uutta jäsentä ja 
7 jäsentä  jatkamaan toimikautta. Uudessa 
valtuustossa on nyt 16 miestä ja  16 naista. 
Pohjois-ja Etelä-Savon edustajat eivät ol-
leet tällä kertaa olleet erovuorossa. 

Tuupovaara-Seuran   
Europa-Nostra-palkinto 

Kotiseutupäivien osanottajat hajaantui-
vat  keskustelukammareihin pohtimaan 
erilaisia aiheita. Tuupovaara-Seurasta 
kertoi Anne Meriläinen  seuran äsket-
täin  saaman Europa Nostra-  palkinnon 
hankkimisesta. Pienimuotoisesta yhtä 
kuntaa käsittäneestä hankkeesta  korjaus-
ja koulutushanke  laajeni 2009-2011 kä-

sittämään Joensuun seudulla neljä kuntaa. 
Kaikissa kunnissa työskenteli 4-6 hengen 
porukka ja kaikkiaan korjattiin 32 raken-
nuskohdetta.  75  pitkäaikaistyötöntä suo-
ritti korjausrakentamisen näyttötutkinnon, 
osa heistä on perustanut oman yrityksen ja 
yksi tyttö opiskeli rakennusmestariksi.  

Ilman osaavaa taloudenhoitajaa ja byro-
kratian selättäjää   1,7 miljoonaan euron 
budjettiin päätyneestä hankkeesta tuskin 
olisi selvitty, mutta hän  olikin tilitoi-
miston omistava ammattilainen. Alkuun  
nihkeästi suhtautunut Joensuun kaupunki 
innostui, kun totesi palkkarahoja saatavan 
takaisin Ely-keskukselta. Loppujen lopuk-
si kaupunki säästi Kela-maksuina huomat-
tavia summia. 

Tuupovaara-Seura sai vastaanottaa  
Europa Nostra-palkinnon alkukesällä ke-
väällä. Syyskuussa heille on tulossa tu-
tustumaan vastaavan palkinnon saaneita  
vieraita Norjasta. 

Mikkelin kaupunginhal-
lituksen puheenjohtaja Arto 
Seppälä, EU:n komission 
varapuheenjohtaja komissaari 
Olli Rehn ja Suomen Kotiseu-
tuliiton puheenjohtaja Pekka 
Laaksonen avajaisjuhlan 
etupenkissä. 

Vuoden kotiseututekona palkittiin Pirkkalan polkuja ja perinteitä esittelevä nettireitti, 
Vaasan kaupunginosana Asevelikylä sekä Turun kaupunginosaaviikot.  Palkittujen 
edustajina edessä vas. Markku Ahonpää Vaasasta, Terhi Hannula Turusta ja koordi-
naattori Pirjo Jukarainen Pirkkalasta.
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11 kotiseututyön ansiomitalia 
Kotiseutupäivien pääjuhla,  Kotiseu-

tugaala oli  lauantai-iltana  torin laidassa  
kauppakeskus Stellan Tähtitorilla.   Juh-
lan juonsi näyttelijä-kirjailija  Manuela 
Bosco, esiintyjinä marsalkka Mannerheim 
Timo Närhisalo,   Duo Mitrej, Mikkelin 
kaupunginorkesteri, Mikkelin revyyteatte-
ri ja teatteriryhmä Avalon.    

Kotiseutuliiton korkeimpana kunnian-
osoituksena jaettiin 11 kotiseututyön an-
siomitalia. Sen saivat mm. Helga Ylönen 
Suonenjoelta ja Hannu Hyyrinen Pieksä-
mäeltä.  

Kihlakunnan ulosottomies Helga Ylö-
nen on tehnyt kotiseututyötä 1970-luvul-
ta lähtien. Hän oli  10 vuotta Suonenjo-
ki-Seuran puheenjohtajana ja Lempyyn 
kylätoimikunnan sihteerinä niinikään 
vuosikymmenen. Vuodesta 1998 hän on 
toiminut kotiseutuoppaana Suonenjoki-
Seuran viidesluokkalaisille järjestämillä 
kotiseuturetkillä.  Hän on ollut toimitta-
massa historian luentosarjoja ja julkaisuja. 

Opetusneuvos Hannu Hyyrinen on teh-
nyt elämäntyönsä koulumaailmassa 1961-
1971 kansakoulunopettajana ja koulun 
johtajana sekä 1971-2002 koulutoimien-
johtajana. Hannu Hyyrinen oli Pieksä-
mäki-Seuran puheenjohtaja 2003-2011 ja 
varapuheenjohtaja vuodesta 2012.  2005-
2009 hän oli Kotiseutuliiton valtuuston jä-
sen. Hän on pitänyt luentosarjoja vanhois-
ta rakennuksista, 
koonnut valokuva-
näyttelyjä ja koti-
seutujulkaisuja sekä 
käynnistänyt Piek-
sämäen kotiseutuar-
kiston kokoamisen. 

Teksti ja kuvat: 
EILA OLLIKAINEN 

Kotiseutukammarin keskustelujen alkua odot-
tamassa (vas.) Varkauden museon vs.johtaja 
Jarmo Koponen, amanuenssi Marianna Falken-
berg Kuopion Isänmaallinen seura, talousjohta-
ja  Leena Jalkanen Sisä-Savon perinneyhdistys 
ja kotiseutuneuvos Anna-Liisa Happonen Savon 
kielen seura.    
Kuvassa vasemmalla kotiseutupäivien juliste.

Mikkeli-Seuran julkaisemaa postikort-
tikirjaa menneen Mikkelin nähtävyyksistä 
esittelee Marja-Liisa Pätilä. 

Suomen Kotiseutuliitto on antanut slau-
sunnon Kunnallishallinnon rakenetyöryh-
män selvityksestä Elinvoimainen kunta- ja 
palvelurakenne. Liiton näkymyksen mu-
kaan ”ministerikierroksen” aikana ja jo 
ennen sitä syntynyt keskustelu osoittaa, 
että kyse on huomattavasti laajemmasta 
ongelmakentästä kuin teknisluonteisesta 
kuntaliitos- ja aluekehitysprosessista. 

Pääasiallisesti kritiikissä kyse on otak-
sumasta, että kuntakuulemisesta huoli-
matta uudistusprosessi tullaan osin toteut-
tamaan lainsäädäntöteitse ilman kuntien 
itsensä suostumusta.

Suurin kohu koskettaa kuitenkin kunta-
uudistuksen mentaalista tasoa. Suomalai-
nen kuntaidentiteetti ja kuntalaisen suhde 
kuntaansa on pitkäaikaisen kehityksen tu-
losta. Kunta asuinalueena ja sen osa-alu-
eet nimettyinä kotiseutuina ovat ihmisille, 
asukkaille, tärkeämpiä kuin muodolliset 
hallintorakenteet.

 Suomi asuinmaana on jakautunut sel-
västi merkittyihin ja rajoitettuihin koko-
naisuuksiin, jotka ovat asukkaille tuttuja 
ja turvallisia, joilla on ”paikan henki” ja 
jotka muodostavat todellisuuden, jossa 
osataan ja halutaan olla.

Kulttuurisektorilla selvitys sisältää lä-
hinnä koulutuspalvelujen kartoituksen ja 
lähtökohtana on aivan oikein se, että pe-
rusopetuspalveluiden järjestämisen tavoit-
teena on sivistyksellisten perusoikeuksien 
yhdenvertainen turvaaminen. Laadukkai-
den ja yhdenvertaisten perusopetuspalve-
lujen järjestämisen edellytyksenä on riittä-
vä taloudellinen ja toiminnallinen vakaus. 
Sama vakausvaatimus koskee laadukkai-
den ja yhdenvertaisten kirjasto-, kulttuu-
ri-, nuoriso- ja liikuntatoimen palvelujen 
järjestämistä. 

Suomen Kotiseutuliitto haluaa lausun-

Kuntauudistuksessa säilytettävä 
kuntalaisten identiteetti

nossaan erityisesti kiinnittää huomiota 
niihin toimenpiteisiin, jotka auttavat mah-
dollisissa kuntaliitoksissa katoavien kunti-
en ja syntyvien uuskuntien asukkaita koh-
taamaan nämä muutokset ja sopeutumaan 
uudentuviin identiteettirakenteisiin.

Meikäläinen ja naapuri 
Vanhassa kuntajärjestelmässä samas-

tuminen kuntaan oli samastumista mei-
käläisyyteen – vastakohtana erottuminen 
toisista, naapureistakin. Mm. suomalai-
sen kansanperinteen rikas kölliperinne, 
naapurihuumori, todistaa, miten vahvasti 
meikäläisyys suhtautuu toiseuteen ja mi-
ten tämä on vaikuttanut meikäläisyyden, 
kuntalaisidentiteetin syntymiseen. Toi-
saalta voidaan kuntaidentiteettiä katsoa 
kuntakokonaisuuden kannalta. Kunnilla 
on omat mielikuvat itsestään, omat brän-
dinsä, joilla kuntia markkinoidaan asuin-
paikkoina kuin toiminnallisina talousko-
konaisuuksina. 

Suomen Kotiseutuliito näkee, että 
kuntaliitosten vaikutusta tulee tarkastel-
la toisaalta kuntalaistasolla ja toisaalta 
kuntatasolla. Kun identiteettikerrostumat, 
eurooppalaisuus, kansallisuus, maakun-
nallisuus, kielellisyys, alueellisuus, pai-
kallisuus määrittävät ihmisen minäkuvan 
muotoutumista ja sen tarjoamista toisille, 
on niille tarjottava mahdollisuus. Paikal-
lisuutta tulee vaalia samalla kun haetaan 
niitä symbolijärjestelmiä, jotka mahdollis-
tavat kuntatason kaksoisidentiteetin, suur-
kunnan ja sen alla olevan alueellisen tai 
paikallisen ”pitäjäläisyyden”. 

Paikannimistö tulee säilyttää
Kuntamurroksessa tulisi paikannimistö 

voida säilyttää. Kielitoimisto on esittänyt, 
että uusien kuntien sisällä olevia vanhoja 
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kokonaisuuksia nimitettäisiin pitäjiksi. Se 
onkin yksi historiaan perustuva ratkaisu. 
Kotiseutuliiton näkemyksen mukaan täl-
lainen mentaalinen välitaso suurkunnan 
ja paikallisyhteisön välillä on pyrittävä 
säilyttämään niin nimistössä kuin identi-
teettitaustana. On kyseenalaistettava tapa 
poistaa tienvarsikyltit, jotka kertovat lak-
kautettavien/liitettävien kuntien perintei-
sistä rajoista.

Suomen Kotiseutuliito esittää, että kun-
tauudistuksissa paikannimistöön ja niiden  
taustalla olevaan kulttuuriperintöön kiin-
nitetään huomiota. 

Perinteisistä pitäjänrajoista kertovat 
nimikyltit on muutettava ruskeiksi EU-di-
rektiivin mukaisiksi kulttuuriperintöopas-
teiksi ja tienviitat entisiin kuntakeskuksiin 
on säilytettävä.

