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Maan hallitus ja muut päättäjät 
ovat hiertäneet tuolejaan moneen 

otteeseen. Luultavasti tilanne myös vaatii 
jatkamaan. Toivotaan onnea.

Nykytuoleilla istuminen voi käy-
dä hengen päälle. Kaksi tärkeää 
päättäjää on lehtitietojen mukaan 
hiljan saanut vakavat varoitukset. 
Tästä on muillekin mietittävää. 

Meillä on kaksi unohdettua vaatima-
tonta elintä: istuinkyhmyt. Istuessamme 
pehmustetulla tuoleilla istuinkyhmyt 
eivät kohtaa kovaa pintaa. Siis istumme 
rasvoillamme ja lihaksillamme. Monella 
riittää painoakin vaikka muille jakaa. 
Laskimot ja imutiet painuvat lyttyyn. 
Nesteen nousu alaraajoista vaikeutuu. 
Kiertämätön veri pyrkii laskimoissa 
hyytymään. Kohottauduttaessa jälleen 
liikkeelle säären toimivat lihakset pu-
ristavat hyytymät liikkeelle. Jo toisen 
maailman sodan aikana lontoolaisia kuoli 
saksalaisten pommeja pelätessään, kun 
heidän pommisuojissa kyhjöttäessä synty-
neet hyytymänsä pysähtyivät sydämeen. 

Nyt lehtitietojen mukaan kahden 
neuvottelijan hyytymät läpäisivät pie-
nuutensa vuoksi sydämen, mutta kuoliot 
syntyivät molemmilla molempiin keuh-
koihin. Onneksi ne olivat niin pienet, 
että toinen on jo toipunut jo polkupyörän 
satulaan ja taivaltanut Oulusta Helsinkiin 
aloittamaan taas kansanedustajan arkea. 

Kun monta vastaavaa onnettomuut-
ta tapahtuu kaikessa hiljaisuudessa, 
on paikallaan muistuttaa jokaiselle 
istumisen vaarallisuudesta ja palauttaa 

Istumavaaroista  
- perinteestä terveyttä,  
jopa talousapuakin

mieliin, että vaatimattomilla istuinkyh-
myillämme on hengen pelastava rooli. 

Kovat istuimet antavat niille tärkeän  
tehtävän. 

Unkarilaisen talonpojankin penkit 
ovat olleet noin 30-40 sentiä leveät kuten 
suomalaisissakin pirteissä. Tuollaisen 
penkin painajan alaraajat eivät hevin 
turpoa, eli veri palaa. Samalla on syytä 
palauttaa mieliin kiikkutuolin merkitys: 
kun sellaisella istuu, ja pohkeet ponnista-
vat rytmikkäästi, lehden ja kirjan lukijan 
samoin kuin myös television katsojan 
veri kiertää, ja hänen jalkansa mahtuvat 
kenkiin. Sivutuotteena tasapainoaisti saa 
harjoitusta ja samoin vartalon lihakset. 

Itse asiassa kodeissa olisi kiikkutuo-
lin myötä samalla oiva kuntoiluväline. 
Se sopii kaiken ikäisille, erityisesti 
vanhukset mukaan luettuina. Kodinhoi-
tokin helpottuisi, jos hengenvaaralliset 
sohvakalustot löytäisivät tiensä pihalle, 
mielellään vieläkin kauemmaksi, samalla 
pysyvästi pois. Siivouskin helpottuisi.

Olen kerran saanut kävellä Milanon 
huonekalumessuilla ja nähnyt hehtaari-
tolkulla mielestäni suoraan kaatopaikka-
kypsiä ja istumaterveydelle vaarallisia 
huonekaluja.  Epäilen, että huoneka-
luteollisuudellamme ja puillamme on 
suuri, ehkä Nokiaankin verrattava tu-
levaisuus odottamassa toimeenpanoa. 
Toimivia malleja löytyy monista pirteistä 
eikä lisää keksimistä ole kielletty.

Osmo Hänninen, 
Puheenjohtaja

Savon kielen Seura
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Kuopion murretori on vakiinnuttanut 
paikkansa Kuopion kesässä.  Vaki-

tuinen yleisö tietää suosikkiensa esiinty-
mispäivät. Turisti on kiitollinen kaikesta 
mitä ilmaiseksi tarjotaan.  Parraat maut 
murteista, lupasi Savon kielen seura mai-
noksessa ja lupaus piti.        

Tunnetusti ilmojen haltijalla  on  akkain 
viikko  kalenteriinsa  merkittynä, ja niil-
le päiville sattuva murretori on  tottunut   
saamaan osansa. 15.-20.7. saatiin aurin-
koa ja  sadetta,  jälkimmäistä alkuviikolla 
reippaana  annoksena.  Mutta  yleisö  on 
oppinut pitämään sateen torikojuissa ja 
palasi kuivattelemaan penkkejä,  kun  ke-
sän kastelema ja kuivaama juontaja  Sep-
po Kononen huhuili jatkamaan. 

Maanantai 15.7.
Kuopion pelimannit  avasivat  viikon 

Murretori vetää entistä paremmin

komealla marssilla  ja  puheenjohtaja  
Osmo Hänninen  pyöräilykypärä päässä.   
Emeritusprofessori halusi muistuttaa  pään 
suojaamisesta ulkoisesti, mutta neuvoi 
hoitamaan sisältäpäin  murteita puhuen ja 
kuunnellen.   Kehotukseen yhtyi  Kuopion 
kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lau-
takunnan puheenjohtaja toimittaja Pekka 
Niiranen, jolla  kielenkäytön ammatti-
laisena on antaa  esimerkkejä. Hivele-
vimpiä savon murteen sanoja ovat hänen 
mielestään äet, kualjkiäryle ja kiänny. Sitä 
hivellystä toivat  lisää esityksillään murre-
mestarit Lauri Andersin Varkaudesta  ja 
Irja Turunen Puijonlaaksosta sekä  Vil-
ho Laakkonen Kuopiosta. Sponsorina 
toimineen säästöpankki Optian  edustajan 
Anna-Riitta Haataisenkin sanoma oli 
linjassa  ”elekee siästöö  sannoo vuan rah-
hoo”. 

Tiistai 16.7. 
Nilsiän pussihousumiesten kerholla oli 

esitettävänä haikeantuttuja säveliä kuten 
Satumaa-tango savolaisilla sanoituksilla.  
Antti Jäppisen lausuma Kalle Väänäs-

Parraat maut 
irti murteista! 

Kuopion hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen lauta-
kunnan puheenjohtaja, toimittaja Pekka Niiranen esitti 
kaupungin tervehdyksen.  

runo johdatteli kuulijat mielenkiintoiseen 
haastatteluun.  

Arkkitehti  Heikki Tegelman kertoi 
muistoja opettajastaan Kalle Väänäsestä 
Lappeenrannan lyseosta, jossa hän opetti 

Arvoisa yleisö, hyvät murteen ystävät, oe-
keet immeiset!

Eri maakunnissa suhtaudutaan tunnetus-
ti asioihin hieman eri tavalla. Tämä näkyy 
vaikkapa siinä, mitä maakunnan mies tuumii 
pellon laidalla seisoessaan silloin, kun halla 
on vienyt sadon:

Jos kirosanat jätetään pois, pohjalainen ei 
sano mitään.

Hämäläinen katselee peltoa rauhallisesti 
ja virkkaa sitten: ”Kaikki meni, eikä piisan-
nukkaa.”

Karjalainen puolestaan nauraa vaikka sy-
dän märkänee ja hihkaisee, että ”No nyt tul 
sellane syy lähtiä Viipuri markkinoil, jot ei 
ies akka voi vastaa sannoo”.

Vaan mitä sanoo savolainen? Nostelee 
muina miehinä housujaan ja tokaisee: ”Ei-
pään tuokkaan pieretä ens talavena.”

Tällainen asennoituminen eli hienommin 
sanottuna henkinen ominaislaatu yhdistetään 
helposti murteeseen. Se taas on määritelmän 
mukaan kielen alueellinen muoto, joka on 
syntynyt silloin, kun suuri osa ihmisistä eli 
ja työskenteli koko ikänsä samassa kylässä 
tai pitäjässä.

Suomessa tällaisia murrealueita lasketaan 
olevan kaikkiaan kahdeksan. Niistä suurin 
– ja monen mielestä epäilemättä kaunein – 
on savon murre. Edesmenneen kuopiolaisen 
murremiehen Unto Eskelisen mukaan savon 
murre on tehty enemmän korvalle kuin sil-
mälle. Tästä ovat itsenikin mielestä hyvin 
todisteena sanat, jotka joko sellaisenaan tai 
ainakin herkällä hetkellä sanottuna suoras-
taan hivelevät korvia: ”äet”, ”kualjkiäryle” 
ja ”kiänny”.

Ulkopaikkakuntalaiselle savon murre 
saattaa kuitenkin joskus näyttäytyä toisen-
laisena, kuten vaikkapa niille kahdelle es-
poolaiselle nuorelle miehelle, jotka kesälo-
mamatkallaan Kuopiossa halusivat kylmää 
kolajuomaa. Miehet menivät lähimmälle 

Kaupungin tervehdys Murretorin avajaisissa 15.7.2013
kioskille ja pyysivät tiskin takana olevalta 
viehkeältä savolaisneidolta: ”Olisiko teillä 
kylmää kolaa?” Tähän tyttö joutui kuitenkin 
valittaen toteamaan, että ”Voe ku tuo jiäku-
appi on rikki, eikä mulla ou antoo teille ku 
lämmintä kolloo”.

Hyvät kuulijat!
Juuri tällaisten tilanteitten varalta ja ulko-

paikkakuntalaisten opastukseksi on hienoa, 
että meillä on täällä kasvavassa Kuopiossa 
Murretori, nyt jo 14. kertaa.

Kuopio on jatkuvasti kasvanut ja vuo-
denvaihteessa kaupungin väkiluku ylitti jo 
100 000 asukkaan rajan. Enemmänkin tän-
ne sopii, ja nyt on varmuudella tiedossa jo 
maaninkalaisten tulo osaksi Kuopiota. Lähi-
vuodet näyttävät, miten isoksi me vielä kas-
vamme.

Vuan olipa tuo nyt sitten niin taekka 
näen, tiällä voep joka tappaaksessa kuulla ja 
huastoo oekeeta murretta koko viikon ajan, 
ja piäsööpä välillä iäneen nuo ulukopekka-
kuntalaesettii, ainaki on puhetta ollunna nii 
että ens torstaena oes karjalaeset tiällä laval-
la. Vuan voephan tuo olla, etteivät ookkaa, 
kun tiällä Savossa kerra ollaan.

Siltä varalta, että paikalla on ulkopaikka-
kuntalaisia ihan vesien takaa, muutama sana 
ulkomaan kielellä.

No nii, se olj’ noelle ulukopaekkakunta-
laesille, jotka eevät oekeeta kieltä ossoo, ee-
vät ees selevee suomee.

Kuapunnin herrojen puolesta minulla 
on onni ja vähä kunnijakkii toevottee teijät 
kaekki viihtymmään tiällä Savon piäkuapun-
nissa Kuopijossa ja tällä Murretorilla, olitta-
pa työ sitte perruuveltaa oekeita immeisijä 
taekka sitten vua semmosia tiällä tappoo-
massa taekka kahtomassa.

Pitemmittä puhheitta viihtykee, toelaas-
telkoo ja olokee nii ku kotonanna oesitta!

Pekka Niiranen
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luonnontieteitä ja viipurilaispoika Heikki 
jatkoi koulunkäyntiään. Oppilaana oli oi-
nenkin tuleva kuopiolainen hengenmies, 
professori Ossi Lindqvist. Kalle ymmärsi 
julkisuuden päälle. Hän etsi Lappeenran-
nasta kiivaasti asuntoa, mutta ei löytänyt. 
Niinpä hän otti majapaikakseen lyseon 
luonnontieteitten luokan ja asetteli sän-
kynsä havaintoesineenä olevan luurangon 
viereen. Tämän jälkeen hän kutsui Etelä-
Saimaan toimittajan ja kuvaajan rapor-
toimaan, millaisissa oloissa lyseon arvos-
tettu lehtori pakotettiin yönsä viettämään  
- ruumiin kupeessa. Asunto löytyi sitten  
nopeasti, kun uutinen ja kuva oli lehteen 

painettu. 
Hänellä oli myös omia kurinpidollisia 

ratkaisuja: rangaistava sai valita ottiko 
korvapuustin tai jälki-istunnon. Heikki 
otti korvapuustin ja sai havaita että Kalle 
löi lujaa! Mutta hyvät muistot opettajasta 
silti jäivät.  

Sadetauon jälkeen  Unto Eskelisen ru-
notuotantoa digitaaliseen muotoon  kirjoit-
taneet suomen kielen opiskelijat Anniina 
Pellikka ja Laura Tuomainen kertoivat 
urakastaan. Runojäämistöstä talletettiin 
sähköisesti luettavaksi 1735 runoa, joista 
muokataan myöhemmin runoteos.   Tytöt 
kertoivat, että oli yllättävää löytää Unton 
varhaistuotannosta kokeilevaa tyyliä,  jopa 

haiku-runoja ”aamulla jos illan tietäisin/
vaivoin matkaan lähtisin”.  Löytyi myös 
iskelmäsanoituksia ja hehkuvia rakkaus-
runoja eli  Unto Eskelinen oli  monipuo-
lisempi runotekijä kuin millaisena hänet 
yleensä  tunnettiin.      

Keskiviikko 17.7.
Karjalaisten päivänä olivat koetellut 

konkarit Viktor Jetsu ja Lyyli Arhipov 
lavalla.  Lyyli ei laulanut itkuvirsiä, vaan 
karjalaisia kansanlauluja. Jetsu lauloi 
hänkin karjalaksi ja kertoi hauskan jutun, 
miten karjalaismies joutui evakkona oi-
keuden eteen ja miten hän siellä selviytyi 
omalla kielellään. Suomalaisen ukkotuo-
marin oli mahdotonta pysyä kärryillä kar-
jalaismiehen kyydissä. Jos osaavat savo-
laiset venkoilla puheissaan, niin toiseksi 
he jäivät tällä kertaa.

Torstai 18.7
Heinäahon näytelmäpiirillä ja huumo-

Anniina Pellikka (vas.) ja Laura Tuo-
mainen kertovat löytäneensä runoista 
toisenlaisen Unto Eskelisen.

Kansanedustaja Seppo 
Kääriäinen ja artikkelitoimit-
taja Seppo Kononen tietävät 
politiikan parhaat jutut. 

riyhtye Mahottomilla on   fanittajia, jotka 
eivät lyö laimin mahdollisuutta tulla seu-
raamaan esiintymisiä. Savolaispariskunta  
Anneli Valta-Lisitsinin ja  Kalevi Pu-
roheimon touhuilu  tutuissakin  sketseis-
sä jaksaa  naurattaa,  ja Petra Lisitsinin  
vetämä orkesteri on nimensä veroinen.  
Murretorille  lapinlahtelaiset keräävät joka  
käynnillä suurimman yleisömäärän joskin 
vakiintuneesti satakunta henkeä istui  pen-
keillä joka päivä.  

Heinäahon näytelmäryhmä ja huumori-
musiikkiyhtye Mahottomat vauhdissa.

Juon-
taja Seppo 
Kononen ja 
arkkitehti 
Heikki Tegel-
man muiste-
levat myös 
lehtori  Kalle 
Väänästä.

Lauri Andersin, Savon murremestari  -13.

Nilsiän pussihousumiesten serenadi  
runotytöille Anniinalle ja Lauralle.  Pus-
sihousukerho esiintyi asianmukaisesti.     

Anna-Riitta 
Haatainen kannusti 
tuhlaamaan sanoja. 
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Perjantai 19.7 
Kansanedustaja Seppo Kääriäisen ja 

toimittaja Seppo Konosen keskustelus-
sa löytyi  yhteinen sävel  vaivattomasti. 
Molemmat yläsavolaisia ja tunnustettu-
ja sanankäyttäjiä,  tosin   eri välineissä.  
Parlamentaarikko Kääriäinen todisti, et-
tei murteen käyttämisestä  politiikassa ei 
ole  haittaa, pikemmin päinvastoin. Onhan 
eduskunnassa kuultu  osaavia murteen pu-
hujia kuten eteläpohjalainen Juha Mieto.  

Savolaisista  muistetaan samalta kylältä 
Kirmalta kotoisin ollut Heikki Kääriäi-
nen, vasemmiston miehiä, jonka sanontoja 
on jäänyt  kiertämään kansan keskuuteen. 

Juontaja-Seppo  tenttasi  pitääkö paik-
kansa juttu pieksämäkeläisen kansanedus-
tajan Pentti Skönin  tekohampaista, jotka 
tämä oli sylkenyt suustaan,  kun oli ruven-
nut väittämään  vastaan Ben Zys-zys-zys-
kowiczille. Kuulemma pitää paikkansa!  
Eikä Seppo Kääriäisellä tuntunut olevan  
mitään vastaan jos kotikylän kotilihaliike  
rupeaisi valmistamaan Kiäriäis-lenkkiä.   
Hyvvee Iisalamesta, jossa viikon päässä 
tulossa oli murteella puhumisen SM-kil-
pailu.

Lauantai 20.7
Murretorin päättäjäisissä isännöi ki-

taroineen Aapeli Rummukainen, jonka 
repertuaarin  kuuluu laulu savolaisesta 
pehmomiehestä.  Toisenlaista mallia  esit-

teli  Kuopion sotaveteraanimuseon puo-
lesta  kampanjoinut  Risto Lappalainen. 
Vapaaehtoisvoimin perustettu ja hoidettu 
museo on taloudellisissa vaikeuksissa ja 
apua tarvittaisiin.  Näytillä oli  kampanja-
ajoneuvona palvellut entinen venäläinen 
sotilasmaasturi UAZ 469,   joka on herät-
tänyt kiinnostusta kaupungilla liikkues-
saan. 

Sataman penkeiltä puuttui  kesällä  en-
simmäisen kerran tuttu lippalakkinen 
hahmo,  insinööri Veikko Oskari  Nissi-
nen. Hän kuoli Marbellassa Espanjassa 
16.1.2013.  

Murretorin jutut on nyt  puhuttu kolme-
na vuonna satamassa. Ensi kesänä murre-
tori palannee kunnostetulle   Kauppatorille  
14.-19.7.2014.

Teksti: Eila Ollikainen
Kuvat:Teuvo Laakkonen

Avajaispäivän hyvää tuulta ja au-
ringonpaistetta, mutta tiistaina sade ajoi 
yleisön suojaan.

Eino Julius Säisä syntyi 15.12.1935 
Iisalmen maalaiskunnassa ja kuoli 

30.10.1988 Iisalmessa. 
Hän oli kirjailija ja kansakoulunopet-

taja. Hänen puolisonsa on Airi os. Kok-
konen ja tytär Reetta. Säisä muistetaan 
erityisesti 1970-luvulla ilmestyneestä ro-
maanisarjastaan ”Kukkivat roudan maat.” 
Siitä tehtiin myös televisiosarja. Hän kävi 
keskikoulun ja valmistui sen jälkeen kan-
sakoulunopettajaksi Kajaanin seminaa-
rista v. 1958. Kansakoulunopettajana hän 
toimi Kontiolahdella  vuosina 1958-1959, 
Iisalmen maalaiskunnassa 1959-1960 ja 
1961-1964, Lapinlahdella 1964-1955 ja 
Nurmijärvellä 1966. 

Romaanisarja kuvaa nuoruutta
Eino oli Yrjö ja Tiina Säisän neljästä 

lapsesta nuorin. Säisän perheen elämänvai-
heet ovat tuttuja kuusiosaisen ”Kukkivat 
roudan maat” - romaanisarjan lukeneille. 
Hän hyödynsi lapsuus- ja nuoruusmuisto-
jaan fiktiivisissä romaaneissaan, jotka ker-
tovat maaseudun rajusta rakennemuutok-
sesta 1940-luvulta maalisvaaleihin 1970. 
Sisarukset esiintyvät kirjassa nimillä Inga, 
Anna, Martti ja Epa. Kodin nimi romaa-
nisarjassa on Jyrkilä. Perhe muutti ennen 
sotaa ja sodan aikaan muutamaan kertaan, 
ennenkuin ryhdyttiin rakentamaan ja jat-

Niin aika menee
kuvasti laajentamaan uutta kotia ja kotiti-
laa Yrjölää Kurenpolveen. Pääskynmäki 
oli sukutila, jossa veljekset Yrjö ja Paavo 
Säisä asuivat. Yrjön perhe muutti sitten 
Lehtomäkeen. 

Välirauhan aikaan Säisät asuivat Kihlo-
virrallakin. – Meillä oli lehmiä, lampaita 
ja sika, Inkeri-sisar muistelee aikaa ennen 
sotia. Lasten piti osallistua töihin voimi-
ensa mukaan. Ja Matti-veli muistelee, mi-
ten hän sota-aikaan koulupoikana niitti 40 
seivästä vehnää, kun miehet olivat sodas-
sa, eikä muita niittäjiä ollut. 

Eino oli herkkä ja taiteellinen jo lapse-
na. Hänellä harrastukset olivat toisenlaiset 
kuin muilla sisaruksilla. Hän olisi halunnut 
kuvataiteilijaksi ja hänellä olikin taiteili-
jan välineet. Koulussa Einolla oli kymppi 
kuvaamataidossa. Hänet siirrettiin suoraan 
ensimmäiseltä toiselle luokalle muutaman 
päivän jälkeen, koska hän osasi jo lukea. 
Eino oli ainoa perheessä, joka jatkoi kes-
kikouluun. Hänen kulki koulussa Kuren-
polvesta Iisalmeen junalla. Perheen isä oli 
sodassa ja äiti ja lapset koettivat selviytyä 
kotirintamalla.

Sodan jälkeen Yrjö-isä osti vapaalla 
kaupalla 20 hehtaarin tilan. Se oli rinta-
mamiestila eli ns. kylmä tila. Perhe muutti 
yhden huoneen käsittävään rakennukseen 
13.12.1946. Vanhemmilla oli aikomus, 
että siihen tehdään lisää huoneita, mutta 
sitten he päättivätkin, että tehdään koko-
naan uusi talo.

Proosaa maaseudulta
Karu ja ankea lapsuus näkyi Einon 

sodanjälkeisessä tuotannossa. Se jatkui 
aina maaseudun tyhjentymiseen saakka 
1970-luvulle, jolloin maaseudun kuva-
us alkoi virkistyä ja saada uusia piirteitä. 
Maaseutuun kiinnittyvä kansankuvaus oli 

Eino Säisä Ylä-Savon kirjailija
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pitkään klassisen suomalaisen proosan 
ydinaluetta, näytti välillä jo esittäneen 
osansa kirjallisuudessa loppuun. 

