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Lainlaatijat
kielikurssille
K

arjalan kieli on nyt saanut maassamme
vähemmistökielen aseman. Onneksi
olkoon. Lainsäädäntö kannustaa siirtolaisiamme ja myös muita harrastamaan tätä
suomen läheistä sukukieltä ei vain omassa
maassamme vaan myös rajan takana. Suomen kieli on samalla saanut uuden elinvoimaisen juuren. Siitä poimi jo aikanaan
myös Elias Lönnrot sanoja kirjoihinsa.
Karjalan kielessä on juurensa myös
savon kielellä, joka on syntynyt karjalan lisäksi hämäläisistä ja saamelaisista
aineksista. Tämä kehitys toivottavasti myös
jatkuu. Englannin sanojen tulviminen yhä
laajempaan arkikielemme käyttöön kuuluu
suomalaisten puheesta.
Ehkä Savon kielen seuran aktiivisuuden myötä virinnyt aalto kansankielisten
ilmaisujen hyväksymiseen ja yleiseen
käyttöön, jopa sarjakuvajulkaisuja myöten,
on myötävaikuttanut Karjalan kielen seuran
perustamiseen ja myös paineen karjalan
kielen saamaan uuteen asemaan.
Arkkipiispa Leon panos on ollut varmasti ratkaiseva, mutta muistettakoon, että
hänen juurensa ovat myös samalla Savon
sydänmailla. Tänne sijoittui merkittävä osa
kotinsa sodassa menettäneistä siirtolaisista.
Savon kieli sai siitä varmaan samalla uuden
kehitysruiskeen. Ehkä Itä-Suomen yliopiston kielten tutkijat voisivat selvittää, miten
karjalan kielen vaikutus näkyy savolaisten
puheessa.
Tässä numerossa yksi suomen sana, joka
levisi myös muihin kieliin, saa selityksensä. Metsänhoitajan poika professori Esko
Länsimies on tutkinut isänsä Erkin taivalta
maamme puolustamisessa ja motti-sanan
juuria. Metsämiesten motista tuli vapautemmekin säilyttämisen avainsana. Sama
puusidos, joka piti halot kasassa metsässä,
piti myös hyökkääjät kahleissa Karjalassa
ja muuallakin. Halkomotista johdettu sana

on mitä sopivin sana ilmaisemaan Talvisodassa meidät pelastaneen taktiikan.
Sananlasku ”Sitä Kuusta kuuleminen, jonka
juurella on asunto” sai uuden ytimekkään
lisämerkityksen. Metsissä maamme kohtalo
ratkaistiin.
Aakustissa tarkastelimme Snellmanin
juhlavuoden päätösnumerossa lainsäädännön koukeroista kieltä. Nyt olemme saaneet
monesta viestimestä lukea samaa, kun
kielemme vartijat ovat tuohtuneet. Lainlaatijat taitavat olla eksyksissä, kun heidän
tekstejään ei kukaan ymmärrä. Olemmeko
siis samassa pisteessä, mistä keisari ja
suuriruhtinas Aleksanteri II:n vuoden 1863
kieliasetuksessa meidän halusi päästää?
Löytyisikö kenties metsämiehiltä ja heidän
selkokielestään muitakin motin kaltaisisia
sanoja, jotka auttaisivat asiaa?
Kahden sadan vuoden takainen Suomen
historian suuri käänne nyt on perusteellisesti juhlittu. Tässä Aakustin numerossa
on hiljan löytynyt pieni muistelus myös
vuoden 1917 vaiheista.
Talvisodan 1939-1940 muistot ovat vielä
monella tuoreena muistoissa. Kiitos kaikille, jotka tekivät mahdottoman mahdolliseksi. Nykyiset taloudelliset vaikeudet ovat 70
vuoden takaisiin verrattuna vaatimattomia.
Olemme vapaat ponnistelemaan eteenpäin,
nyt yhtenä Euroopan ja maailman eturivin
kansakuntana, vaikka muuten vähäisiä
olemmekin kansojen meressä. Harva kansa
on näin hyvin selviytynyt viime vuosisadan
melskeistä.
Karjalan kielen kirjoittajat olkoot tervetulleita avustamaan myös Aakustiamme.
Kaikille seuran jäsenille ja Aakustin
muillekin lukijoille Hauskaa Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta.
Osmo Hänninen
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Toivalan taistelun
muistomerkin
kolmas siirto