Kuntavaakunoista  
kotiseutuvaakunoita

Merkittävä osa kuntaidentiteettiä ovat 
kuntasymbolit, joista jo käytyjen liitos-
prosessien aikana ovat esiin nousseet kun-
tavaakunat, kotiseutuviirit, kotiseutulaulut 
ja muut meikäläisyyden merkit. 

Lakkautettavien kuntien kuntavaaku-
noista on valtuustopäätöksillä tehtävä 
kotiseutuvaakunoita ja annettava niiden 
käyttöoikeus ja käytön valvonta paikal-
lisyhteisölle, ensisijaisesti kotiseutuyh-
distykselle. Kotiseutuliitolla on valmiudet 
ohjeistaa yhdistyksiä tässä työssä.

Katoavien kuntien kulttuuriperinnön ja 
-historian kerääminen, tallentaminen ja 
tutkiminen sekä julkaiseminen ovat kysy-
myksiä, jotka liitosprosesseissa tulee nos-
taa esiin. 

Kotiseutuarkistot  
säilyttävät mennyttä

Kotiseutuliitto esittää, että toimintansa 
lopettavan kuntakokonaisuuden historia 
on kirjoitettava siihen hetkeen, kun toi-
minta itsenäisenä kuntana päättyy. Samal-

la on selvitettävä, mitä tapahtuu lakkautet-
tavan kunnan arkistolle. 

Tähän liittyen on tuettava niitä pyrki-
myksiä, jotka tähtäävät paikallishistorialle 
merkittävien kotiseutuarkistojen luomi-
seen ja tämän arkistotyön kehittämiseen. 

Uuden kuntakokonaisuuden kehittä-
miseksi on lähdettävä kirjoittamaan sen 
historiaa niin, että liitoksissa syntyneet 
alueelliset kokonaisuudet otetaan näkö-
kulmaksi ja tarkastellaan niiden kehitystä 
perinteisiä pitäjänhistorioita laajemmalti.

 Paikallismuseot toimivat selkeänä pai-
kallista identiteettiä symboloivana insti-
tuutiona. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
asettama paikallismuseotyöryhmä kiinnit-
tänyt asiaan huomiota ja tehnyt toimen-
pide-ehdotuksia, jotka voidaan toteuttaa 
vain paikallisen intressin, museolaitoksen 
ja valtiovallan yhteishankkeina. 

Kotiseudun kulttuurihistorian ja -perin-
nön tunteminen tarjoaa uusille sukupolvil-
le mahdollisuuden oman kulttuuritausta 
ymmärtämiseen ja on samalla lähtökohta 
kohti kulttuurisen monimuotoisuuden ym-
märtämistä ja moniarvoista kansainväli-
syyttä.

Paikallisten yhteisöjen  
tulevaisuus turvattava

Paikallisuuteen liittyy myös suomalaiselle 
kulttuurille luonteenomainen yhdistystoi-
minta kansalaistoiminnan eri sektoreilla. 
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota sel-
laisiin yhteisöllisen toiminnan muotoihin, 
jotka tukevat paikallisuutta ja tarjoavat 
asukkaille samastumismahdollisuuksia. 
Paikallisesti toimivien yhteisöjen olisi 
myös hakeuduttava yhteistyöhön keske-
nään.

Kuntaliitosten myötä yhdistetään hal-
linnollisesti myös kulttuuri-, nuoriso- ja  
liikuntatoimet. Tämä ei saa merkitä niihin 
liittyvän avustustoiminnan resurssien  
heikentämistä vaan avustusresurssit tulee 
edelleenkin suunnata paikallisille toimi-

joille.  Samalla voidaan toki tukea pai-
kallistoimijoiden toiminnallisuuden kehit-
tämistä  laajempaa kuntakokonaisuutta 
palvelevaksi.

Tukea pitäjien aktiivisuudelle 
Paikalliset tapahtumat, pitäjänjuhlat, 

kulttuuriviikot ja -tapahtumat, talkoot ja 
muut  toteutetaan pääsääntöisesti va-
paaehtoisvoimin. Näitä toimintoja tulee 
tukea, mutta  samalla on annettava 
mahdollisuus uuden kuntakokonaisuuden 
omille, uusille  tapahtumamuodoille.

Kuntamuutosprosessiin liittyy myös 
kysymys evankelis-luterilaisen kirkon 
paikallishallinnon kehittämisestä. 

Seurakuntahallinnossa on turvattava 
kirkon peruspalvelujen paikallisuus ja 
suunnattava huomio erityisesti ns. lähi-
kirkkotoiminnan mahdollistavaan hal-
lintomalliin keskitettyjen mallien sijaan. 
Kirkon keskitetyssä paikallishallinnossa 
vallitsee sama lähidemokratian toteutumi-
sen ongelma kuin kuntatasollakin.

Paikallistiedottaminen  
arvolisäveroista vapaaksi

Paikallistiedotuksesta huolehtiminen 
tulee esiin myös kuntaliitosten yhteydes-
sä. Trendinä näkyy olevan, että muodos-
tuva keskusta tai kuntakeskus pyrkii otta-
maan haltuunsa paikallislehdistön, eivätkä 
ilmaisjakelujulkaisut jaksa elää asioimi-
sen keskittyessä suurempiin keskuksiin. 
Paikallislehdillä on kuitenkin suuri mer-
kitys henkisen turvallisuuden kannalta, ne 
kertovat juuri siitä, mistä tavallinen ihmi-
nen on kiinnostunut ja asioista, jotka häntä 
koskevat – ovat tuttuja ja turvallisia. 

Hallituksen on harkittava arvonlisäve-
ron poistamista paikallislehdiltä, näin py-
syisivät tilaajahinnat kohtuullisina.

Paikallistasolla on ymmärrettävä, että 
ainoastaan tilaamalla paikallislehden se 
pysyy hengissä ja tulee säännöllisesti luet- 
tavaksi.

Hyvveepuhumisenviikolla huastetaan 
vaen hyvvee kaekista asioesta: ko-

distamme, perheestämme, ystävistämme 
ja ympäristöstämme, luonnosta ja yllees-
mualimallisista asioesta ja hetkistä.

Viikolla opetellaan huastamaa ja jär-
jestämmää pieniä mukavia hyväntuulen 
sulosoentuisia tuokioeta itelle ja muillek-
kii. Hyvvyys huokuu ja sammaestuu ja 
leviää ryhmistä ryhmii ja valloettaa koko 
mualiman. Näin uskoo viikon ideanikkari 
Erkki J. Vepsäläinen, vaeltava runoilija.

Ajatelaan ja miettitään hyviä asioeta 
joeta meille on tapahtunu. Huastamalla ni-
istä myö  ikkäänku sukkeroejaan ihtemme 
hyvälle piälle ja mielelle ja oumme vala-
miit kohtoomaan, antamaan ja suamaan 
hyvyyttä ja arvostammaa rakkaatta, jota 
meijän ympäristö meille osottaa.

Meijän on käätettävä kaekkija aesteja 
niinku niijen alakuperräenen tarkoetus on 
ollu. Kuunnella luonnon kukkoestusta: 
kukkiin väriloestoo, luonnon vihreettä, 
sinikukkaesen elämänlangan kiertymistä. 
Seorataan aaringonlaskun väriloestoo, 
sinisen hetken harmoniaa, valakoesen lu-
men kerrääntymistä, hymyä lapsen kas-
voella ja vanahuksen kasvojen viisautta.

Katellaan ympäristöömme ja lähheesiä 
immeesiä ympärillä. Antakee kässiinne 
kosketella, halatkee hellästi lähheesiänne.

Sanokee hyvä kaanis ja rohkaeseva 
sana lähheesillenne. Kiittäkee ja iloetkee 
pienemmistäki aeheesta ja hymmyilkee, 
sillä hymy tarttuu ja luo mielihyvvee. 

Hyvveehuastamisseen ei tarvihe siän-
töjä. Hyvvee sua puhu aena ja kaekista 
asioesta ja jatkoo hyväänhuastamista.. 

Muanantaena 19. marraskuuta alotet-
taan.

- Rakkas täättäköö muan hitusen kerral-
laan, runoelija Vepsäläenen komentaa.

Hyvveepuhumisen 
viikko 19. - 25.11 2012
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Pieni hautakappeli seisoo metsän 
siimeksessä omassa hiljaisuu-

dessaan.  Sen ohi johtaa pieni 
kylätie, jolta erkanee pihaan 
parinsadan metrin mittainen 
laatoitettu kävelykuja. Sitä 
reunustaa tammikuja. 

Virolainen mausoleumin 
emäntä, Estike Uibopuu, 
kuten hän itseään tituleeraa, 
ottaa vartijatuvalla hymyil-
len vastaan. Hän tietää miksi 
myös suomalaisia tämä paik-
ka kiinnostaa: mausoleumin 
kryptassa lepää ainoa Suomen 
”päämies”, joka on balsamoitu. 

Hän oli Suomen suurruhtinaskun-
nan kenraalikuvernööri, Venäjän 
Suomen armeijan ylipäällikkö, Venäjän 
sotamarsalkka ja ruhtinas Mihail Barclay 

de Tolly.  Hän on yksi Venäjän kaik-
kien aikojen maineikkaimmista 

sotapäälliköistä. Hän taisteli 
voittoisasti monilla rintamil-
la ja valloitti lukuisia kau-
punkeja. Niistä tässä yhtey-
dessä mainittakoon vain 
Kuopio v. 1808 ja Pariisi v. 
1814.

Uibopuu (suom. ome-
napuu) puhuu yllättäen 

suomea. Hän kaivaa esiin 
suuren rautaisen kyläsepän ta-

koman avaimen, juuri sellaisen 
millaisia meilläkin aikoinaan talol-

listen talojen emännät vyötäröllään 
kansivat.

 Mausoleumin suuret rautaovet ku-
mahtavat äänekkäästi auetessaan. Syksyi-
nen auringonvalo valaisee sisätilaa ja 

valonsäteen laskeutuvat keskellä olevasta 
lattiaukosta suoraa kryptaan. Sen lattialla 
on venäläiseen tapaan seppelöitynä kaksi 
sarkofagia, toinen ruhtinaan ja toinen 
hänen puolisonsa.  Ajassa hy-
pätään 200 vuotta taaksepäin.

Mausoleumilla on  
ikää jo 190 vuotta 

-Mausoleumin on joskus 
sanottu muistuttavan riemu-
kaarta, Estike sanoo. Voisi 
se ainakin symboloida sitä, 
hän jatkaa. Todellisuudessa 
se edustaa puhtaan klassista 
tyylisuuntaa.

Sisämiljöö on askeettinen. 
Vain alttariseinää koristaa 
neljän metrin korkuinen mon-
umentti. Se on kuvanveistäjä 
Vassili Demut- Malinovskin 
luomus, koottu graniitista, 
marmorista ja pronssista. Sen 

taustalla olevaan obeliskiin on kiinnitetty 
valkoinen marmoripaasi jonka päälle so-
tapäällikön kullattu rintakuva on asetettu. 