Toisin kuitenkin kävi. Helsingin ja 
Tampereen ulkopuolelle alkoi 1960-lu-
vulla muodostua aktiivisia kirjallisia ryh-
mittymiä, jotka ryhtyivät vaatimaan kult-
tuuripalvelujen hajasijoitusta. He alkoivat 
myös itse harjoittaa pienkustannustoimin-
taa. Vähitellen maaseutu valtasi takaisin 
paikkansa hyväksyttynä aihealueena. Jo 
vuosia tällä aihepiirillä oli ollut uskollinen 
viljelijänsä, Kalle Päätalo. Hän liikkui 
verkkaissti ja asiantuntevasti laajoissa ro-
maaneissaan pohjoisten työoloissa. 

Paikalliskirjallisuus alkoi jälleen saada 
valtakunnallista merkitystä. Kirjailijain 
kriittistä silmää teroittivat peltojen pake-
tointi. Se tyhjensi myös Ylä-Savon ääri-
alueita, vei väkeä kaupunkeihin ja lisäsi 
siirtolaisuutta Ruotsiin. Vaikeinta oli maa-
seudun autioitumisen ja sen merkityksen 
heikkenemisen aiheuttama henkinen in-
flaatio. Menneiden vuosien ja aikaisempi-
en sukupolvien ponnistuksilta ja uhrauk-
silta tuntui riistetyn kaikki arvo.  

Kerrostaloelämä tuskastutti 
Eino Säisällä oli tietoisesti sosiaalihisto-
riallinen ote romaanisarjassa ”Kukkivat 
roudan maat” (I-VI, 1971-1980). Nimi on 
sitaatti Uuno Kailaan sota-aikana paljon 
lauletusta runosta ”Suomalainen rukous.” 
Säisä oli huolellinen muutosten havain-
noitsija ja osuva ihmiskuvaaja. Etenkin 
vanhempien ja lasten suhteen käsittelijänä 
hän on saanut paljon kiitosta, kuten ”Isät 
ja pojat” romaanissa 1974. Säisä asui vuo-
sia Espoon Soukassa, mutta tuskastui elä-
mään kerrostalossa. Viimeisenä pisarana 
olivat talon yhteissaunan käyttöön liitty-
neet ongelmat. 

Säisä muutti 1974 takaisin Iisalmeen. 
Myöhempinä vuosinaan hän yhä suu-
remman osan ajastaan vietti saaressa si-
jainneella kesäasunnollaan Iisalmen Haa-

pajärvellä. Hän hukkui lokakuussa 1988 
paluumatkalla saarelta mantereelle. On-
nettomuus koettiin Ylä-Savossa ja koko 
maamme kirjallisen väen keskuudessa 
suurena suruna ja menetyksenä. Olihan 
Eino keskeinen persoona niin alueen kir-
jallisella kentällä kuin myös myötäeläjänä 
ja kaiken kulttuuririelämän edistäjänä. 

1970-luvulla esiin nousseen maaseu-
tuproosan keskuksena kuitenkin oli Poh-
jois-Karjala, josta maaltapako oli tuntu-
vin. Sieltä kyläromaaneihinsa aiheet otti 
Seppo Lappalainen, Jouko Puhakka ja 
Heikki Turunen, joka saavutti menestyk-
sen romaanillaan ”Simpauttaja” sekä ”Ki-
venpyörittäjän kylä.”

Eino Säisä ei viihtynyt opettajan työs-
sä ja haluttuaan ensin taidemaalariksi 
hän ryhtyi kirjoittamaan. Ensimmäinen 
teoksen ”Tummat” 1963 jälkeen ilmestyi 
vuosittain uusi romaani.  Hänen tuotan-
tonsa sisältää myös novellikokoelmia, 
esseitä, näytelmiä, kuunnelmia ja tietokir-
joja, kaikkiaan kolmekymmentäviisi. Te-
osten kustantajana toimi kustannusyhtiö 
Tammi. Kolme viimeisintä kirjaa 1980-lu-
vun lopulla on julkaistu Juvan WSOY:n 
kustantamana. 

Kirjoittamisen ohella Eino osallistui 
kirjallisuustapahtumiin ahkerasti. Kirjoit-
tajaseminaareissa ja matineoissa hänen 
esiintymisensä oli vertaansa vailla. Vaik-
ka hän ensitapaamisella näyttikin itseensä 
sulkeutuneelta, jopa vaivautuneelta esiin-
tymään, hän avautui esitelmän edetessä ja 
sai puolelleen kuulijan kaiken tarkkaavai-
suuden.  

Tällainen tapahtuma oli ensitapaami-
semme Vestäjien kevätseminaarissa Kuo-
piossa 1977.  Seminaarin ohjaajina toimi-
vat Lauri Leskinen ja Eino Säisä. Vaikka 
seminaaripäivästä on jo kulunut yli 30 
vuotta, vieläkin muistan sen lämmön ja 
levollisen tunnelman, jonka Einon kirjal-
lisuusluento avasi kuulijoille. Olen kir-
joittanut siitä myös päiväkirjaani. Olimme 
tulleet itsekukin omasta arjestamme, mut-

ta palasimme virkistyneinä ja uutta kirjoit-
tamisinnostusta saaneina. Nyt paremmin 
ymmärrän, miksi Eino varhaisessa nuo-
ruudessaan halusi tulla taidemaalariksi; 
hän osasi ”maalata sanoillaan.” Pian tä-
män seminaarin jälkeen panin alulle oman 
proosatyöni ”Maa antaa vastauksen” joka 
on edelleen julkaisematta – yli 200 sivua 
maaseutukerrontaa 1950-luvulta. Eino oli 
luvannut lukeakin käsikirjoitukseni alku-
sivut ja sanoa mielipiteensä. Ja niin Eino 
myös teki, kehoitti jatkamaan.

Eino Säisä palkittuna
Eino Säisä palkittiin useilla arvostetuil-

la kirjallisuuspalkinnoilla. Kritiikin kan-
nukset hänelle myönnettiin 1965.

Valtion kirjallisuuspalkinto 1965, 1972, 
ja 1980. Kirkon kirjallisuuspalkinnon hän 
sai 1978. Aleksis Kiven rahaston palkin-
non 1984. Pro Finlandia –mitali 1986 ja 
Savonia-palkinto 1987. Jos Eino Säisä 
olisi vielä keskuudessamme, hän täyttäisi 
joulukuun 15. päivä 78 vuotta.

Aune Räsänen, Vehmersalmi

Tietolähteet: Wikipedia, Kai Laitinen: Suo-
men kirjallisuuden historia, Iisalmen Sanomat, 
Aune Räsäsen päiväkirjat v. 1970-80. 

Huastettaan ja kirjutettaan savvoo
Oun lukenna pari mietettä, joeta pitäs 

ehkä nouvattoo, mutta  kun en malta:
-Ee tarvihe joka asijaan sannoo miel-

pijettäjäsä ja toenen on, että täävellinen 
tietämättömyys antaa varmimman miel-
pitteen. Olokoon niin, vuan kirjutan silti.

Aakustissa nro 1/2013 oli ilahuttava 
kirjutus; nuorj savolaenen puolusti mur-
rettammu!

Suatiin sähköpostissa tieto, että on 
tehty väetöskirjakii savon kielellä, (Jani 
Koskinen). Saamelaiskielten vaikutusta 
skandinaavisiin kieliin käsittelevä työ on 
kirjoitettu Keski-Karjalan seudun mur-
teella.  Eepä ou pahemmin julukisuuvessa 
asijasta huasteltu, mutta ei se nyt iha april-
lijakkaa ollu.

Polokuhan sille on: http://yle.fi/uutiset/
kantituatintutkiilma_kirjutettu_savolais-
murttiilla/654186

Se on kyllä semmosta kieltä jota en ou 
millonkaa kuullu! Mutta edesmenneen 
professorin Terho Itkosen mukkaan savo-
laeskiilassa huastetaan 159 erilaista savon 
murteen varijaatiota. Kaet se on?

Kaheksan vuotta kokosin Aakustia. 
Kyllä sinä aekana kuulin monta kertoo että 
pitäsj olla murteella koko lehti. Minulla 

olj hyväksyntä sille, että kirjutan jutut kir-
jakielellä tae savoks tae miten toemitus ne 
sitten sae lehteen laetettavaks.

Kyllä savon murre on vaekeeta lukkee. 
Lukkoohan sitä iäneen toeselle, mutta ite 
omija aekojaan! Tässä oun joutessanj lu-
kenna Aakustia ennen ku se ilimestyy, jos 
jonkun pilikun puutteen huomoesin ja jä-
tän kyllä sovinnolla lukemata savommur-
teeset, siinä mielessä, että jottae korjaelisin.

Eikö lie pitkälti mieljpiekysymys se mi-
tenkä savvoo kirjutettaan?

Kun  ite laasun olj, mänj, tulj jne. niin 
kyllä minä niin kirjutannii. Minkä taatta 
kirjuttasin toesella laella? Tae jos on sana 
”olipa”, laasun sen oljpa eli korvoon i-
kirjaemen jiillä. En haluva tehhä niinkun 
esmerkiks enklannin kielessä, jossa kirju-
tettaan ihan toesin kun laasutaan. Ja kuka 
sannoo mikä on oekeen? Kaet ne Itkonen 
tae Kettunen tiesivät, mikä nuista 159 va-
rijaatiosta soppii millekkii sanalle.

Sen kummemmin en ruppee tätä vän-
keemään. Eekö lie niin, että ite kukkii on 
ihan oekeessa! Ja kyllä tätä tuhmoo suap 
puistella!

Marja-Riitta Saastamoinen
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Murteet irrallaan Koljonvirralla
Jookkue- ja yksilösarjat erillisinä ki-

lipaelusarjona  antovat  ohjelmaa’ oman 
kiinnostaval lisäsä - myös entisvuosiim 
mestarit piäsöövät niissä vaekuttammaan. 

Etelä-Pohjammuaj jookkuveessa  olivat 
mukkana entistem murremestariin Aino 
Mäki-Kaukolan ja Eila Hautamäen li-
säks Eero Peltomäki.  Porukka korjas 
jookkuesarjan kiertopalakinnon tällä ker-
too Pohjammualle. Ylä-Savon jookkue 
nappaes sen Raumalta toessavuonna Iisa-

lameen.
Savon jookkuesarjassa olivat tällä ker-

too mukana Lauri Andersin ja entiset 
murremestarit Irja Turunen ja Jouko 
Kröger.

Esityksissä huomajs selevästi ammatil-
lista otetta, kaotta linjan. 

Yksilösarjassa Savo noos tällä kertoo 
kärkeen. Varkaotelaenen Lauri Andersin 
sijottu valtakunnan murremestariks rehe-
vällä sanankäötöllään, jota tehosti suju-
vasti riimitys. Puhheessa riimit asettuvat 
niin sujuvasti, että niitä tuskin huomajs, 
seon hyväm puhetyöläesem merkki. Vii-
me maaliskuulla Andersinin voettama Sa-
von murremestaruus sae tässä mukavata 
jatkoo.

Toeselle palakintosijalle noos Tapio 
Niemi Raumalta, ilimeekkäällä ja tääs-
vahvuisella Rauman murteella. Niemi 
ojl toessavuonna Rauman murrepäeviltä 
juontajana, niimpä sanantaetaja  jatko täl-
lä kertoo ite kilipaelussa ja hyvällä mänes-
tyksellä. 

Matti Korhonen Lapinlahelta korjas 

Kiireetön porinahetki ravintola-anti-
miin tae kahvimukin iärellä ennen 

kilipaelua pohjusti viihtysäm meeningin 
koko iltaan, tästä järjestäjille kiitos. To-
rilla vietetty Savolaeshuumorin päevä sae 
mukavaj jatkon tästä iltasavotasta.

Murteella puhumisen SM-kilpailussa 
olj esiintyjä neljältä kantilta: Etelä-Poh-
jammualta, Savosta, Kaenuusta ja Ra-
omalta, yhteesä 11 hyväsuista kilipaelija-
ta.

Lauri Andersin  Varkaudesta voittaa 
suorituksellaan Suomen mestaruuden. 
Mestari suorituksen jälkeen juontaja 
Marjatta Miettisen haastattelussa. 

Petra Lisitsin-Man-
tereen  ja Riitta 
Väisäsen  (vas.) 
musiikki ei jättänyt 
ketään kylmäksi.   

Leppoisaa kesäillan tunnelmaa Koljonvirta Campingin pihapiirissä. Savolaiset kan-
natusjoukot jännittivät, vasemmalta  Raija Uhlbäck ja Risto Lappalainen.   

Kauno Luoma, moninkertainen valehte-
lun Suomen mestari Kauhavalta. 

Lauri Andersin saa palkintonsa juontaja Marjatta Miettiseltä, vasemmalla toiseksi 
sijoittunut Tapio Niemi Raumalta ja oikealla kolmonen Matti Korhonen Lapinlahdelta.

Suomen mestaruus ratkesi puhumalla Iisalmessa
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kolomannen palakinnon Savvoon. Korho-
ne’ on kesäteatterin lavoelta Ylä-Savossa 
varsin tunnettu essiintyjä, savolaes-ukon 
perushahmo.

Yksilösarjassa sanar rieskoo jakovat er 
murteella lisäks Matti Oikarinen Kai-
nuusta, Kauno Luoma Etelä-Pohjammu-
alta ja Kalevi Puronheimo Lapinlahelta. 
Sujakkata sanankäöttöö jokanimestä.  

Kilipaelun järjestelystä vastasivat  Sa-
von kielen seora ja Iisalamen kaapunki.

Tuomaristossa toemivat suomen kielen 
professojr Marjatta Palander Joensuus-
ta, näyttelijä ”Savonmuan Hilima” Auli 
Poutiainen Kuopiosta, talouneuvos, Y-S: 
säätiön pj. Jouko Pennanen, Iisalamen 
kaapungin hallintojohtaja Esa Laukka-

nen.  Tuomariston puhheejjohtajana artik-
kelitoemittaja Seppo Kononen.

Tapahtummiin taostavoemana vuesta 
1999 lähtii’ ovat olleet Savon Heimot ry. 
ja sen jäsejjärjestöt. Etelä-Pohjammualla 
toemii murreseora Krannit, Kaenuussa 
Elias Lönnrot-seura ja tiällä Savossa tie-
tysti meijän oma Savon kielen seora.

Seoroovat SM-murrekilipaelut, vuon-
na 2015 on sovittu Kaenuuseen. Niim-
pä murretta peohnuutellaan kahen vuen 
piästä  Kajjaanissa, Elias Lönnrot-seuran 
maesemissa. 

                     Teksti: Jukka Lappalainen
Kuvat:Teuvo Laakkonen,

Olavi Rytkönen

Tuomaristo on tehnyt ratkaisunsa  (vasemmalta) hallintojohtaja Esa Laukkanen, pro-
fessori Marjatta Palander, näyttelijä Auli Poutiainen, talousneuvos Jouko Pennanen ja 
puheenjohtaja,  artikkelitoimittaja Seppo Kononen.

Tämän vuotinen kevätretkemme suun-
tautui Sisä-Savoon. Lähtö ja maali 

samana päivänä, 31.5. Toukokuun vii-
meinen näytti pyhäpuolensa vaikka olikin 
vasta perjantai. Äiti-aurinkoinen herätteli 
luontoa ja luonteita, vahvisti aikaisempia 
lujuuksiamme.

Meitä oli kvartetin verran Loikkasia 
(Seija ja Tuomo) ja Ollikaisia (Eila ja 
Pentti), pariluvuin kumpiakin, kummal-
lakin kaukaisilta hedelmällisiltä vuosilta 
kaksi perillistä, heilläkin jo lapsia. Kul-
jimme siis keväässä ikään kuin kolmessa 
sukupolvessa.

Eteläkorean kolmikirjaiminen vaunu 
tarjosi kyytiä ja suojaa. 

Kuopion Vehmasmäen hautausmaa ho-
meen sulkemine kappeleineen on ensim-
mäinen käyntikohteemme. Vuodesta toi-
seen, ajasta aikaan. 

 Siellä tervehdimme yli vuosikymmen 
sitten ajan rajan ylittänyttä ystäväämme ja 
työtoveriamme, toimittajaa, sanomalehti-
kirjailijaa, runoilija Jouko Tyyriä. Ope-
tusministerinäkin hän toimi.

Jouko saa perinteellisen tulipunaisen 
ruusun kivensä viereen ja hiljaiset muiste-
luksemme miehestä ja hänen yllättävästä 
poismenostaan vasta valtiomiehen varhai-
sessa iässä. Espanjan apostolinen patik-
kapolku Santiago de Compostela uuvutti 
miehen niin, että yhtenä aamuna hänestä 
ei ollut enää herännäiseksi – noutaja tuli 
vieraalla maalla. – Kauheampia tapahtui 
Compostelassa heinäkuussa, kun luotiju-
nan kuljettaja puhui sopimattomaan ai-
kaan kännykkäänsä: vauhtikurva koitui 79 
matkalaisen lopuksi. Tässä taas näemme 
miten vaarallinen on kännykkä, kuolemaa 
säteilevä!

Kylätalo koettiin sisältä,
arkkipiispan tsasouna ulkoa

Maakunnallisen kevätretken tutustumiskohteita:

                  ♫ ♫ ♫
Mutta nyt ei olla taittamassa apostolis-

ta, kenties ruumiillisesti kiduttavaa tuski-
en taivalta, vaan Sisä-Savon kevätretkel-
lä, perinteellisellä. Viime keväänä saman 
tyyppinen kurkistus suuntautui Ylä-Sa-
voon ja sen touhukkaaseen pääkaupunkiin 
Iisalmeen. Siinäpä nähtiin mennen tullen 
Lapinlahdella jos ei Mattia ja Liisaa, niin 
kuitenkin Veikko Vennamon rintapysti, 
ja kylän lukittunakin puhutteleva tsasou-
na. Savossa ovatkin – muuallakin, kenties 
– ortodoksiset  rukoushuoneet valtaosan 
ajastaan lukittuja. Näin mahdollisia har-
tauden harjoitukseen pyrkiviä ja potenti-
aalisia pahantekijöitä kohdellaan taivaal-
lisen tasapuolisesti: kummatkaan eivät 
pääse sisään kuin kirkkolain säätämänä 
kellonlyömänä.

                  ♫ ♫ ♫
Ajelemme kohti Suonenjokea, Kuopion 

Karttulaa, Vesantoa (siellä valmistettiin 
vielä äskettäin Reinoa ja hänen tytärpuol-
taan Ainoa ) ja Tervoa. 

 Tavoitteemme on Tervon Hautolahden 
kylä, jossa saamamme tiedon mukaan on 
mainio, jopa esimerkillinen kylätalo.

 Ja kun matka sujuu, niin jo alkaa yhtä 
ja toistakin hyräilyttää:

 Trolliuksen vasarat päätäni takoo… 
 kohta kohta joudutaan kukkivihin ky-

liin…
 Suruksemme on todettava, että tämän 

enempää runosta ei mieliin, mielistä edel-
leen kieliin palaudu …

 Niinpä matkatietokilpailuun oli aihet-
ta: Kenen kirjoittamaa runoa tuossa tapail-
tiin?

 Mutta ei aihetta enempään: Aaro Hel-

Joukkuekilpailun voittanut Etelä-Pohjanmaan  joukkue (oik.) Eero Peltoniemi, Eila 
Hauta-aho ja Aino Mäki-Kaukola kuuntelee professori Marjatta Palanderin esittämää 
tuomariston arvioita suorituksistaan. Hänen takanaan tuomariston Seppo Kononen.
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laakoski ja P. Mustapää saivat enim-
mät äänet. Yksi hajaääni lankesi ikään 
kuin joviaalista armosta Arvo Turtiai-
selle (kun häntä silloin vielä pidettiin 
sääminkiläissynt(y)isenä.)

                 ♫ ♫ ♫ 
Varhaisimpia ellei kaikkein varhaisin 

sääminkiläinen kynänkäyttäjä oli tieten-
kin Pietari Hannikainen  (s. Säämingis-
sä 24.8.1813, k. 27.9.1899 Parikkalassa). 
Hänpä oli maan mainio kulttuuripersoona, 
kun kirjallisen toiminnan lisäksi toimi ko-
missiomaanmittarina Viipurin ja Uuden-
maan lääneissä.

 Pietari vaikutti Aleksis Kiven (1834 – 
1872) aikaan kirjailijana ja toimittajana, 
toimitti Viipurissa1845 – 47 Kanava-leh-
teä, jossa ensimmäisenä suomeksi käsitte-
li kansallis-yhteiskunnallisia kysymyksiä. 
Mutta yhtä julmasti kuin Snellmanin Sai-
malle kävi Kuopiossa, sama lakkautusrut-
to koitui Kanavankin kohtaloksi. Sensori 
K. v. Kothen iski kaksipäisen kotkan sii-
pien suojasta, sulki Kanavan edistykselli-
set virtaukset.

 Pietarin oli suunnattava purtensa uusil-
le vesille. Syntyi Lukemisia Maamiehille 
(1849-51) ja ehkäpä Suomen ensimmäi-
nen lastenlehti Aamurusko (1856 – 59). 
Suomettaren päätoimittajana hän piipahti 
1864.

 Kanavassa Pietari H. julkaisi ensim-
mäiset suomen kieliset huvinäytelmät, 
mm. Silmänkääntäjän ja Holbergin muka-
elman Antonius Putronius. Niitä esitettiin 
teattereissa aikanaan, jos ei taajaan, niin 
hartaasti, ehkäpä huvittavastikin.

 Niin että sellainen mies - suunnilleen… 
- oli laajan Hannikais-suvun yksi kantaisä, 
ainakin kantasukulainen. Musiikkimie-
hiä, oikeustoimen haltijoita, kirjailijoita 
siitä suvusta sikisi. Jos eivät kaikki juuri 
Säämingistä, niin itäisestä Suomesta kui-
tenkin. Näin ollen Arvo Turtiaisen menet-
tämisen stadilaiseksi kestää ainakin niin 
kauan kunnes ryhdymme puhumaan

Joel Lehtosesta ja Marja-Liisa Vartiosta 
(Sairanen-Haavikko).

 Mutta ei heistäkään juuri tämän enem-
pää, koska olemme taivaltamassa Sisä-
Savossa keväisissä tunnelmissa.