Ryhmätyö: Eila Ollikainen/ Jukka Nykänen
Graniittirakenteinen 250 lohkareesta
koostuva patsas seisoo näyttävällä jalustalla. Puhumassa Isänmaallisen seuran
puheenjohtaja Riitta Huuhtanen. Eversti
(kenraali) Pietari Autti ja luutnantti H.
Kola laskivat seppeleen 7.9.1933 paljastustilaisuudessa. Kuva vas.

T

oivalan taistelun muistomerkki, usein
Sandelsin patsaaksi mainittu, seisoo
nyt Vuorelan tien ja Kunnonpaikan välisellä puistoalueella. Patsaan kolmas
pystytys siirsi sen sivuun historiallisesta
keskiöstä, mutta nykypäivän mielestä arvoiseensa ympäristöön.
Monumentti kunnostettuine ympäristöineen saa varmaan ohikulkijan mielenkiinnon viriämään. . .
Paljastustilaisuus lokakuun alussa ajoittui yksiin Suomen sodan päättymisen ja
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Keskelle
nykypäivää
ylipäällikkö von Döbelnin Uumajassa kotiutusjuhlassa (8.10.) pitämän tunteikkaan
puheen kanssa.
Hyytävä syysilma sai juhlayleisön
muistamaan myötätunnolla suomalaisia
odottanutta sodan   lopputaivalta.
Patsasta kiertävä keskiosan kullattu
teksti ”Vuoden 1808 Toivalan sankarien muistolle” erottuu uusittuna hyvin ja
toivottavasti muistuttaa käyttämään patsaalle tarkoitettua nimeä.
Paljastustilaisuudessa patsaan ympä-

rillä kunniavartiossa seisoi Karjalan lennoston asevelvollisia. Seppeleen muistomerkille toivat Kuopion sotaveteraanien
kuoron johtaja Väinö Roponen, Siilinjärven kunnan edustajana rehtori Marja Rytivaara ja Kuopion Isänmaallisesta Seurasta toimittaja Pekka Niiranen.
Paljastustilaisuuden jälkeen oli noin
satapäiselle yleisölle kahvitarjoilu ja juhlatilaisuus Kunnonpaikan ravintolassa.
Kuopion Isänmaallisen Seuran puheenjohtaja Riitta Huuhtanen valaisi puheessaan kolmesti pystytetyn muistomerkin
vaiheita.

4000 hengen kansanjuhla

sen lammen läheltä ja agronomi Nicke
Thomé luovutti alueen Siilinjärveltä Jokiharjun tilasta Toivalan muistomerkkiä
varten.
Luonnoksia muistomerkeiksi pyydettiin
kolmelta Kuopiossa vaikuttaneelta arkkitehdiltä: Väinämö Killinen, Erkki Pakkala ja Eino Pitkänen. Killisen ehdotus
oli suurista karkeaksi louhituista kivilohkareista koottu korkea paasi ja se valittiin.
Tässä vaiheessa sitten huomattiin, että
rahat eivät riittäisi kahteen muistomerkkiin ja Jynkän muistomerkkihanke päätettiin siirtää myöhemmäksi. Kuopion Sotaveteraanit toteuttivat sen 1992,