Nelisentuhatta henkilöä  
käy muistamassa ruhtinasta,  

kenraalikuvernööriämme vuosittain

Kuopion 
ja Pariisin  
valtaajan ruumis  
lepää balsamoituna  
Virossa mausoleumissa

Estike Uibopuu on työssä neljänä päivänä viikossa. Mar- 
ras- ja joulu- ja osan tammikuuta mausoleumi on suljettu.

Sarkofagit näkyvät lattia-
aukosta sisätilaan.

Neljä metriä korkea alttari-
veistos täyttää alttarin. Sen 
jalustaa koristaa upea reliefi. 
Keskelllä valkoinen marmori-
paasi, jalusta, jonka päälle 
ruhtinaan rintakuva on kiin-
nitetty.

Suomen Armeijan ylipäällikkö, järjestyksessään toinen Suomen kenraalikuvernööri, 
ruhtinas Barclay de Tolly lepää tässä mausoleumissa Helmen kunnan Jögevesten 
kylässä Etelä Virossa. Rakennuksen on suunitellut Apollon Shchedrin ja se valmistui 
vuonna 1823 Tollyjen kartanon piiriin. Kartano tuhoutui täydellisesti viime sodissa.
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Obeliskin yllä on seitsemän tähteä, 
jotka symboloivat seitsemää de Tollyn 
Napoleonia vastaan käymää ja johtamaa 
sotaretkeä. Oikealla pronssinen sotataidon 
jumala Pallas Athene kannattaa voiton-
seppelettä Tollyn pään päällä. Vasemmalla 
on taas klassinen sureva naishahmo, 
”Äitivenäjä”.

Monumentin ”kivijalkaan” on upotettu 
kookas pronssiin valettu reliefi. Siinä hui-
pentuu sotapäällikön kunniallisin saavu-
tus, Pariisin valtaaminen ja voitto Napole-
onista keväällä 1814. 

Siinä sotaa johtava ylipäällikkö laukkaa 
adjutanttinsa, luutnantti F.W. von Bergin 
kanssa joukkojensa etunenässä Pariisiin 
31.3.1814. Ratsut tallaavat Napoleonin 
pakenevia joukkoja jalkoihinsa. Taustalla 
häämöttää jo Montmartren kukkulat. 

Myös tuosta pronssiin valetusta Tollyn 
adjutantista Friedrich Wilhelm von Ber-
gistä tuli niin ikään Suomen kenraaliku-
vernööri (1855- 1861). Ja hän oli paljon 

muutakin kuten Helsingin yliopiston vara-
kansleri. Hän loi Suomeen maatalouden 
peruskoulutuksen perustaen maamieskou-
luja eripuolille Suomea ja olipa hän uudis-
tamassa Suomen ritarihuoneistoa. Bergien 
suku merkittiin sen jäseniksi kreivillisenä 
sukuna numerolla 11. 

Todella ainutlaatuinen reliefi; kaksi 
Suomen kenraalikuvernööriä ratsailla val-
taamassa Pariisia!  Tämä hetki kuuluu jo 
sarjaan ”uskomattomia sattumia”. Muuten 
de Tollyn adjutanteista paria lukuun ot-
tamatta kaikki kaatuivat taisteluissa. Tolly 
itse haavoittui kaksi kertaa lievästi käteen.

Säilyi sodissa
Vaikka mausoleumin vierellä käytiin 

ankaria taisteluja kesällä 1944, se säilyi 
ehjänä, mutta ei miehitysvaiheissa täy-
sin koskemattomana. Eleonora-puolison 
sarkofagi oli murrettu auki ja ryöstetty 
ruhtinattaren koruaarteet. Ketkä sen 
tekivät, on jäänyt epäselväksi. 

-Venäläiset syyttävät saksalaisia 
ja päinvastoin, Uibopuu sanoo. 
Venäläiset sen kuitenkin sulkivat 
uudelleen sodan jälkeen. 

 Molemmat sarkofagit on 
kunnostettu vuosituhannen 
taiteessa. Ne siirrettiin renovoi-
taviksi Tallinaan, jossa ne avat-
tiin 1990-luvun lopulla. Asiantun-
tijoiden yllätykseksi sotapäällikön 
ruumis oli sotilasunivormuun puettuna 
ja säilynyt erinomaisesti. Puolison sarko-
fagin murtovauriot on samassa yhteydessä 
korjattu. 

Kryptassa oli varattu tila myös so-
tapäällikön ainoalle lapselle – pojalle 
Ernst Magnukselle (1789 – 1871) ja 
hänen puolisolleen Leocadielle (1807 – 
1852).  Poika ei halunnut mausoleumiin. 
Tähän hänen tiedetään sanoneen: ”En ole 
isäni arvoinen”.

Syntyi Liivinmaalla, 
sukujuuret Skotlanissa

Liivinmaalla syntynyt maineikas tsaari 
Aleksanteri I:n sotapäällikkö de Tollyn 
ansioitui hyvin monilla rintamilla eripuo-
lilla Eurooppaa. Hän johti seitsemän 
taistelua Napoleonia vastaan mm. Boro-
dinossa, jossa juuri vietettiin massiivisia 
200-vuotisjuhlallisuuksia. Hänen sotilasu-
ra huipentui Pariisin valtaamiseen jolloin 
hän sai myös ruhti-
naan arvon.

Sittemmin de 
Tolly menehtyi 
sydänsairauteen 57 
vuoden ikäisenä. 
Hän kuoli matkal-
laan hoitolaitokseen 

nykyisen Kaliningradin alueel-
la, Chernyakhovskin (ent.Instel-

burg) kaupungissa. Siellä hänellä 
on kaksi muistomerkkiä, ratsasta-

japatsas keskustassa ja obeliski sillä pai-
kalla missä hän kuoli. Hänen sydämensä 
on balsamoitu ja haudattu obeliskin juu-
reen. Uibopuu kertoo, että viime vuoden 
elokuussa obeliskin kivijalkaa oli mur-
rettu ja ruhtinaan sydän ryöstetty. 

Mausoleumi on Tollyjen  
kotitilalla Valgamaalla

Barclay de Tollyn leski Eleonore von 
Smitten halusi balsamoida puolisonsa ruu- 
miin ja rakennutti tätä varten kotitilansa 
Jögevesten kartanon piiriin mausoleumin, 
mikä on säilynyt meidän päiviimme saak- 
ka. Kartano oli Helmen kunnassa Välke-
Emajoen varrella kolmisekymmentä kilo-
metriä Valkan kaupungista pohjoiseen. 
Siellä ruhtinaspari vietti viimeiset vuoten-
sa.

Vuonna 1823 valmistunut mausoleumi 
on ainoa rakennus, mikä silloisen kar-
tanon rakennuskannasta on enää jäljellä. 

Kaksi kenraalikuvernööriä etualalla.Krei- 
vi Barclay de Tolly osoittaa marsalkkan- 
sauvallaan perässään ratsastavalle adju- 
tantti F.W. von Bergille tietä Pariisin 
Montmartelle. Demut- Malinovskin prons- 
sireliefi vuodelta 1823. 

Replikat Tollyn rutinaankruunusta, 
kypärästä, miekoista ja kunniamerkeistä. 
Alkuperäiset ovat Eremitaasissa Pietarissa.

Ruhtinas de Tollyn 
tammesta valmistet-
tu sarkofagi vas. ja 
hänen puolisonsa 
mustaan samettiin 
verhottu oikealla.

Kenraalikuvernööri Friedrich W. 
Berg, ei käyttänyt nimessään 

enää saksalaisuudesta kertovaa 
von-liitettä kun suku liittettiin 
ritarihuoneen jäsenistöön.
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Näin sotapäällikkö Barcley de Tollysta tuli 
yksi tunnetuimpia Viron historiaan liit- 
tyviä henkilöitä. 

Mutta kenties hänellä on syvempikin 
kytkentä Viroon, nimittäin viimeisimmän 
tiedon mukaan hän olisikin syntynyt vai-
monsa kotikylän naapurikylässä Luhde 
Grosshofin kartanossa. Tämä kartano on 
edelleen pystyssä. Suomalaissotilaille, 
”Pohjan pojille” se tuli tutuksi ns. Pajun 
taisteluissa, joka käytiin juuri tämän kar-
tanon maastossa. 

Vanhemman tiedon mukaan Tolly syn-
tyi Liettuan puolella, mutta sekään ei aivan 
varma ole kuten ei hänen syntymäpäivän-
säkään, mikä lähteistä riippuen vaihtelee 
jopa viidellä vuodella.     

Mausoleumin viereen on neuvostoval-
lan aikana 1973 pystytetty Välke-Emajoen 
taisteluissa 1944 kaatuneiden neuvostoso-
tilaiden muistomerkki. Siihen on kaiver-
rettu kaikkien n. 300 neuvostosotilaan 
sekä yhden virolaisen nimet.

Kaksi kertaa Kuopiossa
Tollyn sotaretki Savoon oli enem-

mänkin sivuseikka. Hänen joukkojensa 
päätehtävä oli Pohjanmaalla työntää Ruot-
si-Suomen joukot Pohjanlahden yli. 

Sodan ylimmän johdon (Buxhoevden) 
määräys oli, että Tolly hillitsee men-
nessään Sandelsia ja jatkaa Kuopiosta pi-
kapäin Pohjanmaan suuntaan.

Käännytettyään Sandelsin joukot takai-
sin Toivalaan Tolly marssitti omat jouk-
konsa Rautalammin kautta Laukaalle, 
jättäen Kuopion jo täällä olleiden venäläis-
joukkojen hallintaan. 

Ollessaan Rautalamilla hän sai viestin, 
että Kuopiossa ei kaikki olekaan niin hy-
vin kuin piti. Sandels käytti tilaisuutta hy-
väkseen ja yritti toistamiseen saada Kuo-
pion haltuunsa.

Tolly teki Rautalammilla omapäisen rat-
kaisun vastoin ylipäällikön siunausta. Hän 
käski pääjoukkonsa edetä Pohjanmaalle ja 
päätti itse palata yhden eskadroonan tur-
vin takaisin Kuopion auttamaan pulaan 
joutuneita maanmiehiään. 

Viikossa tilanne rauhoittui ja Tolly 
jätti Kuopion suuntanaan Rautalampi ja 
Pohjanmaa.

Teksti ja kuvat: JUKKA NYKÄNEN

Suomessa vain  
kaksi mausoleumia 

Suomessa on tiettävästi vain kaksi 
mausoleumia eli hautakappelia, joissa 
vainaja on balsamoituna. Tunne-
tumpi niistä on nuoren 11-vuoti-
aana vuonna 1898 tuberkuloosiin 
menehtyneen Sigrid Juseliuksen 
mausoleumi Porin hautausmaalla. 

Toinen on tätä vanhempi, Suomen 
suurruhtinaskunnan korkeimpiin 
virkamiehiin lukeutuneen ministerival-
tiosihteeri (1811-1841) Rober Henrik 
Rehbinderin mausoleumi Paimoissa 
Pyhän Jaakobin kirkkomaalla.