                ♫ ♫ ♫
Ohitamme Suonenjoella Iisvedel-

le osoittavan kyltin. Siellähän syntyi 
ja ensimmäiset laulelot kajautteli lem-
men trubaduuri Erkki Junkkarinen. 
Hänellä on vakioasema etenkin sen väen 
keskuudessa, joka seuraavaksi saa punai-
set ruusut tomulleen tai tuhkalleen. Vielä 
taivastellaan miten vaikea on muistaa ’täl-
lä iällä’ runojen riimejä, vaikka ne olisivat 
miten tunnettujen tekijöiden sanansäilästä 
singahtaneet.

 Niin kuin minäkin: en muista Pekka 
Tarkan kanonisoiman Pentti Saarikos-
ken tuotannosta kuin yhden lainauksen: 
Keltävästäräkki juoksi mustan oksan 
päästä päähän. Siis edestakaisin kummin-
kin…

 Näin siitä huolimatta, että Saarikoski 
julistautui eräässä tunnustuskirjassaan 
Joel Lehtosen ihailijaksi, nimenomaan 
tämän kielen rikkauden vuoksi, senkin, 
ja meille sääminkiläisille, entisille ja ny-
kyisille Lehtonen on enemmän kuin idoli. 
Kuljemme Joelin, jos emme aivan jalan-
jäljissä, niin jalanjäljillä kumminkin.

 Tässä on tietty ero. Fiksut savolaiset 
sen kyllä erottavat ja huomaavat.

               ♫ ♫ ♫
Mutta jo uusi viitta osoittaa Hautolah-

delle. Betonipäällysteinen maantie vaih-
tuu soraiseksi kylätieksi, vai miksi tuota 
kutsuisi. Niin kuin entinen mies pohti 
hädissään esikoisensa kastetilaisuudes-
sa rustopäälle annettavasta nimestä, että 
”panisko tuon miksi kuksi vai joksi kuksi 
muuksi…” kun oli onneton isä jännityk-
seltään unohtanut mikä oli onnellisen äi-
din kanssa sovittu pikkubabyn kristillisek-
si nimeksi. Soteksiin päädyttiin…

 Leveä on Hautolahden tie ja luiskil-
taankin juuri kunnostettu. Oikein hyvä. 
Jos sellaisiksi saadaan ja saatetaan kaik-
kialta kehnot asfalttiväylämme, niin hyvä 
siellä on ajajan ajella; muistella vaikka 
Trolliuksen vasaroita.

 Ajelemme syvemmälle kylään, yti-
meen pyrimme, kylätalolle tahdomme. 
Tottahan se on keskiössä. Kolmas ja nel-
jäs kilometri sujahtaa, ja jo epäilys herää. 
Eihän täällä näytä olevan yhtään sellaista 
käytöstä jäänyttä navettaa, josta olisi ky-
läläisten uurastuksella ja kiintymyksellä 
kohennettu kylätalo. Eläimiä on jo ulkona 
ruohostamassa, hevoseläimiä aika monel-
lakin talliaukeamalla, mutta haarakaviot 
puuttuvat tyystin.

Lopulta teemme rohkean ratkaisun. 
Käännämme kolmikirjaimisen tilustielle, 
jonka päässä on kylän komein ja suurin 
(?) talo. Laajat pellot aukeavat kuin pree-
ria Kansasissa ja runsas märehtijäkansa 
viettää auvoista kesän avaustaan peltonot-
kelmassa toukokuisessa nirvanassa,. Niitä 
on matemaatikko- jäsenemme mukaan 60 
kpl. Hän on laskenut jalkoja yhteensä 120 
paria, ja kun ne jakaa kahdella on tulos 
yllämainittu. Emme kiistä, emme moiti. 
Kiitämme nopeasta mittauksesta.

                 ♫ ♫ ♫
Ja jo saamme kontaktin hautolahtelai-

seen. Reipas nuorukainen oikein äimiste-
lee, kun inttäen kysymme, missä täällä on 
se kyläkunnan kuulun talkootyön kirkkain 
hedelmä Kylätalo. Ollaanhan Hautolah-
den kylässä, ja täällä se maakunnallisen 
viestinvälittäjän mukaan sijaitsee.

 Ei täällä ole tuollaista erityistä kyläta-
loa, ihmettelee iloinen nuorukainen, juu-
ri koulunsa lopettanut. - Ei täällä kukaan 
tiedä sellaisesta, mutta kysykääpäs tuolta 
vanhasta talosta meidän mummolta.

 Hän saattaa tietää. Mummot tietävät…
 Mutta mepä alamme itsekin epäillä et-

simämme sijaintia.
 Siis varmistamme: - Mutta onhan tämä 

kylä Tervon Hautolahden kylä?
- Ei ollenkaan, vastaa iloinen nuorukai-

nen. Tämä meidän kylämme on Kuopion, 
entisen Karttulan pitäjän Hautolahti. Niin-
hän se on: kunnat saattavat kadota, mutta 
kylät säilyvät. Ovat ainakin pitkäikäisem-
piä.

Ja sitten hän hyppää mönkijänsä sel-
kään ja pyyhältää sellaista vauhtia kar-
jalauman ohi navetalle että lehmät suo-
rastaan tervehtivät hännänhuiskein ja 
ripisyttävät silmiään! Äiti kuulee poi-
kansa koulumenestyksestä, iloitsee siitä.  
 Mutta me nostamme kytkintä aika tujak-
kaan. Saimme pienen vinkin reippaalta 
mönkijänuorukaiselta; että kannattaisi 
lähteä kartan kanssa liikkeelle olipa kyse 
millaisesta kotiseuturetkestä tahansa.

Tervo Satupuineen (Eva Ryynänen), 
Äyskoskineen ja Hautolahden Kylätaloi-
neen odottaa nyt kotiseuturetkeilijöitään. 
Ja myös saa heidät!

                 ♫ ♫ ♫
Ja niinpä ehdimme Kuopion Hautolah-

desta naapuripitäjän Tervon Hautolahteen, 
kylätalon pihapiiriin.

Siinä se nyt seisoo lujin seinin, vain 
muutama vuosi sitten maanviljelijä Timo 
Vauhkosen parinkymmenen lehmäeläi-
men tyyssijana, nyt noin neljänkymmenen 
hautolahtelaisen toisena kotina, kokoontu-
mis-, harrastustilana.

Paitsi suvisina päivinä, viikkoinakin, 
kuukausina. Silloin Nilakan kesäasukkaat 
yhtyvät muinaisen kyläelämän tunnel-
miin. Saavat voimaa ja kestävyyttä tulevi-
en pimeiden päivien varalle.

                ♫ ♫ ♫
Tuhannen ja yhden tarinoista muistam-

me Ali Baban ja neljäkymmentä rosvoa. 
Ali Baba ei suinkaan ollut rosvopäällikkö, 
vaan puunhakkaaja-metsuri (setrien kaata-
ja), joka lopulta seljätti rosvot ja sai hei-
dän ryöstösaaliinsa kyläläisten hyödyksi.

Hänen  avainsanansa  oli Seesam, joka 
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tarkoittaa ennen kaikkea Aukene. Seesa-
milla aukeni aarreluolan lukot.

Hautolahtelaisten Seesam on ilmisel-
västi Talkootyö. Sillä on saatu ihmeitä ai-
kaan.

Täysin valmis toimintatalo (kuin Juha 
Taskisen Navetaario Haukiniemessä)  
keittiöineen, kangaspuineen (kahdet, mi-
ten mukavaa onkaan kangasta helskytellä, 
kun voi samaan aikaan käyttää sanava-
pautta viereisen kutojattaren kanssa…), 
taulutelevisioineen, laajoine saniteettiti-
loineen, keittiöineen, pelakuineen, luke-
mistoineen, kaikkine tarpeellisuuksineen. 
Vankalla pirtinpöydälläkin on pituutta 9 
metriä! Siihen sopii murkinalle yhtä aikaa 
koko kylän väki.

Vain sauna puuttuu. Mutta ei pitkään 
sekään. Pian alkaa rakentaminen, paikka 
on jo katsottu: se on käytöstä jäänyt virtas-
torni! Viiden metrin korkeuteen valmistuu 
kyly kylpijöille.

 Kylätalo ei suinkaan ole hautolahtelais-
ten ainoa yhteistyön kukkanen. Läheiselle 
Tetrimäelle on pystytetty uljas näkötorni 
(korkeutta ehkäpä noin 25 metriä), juurel-
leen metsästäjien kota kuin muinainen jät-
tiläisten sokeritoppa. Tornista näkee kauas 
keskiseen Suomeen, eteläiseen Pohjan-
maahan, mihin nähneekään. Melkein Sää-
minkiin saakka! Kauas joka tapauksessa. 
Metsää, metsää ja vielä kerran metsää. 
Sekä Nilakka, joka pilkottaa vaatimatto-
mana luoteisessa horisontissa.

                  ♫ ♫ ♫
Hautolahtelaisten, sekä Tervossa että 

Kuopiossa, uurastaminen yhdessä ja erik-
seen ansaitsee hatun nostomme sekä kai-
ken kunnioituksemme. Molemmilla on 
varmaankin omat seesaminsa, mutta mo-
lemmilla melko varmasti aukeaa salattu-
jen aarrekammioiden ovet. Yhdessäkin 
voi tehdä erikseen, erikseen yhdessä. Huu-
mori auttaa kaikessa, etenkin jos se on tätä 
savolaista salaviisasta lajia.

 Mutta yhden toivomuksen voisi esit-

tää: älkää laittako samaa nimeä kahdelle 
kylälle, etenkin jos ne ovat lähes rajanaa-
pureita. Voihan muiltakin etsijöiltä jäädä 
karttakirja kotiin kuin meiltä.

          ♫ ♫ ♫
 Niin jatkui kotiseuturetkemme Tervos-

ta Pielavedelle, jo toki Säviän kylän kaut-
ta. Sielläpä kiilteli pellon perällä kultainen 
risti tsasounan tornissa, kiilteli auringon 
armosta. Se oli arkkipiispa Leon henkilö-
kohtainen rukoushuone, viidellä kellolla 
varustettu. Ja lukittu, totta kai. Säännöt 
sen sanelevat, ei ihminen. Mutta jo toki on 
oven pielessä nimet, toinen arkkipiispan, 
toinen kirkonisännän. Heille voisi soittaa 
ja pyytää esittelyä. Emme soita, emme 
ehdi.

Pielavedellä pysähdymme Lepikon tor-
palla, totta kai. Se avautuu vasta uutena 
kuuna; emme jää odottamaan. Tuttuhan 
tuo on, Lepikko. Läpituttu.

Etsiskelemme ruokapaikkaa. Päivära-
vintolat ovat jo kiinni, iltasyöttölät eivät 
ole vielä avautuneet. Pitsaa saa sentään. 
Ja todistettu on, että silläkin elää, ja aje-
lee Maaningan Korkeakosken kohinaan ja 
Kuopion kaupunkihuminaan.

                 ♫ ♫ ♫
Ensi keväänä retkeilemme Kuopion 

(!) Nilsiään. Siellä liruttelemme Aholan-
saareen ja tapailemme synnintunnosta 
saarnannutta, astraaliolento Paavo Ruot-
salaista. Mm. häntä. Mutta tapaammeko 
kumpaakaan niistä kahdesta miehestä, 
jotka keskustelivat naisista; vaimoistaan, 
kun aviossa olivat: - Minun vaimoni on 
enkeli! huokaisi ensimmäinen. – Niinkö, 
sanoi toinen. Osanottoni! Minun vaimoni 
elää vielä…

 
TUOMO LOIKKANEN 
 
(Kertomus on esitetty 13.7.-13 Putki-

notkossa Joel Lehtosen nimipäiväjuhlas-
sa) 

Savon vaakuna itään sojottavine jou-
sineen kuvattiin ensimmäisen kerran 

1500-luvun lopulla Kustaa Vaasan hau-
tamuistomerkkiin. Historia elää Etelä-Sa-
von maakunnan vaakunassa. Pohjois-Sa-
vossa nuoli sojottaa eurohengessä länteen 
yhtä lailla kuin Värmlantiin  Rottnerosin 
kartanon maille sijoitetussa uljaassa Ame-
rikkaan matkanneiden metsäsuomalaisten 
muistoksi pystytetyssä kotkapatsaassa, 
Västänvind eli Länsituuleen.

Samoihin aikoihin 1500-luvulla loi 
myös Mikael Agricola kirjoitetun suomen 
kielen länsimurteiden pohjalle. 1800-lu-
vulla käydyn murteiden taistelun seurauk-
sena nykyinen kirjakieli on rakentunut 
kuitenkin itämurteitten pohjalle. Met-
säsuomalaisten apostoli K.A. Gottlund 
meni niin pitkälle, että olisi halunnut ra-
kentaa suomen kielen puhtaasti savon 
murteen pohjalle. Lahjakas, sisukas ja pe-
räänantamaton Juvan rovastin poika, joka 
ei osannut kunnolla suomea eikä savoa, 
pyrki kolmesti suomen kielen professo-
riksi Helsingin yliopistoon, mutta tuli kol-
mesti tyrmätyksi – ensin Matias Aleksan-
teri Castrénin, sitten Elias Lönnrotin ja 
viimeksi toisen savolaisen, kuopiolaisen 
August Ahlqvist-Oksasen toimesta. Sa-
von murre hävisi, mutta Gottlundin puo-
lustukseksi voidaan sanoa, ettei hän huo-

noille hävinnyt.

Savolaiset kirjailijapioneerit 
Juhani Aho ja Kauppis-Heikki loivat 

1800-luvun kirjailijoina kansakunnalle 
vankkaa mielikuvaa savolaisista. Hyvin 
suuri merkitys savolaisuuden esiinnosta-
misessa on ollut suomalaisen matkakirjal-
lisuuden pioneereilla, rantasalmelaisella 
Ernst Iso-Keisari Lampénilla ja siilinjär-
veläisellä Aaro A. Nuutisella. Lampénilta 
on jäänyt elämään esimerkiksi hänen yti-
mekäs ruotsalais-savolainen sanontansa 
”till tidernapas har man levat eli aikoi-
hinpa on eletty. Nuutisen verraton Suvista 
Savoa -matkakirja vuodelta 1935 kaipaisi 
uuden painoksen, niin eläviä tuokiokuvia 
siellä on menneestä Savosta ja sen ihmi-
sistä – myös täältä Maaningalta.

Kolme kuplettimestaria
 Kun puhutaan savolaisuudesta ja sen 

sisimmästä olemuksesta ei auta unohtaa 
sotienvälisten vuosikymmenten kuopio-
laista kuplettimestaria Tatu Pekkarista, 
jonka työtä jatkoi myöhemmin menestyk-
sellä Esa Pakaris-vainaa.

Mutta varsinaisen ”savolaisen sanan-
rieskan” leipoi pöytään tietenkin Siilinjär-
ven pöljä poika Kalle Väänänen.

Rieska-Kalle syntyi 1888 ja kuoli 1960 

Murteen taitajista puhuttiin Huiluuruppeemilla 

Raija  Jauhiainen ja Antti Jäppinen lausuivat 
runoja kokoelmasta ”Myö Muaningan helemassa 
huppaillaan”.  

Seppo Niemelä  musisoi  Unton 
runoja.
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Lahdessa. Savolaisuuden apostoliudesta 
huolimatta hän teki elämäntyönsä ennen 
muuta Karjalassa – Viipurissa ja sotien 
jälkeen Lappeenrannassa. Viimeiset ai-
kana hän Lahdessa. Vaikka Kalle kirjoitti 
kolme kokoelmaa savolaista sananrieskoo 
ja antoi ensimmäiselle matkakirjalleen ni-
men Pöljäm pysäkiltä palamupuihen sii-
mekseen, se ei estänyt häntä nostamasta 
kesämökkinsä tankoon vuoden 1941 lop-
pukesästä Karjalan viiriä, kun Kannas oli 
vallattu taas takaisin naapurilta.

Minulle tuo Kallen paljastus oli sisäi-
sesti järkyttävä kokemus. Miksi punamus-
ta, miksei ei keltamusta, kun maineeseen 
on kuitenkin noustu meidän savolaisten 
avulla...

Unto loi lyhyen ilmaisun
Me nykypolvi olemme mieltäneet Unto 

Eskelisen aina Kalle Väänäsen työn jat-
kajaksi, niin erilaisia kuin runoilijoina ja 
sanankäyttäjinä olivatkin. Kalle lasketteli 
savoksi pitkiä tarinoita, kun taas Untolla 
oli taito paketoida sanottavansa niin tiivii-
seen muotoon, että huonomuistisempikin 
runonlausuja sen oppii.

Mielenkiintoista olisi tietää, tapasivat-
ko nämä kaksi suurta murremestaria kos-
kaan toisiaan. Kummaltakaan ei asiata voi 
kysyä, eikä mieleen tullut kysyä vastausta 
aikanaan Untolta, vaikka monesti tavat-
tiin. Ajallisesti näiden kahden tapaaminen 
olisi ollut hyvinkin mahdollinen, joten 
vastataan kysymykseen savolaisittain: Voi 
olla, että tapasivat, voi olla että ei.

Eskelinen ja kotikentäetu
Murteen vaalijana Unto Eskelinen 

poikkeaa nimekkäistä edeltäjistään siinä, 
että hän teki koko elämäntyönsä synnyin-
maakunnassaan. Edeltäjät hyödynsivät sa-
von murretta, kun taas Unto teki omasta 
halustaan ja kiitosta kaipaamatta työtä sa-
volaistensa keskuudessa maakunnan hen-
kiseksi ylösrakennukseksi. Jos sallitaan 
rahvaanomainen vertaus, niin Kallet, Aa-

rot ja kumppanit olivat eräänlainen savo-
laisten ulkoistettu edustusjoukkue ja Unto 
taas vankka, luotettava kyntöruuna, joka 
piti huolen, että savolaisuuden maaperä 
pysyi hyöteänä ja viljavana. 1980-luvulla 
julkaistu savon murteen sanakirja Kielj-
kiärylöetä pani alkuun koko maassa todel-
lisen murrebuumin, jolle pienimuotoinen 
Tavvoo savvoo antoi vielä lisäpotkua. Mo-
lemmat sanakirjat ovat olleet myös myyn-
timenestyksiä.

Unton tapaisille maalaispojille opetta-
jan työ oli kutsumusammatti, jota tehtiin 
koko sydämellä ja myös virka-ajan ulko-
puolella. Kotiseuturakkaus oli yksi niis-
tä arvoista, joista ei käynyt tinkiminen. 
Yhdessä opettajatoverinsa Lauri Leski-
nen oli kokoamassa Pohjois-Savon en-
simmäistä maakuntalukemistoa koulujen 
käyttöön puolen vuosisataa sitten. 

Runoja jo sotavuosina
Runojen rustaaminen oli alkanut 

jo huomattavasti aiemmin, sotavuosi-
na. Erityisesti Savon Sanomissa jul-
kaistujen, erilaisiin merkkipäiviin liit-
tyvien runojen välityksellä Untosta 
muodostui kuva maakunnan juhlarunoili-
jana, joka värisytteli savolaisten herkim-
piä tuntoja määrävälein uudestavuodesta 
pääsiäiseen, äitienpäivään, kaatuneitten 
muistopäivään, juhannukseen, vainajien 
muistopäivään, itsenäisyyspäivään ja 
jouluun. Viimeisimmät julkaistut runonsa 
Unto kirjoitti reilu vuosi sitten 90 vuoden 
iässä, kun Savon kielen seura, jonka 
perustajajäseniä hän itseoikeutetusti oli, 
täytti 30 vuotta. Savon kieli oli tietenkin 
yksi juhlarunojen teemoista.

Runokokoelmasta rojekti 
Yli seitsemän vuosikymmenen aika-

na syntynyt ja julkaistu runotuotanto on 
valtaisa. Savon kielen seura on käynnis-
tänyt nyt ”rojektin”, jonka avulla tuo mo-
ninainen ja erittäin arvokas runojäämistö 
saadaan jonkinlaiseen järjestykseen ja 

osaltaan myös julkaisukuntoon. 
Olvi-säätiön apurahaan tukeu-
tuen kaksi Joensuun yliopiston 
suomen kielen opiskelijaa, An-
niina Pellikka ja Laura Tuo-
mainen, ovat käyneet läpi Ulla 
Eskeliseltä saatuja runomappeja 
ja kirjoittaneet tekstit tietokoneel-
le.

Työ on kesken, mutta erilaisia 
runoja näyttäisi olevan ainakin 
3 500. Pienoinen yllätys on ol-
lut, että varsinaisia murrerunoja 
on loppujen lopuksi aika vähän. 
Kaikkien runojen julkaiseminen 
on tuskin mahdollista lyhyellä ai-
kataululla. Ensi vaiheessa Savon 
kielen seura pyrkii kokoamaan 
reilun 300 sivun laajuisen koos-
telman, joka näyttäisi Unton mo-
nipuolisuuden runoilijana.

Näytelmiä ja sanoituksia
Suurelle juhlayleisölle on muotoutunut 

ehkä juhlarunojen vuoksi turhan juhlava 
kuva Untosta. Vähemmälle huomiolle on 
jäänyt, että 1970-luvulla hän kirjoitti yh-
dessä Lauri Leskisen kanssa myös hupai-
sia tekstejä Kuopion kaupunginteatterin 
iloisiin savolaiskabareihin. Liki tuntemat-
tomiksi ovat jääneet neuvoksen iskelmä-
sanoitukset, joita niitäkin on kymmeniä. 
Yli 80 vuoden iässä Unto luritteli vielä 
lemmestä aina Seinäjoen tangomarkki-
noita myöten, kun edesmennyt kuopiolai-
nen musiikin harrastaja ja säveltäjä Reijo 
Veräjänkorva tarvitsi sanoja säveltensä 
jatkeeksi. Myös lapinlahtelainen mestari-
pelimanni Kalevi Kainulainen tukeutui 
usein Unton apuun, kun aloitteli omaa 
säveltäjänuraansa 1990-luvulla. Unton 

luovuttaessa Kainulaisen ei auttanut muu 
kuin opetella itse myös sanoitusta.

Lauluja vaikka konserteiksi
Unto oli ulkoiselta olemukseltaan vaati-

maton mies, mutta sitäkin vankempi sisäi-
sesti. Sen näki hänen käsialastaan, jossa ei 
mustetta tai lyijyä säästetty. Puhujana hän 
on ollut yksi meidän aikaimme parhaista 
maakunnassa. 

Uutta Untoa emme pysty kloonaamaan, 
mutta hänen kirjallista jäämistöään voim-
me hyödyntää rajoituksetta niin arjessa 
kuin juhlassakin. Yksistään laaja laulu-
tuotanto, josta täällä on saatu esimakua, 
tarjoaa oivat mahdollisuudet ties miten 
moneen konserttiin. Ja kuten on kuultu ja 
tiedetään: Maaningalla musiikintekijöitä 
riittää.