Toivalan sankarien muistolle KuopioIisalmi -maantien länsirinteelle Toivalaan
1933 nousseen muistomerkin aloitteentekijänä oli Kuopion Isänmaallinen Seura,
jonka silloinen puheenjohtaja tyttölyseon
rehtori Edvard Vaarama oli yhteiskunnallisesti vaikutusvaltainen henkilö.
Vuonna 1932 seura kutsui kokoon laajemman muistomerkkitoimikunnan, johon
tulivat mukaan Kuopion suojeluskuntapiirin ja Pohjois-Savon rykmentin edustajat. Tavoitteena oli saada Suomen sodan
muistomerkit Jynkän ja Toivalan taistelupaikoille jo seuraavana vuonna, jolloin
sodasta olisi kulunut 125 vuotta.
Jynkässä maanviljelijä
August
Jalkanen lahjoitti
maa-alueen PetoMuistomerkki ensimmäisen siirron
jälkeen vuosina
1963 - 2009. Kuva
yläoik.
Marja Rytivaara,
Pekka Niiranen
ja Väinö Roponen
laskivat muistomerkin paljastustilaisuudessa
seppeleen.
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1933 maaliskuun 30 päivän Savossa
kuulutettiin, että Kuopion maalaiskunnan
suojeluskunta aloittaisi työt Toivalassa
seuraavana aamuna ja toivotettiin lapiot
mukaan ja huomenna klo 9 Virtasalmen
törmälle. Suojeluskunnat olivat tuolloin
voimissaan ja muistomerkki nousi pääasiassa suojeluskuntalaisten talkoovoimin.
Töitä johti rakennusmestari Heikki
Kokkonen ja suojeluskunnan puolelta paikallispäällikkö Lahti. Kivet saatiin tältä Jokiharjun alueelta. 250 kivestä
muurattiin 5,8 metriä korkea nelisivuinen,
kivipatsas, kukin sivu oli 2 metriä. Se oli
tienpenkalla, jonne noustiin korkeita kiviportaita myöten. Näitä portaita ei nykyisellä patsaalla enää ole.
Syyskuun 24 päivänä 1933 muistomerkki juhlallisesti paljastettiin. Kuopiossa on
harvoin nähty niin suurta ja isänmaallista
kansanjuhlaa. Muistomerkin vieressä seisoivat Sandelsin rykmentin univormuihin
pukeutuneet kunniavahdit ja Suomenliput
ja vieressä hulmusi lippumeri. Pohjois-Savon rykmentti, kaikki Pohjois-Savon suojelukuntapiirit ja lotat sekä oppikoulujen
toveripiirit olivat paikalla lippuineen.
Paikalla oli väkeä arviolta 4000 henkeä.
Ihmiset tulivat kävellen, pyörillä, veneillä,
jopa erikoisjunalla, joka ajoi Puijonkadun
pysäkiltä Toivalaan.
Kivet numeroituina, purkaminen
voi alkaa.

Muistomerkki jäämässä tien alle
Huhtikuussa 1962 ohikulkijat näkivät
ihmeekseen, että patsaan kiviin oli ilmestynyt erivärisiä numeroita ja kiviä moukaroitiin irti. Valtatie 5:n rakentaminen
oli alkamassa ja muistomerkki jäämässä
uuden tien alle. Uuden paikan katselmuksessa olivat mukana edustajat Tie- ja
vesirakennuspiiristä, Siilinjärven mantaalikunnasta sekä Kuopion matkailijayhdistyksestä. Muistomerkki miellettiin ilmeisesti matkailukohteeksi, mikä selittäisi
matkailijayhdistyksen osallistumisen. Sen
sijaan Kuopion Isänmaalliselle Seuralle,
ei asiasta ilmoitettu.
Muistomerkin purkamis- ja pystytystyön teki Tauno Fröbergin Kivityöpaja
Maaningalta. Kunkin sivun kivet numeroitiin eri väreillä ja koottiin samassa järjestyksessä uudelle paikalle. Korkeat portaat
poistettiin tässä vaiheessa.
Töitä määrättiin Tie- ja vesirakennuspiirin puolelta valvomaan rakennusmestari
Antti Raatikainen.
Vähitellen muistomerkin tie nurmettui. Yhä harvemmin
sinne kävijä osui.
Viimeinen tapahtuma tällä paikalla oli
Muistomerkin
sementoitu sielu
paljastuu 2009.