Näiden lisäksi puhutaan Norvajärven 
mausoleumista Rovaniemellä. Edellä 
mainituista se poikkeaa sikäli, että ky-
seessä on noin 2500 saksalaissotilaan 
joukkohauta. 

Murretori Kuopion satamassa avat-
tiin 16.7. perinteisen tavan mukaan 

värikkäästi ja leppoisasti. Olihan juonta-
jana kaikkien savolaisten tuntema Seppo 
Kononen – Kono. 

Savon kielen seuran 30-vuotistaipaleel-
la tapahtuma oli 13. Sinä päivänä Jar-
mo-isännän kanssa asioimme ensin 
AgriMarketissa ja muissa maaseudun 
palvelupaikoissa ja tulimme kymmenen 
minuuttia ennen avaushetkeä paikalle. 

Hämmästyimme yleisömäärää, joka 
täytti torin pitkät penkit. Murretori on nyt 
saanut pysyvän suosion, jota ilman kesä 
ja heinäkuu ei enää tuntuisi ”savolaisen 
mielekkäältä.” Tottunut kävijä ja uudet 
murteen ystävät jäisivät kaipaamaan mur-
reilmaisun antia, sen suomaa voimavaraa 
ja innoitusta. 

Viikon kestävän tapahtuman aikana 
myös nauruhermoja tullaan testataamaan 
monta kertaa. Ja Karjalaisten päivänä 
19.7. ystävämme karjalaiset pagisevat ja 
pajattavat kaikkien iloksi ja ratoksi.  

Avajaisten ohjelmassa oli Vehmersal-
men laulu- ja soittoryhmän esitys, jonka 
tekijäksi mainittiin Tuntematon. Mutta 
alkuperäiset veh- 
m e r s a l m e l a i s e t  
heti hoksasivat, et-

tei laulujen sanoittaja voinut olla paik-
kakuntaisille vieras; vehmersalmelaiset 
laulajat olivat nyt juurillaan. Vaikka laulu 
ja laulut esitettiinkin ”Suhmuran Santran” 
nuottien mukaan ja Martti Monosen haita-
rin säestyksellä, sen pohjasävy on sydäntä 
koskettava. Se on raivaajakansan taistelua 
olemassaolostaan. Se on työtä itsekunkin 
perheen toimeentulon turvaamiseksi. Se 
on saaristokansan hengen perua. Se on 
sitkeiden sukujen historiaa,joka ei katoa 
elämän arvojen myllerryksessä. Kaunein-
ta on, että raadannan ohessa mukana on 
myös idylliä, tunnelmaa ja rauhoittavaa 
kesäistä suvantoa. Elämän todellisuus on 
puettu tässä laulun sanoihin ja satuttaviin 
rytmeihin. 

Taitavia esiintyjiä olette Suoma Ko-
ponen, Marja-Liisa Pekkarinen, Aila 
Leinonen ja Pirjo Mönkkönen. Samoin 
lämpimät kiitokset teille, miesesiintyjät. 
”Te teitte sen” - niinkuin on tapana sanoa. 
Toivoisi, että esitys olisi tallennettuna ja 
saatavana esimerkiksi joulumyynnissä. 

AUNE RÄSÄNEN, Vehmersalmi

Vehmersalmelaiset kuin 
omilla juurillaan

”Uskollisuus ja 
kärsivällisyys” 
oli ruhtinaan 
tunnuslause. Se 
on valettu myös 
mausoleumin 
fasadikolmioon.

Vehmersalmelaisten 
ryhmä esiintyi  
murretorilla Matti 
Monosen (haitari) 
ja Mikko Harti-
kaisen “kantoaal-
loilla”. Oik. Suoma 
Koponen, Marja-
Liisa Pekkarinen,  
Aila Leinonen ja  
Suoma Mönkkönen. 
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Evakkojen levittäytyessä Kuopion tie-
noille 1940-luvun alussa, muutoksen 

imussa tunkeutui kaupungin kouluihin 
myös tulijoiden karjalainen olemus ja asuk- 
kaiden tajuntaan sen heimopiirteitä ja –
tapoja. Kuopio oli evakkotien päätepiste 
myös Niemisen perheelle ja vähitellen 
kaikki viisi lasta ilmestyivät myös Yhteis-
kouluun. Kolme on nyt täällä paikalla. 

Ensimmäisen kerran saavuin Kuopi-
oon kiskoja pitkin. Askeleet pysäytti jo 
asemarakennuksen ylätasanteella taka-
seinän peittävä piirros. Taiteilija Oki 
Räisäsen luomana siinä seisoi savolai-
sisäntä emäntineen radiomaston juurella 
ja julisti:Kuopio’ iäjn kuuluu ylinnä muali-
man konsertissa!

Sanat eivät olleet kotikieltäni, mutta sa-
noma upposi syvälle nuoreen, myönteiseen 
mieleen. Tuli tunne, että evakkopoika oli 
nyt oekeessa patteessa.

Oppikoulun alaluokilla käsitys toistensa 
ymmärtämisestä oli avartunut, kun ruotsi, 
ensimmäinen vieras kieli – jota opettajat 
kyllä kutsuivat kotimaiseksi – avasi uu-
sia näköaloja. Lukioaikana satuin Ruot-
siin kesärengiksi paikkaan, jossa suomea 
ei osannut kukaan ja tapahtui uusi avar-
tuminen, kun huomasin  jo ajattelevanikin 
ruotsiksi.

Joitakin vuosia myöhemmin renkikesä 
osoittautui hyödylliseksi. Pääesikuntaan 
siirrettynä piti saada todistus ruotsin kie-
len taidosta. Kehotettiin kyselemään kou-
luhallituksen ruotsinkielisestä osastosta.  

Esko Niemisen puheenvuoro  
Kuopion yhteiskoulun  
juhlalounaalla 26.5.2012

120-vuotiaalle  
koululleni

Arvelin, että paras aloittaa kysely heti 
ruotsiksi. Puhelimeen vastasi joku Mi-
kander ja sovittiin tapaamisesta. 

Arvokkaan näköinen herra osoittautui 
uteliaaksi kouluneuvokseksi, jonka into 
kasvoi, kun sai tietää, että olin Yhteiskou-
lusta ja opettajani oli ollut ”Kaju”, jonka 
sanoi tuntevansa hyvin. Kesken kaiken 
Mikander pyöräytti tuolinsa kohti kirjoi-
tuskonetta, rullasi paperin telalle ja sanoi 
kirjoittavansa todistuksen. Sanoin, että 
kun se pitäisi saada sekä suullisesta että 
kirjallisesta taidosta. ”Tja, men nog kan 
jag ganska klart se, att premiärlöjtnanten 
kan mycket bra både tala och skriva svens-
ka.”

Kuopion kasarmi oli jo laajentanut mur-
retajua, sillä sotien päätyttyä varuskuntaan 
hakeutui perheitä useista maakunnista. 
Opittiin kunnioittamaan oikeutta toistensa 
ilmaisutapaan.

Puhetyyli olisi kyllä jäänyt sekamels-
kaiseksi ilman loistavia suomen opettajia. 
Pohjan loi mainio Helvi Hakala ja luki-
ossa työtä jatkoi Jorma Korpela, jonka 
antaumusta ja käsittämättömän oivaltavaa 
opetustyyliä ei ole lakattu ylistämästä ja 
jonka kirjallinen tuotanto edelleen vede-
tään esiin, kun keskustellaan suomen kie-
len korkeimmista saavutuksista..

Kouluympäristössä kehittyi käsi-
tys, että ihmisten kanssa on hyvä käyt-
tää sitä puhetapaa, jo◊ hon he ovat 
tottuneet.Tulkinta on peräisin lukio-
vuosilta, kun Kuopion teiniyhdistys 

lähetti myöhemmin Kuopion hovi-
oikeuden presidenttinä toimineen Esko 
Kilpeläisen ja minut Riihimäelle osal- 
listumaan liiton harrastuspäiville. Kou-
lumme oma kasvatti, teatterineuvos Sakari 
Puurunen piti juhlaesitelmän. Se huipentui 
päätelmään ”kukaan ei voi sanoa puhu-
vansa täydellisesti mitään kieltä, ellei 
kirjakielen lisäksi osaa vähintäin yhtä 
murretta!”

Ympärillämme kieltä hallitsee savo. 
Se on murteista ilmaisuvoimaisin, värik-
käin, monipuolisin ja hauskin puhua. Kun 
sanon näin syntyperäisenä ja sielultani 
täysverisenä karjalaisena, toivon taustani 
vakuuttavan teidät savon murteen syväl-
lisyydestä, arvosta ja kestävyydestä.

Eivät suomen opettajamme tietenkään 
hyväksyneet murteita koulutunneilla. Eivät 
he minun muistaakseni silti kieltäneet nii-
tä puhumasta vapaa-aikoina, edes väli-
tunneilla. Eräät toisheimoiset vanhem-
mat olivat tosin - eräät jopa selkäsaunan 
uhalla - kieltäneet lapsiaan opettelemasta 
moista puhetapaa. Opettajamme olivat va-
listuneempia ja ymmärsivät puhekielen il-
maisujen johtavan laajempaan kielen hal-
lintaan, - Se oli tietysti Sakari Puurusenkin 
viestin tarkoitus.

Lähemmin tutuksi Puurunen tuli pari 
vuotta myöhemmin, kun Rauni Mollberg  
ohjasi teiniyhdistykselle Per Lagerqvistin 
näytelmän Antakaa ihmisen elää. Osallis-
tuimme sillä Helsingissä näytelmäkilpai-
luun ja tulimme toiseksi. Puurunen, arvos-
telulautakunnan puheenjohtaja,  tykästyi 
esitykseen ja kutsui meidät tutustumaan 
Kansallisteatteriin, jossa tunnusti, että 
voitto olisi kuulunut meille, mutta sitä ei 
tohdittu antaa aiheen vakavuuden vuoksi. 
– Todettakoon, että roolihenkilöinä olivat 
mm luokkakaverukset Matti Mänttäri,  
Jyrki Mäntylä ja Yrjö Jäntti Jeesuksena,  
Juudas Iskariotina ja norjalaisena vasta-
rintamies Richardina. Itse olin lynkattu 
neekeri Joe ”jolla oli saxofoni” ja oman 
monologini aikana koin lyhyen näytteli-

jänurani huippuhetken: Polvilleni pudon-
neena, kuvattuani lynkkaamisen, nostin 
hitaasti katseeni lattiasta. Katse osui 
toisessa rivissä istuneeseen luokkakaveri 
Reijo Juntuseen, joka puristi edessä ole-
van tuolin selkänojaa rystyset valkoisina, 
silmät kauhun laajentamina. Silloin tun-
sin, että en ollut Esko Nieminen. Olin 
neekeri Joe, jolla oli saxofoni…  

Suvaitsevuus puhetapaa kohtaan ei kyl-
lä yltänyt oppilasyhteisöön. Vierastettiin 
kaveria, joka puhui eri lailla kuin mihin 
paikkakunnalla oli totuttu. Oli siis savo-
laistettava oma ilmaisu eli opeteltava uu-
sia sanontoja ja lausumista. Vähitellen 
laatokankarjalaisittain soljuva liukuma 
väistyi puheesta vokaalisointujen, mul-
jausten ja loppukahdennusten tieltä.