Seppo Kononen

Seppo Kononen kertoi savolais-
murteen mestareista.

Heli Perkiömäki lauloi 
sävellettyjä Unton 
lauluja.

Mirja Ryynänen  muisteli  
Untoa ystävänä.
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Lehdissä on ollut juttuja murteista, eri 
heimoista ja tietenkin meistä savolai-

sista – jopa mieluista luettavaa!
Savolaissyntyinen Heidi Mäkinen kir-

joitti Aamulehdessä 6.6. muun muassa:
”Tampere tarvitsee savolaisen totuu-

dentorven. Sellainen on välttämätön näinä 
aikoina, jolloin tamperelaiset elävät ”kaik-
ki suomalaiset haluavat asua Tampereella” 
-huumassa.

Savolaisuus ja hämäläisyys ovat välillä 
törmänneet, eivät kuten äkillisessä nokka-
kolarissa, vaan hidastetussa urheilusuori-
tuksessa.

Minusta täällä jahkaillaan asioita välillä 
sietämättömästi. Työpaikalla meni vuo-
si ennen kuin työtoverit alkoivat puhua 
minulla ja istuutuivat ruokalassa lihasop-
palautasineen samaan pöytään. Niinpä 
kotiuduin ja lakkasin suunnittelemasta 
paikkakunnan vaihtoa.”

Ulkomaisten suomalaisvitsien karika-
tyyri on puhumaton hämäläinen, joka ei 
kiihdy eikä kiihotu, kirjoitti HS 17.7.2013.

”Suomen maine perustuu ennen kaik-
kea hämäläisiin. Hämeestä voi oikeasti 
löytyä ihmisiä, jotka ovat järkyttävän har-
vapuheisia”, sanoo venäjän kielen profes-
sori Arto Mustajoki, joka on toimittanut 
kirjan Russkaja ruletka venäläisvitseistä.

”Eiväthän ulkomaalaiset voisi kehittää 
vitsejä savolaisista, jotka muistuttavat it-
sekin ulkomaalaisia. Vitsejä kehitetään 
vain kohteista, jotka ovat mahdollisimman 
outoja.” 

Me savolaiset samaistumme siis ulko-
maalaisiin!

Aamulehdessä 7.8. keskusteltiin siitä, 
miksi Stadin slangia ei lueta murteeksi 
ja esille tuli myös savolaisuus. Suomen 
murteiden sanakirjan tekijän päätoimit-

taja Heikki Hurtan mukaan murteilla on 
kokonainen kielioppinsa. Slangi on pel-
kästään sanastollinen ilmiö, joka muuttuu 
nopeasti.

Kuinka paljon ihmiset tietävät murteis-
ta?

-Kyllähän ihmiset murteita tunnistavat. 
Ihmisten identiteetti saattaa kuitenkin olla 
erilainen kuin oma murre. Esimerkiksi 
Keski-Suomessa ihmiset  eivät pidä itse-
ään savolaisina, vaikka he puhuvat savo-
laismurretta. Samoin Lappajärvellä ih-
miset pitävät itseään pohjalaisina, vaikka 
murre on savolaiskiilan murretta, Hurtta 
toteaa.

Hurtta sai vastineen, jonka mukaan 
stadin slangia voi verrata meänkieleen. 
Slangi täyttää kielen ja murteen kriteerit. 
Sitä mieltä ovat Pekka Kurvinen, Stadin 
Slangi ry:n hallituksen puheenjohtaja, Hki 
ja Heikki Paunonen, suomen kielen eme-
ritusprofessori, Nurmijärvi) Aamulehdes-
sä 11.8.

Palataan vielä tuohon että keskisuoma-
laiset ja pohjalaiset eivät ole identiteetil-
tään savolaisia, vaikka puhuvat savolais-
murretta. 

Voe voe! Kun lukee Arto Mustajoen 
tekstiä, niin eikö olisi varsin kunniakasta 
lukea itsensä identiteetiltäänkin savolai-
seksi. Vieläkö  vaikuttavat ne stereotypi-
at, jotka syntyivät vanhoista suomalaisista  
elokuvista? Ne hahmot hauskuudessaan-
kin vaikuttavat pitkään mielikuviin siitä 
mitä on savolaisuus ja millainen on sa-
volainen. Eihän se ole totuudenmukainen 
kuva. Ei Uuno Turhapuroakaan markki-
noida tavallisen suomalaisen miehen pe-
rikuvana.

Marja-Riitta Saastamoinen

Ulkomaalaiset  
eivät vitsaile savolaisista Kirjailija Kalle Väänänen on  monille 

savolaisuuden symboli. Kuo-
piossa hän syntyikin, mutta  
asui sittemmin myös Viipu-
rissa ja Lappeenrannassa. 
Etelä- Karjalaisetkin siis 
pyrkivät häntä omimaan.

Viipurissa kahteen ot-
teeseen asuneena ja vas-
taavasti kahdesti sieltä 
paenneena ja savolaisuu-
teen suuresti työn osalta 
kytkeytyneenä on minulla 
siis monirodullisia motiiveja 
Kalle Väänäsen muistelemiseen. 

Ensimmäiset muistot liittyvät evakko-
reissuihin. Kalle Väänäsen nimi oli put-
kahdellut pikkupojalle jo lehdissä. Liekö 
ollut Spiegelin suomenkielinen painos 
vaiko Hakkapeliitta, jossa hurttia sotilas-
huumoriaan kolportööri viljeli. Evakko-
junassa, joskus jopa portailla ja katolla, 
lauleli pikkupoika sotilaslaulukirjasta 
saksalaisten marsseja. ” Sotapojat marssii, 
katukivet kilkkaa…”. ”Die Fahne hoch, 
die Reihen dicht geschlossen!…“

”Minun armaani ei ole Orvokki, ei Liisa 
eikä Tellervo. Ei kooltansa ole kovin pik-
kuinen, ei hento  eikä hontelo. Vaan  se 
Iso-Iita on- vaan se Iso-Iita on. Ja sen Ison 
Iitan rinnalla elo pojan onpi huoleton!”

Kalle Väänänen ilmestyikin rauhan tul-
tua Lappeenrannan Lyseon luonnontieteen 
luokkaan vaikuttavana, pussihousuise-
na  ja partaisena saapasjalkailmestyksenä 
evakkoseikkailujen jälkeen. Asuntopulan 
takia joutui Kalle asumaan opetusluokan 
viereisessä kokoelmahuoneessa, josta il-
mestyi tunnille pirteänä luurangon vie-
ressä nukuttuaan. Siinä tulivat heteet ja 
emit tutuiksi. Tungettuani edessäistuvan 
tytön letin pulpetin mustepulloon keskeyt-
ti Kalle viattoman lähestymisyritykseni. 

Korsukolportöörikokemuksia
”Kaksi tuntia vai korvapuusti” tuhahti  

Kalle, tuimaäänisenä, mutta pilke 
silmäkulmassa kylläkin. Kor-

vapuustin valitsin. Sellaisen 
sainkin, niin lujaa, että tä-
män päivän opettaja olisi 
varmaan vankilassa teon 
seurauksena. 

Kun edessäolevan ty-
tön häirintä ei myöhem-
minkään päättynyt, oli 

seurauksena tunnin viet-
täminen opettajanpöydän 

ahtaassa alakaapissa. Ei tullut 
sielunelämään vaurioita, vieläkin 

muistelen Kalle Väänäsen opetuksen ko-
konaisvaikutuksia positiivisesti.

Kalle johdatteli minutkin 
palmupuun siimekseen

Tulkitsenkin Kalle Väänäsen tapaami-
sen osaksi tulevan elämäni savolaisuuspe-
riodiin tutustuttamista. Ei karjalaispoika 
ilman näitä koulutuksia olisi piällysmies-
ten kanssa kai pärjännytkään. Muita mat-
kan varren piällyspäsmäreitä olivat opis-
keluajan kuopiolähtöiset ammattitoverit, 
etunenässä Toivo Korhonen  (Kuopio-
laisten rakastaman Finnjetin suunnitteli-
ja), Pentti Väänänen ja Olli Lehtovuori, 
molemmat myöhempiä yhtiötovereita. Ja 
tietysti piispanpoika Yrjö Sormunen, ar-
moitettu kaavoittajaopettaja.  

Ja soitinhan Martti Innasen bändissä 
monta vuotta Savolaisosakunnan bileissä-
kin. Siellä hillui isäntänä suulas ja partai-
nen nuorimies nimeltänsä Pertti Pasanen. 
Sanoi myös edustavansa puhdasrotuista 
savolaisuutta. Talakkunajuhlineen sun 
muine omituisine kansallisperinteineen. 

Eli kiitoksia savolaiset suvaitsevuudes-
tanne! Kalle Väänäsestä tuttavuutemme 
alkoi. Kalle oli kirjoittanut mm. teoksen 
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”Pöljäm pysäkiltä palamupuihen siimek-
seen.” Siinä oli aiheena  rotujen välinen 
rinnakkaiselo Afrikassa. Samaa aihetta 
sivusi Pertti Pasanen kysymyksessään: 
”Mistä tietää, että Afrikassa on paljon koi-
ria?” No, kun Afrikkaa sanotaan Mustien 
maaosaksi!

arvokas työpanos, kertoo tuottaja Henry 
Räsänen.

Henry esittelee taustoja:
-Kiertue-esityksissämme näyttelijöitä 

on mukana viidestä kuuteen. Näyttelijäver- 
kostoomme kuuluu kuitenkin huomatta-
van paljon enemmän tekijöitä, noin vii-
sitoista tekijää. He ovat pääosin vuodesta 
toiseen samoja, mutta kaikki eivät ole joka 
vuosi mukana kiertueella, vaan vuorotte-
lua tapahtuu. Lisäksi otamme silloin täl-
löin myös uusia tekijöitä vahvuuteemme, 
kuten tänä vuonna uutena näyttelijänä mu-
kaan tuli teatteriopiskelija Antti Tiensuu, 
Räsenen kertoo.

Kaikki näyttelijämme ovat teatteri- tai 

musiikkialan ammattilaisia, joten jokaisel-
la on varmasti omat syynsä alunperin tulla 
teatterialalle. 

Valitsimme näytelmän koska se sopii 
hyvin kesäteatterinäytelmäksi. Se voidaan 
toteuttaa kiertueteatterina ja viidellä näyt-
telijällä. Lisäksi suomalainen klassikko, 
mikä sopii linjaamme.

-Maiju Lassila on mainio itäsuomalai-
sen sielunmaiseman kuvaaja ja muutoin-
kin uskomme tekstin vetävän yleisöä, Rä-
sänen summaa.

Teatterilla pitkät perinteet
Maarianvaarassa teatteritoimintaa on 

ollut 1900-luvun alusta. Kesäteatteria 
Maarianvaarassa on tehty 80-luvun alusta. 
Harrastajapohjainen toiminta alkoi hiipua 
90-luvun lopussa, jolloin teatteriamme 
vahvistamaan tuli ensin teatteriopiskeli-
joita. 

Täysin ammattimaiseksi Maarianvaa-
ran kesäteatteri muuttui vuonna 2002. 
Ammattiteatteriksi muuttumiseen auttoi 
Koillis-Savo leader-yhdistyksen rahoitus. 
Lisätietoja löytyy omalta nettisivustolta.

-Välitämme myös pienohjelmaa erilai-
siin tilaisuuksiin, siitä tietoa löytyy Maa-
rianvaara Ohjelmapajan nettisivuilta, Rä-
sänen linkittää.

Tuottaja vastaa teatteri-
esityksen talou-dellisesta, 
hallinnollisesta ja juridi-
sesta puolesta. Tehtäviini 
tuottajana kuuluu esimer-
kiksi ohjelmiston suunnit-
telu- ja rekrytointi yhdessä 
ohjaajan kanssa. Tuottajal-
le kuuluu myös tuotannon 
rahoituksesta, markkinoi-

misesta ja aikataulutuksesta huolehtimi-
nen sekä monet muut käytännön järjeste-
lyt. 

-Olen esityksen tuottaja ja Maarian-
vaaran kesäteatterin toiminnanjohtaja. 
Apunani työssäni on tuotantoassistentit 
Tuomas Partanen ja Timo Munne sekä 
taloussihteeri Mataleena Kaasinen.

Yleisöä hyvin ja  
vastaanotto aina lämmin 

 Esiintymispaikkakunnat ovat kaikki 
olleet omalla laillaan antoisia. Väkeä on 
riittänyt. Hyvä vastaanotto on ollut, kertoo 
ohjaaja Juhani Joensuu.

Ensi kesää on toki suunniteltu, ei mi-
tään varmaa vielä. Päätökset  tehdään kun 
tämä saadaan tästä alta pois.

Tässä paikassa ei ole oltu ennen, Seitse-
mää veljestä on Keuruulla joskus näytetty.

Keuruulaiset Hely ja Pertti Ikäheimo-
nen, seuraavat tarkoin kesäteatteriesityk-
siä.

-Keurusselän kesäteatterin esitys, Sim-
pauttaja, oli parhaasta päästä, mutta täs-
täkin on tykätty. Maarianvaaralaisten 
esityksiä on nähty aikaisemminkin. Keu-
ruulla ja muualla. Kesämökki on Pieksä-
mäellä ja sielläkin ovat vierailleet.

Mirja Peura ja Hannu Korpeinen tu-

Maarianvaaralaiset toivottivat 
Keuruulla lempeää kesää

Näytelmän ohjaaja Juhani 
Joensuu. Vieressä leski-
mies Kämäräistä näytellyt 
Mikko Lauronen.

Maarianvaaran kesäteatterilaiset kävi-
vät esittämässä Hotelli Keurusselä-

ön katsomossa Maiju Lassilan näytelmän 
Kun lesket lempivät. Väkeä oli paljon. 
Yleisö eli heti mukana ja naurua riitti.

Antoisinta esityspaikkaa on mahdoton-
ta nimetä. Paikat ovat keskenään kovin 
erilaisia, mikä tekee kiertueteatterin teke-
misestä mielenkiintoista. Näyttämöiden 
koot esimerkiksi vaihtelevat nuorisoseu-
rantalon luukkunäyttämöistä Iisalmen 
Mansikkaniemen jalkopallokentän ko-
koiseen näyttämöön. Toki kotiesityksissä 
Maarianvaarassa on aina erityinen tun-
nelma, jota tekemässä on työryhmämme 
lisäksi maarianvaaralaisen talkooväen 

Tuottaja Henry Räsänen (oik.) ja maarianvaaralaisia kesäkiertueella levähdyspaikalla.

Kirja sai rohkaistua tekemään useita 
työkeikkoja Afrikkaan. Näin pääsi aina 
välillä huilaamaan savolaishiostuksesta ja 
palaamaan Kuopioon uusin voimin!

Kiitollisena
Heikki Tegelman



26  AAKUSTI 3/2013 AAKUSTI 3/2013  27

tustuivat kaavilaisteatteriin ensimmäistä  
-Todella hyvä, mielenkiintoinen, kovas-

ti tykätään. Huumori lähinnä, sitä vanhan 
ajan. Se mennee nykyajasta pois.

Teppo Nurminen, karjalan poikii 
Rautjärveltä katsoi savolaisteatteria jo 
toistamiseen ja piti nyt näklemäänsä pa-
rempana.

-Tässä on sopiva määrä näyttelijöitä. 
Pystyy seuraamaan roolihahmoja ja kä-
sikirjoitus kuulostaa ammattilaisen teke-
mältä niin kuin Maiju Lassilan onkin. To-
sihauskoja sattumuksia ja väärinkäsityksiä 
niin kuin vain tämmöisissä naimakauppa-
jutuissa voi olla. Ihan sitä elämän perus-
kauraa, mutta just hyvää, sitä huumoria.

Mänttäläinen Elina Storsjö on tänä ke-
sänä seurannut näytelmiä Männistön nuo-
risoseuran talolla Pohjoislahdella ja aiem-
min Ruovedellä.

-Männistössä esitettävä näytelmä oli 
kauheen mukava. En osaa sanoa mikä on 
ollut paras näytelmä.

-Aika hauska tämäkin. Näitä Maiju Las-
silan vanhoja, joissa on samoja teemoja.

Teksti ja kuvat:  
Marja-Riitta  
Saastamoinen

Mirja Peura ja Hannu Korpeinen hyri-
sivät tyytyväisyyttään, -todella hyvä.

Hely Ikäheimonen ja Pertti Ikäheimonen, 
pitävät savolaishuumorista.

Aplodien aika! Erkki 
Räsänen (vas.) (Ronkainen; 
Antti Tiensuu (Varis); Mikko 
Lauronen (Kämäräinen); 
Riikka Papunen (Illikaisen 
Suso) ja Anneli Mahlamäki 
(Iipposen Suso, Kotvaska).

Teppo Nurminen: esitys oli maukasta 
elämän peruskauraa.

Seinäjoella 8.-11.8 vietettyjen Valta-
kunnallisten Kotiseutupäivien tunnus 

Rytmi yhdistää  suuntasi ajatuksia musiik-
kiin vaikka muitakin rytmityksiä  löytyy 
- vaikkapa maantien varren talojen mal-
lista.  Jälkeenpäin havahtui ihmettelemään 
missä kohden  Alajärveltä Savoon ajaessa  
matalat tien varteen sijoittuvat  pohjalais-
talot muuttuivat  puolitoistakerroksisiksi  
omakotitaloiksi.  Jos naapurit tekevät näin 
toisistaan poikkeavat ratkaisut  niin siinä-
kö  kulkee luonnollinen maakuntien  raja?     

Mutta siitä  rytmistä.  Etelä-Pohjanmaa 
on musiikkimaakunta,  se  pitää neljän päi- 
vän kuulemisella tunnustaa.  Klassisen 
kuuntelijat tietävät  Jalasjärven orkesterit, 
rokkikansa Provinssirokin, nykyiskelmän 
ystävät  Elonkerjuun.  Seminaaripäiväksi  
riitti aiheesta popista murhaballadeihin, 

jotka kansanmusiikin  emeritusprofessori 
Heikki Laitisen hanuritaiteilija  Kimmo 
Pohjosen säestyksellä esittäminä oli-
vat selkäpiitä karmivan hyviä!  Ja löytyi  
sellaisia  ilmiöitä kuin  pelimannimestari 
Arttu Rajala, 12 vee ja  Rytmikorjaamo, 
joka ei ole  kardiologinen hoitopaikka  
vaan vanhasta autovarikosta kunnostettu 
musiikin mekka.    

 Pohjalaisella   laatusanalla kuvattuina      
komioita!  Kun tähän sanaan  jatkossa kui-
tenkaan ei voi   olla törmäämättä,   on hyvä 
oppia  jo  kättelyssä, että komia on aina 
komia  ja taivuttamaa  rakas, rakkahampi, 
komia. 

Pohjalaisuuteen kuuluu, että kun jota-
kin tehdään, niin tehrään sitten kunnolla. 
Kuten Seinäjoen  Aalto -keskus: Lake-
uden risti -kirkko, sininen kaupunginta-

Komiat oli   
kotiseutupäivät 
Seinäjoella 

Kotiseutupäivien avajaisyleisöä Seinäjoen kauppatoril-
la, etupenkissä kansallispuvussa uusi toiminnajohtaja 
Riitta Vanhatalo. Kuvassa oikealla pelimannimestari 
Arttu Rajala, 12 v. 

Elina Storsjö tallensi maarianvaaralaista 
kesäteatteria kameraansa.
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lo,  kirjasto ja teatteri, jotka rakennettiin 
rakennus rakennukselta, välillä  takapen-
kissä  purnaten,  mutta onpahan lakeuden  
kaupungilla esittää  maailman ainoa Alvar 
Aallon ajatukselle  toteutettu maallisen 
ja hengellisen vallan hallintokeskus. Kun 
kirkon tontilla ei ollut pienen pientäkään 
kohoumaa arkkitehdin  italialaisesta aivoi-
tuksista muistuttamaan, muotoiltiin sellai-
nen nousevaksi etupihaksi, toinen kaupun-
gintalon sisäterassille.  

Niin että kelpasi tulla kattoon ja päiviä 
pitämään!  Kotiseutupäivien tilaisuuksiin 
osallistui  järjestäjien mukaan 2530  hen-
kilöä. Uskollisia kotiseutupäivien kävijöi-
tä oli tälläkin  kertaa Koillis-Savosta,  Var-
kaudesta,  Rautalammilta ja Mikkelistä. 

Jyrki Haapala  
Kotiseutuliiton valtuustoon 

Kotiseutupäivien perinteisiä  avajaisia 
pienehkölle Kauppatorille oli pakkautunut 
seuraamaan noin 900 henkeä.  Paikalli-

sittain vetonauloja olivat  Rautatieläisten 
soittokunta (rautatie tuli Pohjanmaalle 
130 vuotta sitten),   sosiaali-  ja terveys-
ministeri Paula Risikko ja  nuoret  laula-
jakyvyt.  Tangon taitajat eivät maakunnas-
ta lopu ja ikähaitari venyy myös toisesta 
päästä mistä  juontaja,  takavuosien tan-
gokuningas Risto Nevala esityksillään oli 
hyvänä todisteena.    

Puheessaan kaupunginjohtaja  Jorma 
Rasinmäki mainitsi   Seinäjoen  tavoit-
teena olevan  vuotuinen 1,5 prosentin 
muuttovoiton,  ja siihen pyrkivä kaupunki 
onkin maan tilastoissa  asuntorakentami-
sen ykkönen. Muuttovoitosta suurin osa 
kertyy  maakunnan ulkopuolelta   ja hou-
kuttelussa luotetaan  yhteistyön voimaan.

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouk-
sessa Vuoden kotiseutuyhdistyksinä pal-
kittiin Helsingistä Arabianrannan-Touko-
lan-Vanhakaupungin kulttuuriyhdistys,  
Yläneen kotiseutuyhdistys ja Lemi koti-
seutuyhdistys, viimeksi mainittu  särän 
myynnistä ja kotiseuturadion perustami-
sesta.  

Kokousta leimasivat myös  jäähyväiset. 
Pääsihteeri Lassi Saressalo oli jäämässä 
eläkkeelle ja niinikään Kotiseutuliiton val-
tuuston puheenjohtaja  Pekka Laaksonen 
luopui 12 vuotta hoitamastaan tehtävästä, 
jossa hän   on  antanut kotiseututyölle kas-
vot kuten liiton hallituksen puheeenjohta-
ja  Kirsi Moisander mainitsi. 