Kuopiolaisen Situra Oy toimitusjohtaja Juuso Siltanen vas. ja työnjohtaja
Markku Heino irrottavat ensimmäistä
kiveä.
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kesällä 2008, kun muistomerkin äärellä
vietettiin Toivalan taistelijoiden muistojuhlaa Suomen sodan 200-vuotismuistovuonna.

Taas kerran Toivalan
muistomerkki oli tiehankkeen tiellä
Kallansiltojen ja 5-tien parantamista
välillä Päiväranta-Vuorela on maakunnassa vaadittu jo kauan ja maaliskuussa 2009
hankkeen rahoitus varmistui. Tiehallinto
kutsui koolle hankeryhmän suunnittelemaan muistomerkin siirtoa projektipäällikkö Hannu Nurmen johdolla. Ryhmässä
oli Siilinjärven kunnan, Kuopion Isänmaallisen Seuran, museoviraston edustajia
ja ensimmäinen tehtävä oli päättää uudesta paikasta.
Historiallisesti oikein paikka olisi varmaan Ranta-Toivalassa vanhan Oulun tien
ja Jännevirrantien risteys, missä Sandelsin
pääleiri sijaitsi. Se on kuitenkin kaukana
pääväyliltä. Valitussa paikassa Kunnonpaikan puistossa pitkin Virtasalmen rantaa on ollut Sandelsin joukkoja, vartioita
ja varastoja.
Siirtotyöt aloitettiin heinäkuun alussa
tänä vuonna. Jälleen kivet oli tarkasti numeroitava sivuittain ja patsaan sydän pu-

rettava. Uudelle paikalle oli ensin tehtävä
betonivalu pohjaksi. Muistomerkki koottiin entisen paikan vieressä ylä- ja alaosa
erikseensa. Kivet tuettiin raudoin ja muurattiin museoviraston hyväksymällä laastilla, patsas kuljetettiin sitten uudelle paikalle kahtena kappaleena ja osat nostettiin
päällekkäin vasta täällä.
Siirtotyön urakoitsijan, kuopiolaisen
Situra Oy toimitusjohtaja Juuso Siltasen
ja kivityönjohtaja Markku Heinon tekemä kuvaus työprosessista osoittaa, miten
erikoislaatuisesta työstä on ollut kyse, valvojina Tiehallinnon puolelta Hannu Nurmi
ja projektivastaava Timo Särkkä.
Kaisu Hynynen MA-arkkitehdeistä on
tehnyt patsaan ympäristösuunnitelman.
Professori Jussi T. Lappalaiselta tilattiin
opastaulua varten teksti Toivalan tapahtumista ja teksti käännettiin myös ruotsiksi,
venäjäksi ja englanniksi. (Lappalaisen
juhlassa esittämä puhe siv 48.)
Kuopion Isänmaallinen Seura julkaisema kirjanen Kolmesta pystytetty kertoo
muistomerkin vaiheista kautta vuosikymmenien. Julkaisua on saatavilla museokaupassa ja sitä on luettavissa myös osoitteessa www.kuopionisanmaallinenseura.
fi/julkaisut.

Viimeiset silaukset on tehty, kivimiesten on aika huilata. Takana oik. kivimestari Markku Heino. Kuva oik.
Vuoden 1933 tilaisuuden kutsuvieraita vas. kenr.maj.
Lennart Ösch, evl H. Olkkonen, kenrmaj. Lauri Malmberg sekä Kuopion sk-upseeri Kalle Räsänen.
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Suomen sodan ajan marssi
1808 – 1809
Napoleonin valta lyö, Tilsitissä salatyö:
Venäjä saa Suomenmaan, Ruotsi sulkee Mannermaan.
Hyökkää Idän uhka tuo, Klingspor kutsuu joukot luo:
Viapori nyt jäädä saa, miehet pakoon marssittaa.