Sysäys syvempään murretajuun tuli sa- 
von sanakirjojen tekijältä, Unto Eskeli-
seltä, hänen johtamassaan Maaningan Hui- 
luuruppeemassa ja siellä tavatulta mur-
teen tutkijalta, professori Ahti Rytköseltä. 

Kalle Väänäsen runot johdattelivat 
edelleen, kun huomasin, että murre olikin 
peite, joka ovelasti suojeli savoa ulkopuo-
lisia vastaan. Tajusin, että huumori, joka 
tuntuu outona kutkana kuulijan mahan 
pohjassa, kätkee oudolta olojen ja ihmis-
luonteen oivaltamisen – esimerkkinä vaik-
ka runot Pyykkirannalla  tai Lapsuuvem 
muestoja  Ulkopuolinen aitautuu murteen 
hauskuu-den sisään hekottelemaan. Perim- 
mäinen ilmaisun herkkyys ja kauneus pii-
loutuvat.

Vielä sanoisin, että Matti Lehmosen Ka-
levala savon kielellä olisi nostettava arvos-
tetumpaan asemaan, sillä hän teki savon- 
noksellaan sen, että Lönnrotin vuosien 
saatossa vaikeatulkintaiseksi muuttuneen 
eepoksen kieli tuoreutui ja palasi ihmisten 
keskelle. 

Kun: Louhi, Pohjolan emäntä, ristikuu-
lustelee Manalaan tulleen, venkoilevan 
Väinämöisen perusteita tivaten mahta-
vasti  ”kerro totta, Väinämöinen, mi sinun 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊

◊  ◊  ◊  ◊  ◊

◊  ◊  ◊  ◊  ◊
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Manalle saattoi!” niin Lehmonen kääntää 
sen ajallemme  läheisemmin: ”elä Väenö 
vätystele, sano, niinku on asija!”

Savon kielen seuran murreviikon juon-
tajana pidin kilpailuja, joissa vierashei-
moiset saivat yrittää kirjakielisen lauseen 
sanomistä savoksi. Kerran savonnettavana 
oli lause ”Maantietyön tietyömaan työ-
maatie”.

Ei osattu. Olin jo luopumassa, kun kuu-
lin takaani kysymyksen: ”Saisiko miniäni 
yrittää”? Vastasin, että sopii, jos miniä ei 
ole savolainen. Nainen osoitti vierellään 
olevaa kaunista, ryhdikästä nuorta naista, 
jonka ihon väri oli kahvin ruskea  Ojen-
sin mikrofonin, siitä kuului Keniasta tul-
leen rouva Beatrice Kraftin virheettömällä 
intonaatiolla: ”Muantietyön tietyömuan 
työmuatie!”

Murteiden siunauksellisuudesta kielten 
oppimiselle olen vakuuttunut. Kosketus 
toiskielisiin ja  vieraisiin murteisiin saa 
syntymään tajun oikeaan ilmaisuun, jol-
loin puhe vapautuu ja avautuu tie ajatella 
sillä kielellä tai murteella, jolla sanottava 
menee parhaiten perille, sillä 

Niin talkkunassa kuin murteissa
Piilee alkuvoima ja terveys.
Mutta miksi aivojen uurteissa
yhä kaihertaa tuo erheys,
että talkkunapuuro kera tirripaistin
ei ois hyväksi vatsan ja mielen,
tai murre sekoittais puheaistin 
ja hämärtäis kirjakielen?

Ne on mietteitä mielen harhaisen.
Ei ne edistä, rajoittavatkin.
Tuumat kehitysvaiheen varhaisen
vain sotkevat, hajoittavatkin.
Kyllä tuomarit, lääkärit, opettajat
hyvin puuttuvat elomme rataan.
Vielä paremmin: hetkeks jos lopettavat
ja sallivat aatoksen vapaan.

Piäsin pirkammualaesten kansa kesän 
alussa Ilimajoella kahtomaan Taep-

aleenjok-oopperata. Ennen esitystä kier-
telimme Ilimajoella ja saemme asian-
tuntevoo opastusta paekasta.

Oppaana toemi Jussi Rintasalo. On se 
Ilimajok mielenkiintonen paekka. Kuul-
tiin muun muassa Juakko Ilikasta, Nui-
jasovasta, heijän elinkeinorakenteestaan 
ja nähtiin mielenkiintosija paekkoja. Ajet-
tiin Altia-tehtaan ohite. Viinatehas käätti 
aluks valamistuksessaan perunoo. Tehtaan 
vie-reen olj tehty patsas (Voima ja Vas-
tavoima, Heikki Häiväoja). Paekallinen 
isäntä sen olj sanonna: Kaekkee se viina 
tiettää!

Tiältähän se on kotosin se Tero Pit-
kämäkikii. Ilimajoen pappilan olj suun-

nitellu mänttäläesille tutun niminen,  Wivi 
Lönn. Tullu tiällä tutuks kun se Kaako 
Sorjonen on sitä tuonu esille.

Taepaleenjok-ooppera synty Ilkka 
Kuusiston ja Panu Rajalan yhteishom-
mana. Komppanioihin piälliköt eivät mil-
lonkaan tavanneet. Yrjö Jylhän (Juha Ko-
tilainen)  ja Jevgenij Dolmatovskin (Jyrki 
Anttila) runot saevat taestelupaekakseen 
Taipaleenjoen. Hyvin monj runo olj meille 
tuttu.

Yrjö Jylhä jäe henkisesti loppuiäk-
seen Taepaleenjoelle, mutta runot jäevät 
elämään muistoeksemme.

Siel Savon jookko tappeli....
Täävestä kahtomosta aesti että tala-

visota-teema kosketti syvästi suurta yl-
leisöö. Usseimmalla olj jottae siihen liit-
tyvätä muistoo, omakohtasesti tae perheen 
tae lähheisten kaatta. Väki olj hetkittäin 
hyvinnii liikuttunutta. Välj´aejalla näen 
Ropposen Pekan Pirjo-rouvineen ja 
Tuiremot. Hyö olivat Kuopion ja Leppä-
virran rotariin reissussa. Ite Jorma Hyn-
ninennii olj heijän mukanaan.

Viime aekona on oopperasta kirjutettu 
monesta erj näkökulumasta. Meillä kun 
on nyt semmonen kulttuurjministerj! Jan 
Strandholm, Savonlinnan oopperajuh-
liin tuleva vestivaalijohtaja kirjutti Tal-
looselämässä:

”Suomessa on varmasti paljon ooppera-
faneja, jotka eivät vain vielä tiedä sitä.”

Taepaleenjok-oopperan jäläkeen monj 
oes tienny olevasa sitä, aenakii huomat-

Taepaleenjok - oop- 
pera talavisovasta

◊  ◊  ◊  ◊  ◊

◊  ◊  ◊  ◊  ◊

Enemmän
Himoitsen olla enemmän kuin olen: 
valtias maan, jota nöyränä polen, 
voittaja itseni, myös opas muiden, 
lohduksi sydänten ahdistetuiden,
Himoitsen tehdä enemmän kuin teen: 
taikoa tähtiä pimeyteen, 
loihtia kukkia liejuun ja multaan, 
verhota maan liat helmiin ja kultaan.
Himoitsen nähdä selvemmin kuin näen: 
yön läpi singota, säihkyvä säen, 
ratkoa jumalten salaisuudet, 
tuntea menneet ja tulkita uudet.
Himoitsen käydä kauemmas kuin käyn: 
portille kuulaimman kaikkeusnäyn: 
kirvota kahleista karkean ajan, 
liukua puhtaana pois yli rajan.

(Esityksessä kuultu Yrjö Jylhän runo)

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton syyskokous 10.11. 2012 Rautalammil-
la Törmälässä. Seminaariaiheena käsitellään sosiaalisen median mahdollisuuksia 
kotiseututyössä.                            – Tervetuloa –

Syksyn liittokokous Rautalammila

tavan monj!
Teksti ja kuvat:  

MARJA-RIITTA SAASTAMOINEN

Venäläistä komppanijan piällikköö esit-
täny Jyrki Anttila esityksen jäläkeen.

Patsas Voima ja vastavoima viinatehtaan 
vierellä eli mittee kaekkee se viina tiettää!
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Iltalehti kyseli ronssi-Ruuskasen kuulumi-
sia kolomannella kotimaesella kielellä

Ruuskasen Antti se on mukava mies. Nii-
hän nuo tykkee aatella. Mitalinnii toe arvoki-
soesta. Ja jotenniin semmonen epäsuomalae-
sen olonen, suu käyp lepposasti. Mää ja tiiä 
sen vuoks, ku on savolaenen.

Siitähän se ronssimitalisti tunnetaankin: 
keppi lentää ja murre on levveetä. Muali-
malla Antin pitää aena huastella enklantia, ja 
suomessahhii yrittee huastoo siihen malliin, 
jotta Raamallakkii tajuttaes.

Kovvoo hommoo.
Iltalehtipä suop Pielaveen poejalle huili-

taavon. Nyt rupatellaan äetinkieltä.
Kah, Antti. Hetkipä siitä on vierähtänä, kun 

annoet kepille kyytijä ja piäsit Lontoon rons-
sipallille. Siitä etteenpäen pyöritys on ollu me-
lekosta. Mitenkä out pärjännä?

-Kyllä se melekosta myllerrystä on ollu. 
Puhelin on laalellu, on tullu onnitteluja, kät-
telyitä ja tämmöstä. Muanantaena kummasti 
ramas miestä ja tiistaenakkii vielä. Nyt ruppee 
mies olemaan normaalilla. Sen kesti ku ol mi-
tali kaalassa.

Murrelähettiläs!

Savolaenen sankari!
                           - - - - 
Jottii suomalaeset urheilijat tiijetään siitä, 

että ne huasteloo estoetta omalla murteel-
laan. Mietaan Jussi on kuulu tästä, ja sinäkii 
edustat kommeesti savolaesia, sanovat sinua 
jopa murrelähettillääks. Outko millonkaa jou-
tuna oekomaan kaanista Savon murretta, jotta 
mualimallakii hoksattaes, mittee juttelet?

-Kyllä näessä jossaen tilanteissa on pitäny 
väkisin oekoo sanontoja. Siinä on joskus ollu 
urheilugaalassa risteilyllä ja siellä oot antanu 
haastatteluita, niin on tullu viärinymmärryksiä. 
Kyllä minä oon osannu sen verran muuttoo 
tätä kieltyyliä, että sieltä jokkaenen ymmärtää. 
Kuitennii tässä vielä suht hyvin puhutaan, jotta 
sen kaekki ymmärtää.