Myös  1.9. aloittava  pääsihteeri  FM 
Riitta Vanhatalo esittäytyi kokoukses-
sa.  Haastena on uuden työn ohessa val-
mistuva väitöskirja puheviestinnän alalta.  
Valtuuston ja Kotiseutuliiton puheenjoh-
tajaksi valittiin ennakoidusti  museologian  
professori Janne Vilkuna Jyväskylästä.    

Kokous valitsi valtuustoon jäsenet ero-
vuoroisten tilalle. Uusina tulivat edustajik-
si Pohjois-Savosta   HTM Jyrki Haapala, 
Varkaus,  Etelä-Savosta Huk, matkailuo-
pas Helena Partanen, Mikkeli ja Poh-
jois-Karjalasta FM Anne Meriläinen, 
Joensuu.   Vaalivaliokuntaan ensi vuoden 

valintoja valmistelemaan tulivat päätoi-
mittaja Risto Alanko Juuasta, toimittaja 
Eila Ollikainen Kuopiosta, museonjoh-
taja Eija Turunen Raahesta ja rakennus-
neuvos Raimo Joronen Seinäjoelta. 

Vuosikokouksen julkilausumassa  keho-
tettiin kotiseutuyhdistyksiä osallistumaan 
aktiivisesti maakunnallisten kaavojen ja 
ohjelmien  valmisteluun.   Kotiseutujär-
jestöt  voisivat  toimia myös kehittämis-
hankkeiden toteuttajina.  

Vapaamuotoisissa  keskustelukamma-
reissa vaihdettiin kotiseututyön koke-
muksia ja esiteltiin keinoja  kotiseutujär-
jestöjen näkyvyyteen.  Liitot ja kunnat 
suhtautuvat vaihtelevasti kotiseutujär-
jestöjen tekemään työhän.  Esimerkiksi  
Suomussalmella kunta ei tukenut hanketta 
Veikko Huovisen kotitalon ja jäämistön 
säilyttämiseksi.  Varsinais-Suomessa maa-
kuntavaltuustossa kotiseutuyhdistyksillä 
on peräti kiintiöpaikka,  Pohjois-Savossa 
kotiseutujärjestöjä on  pyydetty mukaan 
ohjelmien laadintaan. 

Kammareissa esiteltiin myös Seinäjo-
ella 2012-13 pilotoitua kotiseutuohjaaja-
koulutusta.  Ruralia-instituutissa on tehty  
tutkimusta siitä mistä aineksista ihmisen  
kokemuksellinen  kotiseutukuva muodos-
tuu. Vahvana kiintopisteenä voi olla jopa 
kauppakeskus. 

Marja-Sisko Pihlille 
Kotiseututyön ansiomitali 

Kotiseutugaala juhlittiin  entisestä pos-
tiautovarikoista kunnostetussa Rytmi-
korjaamossa.   Illan musiikkiohjelmasta 
vastasi nuorista soittajista koostuva  Jalas  
Chamber, solistina Kirsti Ranto. Juhlassa 
luovutettiin  ansioituneille toimijoille  11 
kotiseututyön ansiomitalia; yhtenä vas-
taanottajan liikunnan lehtori Marja-Sisko 
Pihl Juankoskelta. Hän on Juankosken 
kulttuurihistoriallisen seuran perustaja ja 
hallituksen jäsen 22 vuotta.  Hän oli pe-
rustamassa Pohjois-Savon kotiseutuyhdis-
tysten liittoa ja on nykyisin sen puheen-
johtaja. Pihl on  toiminut  myös Suomen 
Ladussa ja muissakin liikuntajärjestöissä.  

Ansiomitalin saivat eläkkeellä oleva 
järjestösihteeri Juhani Railo ja eläk-
keelle jäävä pääihteeri Lassi Saressalo.  
Viimeksimainittu kutsuttiin myös  Etelä-
Pohjanmaan oltermanniksi lautamiehinä 
Kirsi Moisander ja Pekka Laaksonen.  
Oltermannisauvan ojentajina olivat  Sei-
näjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan Liitto 
ja museo- ja kulttuuriyhdistys sekä Seinä-
joki-seura.   Hämeenlinna kutsui Aulan-
golle seuraaville Kotiseutupäiville 2014. 
Lopuksi kajautettiin yhteislauluna Vaasan 
marssi. 

”Pohojanmaan  
kieli on se oikia”    

Tunnetuinta seinäjokelaista ei  tarvitse  

Alvar Aallon  Lakeuden Risti-kirkkoa  
esittelemässä valtioneuvos Markus Aal-
tonen. 

Kotiseututyön ansiomitalien saajat, taka-
rivissä keskellä Marja-Sisko Pihl.
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Uskollisia koti-
seutupäivien  
kävijöitä (oik.) 
Seppo Hallman 
Tuusniemeltä, 
Marja-Sisko Pihl  
Juankoskelta, 
Tarja Itkonen 
Kuopiosta, 
Raimo Sikanen 
ja Tuula Sikanen 
Varkaudesta, 
sekä Anna-Liisa 
Happonen Tuus-
niemeltä.

arvailla. Hän on tietysti keihäänheittäjä 
ja MM-hopeamitalisti Tero Pitkämäki. 
Kotiseutupäivien aikaan eläteltiin toivei-
ta kirkkaimmasta mitalista, mutta se jäi  
kymmenen sentin päähän.    Mutta onhan 
Tero vielä luvannut heittää mahtiheiton, 
komiasti  yli yhdeksänkympin rajan!   

Mestareita löytyy muistakin lajeista.  
Murteella puhumisen SM-kisat Iisalmessa  
olivat  savolaisten ja pohjalaisten  vään-
tö, jonka päättyi tasatulokseen:  savolai-
sella  Laurilla oli  sulavin supliikki mutta 
joukkueena eteläpohjalaiset katsottiin par-
haimmiksi.   Maakuntaylpeydellä  Ilkka-
lehti (1.8. )  repäisi  mestareista kokosivun 
jutun  Pohojanmaan kieli on se oikia .  Ja 
jos kuka ei usko, paaree kattua vireolta 
otteita voittajajoukkueen esityksiä  www.
ilkkka.fi/kuvat-ja-videot  

-Koskaan ei olla saatu näin paljon  kii-
tosta,  naureskelee Aino Mäki-Kaukola, 
76  kotonaan  saadusta palautteesta.  Kaksi 
vuotta sitten Raumalla  hän voitti  SM-
kisassa henkilökohtaisen  mestaruuden.  
Toki  voitto noteerattiin kotipuolessa.  
Heti tuli kolme esiintymispyyntöä  - kor-
vauksetta.   Kyll sinun täytyy kun olet 
mestari!   Muutaman kerran iso  keskuslii-
ke palkitsi esiintyjän pienikokoisella kala-
kukolla.  Kaiken kukkuraksi sisus maistui 
vanhentuneelta,  tuhahtaa  Aino, joka Sa-

vossa usein käytyään tietää miltä kalaku-
kon  kuten muidenkin maakuntaruokien 
pitää maistua.    

Aino ajautui oikeastaan  lavatöihin va-
hingossa. Hän eleli  perheenäitinä Kuri-
kassa, työskenteli maakuntalehden ilmoi-
tusosastolla ja nauratti työtovereita joskus 
pikkujoulupakinoilla. Sitten toinen maa-
kuntalehti  osti isompansa, henkilökuntaa 
karsittiin - myös kotona  missä oli tullut 
avioero.   Mitä tekee yli viisikymppinen 
nainen siinä tilanteessa?  Lamaantuu ja 
sairastuu, kunnes eräänä päivänä sisar 
soitti ja patisti menemään tarjolle,  kun 
tarvittiin esiintyjiä.  

Siitä se alkoi.   Omaleimainen pohja-
laismurre herättää  toisheimoisen kuun-
telemaan,  ja esiintymisissään rempsakka  
Aino kääntää  keski-ikäisen naisen elä-
mänkokemuksen   sarkastiseksi huumo-
riksi, joka  puree kuulijaan.  Haastavim-
pana työnä hän pitää muutama vuosi sitten 
Yleisradiolle tekemäänsä Sisko Istanmäen 
tekstin murredramatisointia. 

Murre on hänelle luonteva tapa ilmaista 
itseään.  – Ei oo  ollut ikinä niin hianoja 
juhulia  etten mä pysty puhumahan tätä 
omaa kieltäni, hän vakuuttaa.  

Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen 

Olen käynyt keskustelua Esko Niemi-
sen kanssa sähköpostitse jiin paikas-

ta ja vähän muustakin. Monissa asioissa 
olemme yksimielisiä, mutta mielipide-
eroja myös on. Jotta Aakustin lukijoille ei 
jäisi sellaista käsitystä, että Niemisen esit-
tämät asiat ovat uusi savon oikeinkirjoi-
tuksen normi, on syytä tuoda esille myös 
niitä ajatuksia, joita keskustelujemme ai-
kana ja niiden jälkeen on mieleeni tullut.

Nieminen pitää tavoitteena sitä, että 
kuka tahansa osaisi ääntää oikein savok-
si kirjoitettua tekstiä, vaikka olisi käytet-
ty pelkästään tavallisia kirjaimia. Onhan 
tavoite sinänsä hyvä, mutta mielestäni 
turhan korkealle asetettu ja valitettavasti 
mahdoton saavuttaa. 

Nieminen kertoo Aakustin sivulla 8 näh-
neensä ne ristiriidat, joihin savoa kirjoitta-
va joutui yrittäessään kirjoittaa murretta 
niin, että lukija osaisi sitä oikein lausua. 
Seuraavalla sivulla hän ihmettelee, miksi 
savolaiset kirjoittavat murretta siten, että 
kun tekstin lukee ääneen, vierasheimoinen 
tekee ääntämysvirheitä. Olen sitä miel-
tä, että vastuun työntäminen kirjoittajalle 
on virhe. Jos lukija ei osaa savoa ääntää, 
niin se on pikemminkin lukijan häpeä, ei 
kirjoittajan. Mahtaako olla olemassa yhtä-
kään länsimaisia aakkosia käyttävää kiel-
tä, jossa kirjoitus ohjaa täsmälleen oike-
aan ääntämiseen. Ei suomen kielikään ole 
sellainen, vaikka moni niin luulee. Miksi 
savon pitäisi olla tällainen maailmanhar-
vinaisuus? Laadittakoon oppikirjat erik-
seen. On myös otettava huomioon, että 
savonkieliset tekstit kirjoitetaan pääasias-
sa savoa jo taitaville. Ei kirjoitetun tekstin 
tarkan ääntämisen tarvitsekaan olla jokai-
selle suomalaiselle itsestään selvä asia. 
Kuinka monella savoa taitamattomalla on 
edes tarvetta lukea tekstiä ääneen? Niemi-
nen peräänkuuluttaa sivulla 8 enemmän 

Jiin paikasta ja vähän muustakin
savonkielisiä juttuja Aakustiin ottamatta 
huomioon, että tarpeettoman koukeroiset 
oikeinkirjoitusohjeet karkottavat loputkin 
kirjoittajat.

Minun mielestäni kirjoitus voidaan hy-
vin tehdä suomen kielen kaltaiseksi, vain 
poikkeavat kohdat merkitään eri tavalla. 
Tarkastellaanpa muutamia asioita lähem-
min:

Glottaaliklusiili on puhuessa esiintyvä 
tilanne, jossa äänirako kurkunpäässä sul-
keutuu ja ilmavirta pysähtyy hengitysteis-
sä. Tämä on normaali ja tuttu ilmiö myös 
suomen kielessä. Otetaan esimerkeiksi 
sanaparit ota ulos ja tänne ovelle. Jos ne 
lausutaan pysäyttämättä ilmavirtaa sano-
jen välissä, tulos kuulostaa ulkomaalaisen 
ääntämiseltä. Nieminen on asettanut mer-
kit mahdollisiin kohtiin lähes täydellisesti. 
Murrenäytteissä tarkka merkintä on tie-
tenkin tarpeen, mutta jokaisen tekstin ei 
tarvitse toimia näytteenä. Savonkielisessä 
tekstissä merkki tarvittaisiin oikeastaan 
vain parissa tapauksessa. Ensiksikin sil-
loin, kun verbin käskymuoto sekä yksi-
kön kolmannen persoonan preesens ovat 
samanmuotoisia ja seuraava sana alkaa 
vokaalilla: käskynä puttoo’ alas ja tote-
amuksena (se ) puttoo alas. Kielteisessä 
muodossa (ei se puttoo alas) merkki tar-
vittaisiin teoriassa, mutta ei käytännössä. 
Toiseksi silloin, kun sanan loppu-n jää 
pois vokaalilla alkavan sanan edessä, eikä 
aina silloinkaan. Vain genetiivin ja verbin 
yksikön ensimmäisen persoonan imper-
fektin loppu-n tuntuisi vaativan useim-
miten merkintää. Esimerkiksi nenä’ alla, 
puisto’ aluveella, Liisa’ eno, (minä) herä-
si’ uamulla, makasi’ aaringossa. 

Muualle merkkejä on turha vaatia, kos-
ka ne ovat tarpeettomia ja niiden saaminen 
jokaiseen oikeaan kohtaan on jokseenkin 
hankalaa, eihän merkintään ole totuttu 
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suomen kielessä. Merkkiä ei kai tarvita 
seuraavanlaisissa ilmauksissa: tämähä 
on, punane aato, niinku esjmerkiks. Nen-
loppuiset sanat eivät näyttäisi tarvitsevan 
merkkiä genetiivissäkään, sijamuodon 
muutos ilmenee muutenkin loppupääs-
sä olevasta s-kirjaimesta, esimerkkeinä 
äkkinäese ettee, punase aaton. Joissakin 
suomen murteissa ei ole glottaaliklusiilia, 
mutta eivätköhän näiden murteiden puhu-
jat käytä enimmäkseen suomea, joten asia 
on heillekin tuttu ilman lisäopetusta. Tässä 
asiassa tarvittaisiin vielä miettimistä.

Loppukahdennus on ilmiö, jossa sanan 
alkukonsonantti kahdentuu edellisen vo-
kaaliloppuisen sanan viimeiseksi äänteek-
si. Olin aluksi sitä mieltä, että kahdennus 
pitäisi merkitä aina, näin Nieminen on teh-
nytkin. Ei tällaista menettelyä kai voi vir-
heenä pitääkään, tarpeettomana kylläkin.

Tarkemmin asiaa mietiskeltyäni olen 
alkanut nimittäin epäillä merkinnän mie-
lekkyyttä, koska kahdennus on tuttu suo-
men ääntämisestä ja hankala merkitä tar-
kasti oikein. Sitä ei nimittäin tule jokaisen 
vokaaliin päättyvän sanan loppuun, vaik-
ka seuraava sana alkaisikin konsonantilla. 
Esimerkiksi sanat purolle kävelee metsäs-
tä ja purolta kävelee metsään sanotaan sa-
voksi purollek kävelöö metästä ja purolta 
kävelöö mehtää (ei siis puroltak kävelööm 
mehtää). Lisäksi puhuttaessa tauon pituus 
sanojen välissä vaikuttaa: pitkä väli pois-
taa kahdennuksen. 

Kahdentumista esiintyy myös yhdys-
sanojen osien välissä ja liitepartikkelien 
yhteydessä. Sanotaan murrekkirja ja ve-
neppakolaene mutta ei koskaan nukkek-
kotj tai nallippyssy. On varmaan helpointa 
ja järkevintä kirjoittaa kuten suomessa ja 
jättää kahdennus tekstissä merkitsemättä. 
Suomenkielinen henkilö osaa kyllä lau-
sua sanat oikein ilman merkkejäkin. Lii-
tepartikkelien yhteydessä kahdentuminen 
on syytä merkitä silloin, kun se tapahtuu 
toisin kuin suomen kielessä. Esimerkkeinä 
kirjakin/kirjakii ja kirjastakin/kirjastakkii 

sekä kirjakaan/kirjakaa ja kirjastakaan/
kirjastakkaa. Seuraavantyyppisissä sa-
noissa kahdentumisen merkitsemistä tus-
kin tarvitaan, koska suomessa ja savossa 
kahdentuminen puhuttaessa tapahtuu sa-
malla tavalla: autopa, lemmikkipä, venepä 
ja askelepa (aatopa, lemmikkipä, veneppä 
ja askeleppa), samoin nuoko, kolmeko, kii-
rekö ja välinekö (nuoko, kolomeko, kiirek-
kö ja välinekkö). Suomessa ei ole koskaan 
vierekkäin kahta h:ta, j:tä eikä v:tä. Savos-
sa näiden kahdentumat on kyllä merkittä-
vä, esim. puhheet, hihhoo, vajjoo, teijjän, 
hyvvee, kovvoo.

Sen sijaan sanan lopussa olevan n-kir-
jaimen muuntuminen on syytä kirjoittaa 
aina näkyviin, onhan se vierasta suomes-
sa. Yhtäläisyyden vuoksi merkitään edellä 
kuvatulla tavalla myös glottaaliklusiiliksi 
muuttunut n-kirjain. Nieminen on merkin-
nyt muuntumiset tekstissään hyvin, mut-
ta muutamia korjauksia on syytä tehdä, 
jos oikein tarkkoja ollaan. Pilkku ei näy 
puhuessa eikä estä muuntumista. On siis 
kirjoitettava kirjaej, jota; mieleej, jotta; 
arvosteluj, jossa. Lisäksi k-alkuisen sanan 
edellä viimeisenä äänteenä ei olekaan n- 
vaan äng-äänne. Suomalainen sanoo syn-
typeräisten kirjoittama ja minun käyttämä, 
mutta savolainen taitaakin sanoa syntype-
rästeng kirjuttama ja minung käättämä. 
Siis n muuttuu k:n edessä äng-äänteeksi 
samoin kuin esim. sanoissa vanki, hinkki 
ja kumminkin. En kuitenkaan yllytä g:tä 
kirjoittamaan, kyllä se äng-äänne tulee 
sieltä muutenkin aivan automaattisesti.

Jii ei ole tasavertainen kirjain 
Sitten asia, jossa mielipiteemme ovat 

eri linjoilla, nimittäin j:n paikka. Niemi-
nen kirjoitti sähköposteissaan seuraavasti: 
”Itse olen vakuuttunut, että jokainen mur-
re voidaan translitteroida niin tarkasti, että 
jos lausuja on tarkka, teksti suoltuu suusta 
oikeassa muodossa.  Jii ei ole siinä mieles-
sä tasavertainen kirjain, että sitä ei liuden-
nusmerkkinä äännetä painokkaasti vaan 

livauttamalla, eli kuin liukumalla sen yli 
vain hellästi hipaisten.”  Minä olen jyrkäs-
ti eri mieltä: tavallisilla kirjaimilla ei saada 
aina esille oikeaa ääntämistä. Näin on asia 
esim. englannin kielessä, ja niin on myös 
savossa. Tämän todistaa myös itse Niemi-
nen äskeisen lainauksen loppuosassa: j on 
suomalaiselle aina j, kuinka satunnainen 
lukija voisi erikseen opettamatta tietää 
sen tarkoittavan välillä liudennusta? Kir-
joitus on sopimuskysymys. On kohtuuton 
vaatimus, että kaiken savoksi kirjoitetun 
yleisen tekstin pitäisi olla luettavissa fo-
neettisesti oikein. Eihän suomen kielessä-
kään merkitä koskaan muun muassa glot-
taaliklusiileja eikä kahdennuksia. Savon 
muljausta ei voida merkitä tavallisilla kir-
jaimilla, tarvittaisiin jokin erikoismerkki. 
Kielitieteellisessä tekstissä erikoismerkkiä 
voidaan käyttää, mutta yleiseen tekstiin on 
turha sellaista tuoda, merkin tarkoitus olisi 
kuitenkin selitettävä. 

Nieminen esittää, että muljauksen saa 
ei-savolainenkin suustaan, jos j sijoitetaan 
ennen loppukonsonanttia. Ei näin tapah-
du. Tein pienen kokeilun kahdella savoa 
taitamattomalla ihmisellä. Luetin ääneen 
seuraavanlaisia sanoja: olj, tulj, mänj, 
pitäsj, vuosj, julukasj, nimj, hetj, kuvasj 
sekä sanoja ojl, tujl, mäjn, pitäjs, vuojs, 
julukajs, nijm, hejt, kuvajs. Edellisen sar-
jan sanat tulivat lähes oikein lausuttuina, 
mutta jälkimmäisen sarjan sanat eivät 
olleet savoa laisinkaan. Miksi siis pitäisi 
vaihtaa melko hyvä kirjoitustapa kelvotto-
maan? Jos tarkkaan ääntämiseen pyritään, 
on muljaus kuitenkin erikseen selitettävä, 
oli j sitten konsonantin edellä tai jäljessä. 
Savolainenhan osaa oikean ääntämisen 
kummassakin tapauksessa. 

Sanansisäisen muljauksen jättäisin ko-
konaan merkitsemättä ja käytettäväksi 
pelkästään tutkijoiden teksteissä. Merkin-
tä on hankala tehdä oikein, ja se ohjaa hel-
posti virheelliseen ääntämiseen tarkoituk-
sensa vastaisesti. Esimerkkeinä Uapisen 
sivuilta poimittuja sanoja: kehojttelivat, 

harjojtus, viimejstä, pajnivat (panivat). 
Savoa taitamaton lausuu nämä sanat lä-
hinnä muodossa kehoittelivat, harjoitus, 
viimeistä, painivat. Nieminen kirjoittaa 
sivulla 9, että jos kirjoitus ja ääntäminen 
ovat ristiriidassa, on muutettava kirjoitus-
ta, ei ääntämistä. Olisiko nyt tässä sellai-
nen tilanne, tällainen muljaushan lienee jo 
lähinnä katoavaa kansanperinnettä? Näin 
Nieminen kertoo jo Kuopiossa havain-
neensa.

Olisi tietenkin hyvä, jos savon kielen 
oikeinkirjoituksessa päästäisiin kaik-
kia tyydyttävään ratkaisuun. Älkäämme 
kuitenkaan tehkö muutoksia vain itse 
muutoksen vuoksi. Uudistukset eivät saa 
johtaa entistä huonompaan tulokseen. Li-
säksi on pidettävä kirkkaana mielessä, että 
sääntöjen pitää olla mieluummin sallivia 
ja helposti opittavia kuin ankaria ja mo-
nimutkaisia. Murteen säilyttämiselle liian 
vaikeat säännöt ovat pahasta, nehän suo-
rastaan estäisivät ihmisiä kirjoittamasta 
omalla äidinkielellään. Teksteissä on kui-
tenkin tärkeintä sisältö, ei tarkoilla sään-
töviidakoilla keikarointi. Kieli kehittyy, ja 
sille on annettava tilaa kehittyä. Jos kieli 
museoidaan tiukkojen sääntökaltereiden 
taakse, tehdään karhunpalvelus: ”oikea” 
kieli ja käyttökieli erkanevat yhä kauem-
maksi toisistaan.