Marssii joukot kahtaalle mustan mielen suunnalle
kautta Savon Pohjanmaan, Oulu on jo vastassaan.
Esiin astuu Adlercreutz, häpeää ei kestää vois´:
Suomi ei nyt jäädä saa! Käännös päin! Mua seuratkaa!
Tulirinta harmaahaps, Ukko Lode Harjulan,
everstinä Herran eess´, siunaa sodan alkavan.
Luodinsuora luonteensa, Totuus, Oikeus lippunaan,
aina jälkeen taistelun uhreja käy hoivaamaan.
Kaikuu jo sodan tahti, Döbelnin lisämahti:
Siikajoki, Alavus, Lapualla suunta uus´!
Sandelsin on Savon tie, prikaatin myös taistoon vie:
Savon suunnan puhdistaa, Kuopion Malm valloittaa.
Rautavaaran rautainen, urhee Olli Tiainen
päällikkönä sissien, kauhu Itäkorpien!
Suojaa taustaa Sandelsin, sissijoukko liikkuvin,
Pielisrannan avoin tie, taistellen myös voiton vie.
Juhannus on taikayö, Sandels Duncker kilpaa lyö
kahden puolen Kallaveen, Toivalaan taas valleilleen.
Itä lisää lyö iestä, taudit lyö Suomen miestä:
Oravaisten murtuu tie, Sandelsinkin taapäin vie.
Koljonvirta kuohuva lupaa ei se luopua:
Prikaatilla Savonmaan sisu syttyy palamaan.
Syöksyy Itä sillalle, salamana Sven jo lyö!
Jyskää tykit Sandelsin: Dolgorukin päättyy työ!
Vaikka vaihtaa Itä, läns` Suomen yllä vuoroaan
Toivoo Suomi yhä viel`: Aamu kerran sarastaa.
Koljonvirta voittonsa viestinä vie tulevaan:
Suomelle kun sydän lyö, vieraat voimat voitetaan!
Sanat: Hilja Merioja
Sävel: Riitta Hämeen-Anttila
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Ei mikään
metsämökki
K

uopion yliopiston vaiheista ja henkilöistä kertovat kaskut on koottu
yksiin kansiin. ”Ei mikään metsämökki
– kaskuja Kuopion yliopistosta” julkaistiin lokakuussa 2009.
Kuopion yliopistoon syntyi työpaikkojen tapaan puolen vuosisadan aikana
kertomusperinne eli kerrotaan enemmän
tai vähemmän tosia tarinoista sankareista
ja konnista. Jutut tuovat yliopistolle identiteettiä. Julkaistun teoksen jutuille saa ja
pitää nauraa eikä pidä ottaa liian vakavasti. Vastuu siirtyy kuulijalle.
Kirja on tehty huolella; siitä paistaa kirjakielisyys, tosin murrettakin löytyy. Teosta ei voi pitää pelkkänä kaskukirjana, se
tuo asiallisesti esille myös monta yliopiston historiaan liittyvää faktaa.
Kaskukirja kuvaa omalla tavallaan
myös Kuopion yliopiston aikakausia, kertoo toinen kirjan toimittajista, Kuopion
yliopiston kirjastonhoitaja Jarmo Saarti.
Kirjan toinen toimittaja on viestintäpäällikkö Petri Hynynen. Kirjan piirrokset
ovat Ilkka Toivasen käsialaa.
Kaskukirja sai nimensä arkkiatri Arvo
Ylpön vierailusta Kuopion korkeakoulussa vuonna 1974 jolloin hän lahjoitti
lääketieteen opiskelijoille stetoskoopit.
Kuopion edistyksellisyys tuli kuitenkin
arkkiatrille yllätyksenä, eikä hän peitellyt
ennakkoluulojaan juhlapuheessaan.
- Tämä päivä on minulle ilon päivä.
Saapuessani Kuopion korkeakouluun ei
vastassani ollutkaan hajanaisia pieniä
mökkejä, vaan valtava tutkimuslaitos ja
suuret kojeet, hän totesi vilpittömästi huojentuneena.
Seuramme puheenjohtaja Osmo Hänninen on monen tarinan kohde. Hänen
omien sanojensa mukaan kirjassa olisi voitu enemmän hersytellä savolaiseen tapaan.
Moni juttu on kirjassa riemastuttava.
Ulkona Osmo ei olisi halunnut pyöräänsä pitää, koska ei se ollut turvallinen

paikka sille. Mutta näin tarinassa:

Erityinen vaara turvallisuudelle

Professori Osmo Hännisellä oli huoneessaan usein polkupyörä. Kerran se
olikin käytävässä ja sitten eteisessä ja sen
jälkeen ulkona. Kysyin tilanteesta. Hän
kertoi työsuojelupäällikön huomauttaneen, että pyörää ei saa pitää huoneessa
eikä käytävällä. Se on uhka paloturvallisuudelle.
-Mutta kun tuolla käytävässä ja eteisessä on pyöriä, kysyin minä.
-Niin, mutta kun juuri tämä pyörä on
erityisen vaarallinen turvallisuudelle,
nauroi Hänninen.
Toinen legendaarinen hahmo on professori Paavo Riekkinen. Yksi riemastuttavimmista tarinoista on:

Tieteellinen lehti hukassa

Se oli muistaakseni professori Paavo
Riekkinen, joka tuli kirjastoon kysymään
Science-lehteä ja äänsi lehden nimen
(skaiöns), mistä oli tilapäisen savolaisen
virkailijamme aika vaikea tietää, mistä
lehdestä oli kyse. Asia selvisi ja virkailija
löi häpeissään otsaansa ja sanoi kovalla
äänellä: - Voe minnuu kuspiätä, kun en
ymmärtännä, mittee rohvessyör tarkotti!
Kirjan tilauslomake löytyy netistä seuraavalta polulta:
http://www.uku.fi/kirjasto/julkaisutoiminta/kaskukirja.shtml
Marja-Riitta Saastamoinen
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Lemetin motit tulivat Talvisodasta tutuiksi. Nyt paikalla on useita muistomerkkejä.

S

Motti-sana sai
Talvisodassa
uuden sisällön

anat motti ja motittaminen tunnistetaan nykyisin ilman selityksiä suomen
kielen yleissanaksi ja sen merkitykseksi
annetaan joka puolelta saarrettu vihollisen
taisteluosasto. Tämä merkitys muodostui
sanalle Laatokan koillisrannalla Talvisodassa tammikuussa 1940 ja levisi sieltä
nopeasti tarkoittamaan kaikkia vastaavia
toimintoja itärajallamme. Jatkosodassa
sana oli levinnyt sotareporttereiden välityksellä jo ulkomaille. Wessman kertoo,
että sana ilmestyi tanskalaiseen sanakirjaan tässä sotilasmerkityksessä jo vuoden
1951 painokseen (Folkmålsstudier 19567, sivu 74).
Elias Lönnrot mainitsee motti-sanan
merkitykseksi 1874 kuhmu tai pahka. Sanakirjansa lisävihkossa 1886 hän antoi sanalle merkityksen ruotsinkielestä lainattuna mitta (mått). Sanaa käytettiin erityisesti
määrämuotoisen ja kokoisen halkokasan
määreenä, neljännessyli.
Sanakirjasäätiön johtaja Simo Hämäläinen mainitsee teoksessaan Suomalai10 AAKUSTI 4/2009

nen sotilasslangi (SKS 1963) motti (moti)
sanalle jo 1930-luvulla merkityksen juomamuki, armeijan alumiininen kenttämuki tai kenttäkeittoastia.