Iltalehen toemitus sannootuu  irti kaekista 
mahollisista kielioppivirheistä. Toemittaja on 
Savosta piäkaapunkiin muuttanut elintasopa-
kolaenen. Viärinymmärrysten suhteen vastuu on 
lukijalla itellään.

 

TUUKKA MATILAINEN
tuukka.matilainen@iltalehti.fi

(Laenattu Iltalehestä 25.8.2012)

Kuopiolain-
en Seija 

H ä m ä l ä i n e n 
sijoittui 4.- 10. 
6. 2012  Pariiis- 
sa Poetry Slam 
MM-ki lpa i lun 
karsinnassa 8. si- 
jalle, mutta ei on-
nistunut pääse- 

mään loppukilpailuun mukaan. 
Sijoitus oli kuitenkin erinomainen 19 

osanottajan kansainvälisessä kilpailussa.
”Minua käytiin onnittelemassa jopa 

Seija Hämäläiselle 8. sija 
Poetry Slam MM-kisassa

charmantista esiintymisestä” kertoo 
Hämäläinen itse Runokukon  nettisivulla.  
MM-tittelin voitti Iso-Britannian Harry 
Baker. 

Vuoden 2013   Poetry Slam  MM-kil- 
pailun  suomalainen edustaja valittiin tou- 
kokuussa pidetyssä loppukilpailussa.  
SM-finaalin voitti Juho Kuusi  Vantaalta.  
Toiseksi sijoittui jyväskyläläinen Tomi 
Huusko ja kolmanneksi kuopiolainen 
Riina Särkilahti. 

Poetry Slam-kilpailua järjestävät savon-
taja  Olavi Rytkönen ja runoilija Jouni 
Tossavainen Runokukosta. 

Aeka tahtoo usseemmilta karata
ku’ yrittää liikoo hommija varata,
elämänkello ku’ tikittää,
kannattaa raahottuva, eekä liikoo yrittöö.

Luoja ku’ meijät joskus tänne loe,
päevijä ja iltoja aekoo raahottuva soe,
ee ollu puhetta kiirettä pittee,
silti monelle ee taho päevät riittee.

Aekoo ee voe varastoehi’ varastoo,
eekä kelloje’ viisareita voe hijastoo,
uamulla ku’ aarinko alakaa sarastoo,
nii’ sätteitä sen ee voe anastoo.

Elämä o’ juoksuva as’joeten perässä,
sinä ja minä, ollaa’ siinä oravanpyörssä,
aeka vuan tahtoo karata sinunkii eestä,
kaekki myö pullahettaa ku’ eno venneestä.

Pitäes’ jaksoo muistoo syväntä ommoo,
järjestee syvämmellekkii hetki lommoo,
elämääsä ku’ kiirettä lissee lykkee,
siitä ee lapset, perhe eekä syvän tykkee.

Enne aekaan ee ollu kiirettä eekä urakkoo,
vaekka kaekki tehtiinkii omasta takkoo.
Nuorena immeeset o’ voemiisa tunnossa,
vanehempana, ee ennee nuoruuve’ kunnossa.

JUHANI ANTIKAINEN
Kuopio

Liikoo yritystä!
Olin Lammin Kustin kanssa yökalas-

sa. Olimme laskeneet siimat illalla ja 
nyt istuskelimme nuotion ääressä ja  keit-
telimme kahvia. Usvanhaituvat ajelehtivat 
järven yllä. Jostain kuului karjankellon 
kalkahdus ja airojen kitke.

Menin saaren rantaan ihailemaan 
päivän avautumista. Aurinko ei ollut vielä 
näkyvissä, mutta sen säteet kultasivat jo 
vastakkaisen rannan puiden latvoja. 

Saaren rantaan lipui vene. Se tuli siihen 
kuin ilmestys, aivan äänettömästi. Veneen 
perässä istuva mies meloskeli hiljakseen. 
Kun kokka töksähti rantaan, menin terveh- 
timään tulijaa ja tuttu ukkohan se oli. Kus-
tikin tuli siihen ja kurkisteli miehen ve-
neeseen. 

-Ompa kaloja, hän ihmetteli.
-Onhan  niitä jo  lajisa  ja omat pyy-

vykset on vielä kahtomata, sanoi ukko.
-Sinä oot lähteny  kallaan ihan oikeella 

aekoo, sanoin. 
Ukko kömpi veneestä maalle ja tuumi 

tullessaan: 
-Niinhän sitä pittää tehhä, jos meenoo 

kaloja suaha. Sitä jos pitkään makkoo, 
niin tyhjät pyyvykset jootuu kokemaan. 

Ukko tuli kanssamme tulille ja joimme 
vielä yhdessä kahvit. Mutta hän jäi mi-
nulle arvoitukseksi ja on sitä vieläkin. 

Viisas kelmi
-On se kettu sitten viisas, sanoi Kusti 

heti ovella kauppaan astuessaan. 

-Tapasitko viisaaan ke-
tun? sanoin.

-Van tapasin, kun minä 
uamulla pistääsin ulos, 
niin huomasin lammen 
rannalla ketun. Haen tu-
vasta kivväärin ja ampua 
kurraatin sen, niin se kele-
mi kuolleessaaan muuttu 
nuapurin koeraks, kertoi 
Kusti.

AARNO KELLBERG   
Iisalamesta,   Piirros: 

Jukka Lappalainen

KalassaKeleperin kesäterveisiä  

Seija Hämäläinen ru-
noili kahdeksanneksi.
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Tuija Piepponen, näyttelijä: ”Olen syn-
tynyt karjalaisista vanhemmista Valkeakos-
kella. Ohjaaja Mikko Viherjuuri pani minut 
puhumaan savoa.”

(Tuhkaa ja teräviä Tampereen 
TT:ssä syksyllä, AL 22.8.2012)

Baritoni Jorma Hynninen tekee viimei-
sen oopperansa keväällä

-Elän hirveän onnellista aikaa. Asun Sa-
vossa, vanhassa kansakoulutalossa. Siellä 
pääsen huolehtimaan rakennusten kunnosta ja 
tekemään metsätöitä.

(Ilta-Sanomat 4.8.2012)

Eläkkeellä oleva perushoitaja Leena 
Pulkkinen, 69, Kuopiosta avustaa orpokotia 
slummialueella Thaimaan Pattayalla

Slummissa minut tunnetaan jo mummu 
Pulkkisena. Suomessa minulla on neljä lasta ja 
kymmenen lastenlasta. En puhu oikein mitään 
ulkomaan kieliä, Savon murteella on pärjätty 
hyvin. 

(HS 6.8.2012)

Jaakko Teppo –kuplettikilpailun voitto 
Kuopioon

Valtakunnallisen kilpailun on voittanut 
kuopiolainen Jukka Kervinen. Voittajan esi-
tys oli ehjä kokonaisuus, jossa laulut, juonnot 
ja vitsit rakentuivat kiinnostavaksi kaareksi. 
Kilpailuun osallistui 30 kappaletta.

(HS 13.7.2012)

Murrehan paljastaa  maalaiset juuret, ja 
sivistyksen on ajateltu asuvan kaupungeissa.

Julkisessa puheessa murteet eivät juuri 
Suomessa juhli. Esimerkiksi Yleisradion toi-
mittajat eivät käytä murretta. Ruotsin Ylessä 
eli SVT:n kanavilla linja on liberaalimpi ja 
murteiden käyttö lisääntymässä. Meteorologin 
tavaramerkki voi olla Skånen murre.

Suomen Eduskunnassa murteen puhumin-
en vaatii siviilirohkeutta. Ex-kansanedustaja 
Juha Miedolla itsetuntoa piisasi niin, että 

hän vaati puheenvuoronsa murteellisina myös 
pöytäkirjoihin.

Kylläpäs siinä ny ollahan olovana prök-
kevää. (Kurikka)

Toisin kuin Vaasan Jaakkoo ennusti, ”si-
vistyksen höyryjyrä” ei ole tasapäistänyt 
maakunnallisia eroavaisuuksia ja murteita.

Päinvastoin. Kaunokirjallisuuden murrebuu- 
mi jatkuu vahvana Heli Laaksosen, Sinik-
ka Nopolan, Turkka Hautalan ja monien 
muiden ansiosta. Musiikissakin murre jyllää.

Erään tutkimuksen mukaan nuoriso tekstaa, 
chattaa ja meilaa luontevasti murteella. Mien 
ja sien käyttö leviää, ja Facebookissa on mur-
reyhteisöjä.

(Pirkko Kotirinta, HS 13.7.2012)

”Mitään läskiporsasta en rupea kan-
tamaan. En osaa sellaista (painoa) sanoa, 
mutta joka suuntaan pursuavaa  jauhosäkkiä 
en kanna.”

(Perussuomalaisten supliikki kansane-
dustaja Teuvo Hakkarainen kommentoi 

eukonkantoon osallistumistaan, AL 8.7.2012)

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen esi-
intyy ensimmäistä kertaa julkisesti laulajana 
Suonenjoen Mansikkakarnevaaleilla.

Hakkarainen aikoo vetäistä lavalla Jätkän 
humpan. Sahan omistavalle Hakkaraiselle 
kappalevalinta onkin oiva. ”Kirves paukkaa, 
puuta haukkaa, pokasaha soi”, kappaleessa 
lauletaan.

HS 7.7.2012)

Suomen ja Pohjoismaiden historian 
dosentti Teemu Keskitalo analysoi murhatari-
noita. Esille tulevat Etelä-Pohjanmaan häjyt 
sekä Kuopiossa 1960-luvulla tapahtuneet ”ny-
lonsukkamurhat”.

Arkistokatkelmissa kaikuu hurmaava 
murteiden kirjo.

(Historian ääniä-radio-ohjelma, 
Sampsa Oinaala HS:ssä 9.7.2012)

Mää ja sää voivat johtaa sairaanhoitajan 
harhaan. Tehyn tekemän selvityksen mukaan 
ulkomaalaistaustaisilla hoitajilla suullisen kiel-
itaidon ongelmiksi nousivat erityisesti asiakas-
palvelutilanteet, puhekielen ja murteiden ym-
märtäminen sekä puhelinpalvelu.

(AL 5.7.2012)

Edellisessä liitossaan Sarasvuolla oli 
tyyliä. Hän suunnitteli lemmenlomaa Harrod-
sin tavarataloon Lontooseen. Sitten suunnitel-
mat ja tyyli muuttuivat. Lemmenloma pidettiin 
Kuopiossa.

Loma huipentui siihen, että Sarasvuo seisoi 
kädet puuskassa paikallisen lihakauppiaan 
edessä ja sanoi: ”Pitäisikö tuntea noloutta?”

(Hytönen, Iltalehti 30.6.2012) 

Kakkaleivos ja karttakalsarit 7. I love 
Kuopio-pipo. Jos kehtoo tykätä savolaisista 
julkisesti, päähänsä voi painaa I love Kuopio 
–pipon. Toukokuussa myyntiin tulleet myssyt 
on ommeltu ja painettu käsin Kuopiossa. 
Printti kestää 40 asteen konepesun eikä sen 
pitäisi – tosirakkauden tavoin – haa-listua.