Teuvo Vehviläinen
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           SAVON      
      KESÄ
Kyllä kesä tuaes maeninnan ansaehtoo,
nii o  monelaesta siätä ja keliä ollu.
On saetta ollu, – ja silloenku 
aarinko hallihtoo,
viluvärreet ee kellekkää sillo oo tullu.

Kun talavemetkut oelj kevväellä voetettu,
iha hiljoo pit luontoo kahtoo,
oelj rapakot, – ja puroveet hoejettu,
eekä kysytty oo, meejän immeesten tahtoo.

Kevät uamuna, ku jotennii silimäsä aaki sua,
on tarjolla, – mitä kaekkee 
luonto on  yöllä tehny,’
lehet aavvenna puissa, ja 
kukat, ku lämmi on mua,
pesäpaekkoo linnut ehtii, joka 
kevät, sama on nähty.

Kesäsyömmellä, ku kaekki valamistuu,
ruis kukkii, ja potut, ja otrakii 
siikaesta työntää,
ku syksyä kohi, koko luonto kallistuu,
paljo nähty ja tehty on, se 
toesta toese ettee lyöttää.

Eepä parempoo paekkoo, kesä viettoo oo,
Ku on tua Savonmua, ja immeeset sitä myötä,
on luonto ne koulinnu, – ee 
parempoo oppia oo,
kunnoruokoo syyvä, levätä, ja tehhä työtä.

 Yks, Lyytinen

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto 
on jakanut Olvi-säätiön liitolle myön-

tämään taloudelliseen tukeen pohjautuvat 
avustukset kotiseututoimintaan Pohjois-
Savossa. Avustuksilla tuetaan kotiseututyötä 
maakunnan alueella. Avustuksen saajat ovat 
pohjoissavolaisia kotiseututoimintaa har-
joittavia yhdistyksiä tai yhteisöjä.  

Pöljän Kotiseutumuseon perinneraken-
nusten tuohimalkakattojen korjaus, työme-
netelmien esittely, työnäytös 1 000 €.

Riistavesi-seuran kouluja, kauppoja, kä-
sityöläisiä koskevien kirjoitusten ja valoku-
vien tallentaminen digitaalisesti, e-kirjan ja 
kirjan toteuttaminen 500 €.

Riuttalan talonpoikaiskulttuurin lauluil-
taan, laulaja, säestys, äänentoisto 200 €.

Tuusniemen kotiseutuyhdistys 1 500 € 
dia-, paperi- ja videokuvien digitointi ja ar-
kistointi, palkka- ja tarvikekulut.

Nilsiän perinne- ja kulttuuriyhdistys  
1 000 €. Alueelle siirretyn riihen lattian ra-
kentaminen sekä holvikellarin kattoraken-
teiden, lämmityksen ja ilmastoinnin tehos-
taminen sekä Nilsiän kotiseutuyhdistyksen 
Riihi-iltamat 350 €.

Juankosken Kulttuurihistoriallinen Seura 
1 300 € Portaiden ja luiskan rakentaminen 
Soittokunnan taloon, Savon tomerat naiset 
750 € Kädentaidot ja -taitajat -hanke, työ-
näytökset, Törmälän ystävät ry 1 000 € Tör-
mälän historiikki.

Pohjois-Savon kansanmusiikki-yhdistys 
750 € Äänite mestaripelimanni Tuure Nis-
kasen soitteista, Tuusniemen käsityö- ja 
kulttuuri-yhdistys 400 € Valokuvakeräys, 
kulttuuri- ja käsityömatka Kaaville.

Ylä-Savon nuorisoseurojen liitto 500 €  
Maakuntajuhlia 60 vuotta -historia.

Martikkalan koulun vanhempainyhdistys 
700 € Valokuvnäyttely (lasten valokuvia La-
pinlahden kyliltä).

Peuran museosäätiö 1 500 € Korholan 
kartanon kirjeenvaihdon digitointi.

Kotiseututyö 
-avustukset jaettu

Väärnin pappila Oy 1 500 € Vehnäkakun 
murunen -näytelmä, harrastajanäyttelijät.

Tuusniemen kotiseutuyhdistys 200 € 
Museopäivä, koulu v. 1963, Lapinlahden 
Mäkikylän kyläyhdistys 700 € Mäkikylän 
kyläkirja ja Kaavin pitäjäseura 700 € Koti-
seutumuseo Eloaitan perusnäyttelyn uudis-
taminen, suunnittelu.

Tarja Itkonen 

Kesäkuun alku, kuuma kämppä Kuo-
piossa ja 23 kansiota Unto Eskelisen 

kauniita runoja. Siinä oli meidän, kahden 
savolaisen suomen kielen ja kirjallisuuden 
opiskelijan, kesätyön alkuasetelma. Talvet 
opiskelemme Joensuussa, ja tänä keväänä 
Savon kielen seuran ansiosta meille tarjou-
tui mahtava tilaisuus asua ja työskennellä 
kahden kesäkuukauden ajan Savon sydä-
messä kotiseuturakkaitten kuopiolaisten 
keskellä. Kahlattavana oli arviolta 3500 
runoa käsin ja kirjoituskoneella kirjoitet-
tuina käsikirjoituksina ja lehtileikkeinä. 
Koska Eskelisen arveltiin säilyttäneen 
sekä lehtileikkeet että alkuperäisversiot, 
oletimme päällekkäisyyttä esiintyvän pal-
jon ja eri runojen kokonaismäärän jäävän 
selvästi alle tuon lukumäärän.

Digitointia 
kesäkuun alusta alkaen

Tehtävänämme oli Eskelisen laajan ru-
notuotannon läpikäynti ja muuttaminen 
digitaaliseen muotoon pohjustaaksemme 
näin runoista koottavan runokirjan teke-
mistä ja tallettaaksemme runot nykyaikai-
seen ja helposti säilytettävään muotoon. 
Meidän ei kuitenkaan tarvinnut aloittaa 
täysin tyhjästä, sillä Savon kielen seuran 
hallituksen jäsenet olivat jo ns. koodan-
neet valtaosan runoista siten, että esimer-
kiksi kaikki pääsiäisrunot oli merkitty 
numerolla 2 ja murrerunot numerolla 14. 
Aluksi meidän piti kehitellä tehokas ja 
yhtenevä arkistointitapa, joka estäisi mah-
dollisimman hyvin sen, että emme kir-
joittaisi samoja runoja moneen otteeseen. 
Päätimme käyttää apuna myös netin pilvi-
palveluita, kuten Google Docsia ja Drop-
boxia, ja niiden kautta työskentelymme 

Raportti  
runokesästä



36  AAKUSTI 3/2013 AAKUSTI 3/2013  37

pääsi vauhtiin, ja vältyimme 
samojen runojen uudelleenkir-
joittamiselta. Ainoana läpi ke-
sän jatkuneena ongelmana oli 
se, että oli vaikea tietää, mikä 
versio hyvin samankaltaisista 
runoista oli ”lopullinen” eli se, 
johon Unto Eskelinen oli lo-
pulta tyytyväinen.

Perinteisiä teemoja
Pian totesimme, että Eskeli-

nen oli juuri niin tuottelias sa-
nomalehtirunoilija, kuin meille 
oli kerrottu: Hän oli kirjoitta-
nut jokaisena juhlapäivänä kol-
meen, neljään ja joskus jopa 
viiteen eri lehteen eri runon. 
Nopeasti Eskelisen runoista 
nousi myös esille selkeästi kol-
me perinteistä teemaa, jotka 
vaikuttivat useimpien runojen taustalla: 
koti, uskonto ja isänmaa. Kotia edustivat 
etenkin äitienpäivärunot, sekä maa- ja ko-
tiseutua kuvailevat runot. Isänmaallisuus 
kukoisti etenkin itsenäisyyspäivän ja kaa-
tuneitten muistopäivän kunniaksi kirjoite-
tuissa teksteissä, ja kristillinen vakaumus 
saattoi näkyä arkisissa runoissa tavallise-
na ja jokapäiväisenä asiana.

Hengellistä runoutta on siis paljon, 
mutta joukossa on myös rakkausrunoja ja 
hellyttävää huumoria. Esimerkiksi Savon 
Voimalle vuonna 1952 kirjoittamassaan 
runossa Joulupukki runoilee… Eskelinen 
kirjoittaa Joulupukin puolesta seuraavasti:

” Oomeja on vain ja ioneita,
voltteja ja muita amppareita
uusi aika mulle opettanna…  
Hädin tuskin jaksan pisteen panna.
– Savon Voima, sähköaivot anna!”

Vapaamittaisia runoja eniten
Kahden kuukauden työskentelyn aika-

na tulimme siihen tulokseen, että runot 
voidaan jakaa muodoltaan ja teemoiltaan 
kuuteen eri ryhmään: Juhlapäivärunoihin, 
luonto- ja vuodenaikarunoihin, murreru-
noihin, laulun sanoituksiin, varsinaisiin 
juhlarunoihin ja kokeileviin runoihin.

Valtaosa Eskelisen runoista on juh-
lapäivärunoja, sekä luonto- ja vuoden-
aikarunoja, jotka ovat vapaamittaisia ja 
tiiviitä. Hänelle vuodenkierto oli hyvin 
tärkeä. Runovuotta rytmittävät uusivuo-
si, pääsiäinen, äitienpäivä, kaatuneitten 
muistopäivä, helluntai, juhannus, pyhäin-
päivä, itsenäisyyspäivä ja joulu. Melkein 
kaikki juhlapäivärunot ja monet luontoru-
not ovat hengellisiä ja isänmaallisia, ja ne 
ovat täynnä vertauksia ja todella kauniita 
luontokuvia. Oikeastaan luontokuvaukset 

olivat eräs läpikäyntiurakan yllättäjistä. 
Niissä näkyy se, mitä eräs Savon kielen 
seuran hallituksen jäsen sanoi: ”Eskelisen 
runoissa ei ole yhtään turhaa sanaa”. Eske-
linen ei ollutkaan vain juhlarunoilija, vaan 
myös erinomainen ympäristönsä tarkkaili-
ja ja hän pystyi maalaamaan elävän mie-
likuvan ja hetken tunnelman luonnosta jo 
muutamalla osuvalla sanalla.

Viimeisimmätkin lyhtynsä 
sammuttaneet lehdet
riipiytyvät väsyneen tuulenvirin 
viedä
kynnöspellon ylitse rantapolun 
rapaan
josta ei enää aamuun nousta
    ei nousta.

Murrerunoja ja  
laulujen sanoituksia 

Murrerunoja on pieni osa Eskelisen ru-
noista. Niitä vahvasti leimaavia piirteitä ovat 
loppusoinnullisuus sekä runojen tasainen jako 
säkeisiin ja säkeistöihin. Lähes kaikissa ru-
noissa on 4–8 suunnilleen samanmittais-
ta säettä ja säkeistöjä on kahdesta jopa 

24:ään. Kieli on perinteistä Maaningan ja 
muun Kuopion ympäristön murretta. Es-
kelisellä on melko selkeä logiikka merkitä 
kielen piirteet ja vain harvoin hän poik-
keaa tyylistään merkitessään esimerkiksi 
diftongiutumista (maalla vs. mualla). Ra-
jakahdennusta (määtiijjä, lausutaan määt-
tiijjä) ja loppu-n:ää (niinkum pottaatti vs. 
niinkun pottaatti) Eskelinen kuitenkin 
merkitsee vaihtelevasti. Monet murreru-
noista ovat kirjoitettu johonkin juhlaan 
tai tapahtumaan ja ne ovat tilausrunoja. 
Murteella Eskelinen on kirjoittanut myös 
rakkaus- ja kotiseuturunoja.

Eskeliseltä löytyi yksi kansiollinen lop-
pusoinnullisia laulujen sanoituksia, joihin 
sävellystyön on tehnyt Reijo Veräjänkor-
va, Matti Ranta tai Kalevi Kainulainen. 
Useat ovat erittäin romanttisia ja pulppua-
vat kauniita kesäkuvia sekä rakkauden ja 
nuoruuden kaipuuta. Joukossa on myös 
joitakin joulu-, kotiseutu- ja tilauslauluja. 

Perinteisiä juhlarunoja  
ja erilaisia kokeiluja

Aikojen kuluessa Eskelinen on kirjoit-

Näin korkean pinon Unto 
Eskelisen runoja Anniina 
Pellikka ja Laura Tuomainen 
käsittelivät kesätöinä.    

Anniina Pel-
likka ja Laura 
Tuomainen  
kirjoittivat 
kesätöinä 
Unto Eskeli-
sen runot 
digitaaliseen 
muotoon.  
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tanut myös suuren joukon juhlarunoja 
erilaisten seurojen, yhdistysten ja yritys-
ten juhliin ja tilaisuuksiin. Nämä runot 
ovat pitkiä, joskus murteella kirjoitettuja, 
rakenteeltaan symmetrisiä ja loppusoin-
nullisia. Runoja oli kirjoitettu esimerkiksi 
Maaningan Huiluuruppeemille, eri maa-
miesseuroille ja Kuopion Puhelinyhdis-
tykselle.

Muutamaan otteeseen Eskelinen yllätti 
meidät kokeilevilla runoilla. Hän oli kir-
joittanut niin japanilaisia tankoja ja hai-
kuja kuin myös afganistanilaisia tappa-
runoja sekä kokeillut kalevalamittaa ja 
kukunorilaista tyyliä. Nämä runot ovat 
hauskoja ja ne on kirjoitettu pilke silmä-
kulmassa: 

Aamulla jos illan tietäisin
vaivalloisemmin nyt varmaan matkaan   
lähtisin.

Sydämelle ottaa! sanoi mies.
Mistäs se nyt viimein löytyi? kysyi vai-
monsa.
(tappa-runoja)

Osassa kokeilevissa runoissaan hän oli 
käyttänyt myös Savon murretta: 

Helepottaa
Öylön rahhoo saen.
Tännään ruokoo haen,
maksan veroja.
Helepottaa huomenna:
Markkojan suan muistella!

Mualimantolopalle
Saeskosj arvaella,
mitej järkkyy mualimat,
kun niät kupasahat:
hiljoo haatas peitellään,
sitten kahvit keitellään. 
(tanka-runoja)

Valmistahan siitäkin tuli
Elokuun alussa kaikki 23 kansiota oli 

käyty läpi ja Dropboxiin ja muistitikuil-
le oli tallennettu noin 1725 runoa. Aivan 
tarkkaa lukumäärää on vaikea sanoa, sillä 
raja saman runon kahden hieman eri ver-
sion ja kahden eri runon välillä on hatara. 
Nyt kun meidän digitointityömme on nyt 
tehty, Katri Ahokas ja Savon kielen seuran 
hallituksen jäsenet jatkavat työskentelyä 
kirjaprojektin parissa. Myös kansallisar-
kistoon ollaan oltu yhteydessä digitaalisen 
aineiston säilyttämisestä, ja sinne onkin 
luvattu ottaa Eskelisen digitoidut runot 
talteen. Rattaat pyörivät siis edelleen, ja 
näyttää siltä, että Eskelisen runot sekä säi-
lyvät että tulevat yleisön saataville.

Lopuksi vielä lainaamme Eskelisen sa-
noja Heinäkuun rallista. Tämä olkoon pie-
ni ylistys kesälle, joka oli unohtumaton, 
vaikka lomailimmekin vasta elokuussa.

Monj immeinen toellae nyt lommaeloo
ihan nuiv vuan mielesäm mukkaa
mikä mittäeppä huviksee hommaeloo
mut kessee ei unneota kukkaa.

Teksti: Anniina Pellikka,  
Laura Tuomainen

Kuvat: Teuvo Laakkonen

Sotien välinen aika oli Suomessa moni-
ilmeinen – aatteiden, pulan, itsenäisen 

kansakunnan rakentamisen, kunnallis-
hallinnon demokratisoitumisen ja monen 
muun tapahtuman aikakausi.

FM Erkki Kinnusen kirjoittamassa, 
Savon säätiön julkaisemassa Savon his-
toria V, Vastakohtien aika 1919 – 1944 
-teoksessa käydään läpi Savon ja sen 
asukkaiden vaiheita Suomen itsenäisty-
misestä toisen maailmansodan päätty-
miseen. Kinnunen kuvaa kiinnostavasti 
niitä aatteellisia, sosiaalisia ja poliittisia 
vastakohtia, jotka olivat tunnusomaisia 
etenkin sisällissodan jälkeiselle kaudelle 
ja 1930luvun alkupuoliskon kriisivuosille. 
Sekä 1920-luvun vasemmistoradikalismi 
että 1930-luvun oikeistoradikalismi saivat 
Savossa sijansa. 

Kinnunen on tehnyt osittain uusiin alku-
peräislähteisiin perustuvan seikkaperäisen 
tutkimuksen ja tulkinnan. Pohjois-Savo 
oli kommunistien vahvin tukialue, jossa 
arvomaailma näyttäytyi esimerkiksi voi-
makkaana kirkosta eroamisena uskonnon-
vapauden säätämisen jälkeen. Etelä-Savo 
puolestaan pysyi sosiaalidemokraattien 
hallitsemana alueena, jossa oltiin mones-
sa suhteessa konservatiivisia. Pohjois-Sa-
vossa lapuanliike onnistui painostamaan 
kommunistit pois kunnanvaltuustoista ja 
maaherran sulkemaan kommunistisina pi-
detyt työväentalot. 

Kinnusen ”Vastakohtien ajassa” piirtyy 
värikäs ja entistä monin verroin tarkempi 
kuva ajankohdan ristiriidoista sekä Savon 
maakunnan taloudellisesta ja kulttuurises-
ta kehityksestä maailmansotien välisenä 
aikana. Samalla Kinnunen luo kokonais-
kuvan savolaisten elämään toisen maail-
mansodan aikana, niin sodan rintamilla 
kuin kotirintamallakin. Vuoden 1918 si-

Vastakohtien aika 1919 – 1944
FM Erkki Kinnusen kirjoittama Savon historia osa V

sällissotaan ja heimosotiin Savon osalta 
hän tuo uutta valaistusta. Esimerkiksi si-
sällissodan kokonaistappiot Savossa (1 
379 henkeä) olivat selvästi suuremmat 
kuin aiemmin on tuotu esiin.

Savon historia V päättää Savon maa-
kuntahistoria -sarjan, jossa seitsemässä eri 
osassa käsitellään maakunnan elämää ja 
ihmisiä esihistoriasta 2000-luvulle. Teok-
sen monipuolinen, osin ennen julkaise-
maton kuvitus, kiinnostavien henkilöiden 
pienoiselämäkerrat, runsaat taulukot ja 
kartat pitävät lukijan otteessaan. Liitteistä 
löytyvät henkilöluettelot heimosodissa ja 
SS-joukoissa kaatuneista sekä talonpoi-
kaismarssille 1930 osallistuneista savolai-
sista.

Kuopiossa asuva FM Erkki Kinnunen 
(s. 1966) on poliittiseen historiaan eri-
koistunut tutkija, joka valmistelee väi-
töskirjaansa ”Yhtenäisnationalismi Poh-
jois-Karjalassa 1918 – 1944” Itä-Suomen 
yliopistoon. 
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Istuin heinäkuussa 2013 Seppo Kääriäi-
sen ja Kauko Breilinin vieressä Martti 

Sonnisen hautajaisten muistotilaisuudes-
sa. Martti oli ollut vakaa kunnallismies 
Lapinlahden pitäjän Kivistön kylän Sonni-
lan talosta. Sieltä olivat kotoisin kuuluisat 
Sonniset: Albanus, Aatto ja Ahti. Tosin 
siilinjärveläiset jo ehtivät omia säveltäjä, 
professori Ahti Sonnisen, koskapa tämän 
Albanus-isä sattui menemään opettajak-
si Siilinjärvelle. No, me lapinlahtelaiset 
emme ole kateita tästä asiasta. Emmehän 
ole kateellisia siitäkään, että Juhani Ahon 
luomat henkilöt Matti ja Liisa olivat oi-
keasti kotoisin Vieremältä. Keskustelu 
sivusi myös taidemaalari Tyko Sallista, 
jonka juuret menevät Sonnisiin – kuinka 
läheisiin, ei ole vielä selvitetty.

Tyko Sallisen isän nimi oli Antti Son-
ninen, syntynyt Koppolan kylässä nume-
ro 1 Väisälän talossa. Isonjaon aikaisesta 
kartasta löytyi Väisälän talo, jonka nykyi-
nen isäntä on Hannu Kankkunen. Seppo 
Konosen kanssa kävimme tutkailemas-
sa paikkoja. Tuloksena oli Sepon Savon 
Sanomissa 21.4.2004 ilmestynyt kuuden 
palstan juttu: Tyko Sallisen savolaisjuuret.

Tykon ukki oli 1814 syntynyt Matti 
Sonninen, joka asui Kangastalossa Ollik-
kalan kylässä, lähellä Honkaniemen taloa. 
Matti oli suosittu pelimanni viuluineen. 
Mutta talonpito jäi hunningolle, ja Matti 
pesueineen joutui lähtemään kirjaimelli-
sesti mieron tielle. Riitta-vaimon sukulais-
talossa Väisälässä syntyi Antti 18.3.1847. 
Väisälä oli täyden manttaalin kokoinen 
kantatalo, jossa oli maata tuhatkunta heh-
taaria. Esimerkiksi koko nykyinen Luhin 
kylä kuului Väisälän omistukseen.

Kun Matti-isä kuoli 1855 vain 40-vuo-
tiaana, Antti lähetettiin ventovieraiden 
hoiviin räätälinoppiin Kuopioon. Antti 
katkeroitui, eikä koskaan voinut antaa an-

Tyko Sallisen juuret Lapinlanlahdella
teeksi isälleen tilan hävittämistä: Viulu oli 
pirun soittoväline. Kisällivuosinaan Antti 
ajautui Pietariin, jossa hän tapasi Merijär-
vellä syntyneen Johanna Ylinin. Johanna 
oli palavasieluinen lestadiolainen, joka sai 
miehensäkin uskoon. Tämän Antti näki 
Luojan suurena sallimuksena. Niinpä hän 
muutti talonpoikaiselta kuulostavan Son-
ninen-nimensä Salliseksi.