Metsänhoitajalle motti oli tuttu,
pian koko maailmalle
Selvitellessäni eläkevuosien harrastuksena vanhempieni elämän tarinaa ja sukuhistoriaa olen todennut, että isäni voi olla
osallinen Motti-sanan merkityksen muuttumiseen. Erkki Länsimies on vähintään
Motti-sanan kummi, ellei peräti isä.
Metsänhoitaja, reservin majuri, metsäneuvos Erkki Länsimies (2.11.1915
– 4.12.1981) oli Talvisodan Laatokan
pohjois- ja koillisrannan taisteluiden veteraani. Hän palveli 8. Erillispataljoonan
esikuntakomppanian puhelinjoukkueen
johtajana ja osallistui taisteluihin kantakortin merkintöjen mukaan Koverossa,
Koirinojalla, Hippolassa, Ruokojärvellä,

Lemetissä, Kelivaarassa ja Lavajärvellä.
Talvisodan historia-kirjan (Sotatieteen
laitos, XVI:3, WSOY 1978) mukaan IV
armeijakunta ryhmittyi vuoden vaihteessa
1939/40 uudelleen taisteluosastoiksi. Isäni
ErP 8 oli osa TstOs Mehiläistä ja sen ryhmä Keihästä. Tehtäväksi määrättiin hyökkäys Lemettiin, jolloin suuri vihollisen
joukko jäisi saarroksiin.
Taistelut alkoivat loppiaisena 1940. Viisi vuorokautta myöhemmin yötä päivää
jatkuneet taistelut johtivat tavoitteen saavuttamiseen. Vihollisjoukot olivat saarroksissa eivätkä enää pyrkineet etenemään
kohti Sortavalaa ja edelleen saartamaan
Kannaksen suomalaisia taistelujoukkoja.

Viestikeskus sai nimen Motti
Isäni toimi Lemetin taisteluiden käynnistyessä TstOs:n ja Ryhmän viestiupseerina. Tuolle alueelle pystytettiin viestikeskus ja sille annettiin peitenimeksi
Motti. Pidän varsin luontevana, että juuri
24 vuotta täyttänyt Metsähallituksen Loimolan hoitoalueen metsänhoitaja antoi
tuon nimen, josta sitten muodostui yleisesti käytetty sotilastermi – ja myöhemmin laajemminkin käytetty sana.

lle ”tiedustella mottien paikat.” Motti-sanan on siis tuolloin jo vakiintunut Lemetin
tienoilla taistelevien joukkojen sanastoon.
Selkeästi asia ilmaistaan Woldemar
Hägglundin elämänkerrassa (Eeva-Liisa
Ahtiainen: Woldemar Hägglund, Kollaan
kenraali, Otava 2009, sivut 205 – 211):
”Sana (motti) syntyi Syskyjärveltä johtaneen tien varteen rakennetusta puhelinkeskuksesta joka sai peitenimen ”Motti”
– halkokuutio…
Motti syntyi lähellä Lemetin ympäristössä olleita vihollisjoukkoja, ja kun nämä
joutuivat saarroksiin, ruvettiin Lemetin
saarretusta joukosta käyttämään mottisanaa. Puskaradion levityksessä motti
yleistyi tarkoittamaan kaikkia saarrettuja
joukkoja.
Aksel Suvantola toteaa Motti-sanan
merkityksen muuttumisesta edellä mainitussa artikkelissaan ”..ei näitä asioita
ehtinyt ajattelemaan, kun oli muutakin tekemistä ja vähäinen vapaa-aika oli käytettävä nukkumiseen.”
Esko Länsimies,
professori emer., Kuopio

Motin käyttöä kirjallisuudessa
Ensimmäisenä tuon ajankohdan ja paikan ilmaisi everstiluutnantti Aksel Suvantola Sotilasaikakausi-lehdessä vuonna
1952 muistellessaan Motti-sanan alkuperää. Simo Hämäläisen Sotilasslangin sanakirjassa 10 vuotta myöhemmin on lueteltu
tammikuun puolivälin jälkeisiä päivämääriä, jolloin eri henkilöt muistelevat sanan
kuulleensa tai sitä käyttäneensä puhelimessa. Kirjallinen lähde näistä muisteluista on esimerkiksi pakinoitsija nimimerkki
Serp pari vuotta myöhemmin ilmestyneessä sanomalehdessä.
Varhaisin tarkka kirjallinen merkintä
Motti-sanan käytöstä on sotapäiväkirjoissa 24.1.1940 kello 16, jolloin TstOs Mehiläinen (13. D:n) antoi käskyn mm ErP 8:
Lemetin motti on nyt turistikohde.
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Talvinen Kuopio otti vastaan etelästä suojaan saapuneita. Pommituksitta ei vanha puuKuopiokaan säästynyt. Ensimmäisen pommiryöpyn se sai niskaansa loppiaisena 1940.