Pipo maksaa 29,90 euroa. http://lovekuo-
pio.com

(HS 29.6.2012)

Laskeuduin aina HBL:n neljännestä 
kerroksesta työpäivän jälkeen Mannerhei-
mintielle ja menin R-kioskiin. Rupesin ensin 
tietysti puhumaan ruotsia, ja savolainen myyjä 
sanoi, ettei täällä mittään ruotsia puhuta. HBL 
on maailman suomenruotsalaisin työpaikka, 
mutta jokainen sieltä laskeutuu Mannerhei-
mintielle ja kohtaa sen todellisen maailman, 
missä elämme.

(Hannu Olkinuora, HS 1.7.2012)

Mitä arvelette vastauksesta, jonka saatte 
kysyessänne jotain asiaa eikä vastaaja tiedä. 
Yleiskielessä vastaus kuuluisi: ”En osaa sa-
noa.” Turkulainen sen sijaan vastaakin: ”Mää 
en ossa oikke sanno et kui mää ny sit ajatteli-
si.” Vastauksen poimin Suomi-murre-suomi-
kirjan osastosta Asioimislauseet suomi-turku.

Suomi jakaantuu murteiden suhteen pääal-
ueisiin ja jokaisen alueen murrekuvauksen jäl-
keen oppaassa on sanakirja-osuus.

Otetaanpa yksi esimerkki Savon murteesta: 
Kun olen kysynyt matkan pituutta jonnekin ja 
vastaus yleiskielellä olisi että ”sinne on lyhyt 
matka”, niin savolainen vastaakin: ”Sinne on 
matkoo monta jalantietämöö.”

Hymyilyttää, miten murreilmaisut saattavat 
kuvastaa myös kansanluonnetta maamme eri 
osissa. 

(Juhani Merikallio, Eläk-
keensaaja-lehti 4/2012)

Suomen kielen oppikirjat eivät puhu pai-
kallista murretta

-Täältä puuttuu  moro, Ekaterina Dezhik-
ova paheksuu.

Tampereen kesäyliopiston suomen kie-
len kurssilaiset ovat kerääntyneet arvioimaan, 
minkä kirjan avulla opiskelu kannattaa aloit-
taa. Paikallinen murre on Dezhikovalle rakas.

-Savon murre puolestaan voisi olla paha, 
hän arvioi.

Fateme Humeeidi ei ole yhtä vakuuttunut. 
Hän on puhunut tamperetta jo lähes 14 vuoden 
ajan. Nyt häntä kiinnostaisi Helsingin murre, 
mutta kirjoista ei ole siihen avuksi.

Yhdestä asiasta he ovat yhtä mieltä. 
Murteissa ei ole mitään vikaa.

(AL 27.8.2012)

Radio City Tampere lähettää joka päivä 
peräti tunnin ajan omaa paikallista ohjelmaa. 
Höntän ja Toipparin vuonna 1995 aloitta-
mat Tampereenkiäliset uutiset ovat edelleen 
olemassa, samoin kuin Ilveksen ja Tapparan 
jääkiekko-otteluiden selostukset. Siinä se sit-
ten onkin.

(Katri Kallionpää, HS 26.6.2012)

Kun suomalainen lähtee tapaamaan ih-
misiä, hän menee markettiin.

”Haukia vai kalojako oot suanu”, Jorma 
Myöhänen kysyy. Väänänen tönäisee lip-
palakkia silmiltään. On ahvenen kutuaika. 
Hän sai eilen neljä kiloa ahvenia katiskoista 
lankomiehen kanssa.

”Kalloo niin paljo, että hävettää”, seuruee-
seen liittynyt Topi Hartikainen kehuu. Hän 
on saanut puolitoista korvollista kiloisia ahve-
nia Syvärin Lastukoskesta.

(Nilsiässä, Suomen Kuvalehti 15.6.2012)

Madame hurmaa yhä kansaa
”On niin vaikeaa olla suosittu!” Uosu-

kainen parahtaa puhelimeen kuin entinen 
kampaajansa, kun etsimme haastatteluaikaa. 
Parkaisussa on aimo tuulahdus karjalaista li-
ioittelua ja itseironiaa. 

Hän katsahtaa karttaansa ja toteaa olevansa 
kuin aluepoliitikko. Länsi- ja Pohjois-Suomes-
sa ei ole yhtään viivaa.

Onko tuo nyt ihme, että maanpuolustusta ja 
äidinkieltä rakastava karjalainen viihtyy itära-
jan tuntumassa, jossa ihmiset sekä puheenparsi 

Kokosi: 
 Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittuja
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ovat välittömiä, vereviä ja reheviä.
(Riitta Uosukaisen haastattelu  

HS:ssä 18.6.2012, Marjo Ollikainen))

Luonto siunaa Savoa  Vesistöistään kuulut 
seudut hurmaavat kesäaikaan.

KUOPIO ”Lupsakat, sukkelat savon 
viäntäjät” tulevat tyypillisesti Kuopiosta. Kau-
punkia ympäröi Kallavesi sekä monipuolinen 
Puijon alue, jonka torni täyttää ensi vuonna 50 
vuotta. Pistäytymisen arvoisia paikkoja ovat 
myös Kuopion korttelimuseo ja Pikku Pietarin 
torikuja.

(Pirkka 6-7/2012)

Sanastoa
Luutuutti = Langaton yhteys
Kuikula = Alipainoinen
Rypläke = Ylipainoinen
Pumppu rylykkyvää = Sydän lyö  

     epätahtiin
Ronkkoo juileksii = Kiputiloja lantio/pa
karaseudulla
Piätä jormastelloo = Päätä särkee
Näennikkiästesä tae nuinikkään = Tällä 
tai tuolla tavalla

Sanaston toimitti Olavi Rytkönen
(Pirkka 6-7/2012)

Rekkarista sen tuntee, vai tunteeko?
Läänikohtaisesta autojen rekisteröinnistä ja 

näin ollen myös uusien ajoneuvojen läänikoh-
taisista kilvistä luovuttiin vuonna 1989.

Toista se oli ennen muinoin. Helsingin 
Mannerheimintiellä oli eräässä risteyksessä 
liikenneruuhka. Ensimmäisenä autona oli 
”tulppana” Lapin läänin rekkarilla L:llä var-
ustettu auto. Seuraavana autona ollut stadin 
kundi ei kauaa malttanut itseään pidätellä. Hän 
aukaisi sivuikkunan ja huusi: Hei Jouni! Aiot 
sä hei bygata siihen hei kotaa vai ootko sä hei 
tsiikaamassa revontulia?

(Timo Koskinen: Liikenteessä. 
Moottori-ykköset 7.6.2012)

Näyttelijä Esko Salminen on valittu Sta-
din kundiksi. Stadin friidun arvonimen Stadin 
Slangi antoi oopperalaulaja Taru Valjakalle. 

(HS 13.6.2012)

Mökkimatka on kaivattu uusinta Kesän 
ensimmäinen mökkimatka on jokavuotinen 

rutiini kuin television kesäohjelmiston uusin-
nat.

Uusinnoissa on hyvätkin puolensa. Tietää 
jo etukäteen, mitä on tulossa. Moottoritien 
kaahaajat, ABC:n ruokajonot, tietyöt.

Kallan siltojen työmaa Kuopiossa on koko 
matkan ainoa merkittävä nähtävyys, joka 
muuttuu vuodesta toiseen työn edistyessä.

(Antti Manninen, HS 9.6.2012)

Räprunoilija villitsi savolaisyleisön
Vantaalainen Juho Kuusi valittiin la-

varunouden suomenmestariksi Kuopiossa. 
Hän edustaa ensi vuonna Suomea Pariisin 
maailmanmestaruuskisoissa.

(HS 28.5.2012)

”Olin viisitoistavuotiaasta parikymppi-
seksi töissä kaupassa. Työskentelin kesät ja 
viikonloput ja sain tehdä kaikenlaista. 

Lihatiskin kokemus on ehdottomasti merki-
tyksellinen. Se vaikutti asenteeseen ja siihen 
miten ihminen kohdataan. Huhu kertoo että 
pääsin  työn ansiosta ensimmäisen kerran kun-
nanvaltuustoon.”

(Pääministeri Jyrki Katainen, HS 3.6.2012)

Gloria-lehden klassisella aakkoset-pal-
stalla Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan 
johtaja Matti Apunen valitsee ö-kirjaimensa 
sanaksi ”öky”: Suomen kielen vastenmielisin 
ilmaus, populismi kolmessa kirjaimessa. ökyä 
on kaikki se, mille itseensä pettynyt  ihmisvi-
haaja ei jaksa keksi parempaa nimeä.

(Kuiskaaja, HS 2.6.2012)

Liikenneministeri Merja Kyllönen on 
hallituksen ilopilleri ja on pitänyt kiinni mur-
teestaankin.

(Aamulehti 3.6.2012)

Todistetusti pöljää  Suomen itsenäisyyden 
juhlarahaston Sitran yliasiamies Mikko Ko-
sonen lyttäsi Kauppalehdessä suomalaisen 
terveydenhoitojärjestelmän. Yhtä pöljää 
järjestelmää ei hänen mielestään ole missään 
muussa maassa.

(AL 30.5.2012)

Pöljänä on perinteisesti pidetty sellaista, 
joka yllytettäessä hyppää kaivoon. Nyky-
päivän pöljät tekevät juuri sen minkä navigaat-

tori  käskee.
(Lainatut: I-S 25.8.2012; Jari 

Nenonen Suomenmaassa)

Toimittajan elämää. Päivälleen viisikym-
mentä vuotta sitten pääsin kesätoimittajaksi 
kuopiolaiseen sanomalehteen Savoon. Koska 
toimituksen puolella ei saanut olla alle 16-vuo-
tiaita, minut nimitettiin näön vuoksi valoku-
vaajan apulaiseksi.

Tehtäväni oli aamuisin valmistaa varsi-
naiselle valokuvaajalle päivän kehitysliemet. 
Hänellä taas oli tapana nauttia työpäivän mit-
taan muita liemiä, joten kaikki otokset eivät 
aina onnistuneet.

Siksi oli joskus turvauduttava kuvama-
nipulaatioon. Erään kerran jalkapallo-ottelun 
maalitilanteesta otetusta kuvasta puuttui pallo. 
Sellaisen leikkasimme pahvista ja kiinnitimme 
syljellä negatiivin parhaaksi katsomaamme 
kohtaan.

(Lasse Lehtinen. Ilta-Sanomat 2.6.2012)

Kriittinen kulkija kiittää lapsuusko-
din henkistä perintöä. Kiertolaiselämä 11 
sisaruksen perheessä Kuopion liepeillä oli 
karua, mutta henkisesti rikasta aikaa. Äitini 
oli Savon rikkaimman  naisen Liisa Peuran 
ystävä. He pitivät Haminalahden kartanossa 
kirjallisuusmatineoita.

Isä oli lukutaidoton hevosmies mutta kun-
nioitettu patriarkka.

-Olin sivistyneestä kodista, vanhempiani 
arvostettiin.