Antti Sallinen siirtyi Nurmekseen har-
joittamaan räätälin ammattia. Siellä syntyi 
v. 1879 Tyko-poika. Nurmeslaiset pitä-
vät Tyko Sallista niin tuiki omanaan, että 
perustivat Tyko Gallerian. Tyko oli vasta 
nelivuotias, kun perhe muutti äidin lesta-
diolaisille kotitanhuille Haaparantaan. 
Ilman jumalatonta viulunvingutusta Antti 
olisi perinyt talon ja tavarat. Katkeruus 
periytyi. Koska Antin elämä oli niukkaa ja 
ankeaa, hän oli päättänyt tehdä tästä ihan-
teen. 

Kiihkeäluontoinen Antti kasvatti po-
jastaan hyvää kristittyä päivittäisillä sel-
käsaunoilla sillä seurauksella, että Tykon 
mitta tuli täyteen 14-vuotiaana, jolloin 
hän karkasi kotoa aina Tukholmaan asti 
elättäen itsensä räätälinkisällinä. Antti oli 
löytänyt ainoasta pojastaan sopivan uhrin, 
johon hän saattoi purkaa koko elämänsä 
katkeruuden ja kaikki myrkylliset ajatuk-
set pelimanni-isästään. Myöhemmin Antti 
yritti tehdä sovintoa poikansa kanssa, mut-
ta Tykon mitta oli jo ehtinyt pursua ylitse. 

Suomalaisen ekspressionismin suuri 
nimi Tyko Sallinen oli perinyt julmuri-isäl-
tään äärimmäisyysihmisen geenit. Tykon 
vanhin sisar kääntyi Tanskassa buddha-
laiseksi, mikä tietysti oli pahin mahdol-
linen loukkaus lestadiolaisia vanhempia 
kohtaan. Tykon johtamaan ns. marraskuun 
ryhmään kuului myös Juho Rissanen 
Kuopiosta. Hihhulit-taulu (maalattu Tu-
russa 1918) on syväluotaus Tykon sieluun. 

Pyykkäreissä 
(1911) Salli-
nen saarnaa 
evankeliumin 
iloista sano-
maa vanhates-
tamentillises-
ta varjosoosin 
kadotuksesta. 

Tyko sai 
l e s t ad io l a i -
suudesta pai-

nolastin, josta hän ei koskaan vapautunut. 
Jytkyjen (1918) hurmahenkisyys liittyy 
isoisän Matti Sonnisen historiaan – tämä 
oli jättänyt jälkeensä pelkkää turmiota. 
On sanottu, että Sallisen luovuus vastaa 
Schopenhauerin neroutta, joka sijoittuu 
lähemmäksi hulluutta kuin normaaliarvo-
ja. Hän oli romantiikan demoninen nero 
– tienraivaaja suomalaiseen kansansie-
luun. Syntiä oli kaikki, mistä Tyko piti: 
musiikki, kirjat, kauniit vaatteet ja verhot 
ikkunoissa. Pienestä pitäen hän oli saanut 
kuulla, että perkele ja kadotus olivat sen 
osa, joka etsi lihan nautintoja.

Aimo Kanerva näki piippolalaisessa 
Pentti Haanpäässä Sallisen sukulais-
sielun. Tyko halusi olla villi ja estoton 
kuin tahitilaiset, joita Paul Gauguin oli 
ylistänyt. Sivistyneissä piireissä nuoren 
proletaarin tyyliä halveksittiin: tahallista 
raakuutta.

Kotioloissaan Tyko oli astunut suoraan 
tyrannimaisen Antti-isänsä saappaisiin 
(Mirri-taulut). Vaikka Tykon uskonnollis-
ta taidetta taiteentuntijat ovat ylistäneet, 
niin yksityisenä kansalaisena Tyko säilyi 
loppuun saakka kiivaana, suulaana ja sie-
tämättömänä ihmisenä - räyhääjä-rabulis-
tina. 

Muitakin nimensä muuttaneita Sonni-
sia on. Kun eräs Sonninen aloitti opinton-
sa 1700-luvulla yliopistossa, niin hänelle 
annettiin uusi, komealta kalskahtava, lati-
nalaisperäinen nimi: Bovilanus/Bovellan. 
Tuolloin koulujen opetuskielenä oli ruot-
si ja latina. Sonni/härkä on näet latinaksi 
bovis. Bovellanista sukeutui nimismies. 
Lapinlahden Lahdenperällä asuu Bovella-
neja Kyrön talossa vieläkin. 

Leo Puurunen 

Vaihto-opiskelijana USA:ssa

Aloitin seikkailuni USA:ssa joulukuus-
sa 2012. Tulin takaisin rakkaaseen 

koti-Suomeen kahdeksan kuukauden jäl-
keen, kierrettyäni 13 osavaltiota, nähtyäni 
mahtavia vuoria, vesiputouksia, Karibian 
merta ja sademetsiä, valkoisia hiekkadyy-
nejä ja saatuani valtavasti kokemuksia, 
jotka antoivat aivan uuden suunnan elä-
mälleni. En vaihtaisi päivääkään pois reis-
sustani ja siksi haluankin kiittää kaikkia, 
jotka auttoivat minua toteuttamaan elämä-
ni matkan, joka tuntuu nyt olevan vasta 
alkua tulevalle.

Maistiaisiksi matkustin kuukauden itä-
rannikolla New Yorkista Key Westiin, ai- 
van eteläisimpään pisteeseen ja valmis-

tauduin kohtaamaan uuden kotini As-
hevillessa Pohjois-Carolinassa. Kevään 
pituinen yliopistovaihtoni Great Smoky 
Mountains:n keskellä oli mahtavaa aikaa 
kaikkine urheilu- ja tanssikursseineen, pa-
tikkareissuineen, joogakoulutuksineen ja 
koskenlaskuineen. Kaikkein eniten minul-
le opettivat ne ihmiset, joista tuli minun 
perheeni ja jotka ottivat minut siipiensä 
alle pitäen huolta, että tutustuin paikal-
liseen kulttuuriin ja luontoon jokaisella 
solullani. Yllätyksenä tuli, kuinka lähei-
siksi tulimmekaan ystävieni kanssa ilman 
yhteistä äidinkieltä. Seuraavaksi täytyikin 
opetella sanomaan heille hyvästit. Olin 
oppinut rakastamaan pientä värikästä vuo-
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ristokaupunkia ja sen kiireetöntä elämän-
rytmiä. 

Koulun päätyttyä matkani vei kuukau-
deksi Kaliforniaan ja lukuisiin kansallis-
puistoihin Arizonassa ja Utahissa, joissa 
tunsin olevani vain pieni olento kaiken 
luonnonkauneuden ja ihmeiden keskellä. 
San Diegosta lensin toukokuun lopulla 
Austiniin Texasiin, josta oli tuleva seuraa-

va kotini. Aivan erilainen osavaltio, kuin 
jossa olin viettänyt koko kevään! Hikoilu 
sai aivan uuden merkityksen päivittäisessä 
40 asteen kuumudessa. Tein harjoittelun 
Texas Association for Health, Physical 
Education, Recreation and Dance- orga-
nisaatiossa ja pääsin kaikkien sattumus-
ten kautta juuri oman alani, Liikunnan 
Yhteiskuntatieteiden, työtehtäviin viiden 
kokeneen naisen kanssa. Sain yhden ke-
sän aikana mielettömän määrän käytännön 
kokemusta ja loin suhteita tulevaisuutta 
varten. Tiedä sitä vaikka menen takaisin 
valmistuttuani –ainakin töitä Amerikassa 
riittää liikunnan- ja terveystieteiden alalla. 

Matkani muutti stereotyyppisen kuva-
ni USA:sta aivan päälaelleen, ja rikastut-
ti näkemyksiäni elämästä ja onnellisuu-
desta aivan uudella tavalla. Haluaisinkin 
kannustaa kaikkia lähtemään opiskelujen 
ohessa maailmalle hakemaan kokemuksia, 
jos siihen vain on mahdollisuus. Siellä op-
pii enemmän elämästä, kuin yhdelläkään 
koulun penkillä ja ainakin minun kohdal-
lani se avasi lopullisesti silmäni tälle maa-
ilman kauneudelle. Kun on hyvä ihminen 
ja pyrkii tavoitteisiinsa, koko universumi 
auttaa sen saavuttamisessa. 

Sanni Pääkkönen

Kirjoittaja on Aune 
Räsäsen tyttärenty-
tär. Hänen opintonsa 
jatkuvat Jyväskylän 
Liikuntatieteellisessä 
tiedekunnassa. 

Ministeri Marjatta Väänäsen 9.8. 
2013 olleen 90-vuotissyntymäpäi-

vän johdosta maaseudulla on monia on-
nittelijoita hänen pitkän yhteiskunnallisen 
uransa vuoksi. Maaseudun Tulevaisuudes-
sa luettavissa olleet Huidunperä-kolumnit 
ovat jakaneet uskottavaa tietoa parlamen-
tarismista ja poliittisesta vastuunjaosta 
maassamme. Olemme lukeneet kolumneja 
suurella kunnioituksella.

Marjatta Väänänen sanoo olevansa 
hengeltänsä maaseutulainen. Sen olemme 
me – etenkin maaseudun naiset, kokeneet 
todeksi. Hän on ollut meidän tukijamme 
ja ymmärtäjämme, niin talon pidossa kuin 
myös kulttuurissa. Maatilan työt hänel-
le, kuten meille monille hänen ”pikkusi-
sarilleen” ovat edelleenkin luonnollista 
vastuuta ja huolehtimista tästä päivästä ja 
tulevaisuudesta perheen sisällä. 

Erityiskiitokset hänelle haluan mainita 
hänen toimiessaan Maaseudun Sivistys-
liiton kriitikkona ennen opetusministerin 
kauttaan 1976-1977. Hän ohjasi, opetti, 
kannusti: ”Harrastuksenne on hyvä. Jos 
haluatte kehittyä harrastuksenne parissa, 
on syytä ryhtyä seuraamaan, miten toiset 
kirjoittavat runoja. En kuitenkaan suosit-
tele luettavaksenne niinkään sitä runoutta, 
jota menneet sukupolvet ovat kirjoitta-
neet, jos sekin tietysti säilyttää – etenkin 
klassikot – aina merkityksensä. Suositte-
len Teille nykyrunoutta. Lukekaa kirjas-
tosta sitä. Huomaatte, että elämys, jokin 
suuri elämys on tavallisesti hyvän runon 
siivittäjänä. Toiseksi havaitsette, että tietty 
kurinalaisuus on hyvän runoilijan tunto-
merkki. Ei enää helskytellä niinkään sa-
noilla. Niitä käytetään säästeliäästi, mutta 
niillä – kun hyvästä runosta on kysymys 
– on paljon merkitystä. Ehkä Hellaakoski, 
Martti Haavio-Mustapää, Aale Tynni, Tur-
tiainen, Lauri Viita esimerkiksi kiinnos-
tavat Teitä. Runoistanne käy selville, että 

Onnittelut Marjatta Väänäselle

ymmärrätte maaseutua, haluatte olla sille 
uskollinen. Näitä juuri tarvitsemme. Jat-
kakaa siis vain runouden harrastusta. Se 
antaa vaihtelua varsinaiselle elämäntehtä-
vällenne ja rikastuttaa Teitä ihmisenä.” 

     Helsinki 28.12.1967, Marjatta Vää-
nänen.

Olen myös vastaanottanut 15.12.1976  
päivätyn opetusministeri Marjatta Vää-
näsen Valtioneuvoston kirjeen: ”Olen 
iloinen, että olette menestyksellä jatka-
neet työtänne lyyrikkona ja kehittänyt 
itseänne.” Olin juuri lähettänyt hänelle 
esikoisrunokokoelmani ”Kun otsakkeena 
on elämä”, jonka toimitustyötä pienkus-
tannusapurahalla avusti Kuopion läänin 
taidetoimikunta. Runokirjaan yhdistettiin 
Q-Studion valokuvia ja kirja ilmestyi it-
senäisyyspäiväksi 1976 Kuopion Kansal-
lisesta Kirjapainosta. 

Aune Räsänen
Emäntä, Vehmersalmi

Sanni Pääkkönen syleilee maailmaa.

Maailma kaikessa 
mahtavuudessaan 
ja luomakunnan 
kauneudessaan 
lumoaa vaihto-opis-
kelijan pauloihinsa.
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Pori kohtaa Rauman Nokian 
estradilla
-Tosso
-Älä sano ”tosso”. Sun kuuluu sanoo: 
”Kiitos, nyt riittää”.
-En san.
-Kui niis et san?
-Menne kaffe ylitte reuna jos nii pitkii 
sanoi ruppe käyttää.
Nokialla nähdään 22.2. porilais-
raumalaista yhteistyötä. kun 
satakuntalaiset satakielet Elina 
Wallin ja Heli Laaksonen nousevat 
Kerholan lavalle.Laakson en vääntää 
lounaismurretta ja Wallin silkkaa 
poria.

(AL 21.2.2013)
Teppo on kupletin suurmies
Jaakko Tepon keikoilla puhe oli joskus 

tärkeämpää kuin musiikki. Myös haastat-
telussa hänen esiintyjänkykynsä tulee esil-
le. Puhetta tulee kuin liukuhihnalta lup-
sakalla savon murteella, joka muodostaa 
hauskan kontrastin toimittajan kaupunki-
laiselle asiallisuudelle.

Lapsuudenystävät muistelevat, että 
esiintymiset alkoivat Iisalmen lyseon 
Fiasko-teatterista. Pekka-serkku epäilee, 
että Tepolla on hallussaan pieremisen epä-
virallinen maailmanennätys hänen pöräy-
tettyään 214 kertaa peräkkäin.

(HS 12.6.2013)

Syntyperäinen helsinkiläinen Atso Al-
mila on vähitellen kuopiolaistunut. Hän 
kävi kaupungissa keikalla ensimmäisen 
kerran nelisenkymmentä vuotta sitten. 
Esiintymismatkat tiivistyivät 1990-luvul-
la. Almila johti silloin yhtä aikaa Joensuun 
ja Kuopion kaupunginorkestreita, ja häntä 

kutsuttiin Savo-Karjalan Karajaniksi.
(AL 12.6.2013)

Lasse Lehtisen Kekkos-ooppera Ilma-
joella on maailman ensimmäinen väitös-
kirja, joka on sävelletty (Uljas Pulkkis, 
nimi oikein) oopperaksi. Väitöskirjan 
nimi on Aatosta jaloa ja alhaista  mieltä.

Lasse Lehtinen löytää savolaisena aina 
helpoimman tie. Ylioppilaaksi Kuopiossa, 
maisteriksi Tukholmassa, tohtoriksi Ou-
lussa, armeija Ruotuväki-lehden toimituk-
sessa. Ja väitöskirja oopperaksi.

(Matti Pitko AL 8.6.2013)

Antti Ruuskanen heittää seuraavan 
kerran Pihtiputaan keihäskarnevaaleilla 
kesäkuun lopussa.

”Siellä olisi hyvä losauttaa pitkälle.”
(HS 6.6.2013)

Pronssi ja pottukuoppa
Ruuskanen  voitti viime kesänä prons-

sia Lontoon olympiakisoista. Mitali muut-
ti keihäsmiehen elämän monella tapaa. 
”Ronssi-Ruuskanen” haluttiin kaikenlai-
siin ”kissanristiäisiin” esiintymään. Ruus-
kanen aprikoi mikä mylläkkä olisi synty-
nyt jos hän olisi ollut kultamitalimies.

-Olisiko tullut niin kova härdelli, että 
olisi pitänyt pottukuoppaan piiloutua?

(AL 15.8.2013)

Maalaisten kesäkisat
Ensi lauantaina keihäsmitaleita  tavoit-

telee kolme maalaista: toholampilainen 
Teemu Wirkkala, ilmajokelainen Tero 
Pitkämäki ja Antti Ruuskanen, jol-
le junttius on salainen ase kilpakentillä. 
”Andreas (Thorkildsen) kuulemma yrit-
tää höpöttämällä häiritä muita kilpailijoi-
ta”, Ruuskanen on kertonut. ”Minuun se 
ei pure, huastan siihen vähän savvoo, niin 
menee poika hiljaiseksi.”

(HS, Yläkulma, Jan Eerola, 13.8.2013)

Tampere tarvitsee savolaisen totuuden-

torven. Sellainen on välttämätön näinä ai-
koina, jolloin tamperelaiset elävät ”kaikki 
suomalaiset haluavat asua Tampereella” 
-huumassa.

Savolaisuus ja hämäläisyys ovat välillä 
törmänneet, eivät kuten äkillisessä nokka-
kolarissa, vaan hidastetussa urheilusuori-
tuksessa.

Minusta täällä jahkaillaan asioita välillä 
sietämättömästi. Työpaikalla meni vuosi 
ennen kuin työtoverit alkoivat puhua mi-
nulla ja istuutuivat ruokalassa lihasoppa-
lautasineen samaan pöytään.

(Savolaissyntyinen Heidi  
Mäkinen, AL MORO 6.6.2013)

Savolaisserkku perusti lehden
Postinkantaja kiikutti Kuiskaajalle yl-

lättävää postia, lehden nimeltään Kuis-
kooja. Lehti paljastui Varkauden teatterin 
100-vuotisjuhlanumeroksi.

Kuiskaaja tutki Kuiskoojasta tarkasti, 
mitä sydän-Savon teatterissa on juhla-
vuonna tarjolla. ”Kuningaskomedia” Kek-
konen, Badding-musikaali Tähdet tähdet, 
Elvis-musikaali Elvistellään – All Shook 
Up ja lapsille Sirkuspelle Hermanni.

Voe tokkiisa. Eivätkä varkautelaiset saa 
nauttia mitään raskasta draamaa?

(Kuiskaaja, HS 10.8.2013)

Reimaluoto kejostelee Kajaanissa
Kaksi suurta: Runoviikon taiteellinen 

johtaja Taisto Reimaluoto halusi kuulla, 
mitä Suven runoilijaksi valittu Pekka Ke-
jonen ajattelee hänen Kejos-monologis-
taan.

-Mun tekstit on sellaisia, joihin on help-
po päästä. Tekstin muodossa on kaksi vai-
kuttajaa: jatsiharrastus ja savolaisuus, joka 
tuo letkeyttä, Kejonen kommentoi.

-Meitä yhdistää savolaiset sukupuut. 
Minua  luullaan aina jonkun pojaksi. Olet-
ko Koistisen poikia? Se on sellaista sisä-
suomalaista junttiutta, Reimaluoto heittää 
ja Kejonen hyppää leikkiin:

Mistä sille Koistisen isolleveljelle kuu-

luu?
-Meni Ruotsiin ja joi ittensä hengiltä, 

Reimaluoto kuittaa.
(AL 2.6.2013)

Olen kotoisin Juankoskelta eli olen 
maalaispoika.

Juankoski on minulle edelleen yksi 
elämäni tärkeimmistä paikoista. Siellä 
on kauneinta virtaavaa vettä, mitä tiedän. 
Voin kertoa varmuudella, missä kohtaa 
kosken mutkassa, Pyykkiniemen kohdalla, 
kukkivat vanamot. Niemenkärjessä koski 
kaartuu jyrkästi, ja korkealla sen reunalla 
kasvaa suuria, vanhoja puita, joiden varjot 
heijastuvat veteen. Tuota  paikkaa ajatte-
lin säveltäessäni Eino Leinon Nocturnea: 
”Tuoksut vanamon ja varjot veen, niistä 
sydämeni laulun teen.”

(Kaj Chydenius, ET-lehti 12/2013)

Idän myyttinen valtakunta
Itä-Helsinki on tarinoissa vuoroin mui-

naisten stadilaisten viimeinen rajamaa, 
vuoroin rakennemuutosta paenneiden sa-
volaisten yksinäinen päätepysäkki, vuo-
roin maahanmuuttajien kansoittama met-
sän keskelle rakennettu ghetto. 

Myytti sulkee ulkopuolelleen sen 
maantieteellisen faktan, että iso osa Itä-
Helsinkiä sijaitsee Uudenmaan kauneim-
malla rannikolla, keskellä pientä, mutta 
viehättävää saaristoa.

(Otto Talvio, HS Nyt 23.8.2013)

Piispa Rimpiläinen, savolaisenlupsa-
kas naispappeuden vastustaja, vihki kerran 
kaksi miestä. Miten tämä on mahdollista?

Piispa Rimpiläinen vihki heidät papeik-
si.

(Matti Pitko, AL 3.8.2013)

Rouva sanoi, että kirjoita  siitä, että aina 
valitetaan, vaikka ei olisi edes mitään syy-
tä.

Niinpä ajattelin kirjoittaa taiteilija Pert-
ti Nykäsestä, jonka muutto Hämeenky-

Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittuja
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röstä Tampereelle oli kirkonkylällemme 
suuri menetys.

Nykänen on tuntemistani ihmisistä lah-
jakkain savolainen pessimisti. Pertin Mer-
sussakaan ei ole muuta hyvää kuin hinta.

(Matti Pitko, AL 28.8.2013)

Pohjalaisen murteen tekstejä Jokipii-
rin Pellavan pyyheliinoissa

Jokipiin Pellavan pyyheliinojen tekstit 
muutettiin murresanoiksi, joita tuntuu löy-
tyvän pohjalaisen murteen lähes ehtymät-
tömästä sanavarastosta.

Kesätöissä olleet Kirsi ja Mari ky-
syivät, miksi  pyyheliinoissa ei lue käret, 
varpahat, naama, vierahat, mukula, muori, 
faari, flikka tai kloppi.

Paljon hauskaa on tekstipyyheliinojen 
parissa koettu, ja ne saavat monet asiak-
kaat hymyilemään ja juttelemaan murteis-
ta, myös puhumaan murretta.

(Ykköset 6.6.2013)

Saksalainen Dieter Hermann Schmitz 
halusi suomalaiseksi. Hän kirjoitti urakas-
ta romaanin (Die spinnen, die Finnen).

”Jos en käsittänyt, mitä appeni sanoi, 
hän vain toisti sanomansa kovemmalla ää-
nellä”, muistelee Schmitz alkuhankaluuk-
sia. 

Nykyisin hän ymmärtää jo Etelä-Poh-
janmaan murrettakin.

(HS 24.8.2013)

Mainoksen kehno murre ärsyttää
Murteen käyttö mainonnassa epäonnis-

tuu helposti, sanoo Kotimaisten kielten 
keskuksen johtaja Pirkko Nuolijärvi. 

Televisiossa näytetään nyt  ainakin Lid-
lin mainosta, jossa maaseudulla käytetään 
Oulun seudun murteelta kuulostavaa pu-
hekieltä. Lidlin mukaan mainoksessa ei 
ole kuitenkaan tavoiteltu tiettyä murretta, 
vaan kyseessä on kuvaustilanteessa kek-
sitty puhekieli.

(AL 15.8.2013)

Aapinen murteella
Kirjailija Heli Laaksonen, 40, on jul-

kaissut Suomen ensimmäisen murreaapi-
sen nimeltään Aapine. Teos on LounaIs-
Suomen murteella. Esimerkkiä Laaksonen 
on kertonut ottaneensa naapuri-Virosta, 
jossa on julkaistu useita murreaapisia.

(SK 32/9.8.2013)

Aa, pee, see, ree – vai miten se men-
ikään?

Heli Laaksonen teki kirjan lapsille 
ja vähän aikuisillekin. Lukemaan siitä ei 
ehkä opi, mutta runous on Laaksos-tyyliä.

(AL 28.7.2013)

-Säilyttäkää oma murteenne ja juuren-
ne, Heli Laaksonen kannusti Aapine-kir-
jansa julkaisutilaisuudessa 14.8.

(Iltalehti 16.8.2013) 

Karjala meni, mutta identiteetti säi-
lyi

Kannaksen Kivennavalta evakkoon 
lähtenyt Anneli Ilonen väitteli aiheesta 
Rajan lapset – Identiteettityö Kannaksen 
evakkojen sukupolvissa.

Sanankäyttäjinä kannakselaiset ovat 
omaa luokkaansa. Yksi väitöskirjan haas-
tatelluista kertoi mummonsa koirankasva-
tuksesta.

”Maahan-käskyn sijasta hän lausui: 
´Käyhä sie siihe maaha leppäämää´.”

(HS 14.6.2013)

En tilaa lehteä. En yleensä koskaan ti-
laa puhelinmyyjältä lehteä, paitsi sen yh-
den kerran kun lupsakkaa murretta puhuva 
nuori mies sai minut niin hyvälle tuulelle 
että hairahduin. Poikkeus vahvistaa sään-
nön.

(Katja Kärki, AL 30.6.2013) 

Kaikki kielitaitoiset tai wikipedian 
käytön hallitsevan tietävät, että encore on 
ranskaa ja tarkoittaa ”uudelleen” tai ”vielä 
kerran”. Ranskan lisäksi englannintaitoi-

set vaativat encorea esimerkiksi huutamal-
la ”we want more”. Savossa se kääntyy 
muotoon ”lissee”.

(Juuso  Määttänen, AL Valo 28.6.2013)

”Tamperelaisuus merkitsee äärimmäi-
sen rumaa murretta… No, ei vaan. Koti-
kaupungissa ei tartte esittää mitään, vaan 
saan olla rauhassa oma itteni. Ymmärre-
tään, että duunielvis on eri asia kuin sivii-
li-Pate.”

(Pate Mustajärvi, muusikko Avussa, AL 
25.6.2013)

The Guardian-lehden mukaan britit va-
koilevat Facebookia pahemmin kuin ame-
rikkalaiset. Kannattaa käyttää turun mur-
retta. Siitä ei ota selvää edes turkulaiset.

(Matti Pitko, AL 24.6.2013)
Kuumaverinen suomalainen mies
Ulkomaisten suomalaisvitsien karika-

tyyri on puhumaton hämäläinen, joka ei 
kiihdy eikä kiihotu

”Suomen maine perustuu ennen kaik-
kea hämäläisiin. Hämeesta voi oikeasti 
löytyä ihmisiä, jotka ovat järkyttävän har-
vapuheisia”, sanoo venäjän kielen profes-
sori Arto Mustajoki, joka on toimittanut 
kirjan Russkaja ruletka venäläisvitseistä.

”Eiväthän ulkomaalaiset voisi kehittää 
vitsejä savolaisista, jotka muistuttavat it-
sekin ulkomaalaisia. Vitsejä kehitetään 
vain kohteista, jotka ovat mahdollisimman 
outoja.”

(HS 17.7.2013)

Miksi Stadin slangi ärsyttää muual-
la?

Miksi Stadin slangi ei ole murre, Suo-
men murteiden sanakirjan päätoimittaja 
Heikki Hurtta?

-Murteilla on kokonainen kielioppin-
sa. Slangi on pelkästään sanallinen ilmiö, 
joka muuttuu  nopeasti. Murteita perintei-
sesti puhutaan laajasti ikään ja sukupuo-

leen katsomatta, slangi on voittopuolisesti 
nuorten tyäväenluokkaisten miesten kiel-
tä. 

Kuinka paljon ihmiset tietävät murteis-
ta?

-Kyllähän ihmiset murteita tunnistavat. 
Ihmisten identiteetti saattaa kuitenkin olla 
erilainen kuin oma murre. Esimerkiksi 
Keski-Suomessa ihmiset  eivät pidä itse-
ään savolaisina, vaikka he puhuvat savo-
laismurretta. Samoin Lappajärvellä ih-
miset pitävät itseään pohjalaisina, vaikka 
murre on savolaiskiilan murretta.

(AL 7.8.2013)

Stadin slangia voi verrata  meänkie-
leen

Stadin slangilla on oma kielioppinsa, 
kuten jo muutamat esimerkit osoittavat: 
”Förakaa toi Väiski bastuun ja tvettakaa 
sen klabbit! – Budjasiks te Sturarilla? – 
Tsiigaa, ketä tulee! – Mä en tajuu, miks 
sun pitää dokaa joka ilta! – Tuutsä mun 
kans skulaa pleikkaa?”

Stadin slangi täyttää muutenkin kielen 
ja murteen kriteerit  ja sitä voidaankin pi-
tää yhtenä suomen kielen murteena. Sillä 
on selvärajainen käyttäjäkunta, syntype-
räiset helsinkiläiset. Se ei ole enää ”voit-
topuolisesti nuorten työväenluokkaisten 
miesten kieltä”, kuten Hurtta esittää.

Vanhaa Stadin slangia voisikin yhtä hy-
vin pitää omana kielenään, samoin kuin 
Pohjois-Ruotsin meänkieltä.

(AL 11.8.2013; Pekka Kurvinen, 
Stadin Slangi ry:n hallituksen puheen-

johtaja, Hki; Heikki Paunonen, suomen 
kielen emeritusprofessori, Nurmijärvi) 

Vorot veivät haarovälisirkkelin
Komisario Ilkka Iivarin tiedotteet ovat 

niin värikästä kieltä, että ministeriökin 
huomautti

Poliisina uransa aloittaneiden dekkaris-
tien, kuten esimerkiksi Matti Yrjänä Jo-
ensuun tai Marko Kilven rinnalla viesti-
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missä vilahtelee nykyään myös runoileva 
poliisi. Ilkka Iivarin kertoessa poliisin 
työstä polkupyörästä saattaa  tulla haaro-
välisirkkeli ja kaahailusta amok-ajelu.

(HS 22.7.2013)

Kesä ei kuulu meille
Suomessa ei ole neljää vuodenaikaa, 

kuten yleisesti väitetään, vaan kolme ja 
yksi illuusio.

Suomalainen kulttuurihistoria tursuaa 
teoksia, joissa aikamiehet  höperöitsevät 
kesäisyyksiä. On kivuttu paikkakunnan 
korkeimmalla nyppylälle romantisoimaan 
lehteä puussa. On kiekuraisin sanankään-
tein todettu, että käki möykkää, kielo 
löyhkää ja sammaleelle sammunut on Kei-
jo Oravainen.

Mutta ei kesälle mikään riitä.
Se kerää kamppeensa yhtä nopeasti kuin 

levittikin ne ja häipyy takaisin etelään.
(Virpi Salmi, HS 8.6.2013)

Tärvelemme omaa kieltämme ihan 
itse

Yksiä kelvottomimpia kieleemme pe-
seytyneitä loisia ovat karkeasti väärinkäy-
tetyt ”haaste”, ”haastava” ja ”haasteelli-
nen”. Niitä käytetään surutta korvaamaan 
sellaisia osuvia ilmaisuja kuin ”vaikea”, 
”vakava” ja ”paha”.

(Eino Kaikkonen, eläkkeellä  
oleva opettaja, Vantaa; HS 31.5.2013)

Rumentajat Jos lainsäädäntöä kau-
niimman kaupunkikuvan puolesta aletaan 
puuhata, voitaisiinko kerjäämisen ohella 
kieltää ainakin seuraavat asiat: sukkien pi-
täminen sandaaleissa, farkut, jotka jättävät 
peppuvaon paljaaksi, purukumin syömi-
nen julkisesti ja erityisesti sen liimaami-
nen bussipysäkeille, Kampin kauppakes-
kus, 80-luvun vaikutteita saaneet vaatteet, 
lokit ja pulut (etenkin sulkasatoiset ja sel-
laiset, joilta on toinen jalka poikki), Mak-
karatalo, irtoripset ja pullistelevat bodarit.

Joidenkin mielestä kaupunkikuvan ru-

mentavat myös asunnottomat ja päihdeon-
gelmaiset sekä teinit, lapset, ulkomaalai-
set ja vanhukset.

(Elina Hirvonen, HS 12.6.2013. 
Kolumni saatu aiheesta: Raimo Ilas-

kivi ja Kari Rahkamo totesivat  kerjä-
läisten rumentavan kaupunkikuvaa.) 

Suljettu maa, avoin kansa Eri ammat-
tikunnilla on omat tapansa  viettää kesälo-
maa.Tässä muutamia esimerkkejä:

-Optikko pitää rillijuhlat.
-Puutarhuri toivoo mökilleen kuokka-

vieraita.
-Jääkiekkoilija pyytää kioskista verkot 

tötteröllä.
-Poliitikko tekee puu- ja heinätöitä.
-Kiropraktikko vetää lonkkaa.
-Kirvesmies vetää mökillä hirsiä.
-Ja pakinoitsija veistelee kesäterällä.

(Kaisla, HS 27.6.2013)

 Savossa emäntä oli aamukahvin kei-
tossa samalla kun isäntä katseli ulos pirtin 
ikkunasta.

-Vuan kyllä on kaanis päivä. On niin 
kaanis, jotta tuskin tämän kaaniimpoo ei 
suattas osata ies kuvitella.

Isäntä siirtyi pirtin toisen ikkunan ää-
reen:

-Enpä muista, jotta olisin iälläin näin 
kaanista päevee nähny.

Emäntä alkoi jo hermostua höpinöihin.
-Mittee sinä siellä iteksiäs höpötät, jo-

hon ukko:
-Tul vuan mieleen, kun viime viikolla 

uhkasit, jotta yhtenä kaaniina päevänä otat 
ja lähet tästä torpasta.

MASA
(AL Moro 13.6.2013

Kauppaministeri: Seppo  Kääriäistä lah-
jakkaampaa  ministeriä ei voi edes keksiä.

Kun Kääriäisen seuraaja nimitetään, 
hän huomaa merkillisen asian. Kääriäinen 
oli jo jakanut kaikki rahat Savoon.

(Matti Pitko, AL 31.8.2013)

Tiistaina 23.7. Vehmersalmelle ensi-
visiitille saapuivat Antti ja Leena 

Rusama Espoosta. Antti Rusama oli Ta-
piolan seurakunnan kolmas kirkkoherra 
vv. 1994-2013. Hän papin tehtävissään 
jatkoi kirkkoherran, myöhemmin Helsin-
gin piispan Samuel Lehtosen aloittamaa 
uuden seurakunnan johtamistyötä. Antti 
Rusaman mielestä Tapiolan seurakunnalla 
on ollut luontevat yhteydet alueen asuk-
kaisiin.

- On pitänyt myös huolehtia siitä, että 
kaikissa seurakunnallisissa kanavissa vir-
taa puhdas vesi, hän sanoi keskusteluissa 
Vehmersalmella. Erityisenä haasteena hän 
näkee jumalanpalveluselämän kehittämi-
sen niin, että ilon ja yhteyden kokemus 
tekee puoleensa vetävän juhlan. Tärkeintä 
on Jumalan läsnäolon tunto. Luterilainen 
kirkko on sanan kirkko, hän tähdentää. 

Ilman Jumalaa saarnoista tulee ihmis-
suhdemössöä tai tapakoulutusta. Alttarilta 
kuullaan suuria asioita: Epistolassa va-
kuutetaan, että meillä on rauha Jumalan 
kanssa Jeesuksen kautta. Evankeliumissa 
kuullaan Jeesuksen oma lupaus. –Saarnan 
tarkoitus on siirtää nämä lupaukset kuu-
lijan omaisuudeksi. Silloin lepopäivästä 
tulee pyhäpäivä ja koko ihmisyytemme 
virkistyy, hän sanoi. 

Vieraita Vehmersalmen kirkossa vas-
taanottamassa olivat historian lehtori 
Väinö Matti Miettinen sekä Hongiston 
emäntä Aune Räsänen. Kirkko toimi 
tiekirkkona heinäkuun loppuun saakka. 
Vieraita poikkesi kesälomareitin varrel-
la kirkkoon, jossa he voivat nauttia rau-
hasta, kauneudesta ja pyhyydestä. Pitkän 
ajomatkan jälkeen vieraat istahtivat ihai-
lemaan valoisaa kirkkosalia ja August Ri-
patin ”Jeesus Getsemanessa” alttaritaulua. 
Kirkon esittelijänä ansiokkaasti toiminut 
Väinö Matti Miettinen kertoili Vehmer-
salmen seurakunnan synnystä, Takkulan-

Vieraita Vehmersalmen kirkossa

harjun rukoushuoneesta, hautausmaista 
ja vastaili vieraiden kysymyksiin kirkon 
maapohjan hankinnasta, kirkon eri raken-
nusvaiheista vv. 1917-19 sekä kehittyvän 
kunnan ja seurakunnan yhteiselosta. Antti 
Rusama tarkasteli Josef Stenbäckin suun-
nitteleman kirkon vahvoja rakenteita ja 
taidemaalari Otto Happosen sisämaalauk-
sia ja totesi:

 - Kirkko on hyvässä kunnossa ja kirkon 
ympäristö on hyvin hoidettu. Kiitollisina 
näkemästään ja kokemisestaan veisattiin 
yhteisesti virsi ”Herraa hyvää kiittäkää.” 
Aune Räsänen vei vieraansa Hongistoon 
aterialle ja tutustumaan sekä taloon että 
Vehmersalmen järvimaisemiin. Illalla vie-
raat jatkoivat matkaansa Hongistosta  Suo-
nenjoelle, jossa Leena-rouvan sisarella on 
kesäasunto.  Heitä odotettiin jo siellä. Pois 
lähtiessä Rusamat pyysivät välittämään 
monet kiitokset Väinö Matti Miettiselle 
kirkon hyvästä ja asiallisesta esittelystä.

Aune Räsänen, Vehmersalmi

 Vieraat Espoosta Antti ja Leena Rusama 
Vehmersalmen kirkossa emäntä Aune 
Räsäsen seurassa.
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Savolaisen 
maaseu-

dun hyväksi 
monipuoli-
sesti toimi-
nut vaikutta-
ja,  agronomi 
Marja  Lin-
nove  (o.s. 
Väänänen)   
kuoli 18.8. 
Siilinjärvel-
lä. Hän oli 

syntynyt  2.4.1936  Siilinjärven Pöljällä 
Lassilan talon tyttäreksi.  Hän opiskeli ag-
ronomiksi,  mutta kotitilan hoito muodos-
tui hänen elämänurakseen yhdessä Eero- 
puolison kanssa. Emännän työn ohessa 
Marja Linnove  jakoi  kitsastelematta tie-
tojaan, taitojaan  ja  osaamistaan  yhteisten 
asioiden  hoitoon Pohjois-Savossa.      

Siihen hän oli saanut mallia edellisten 
sukupolvien vahvoilta naisilta, isoäidil-
tään Wilhelmiina Raatikaiselta ja äidil-
tään opettaja Elsa Väänäseltä, joka yhdisti 
emännyyteen työn Pöljän koulun pitkäai-
kaisena opettajana.   Emännän työtä käsit-
televässä kirjassa Entäs nyt emäntä Marja 
Linnove kirjoitti:  

Selkeäsanaista emäntää pyydettiin mielel-

lään  kulttuuri- ja naisjärjestöjen tilai-
suuksiin puhujaksi. Kuulijat muistavat, 
että hän osasi  kokemuksellaan rohkaista 
maaseudun ihmisten omia pyrkimyksiä.   

Ammatillisella puolella  karjatalouden 
kehittäminen oli yksi  hänen haasteitaan.  
1980-luvulla Marja Linnove veti Kuopion 
yliopistossa maaseudun yrittäjäkursseja. 
Muita hänen henkilökohtaisten kiinnos-
tuksensa  piiriin kuuluneita asioita olivat  
kotiseututyö,  paikallishistoria ja  kansan-
parannus,   vain muutamia mainiten. 

Marja Linnove oli yksi Savon kielen 
seuran perustajia ja hän kuului hallituk-
seen neljännesvuosisadan eli vuoteen 
2007 saakka. Seuran hallitus ja heimojär-
jestö saivat tilaisuuden kokoontua muuta-
mia kertoja vieraanvaraisessa Lassilassa, 
ja emäntä osasi kertoa tarjotun piimävellin 
valmistuksen.    

Eila Ollikainen

Lassilan emäntä, agronomi  
Marja Linnove on poissa

”Omalla kohdallani olen monesti 
miettinyt, mikä on se veren perintö, min-
kä itse kukin  saamme kaikilta niiltä su-
kupolvilta, jotka ovat eläneet ennen mei-
tä. Mittaamaton on se sukupolvien ketju, 
joista jotakin on jäljellä meissä tässä ja 
nyt. Perheessä äiti, maapaikoissa emäntä 
on yhteyden luoja, perheen ja suvun ko-
koaja, kulttuurin siirtäjä tuleville. Sa-
volaisen emännän perintö, tasaveroinen 
asema miehensä rinnalla on velvoittava 
ja kannustava henkinen ominaisuus täs-
sä miesten ja naisten yhteisessä maail-
massa.”  

         Kyyneleni
Järvet itki itkuni, myrskyt kyyneleeni,
aurinko kuu ja tähdet ohjas matkaani.
Taivas oli kattoni kun matkaa taivalsin
kitaralla matkoillamme sulle soittelin.!
«laulut sekä soitto ol ainut seuramme,
ja joka aamunkoitto on ollut koulumme»

Kun  matkat sekä soitot loppui kokonaan
reissut jäivät taakse mut muistot elää vaan.
Routamaa on hautasi,  lumitäkki katttosi
jokainen aamunkoitto oli ollut koulumme.
«nyt routamaa on hautasi, lumitäkki kattosi
viimeinen soitto sulle on kaunein lauluni»

Juhani Antikainen 
Kuopio

Hopeatähdet -elokuvakerho aloittaa 
syyskautensa tiistaina 24.9. klo 13 

kiitetyllä ja palkitulla kotimaisella doku-
mentilla Laulu koti-ikävästä.

Torstaina 10.10. vietämme Aleksis Ki-
ven päivää Taisto Reimaluodon kanssa 
Nummisuutarien parissa.

Ti 22.10. Katsomme monta katso-
miskertaa kestävän Rakkaus-elokuvan 
(Amour). Vieraanamme on kehityspäällik-
kö, rovasti Wilhelmiina Honkanen.

Elokuva voitti 2013 parhaan ulkomai-
sen elokuvan Oscar-palkinnon.

Elokuvasta kirjoitti Savon Sanomis-
sa elokuvakriitikko Olli-Matti Oinonen: 
”Rakkaus on tyylipuhdas Haneke-eloku-

va, täysin kiireetön, silti pakahduttavan 
koskettava, surullinen, yllättävä ja armo-
ton. – –  Silti kyseessä on myös rakkaus-
elokuva.”

 Ti 26.11. Tumman veden päällä, joka 
pohjautuu Peter Franzénin romaaniin. 
Hän myös ohjasi elokuvan. Vastaansano-
mattoman herkkä elokuva.  

 Viikolla 45 vietetään eläkeläisten elo-
kuvafestareita, seitsemän päivää elokuvia, 
upeita taiteilijavieraita + Hopeatähti-ker-
hon 5-vuotisjuhlaseminaari!

Avajaiselokuva ma 4.11. klo 16. 
Liput tulossa ennakkomyyntiin Lippupis-
teelle ja R-kioskeihin kautta maan. Lisä-
tietoja: kerhon www-sivuilta

Elokuvista valoa syksyn harmauteen

Jo runsaat kahdeksan vuosikymmentä sit-
ten esitettiin ensi kerran julkisesti toive 

Savon maakuntahistorian aikaansaamisek-
si. Kauan odotettu maakuntahistoria on ku-
luvana kesänä lopullisesti valmistunut. Seit-
semän mittavaa osaa käsittävän suurteoksen 
viides osa, joka käsittelee maailmansotien 
välistä aikaa, on äskettäin ilmestynyt pai-
nosta. Me savolaiset voimme nyt olla ylpei-
tä, että olemme vihdoin saaneet uusimpaan 
tutkimukseen perustuvan kokonaisesityksen 
maakuntamme vaiheista varhaisimmasta 
asutushistoriasta nykypäiviin saakka.

Joku on joskus leikillisesti todennut, että 
savolaisuus ei suosi salaisuuksia. Kaikki tie-
dot lypsetään vieraaltakin irti niin ovelasti, 
että hän tuskin sitä itsekään huomaa. 

Savon historian suunniteltiin alkuaan kä-
sittävän vain kolme nidettä. Historian kir-
joituksen luonnetta ja maakunnan tarpeita 
koskeneet uudet odotukset johtivat kuiten-
kin siihen, että historiatyö paisui alkuperäiseen 

suunnitelmaan nähden volyymiltään monin-
kertaiseksi. 

Savon historian tieteellisestä tasosta on 
vastannut Savon historiantoimituskunta, 
jossa on ollut jäseninä savolaissyntyisiä his-
toria-alan ammattilaisia. Myös kirjoittajat 
ovat olleet oman alansa huippuja. Nyt päät-
tyvän sarjan viimeiseen toimituskuntaan ovat 
kuuluneet kirkkohistorian professori (emeri-
tus) Eino Murtorinne (pj), taloushistorian 
professori (emeritus) Jorma Ahvenainen, 
professori Martti Häikiö, historian dosentit 
Eino Lyytinen ja Jyrki Paaskoski sekäso-
siaalihistorian professori (emeritus) Han-
nu Soikkanen. Sihteerinä on toiminut Sa-
von säätiön asiamies FM Pia Puntanen.

Historiasarjan kirjoittamisesta on vastannut 
vuodesta 1955 lähtien Savon säätiö, ja ra-
hoituksesta Savon kunnat. Savon historioita 
on saatavissa hyvin varustetuista kirjakau-
poista ja suoraan Savon säätiöstä www.sa-
vonsaatio.fi.

Vuosikymmenten suurtyö valmis 
- Savon maakuntahistoriasarja saatavilla

Marja-emäntä Lassilan 
tuvassa.
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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