-Kun tulin 1990-luvulla Helsinkiin ja kult-
tuuripiireihin, ei huimannut yhtään. Puhuin 
samaa kieltä yläluokkaisempien kanssa. Olin 
oppinut tavoille kotona.

(Reima Rautiainen: 
Veijo Baltzar, HS  9.6.2012)

Snadi tippa linssissä bysnattiin
kun Roihiksen kundi bamlattiin
ja shungattiin sistalle Redulle.
Omaiset ja frendit

(Kauko (Kake) Ensio Niemisen  
     kuolinilmoituksesta, HS 4.7.2012)

Pikakirje kannattaa ajaa itse perille
Kuopiossa kirje olisi voitu laittaa oikeaan 

kaupunkiin Matkahuollon kautta tai lentoko-
neella, niin kuin usein kuulemma tehdään. Nyt 

kirje jätettiin savolaisittain lepäämään viikon-
lopun yli, vaikka päällä luki, että ostotarjous.

(Jouko Hämäläinen Iltalehdessä 3.9.2012, 
tarjouskilpailuun myöhästyneestä kirjeestään)

Heikki Silvennoisen soittoniekat
Mikko Kuustonen. ”Vaikka ihmiset ajat-

televat, että minä olen se bändin huumorimies, 
niin kyllähän Kuustonen on oikein sellainen 
savolainen letkauttelija. Siltä kaverilta irtoaa 
lähes joka tilanteeseen jokin naseva heitto.”

(Silvennoinen AL, Valo 31.8.2012)

Yksin, muttei yksinäinen Sirpa Keskitalo 
istui yliopiston luentosalissa Joensuussa. Kas-
vibiologiaa opiskellut nainen oli äärimmäisen 
turhautunut. Hän ei voinut ymmärtää, miksi 
luennot olivat niin puuduttavia ja miksi joen-
suulaisista puuttui kaikki se savolaisten ilo ja 
hulluttelu, johon hän oli Kuopiossa tottunut. 
- - -

Kesälomalla Keskitalo pakkasi kissansa au-
toon ja kävi vakuuttamassa Kuopiossa asuvat 
sukulaisensa ja ystävänsä: Kilpisjärvellä on 
savolaisen hyvä olla.

(Aamulehti 2.9.2012 Lap-
piin muuttaneesta Keskitalosta)

Ruuskasen ”ronssia” juhlitaan Pielave-
dellä

(Otsikko HS:ssä 15.8.2012)

Yle Puheen urheilu-uutisissa oli 
mainittu ”huikea jalkapalloilta”, jossa oli 
taas kerran kunnostautunut ”Baier-Myns-
sen”. Sentään ”Mynssen” on katoavaa ur-
heilukieltä, ja useimmat Ylen urheilutoim-
ittajat osaavat ääntää Műnchenin oikein, 
eli suunnilleen ”Mynjhen”.

(Kanavalla, Vesa  
Karonen, HS 13.5.2012)

Onko viittomakielessä murteita? 
Eduskunnan kyselytunnilla ministeri 
Räsänen viittoi täysin eri tavalla kuin ku-
varuudussa näkynyt tulkki.

(PYSYKÖÖN LESTIS-
SÄÄN, AL 10.9.2012)
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Tarveaineet:
-Ruissihtijauhoja
-Ruisjauhoja (vähän)
- ½ palaa hiivaa
-merisuolaa
-vehnäjauhoja (siteeksi)
-läskistä sianlihaa
-perunoita

Tee aamuvarhaisella tai-
kina ja anna sen kohota.

Kun katsot taikinan 
tarpeeksi kohonneeksi, litis-
tele se levyksi pellille, jonka 
päälle olet laittanut leivinpa-
perin.

Ala latoa levyn keskelle 
 vuoroin lihaa, vuoroin  raakoja  
perunan siivuja, väliin mer-
isuolaa ripauttaen.

Ladottuasi kaikki Tarveaineet keskelle tai-
kinalevyä, ala käännellä märin käsin reunoja 
niin, että ne lopulta umpeutuvat.

Sivele kukon pinta sileäksi vettä apuna 
käyttäen.

Nyt voit huokaista, sillä suurin vaiva on 
nähty ja tehty.

Sivauta pelti tekeleineen uuniin, joka on jo 
valmiiksi lämmitetty 250-300 asteeseen.

Ennen kuin alat liikaa rentoutumaan, 
silmäile tekelettä kaiken aikaa.

Kun pinta on riittävän tumman ruskea, ota 
se uunista ja vähennä lämpö 150:n asteeseen.

Nyt on kukko sitten rapsautettu kovassa 
lämmössä. Kääri se yltäpäältä folioon ja laita 
se takaisin uuniin, lämpö n. 150 astetta.

4-5 tunnin kuluttua kukko onkin sitten 
syötävää.

Tuoksukin tuvassa tuntuu
Eipä kulu kovinkaan kauan, kun huushollin 
täyttää miellyttävä tuoksu.

Kuljet rauhattomana edestakaisin, kuola 
alkaa valua suupielistä. Se on hyvän merkki, 
kohta pääset kukon kimppuun.

Kun sitten halusi käy sietämättömäksi, riep-

sauta kukosta osa kantta 
pois ja lado lautasellesi lihaa 
ja perunasiivuja, niin ja tiet-
enkin kuorta.

Nauti sitten ateria voin ja 
kylmän maidon kera.

Jotkut pohjalaiset irvai-
levatkin kateellisina, mikä 
kukko se sellainen on, kun 
ei osaa edes kiekaistakaan?

No, annapas olla yön 
hiljaisina tunteina se alkaa 
kiekumaan, ei vaan yhtä 
kertaa, vaan päästää koko-
naisen konsertin.

Kukonkuorta voi sitten 
natustella voin kanssa ilta-
palana, sikäli, kun sitä on 
vielä jäljellä. 

Savolainen kalakukko 
on sitten vähän eri asia. Sitä ei lainkaan koho-
teta ja raaka-aineena käytetään vähäisen veh-
nän lisäksi pelkästään ruisjauhoja. Täytteenä 
muikkuja tai ahvenia, niin ja tietenkin läskiä. 
Muutoin valmistusprosessi on samanlainen.

Kyllä on hyvvee tämä mualiman vanahin 
säelyke.

Makoisia kukkohetkiä toivoo:

Kotikokki OK

Perunakukkoa
Äiti-Martan ohjeen mukaan

Perunat ynnä muut höystöt 
ladellaan huolella tasaiseksi 
kaulitulle taikinapohjalle.

Paistuessaa perunakukko saa kauniin 
ruskean pintakuoren. Muodoiltaan tämä 
kukko mustuttaa ohraleipää enemmän 
kuin savolaesensoekeeta kalakukkoo.

Immeeset rannoella roppoosa rilloo,
välillä juosten järveen kilonsa hilloo.
Aaringon sätteet pijan piälle hyökköö,
iholle tulloo ja mielissään nyökköö.

Rusketuksen tietävät noosevan esille,
jos ee noose, niin iho männöö rakoille.
Suvenkorentojen ropelit hiljoo surroo,
itikat läskijä hakkoo, purroo ja hurroo.

Puarmat toesijaan ruakailussa matkii,
ku’ ne syntisien verta puremalla latkii.
Nuapurin akka mattojaa laeturilla harjoo,
eukon kakarat immesille elehtii ja herjoo.

Rilloomista 
Epelit riehuu ja loikkiin vetteen hyppii,
tönivät toesijaan ja nukkasija 
napojaan nyppii.
Meejän lapset o’ aena parempoo muata,
ee niitä nuapurin kakar-
oehi verrata suata.

Laeturin piässä nuori-
maenen kiltisti onkii,
kahe’käsin räkäpallon nenästä tonkii.
Nuapurin ukko ee koskaa akkoosa aata,
ossoo olla ukolla outo luenne, jukulaata.

JUHANI ANTIKAINEN 

Käy katsomassa vuoden elokuva Rakkauden rasvaprosentti joka tulee teattereihin 
21.12.12 jossa Kojjoottikin mukana jota kuvattiin 4. päivää eukonkannon 20 v. kisojen 
aikaankin Sonkajärvellä elikä naatikkee komediasta! Tuottaja: Matila & Röhr ( Matila 
Järvenpäästä ja Röhr Karjaalta MRP-Produktion joka myös on tuottanut mm Rukajärventie 
elokuvan..mm.

Rutakon Kojjootti alias Raimo Rönkkö

Nykyset keittokirjat suosiivat 
vähemmän kotimaisten juureksiin 

käyttöä, ku aiemmin julkastut. Kaikkein 
parraimmat ruokaohjeet antaakii Bert-
ta Räsänen Savolaisen keittokirjassa, 
jossa perinneruokiin valmistajana 
savolaisemännän käytettävissä ruoka-
aineet ouvvat riittävän monipuoliset. Ulu-
komaihin tyrkyllä olevat herkut ku eivät 
savolaisiin keittiöihin juuri ossautunneet.  

Punajuurista puhheen ollen ei vieläkää 
sen terveysvaikutuksia tunneta kunnol-
la. Sitä kuitennii on viljelty usseemman 
sukupoloven kasvimaissa. Sitä on heleppo 
viljellä ja heleppo säilyttöö kellarissa. Se 
joutuu elokuun puolj’välissä keittokun-
toseksi ja antaa rosollille sen kaaniin värin 
ja maukkauvven. 

Evira, joka nykysi joko suosii tai 
kieltää, neuvoo meitä kasvimuan pitäjiä; 
”Älä syö punajuurta raakana” mutta eihä 

Punajuuriin kanssa myö syyvväkkää ruakana vua aena kyp-
säks’ keitettynä, usseimmiten etikkalie-
meen  laakerinlehtiin kanssa laitettuna 
viipaleina. Myö syyvvään perunalaatikko 
aena punajuuriin kanssa. Minä aenakii lae- 
tan sitä Lindsrömin pihveihin. 

Punajuuriin oppimateria nykysi sannoo: 
”Punajuuri on saanut uuden kirjan, Piristys- 
tä punajuuresta, Punajuuri sisältää kiven-
näisaineita, Punajuurimehua hörppäillään 
paastojuomana, Punajuuri ja verenpaine 
alenee, Punajuuri – superruoka, Punajuu-
ressa on runsaasti betaiinia, Punajuuren 
arvokkaimpia ravinteita ovat kuidut, Pu-
najuuri on maukas ja terveellinen juures.” 

No – mitäpä tuohon tietoon ennee muu-
ta voes sannoo, ku ens’ kesänä punajuuria 
viljelemmää entistä uutterammin. Keitet-
tynä tae uunissa hauvvutettuna se on tum-
ma ja ryppynen, mutta aterian lisäkkeenä 
palakihtoo kasvattamisen vaevan.

AUNE RÄSÄNEN, Vehmersalmi
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Arttu raapi yhtenään päätään. Vaimo Alisa valistaa:
– Käättäsit sitä täesamppoota.
– Kyllä niille suap kelevata mäntysuopakii.
L. E. H. (KUOPIO)

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

SUTKAUS