Helsingin pommituksia
paettiin Pohjois-Savoonkin
T

alvisodan syttyessä torstaina 30. marraskuuta 1939 joutui myös Helsinki
pommitusten kohteeksi. Helsingin pommitusten kirkkaat loimut näkyivät Hämeenkin eteläisellä taivaanrannalla. Pakkanen paukkui lähes 40 asteessa.
Kaikkiaan talvisodan aikaisissa pommituksissa kuoli hieman alle tuhat ihmistä.
Ilmahyökkäyksessä Hietalahden telakka
syttyi tuleen ja täällä kuoli 6 henkilöä ja
21 haavoittui. Pommituksista huolimatta
Kaivopuistossa sijaitseva suurlähetystö
jatkoi työtään lähettiläs Aleksander Warman johdolla.
Ruotsin ja Suomen välillä informanttina toimi Stig Sahlin, jolle ensimmäisten
pommitusten tauottua annettiin lähettilään
rooli. Talvisota 1939-1940 historioitsijana
on toiminut Wolf H. Halsti Helsingissä.
Molotov torjui väitteet 4.12. 1939 siviilikohteiden pommituksista vastauksena
12 AAKUSTI 4/2009

Yhdysvaltain-Neuvostoliiton lähettilään
lausumiin.
Pommituksista huolimatta kaupunkilaisten elämä ja yrittäminen jatkui. Mutta
monet lapsiperheet pakenivat Helsingistä
maaseudulle sukulaisten ja ystävien luo.
Elsa Enäjärvi-Haavion ja Martti
Haavion kirjeet 1939-1940 kertovat, että
Elsa Enäjärvi-Haavio pakeni lasten kanssa
Sammattiin. Joillakin perheillä oli sukulaistaloja Savossa. Tänne olivat hyvät rautatieyhteydet ja äidit lapsineen nousivat
Savon junaan.
Minun appivanhempani Elli ja Herman
Räsänen olivat avioituneet Helsingissä
vähän ennen talvisodan alkamista. Heidät vihittiin avioliittoon 18.9.1939 ja he
välittömästi matkasivat junalla kaikkine
kotitaloustavaroineen ja huonekaluineen
Kuopioon, josta Vehmersalmi-laivalla
Vuorisalolle, joka oli silloin tiettömän tai-

paleen takana oleva 800 hehtaarin kokoinen saari viljelyksineen.
Vuorisalo oli Herman-appeni syntymäpaikka ja hän monien Helsingissä vietettyjen työvuosien halusi palata synnyinsijoilleen. Vihkimisen aikoihin oli valmistunut
Hongiston uusi hirsitalo, jossa oli hyvä
aloittaa maanviljelys-karjanhoitotoimet.
Elli-anoppini jätti kukkakauppansa Nizzan Museokadulla sisarelleen Liisalle ja
aloitti Hongistossa emännän toimet.
Tänne nyt talvisodan syttyessä tulivat

myös Ellin sisaret; Elsa poikansa Karin
kanssa, sekä Liisa kukkakauppias. Samoin tuli muitakin Räsäsen sukuun kuuluvia lapsiperheitä ja tilaa riitti kaikille
uudessa talossa.
Herman-appeni sai ikänsä puolesta jäädä kotirintamalle. Maanviljelyksen ohessa
hänelle kertyi monia kunnan luottamustehtäviä kuten kunnanhallituksen puheenjohtajuuksia jne.
Aune Räsänen,
Vehmersalmi

Muajussista mualiman
kansalaenen esperanton avulla
M

aanviljelijöistä on
joskus
lohkaistu,
että he katsovat maailmaan
navetan ikkunasta. Senkin
näköalan laajuuus on katsojan silmästä, tai oikeammin korvien välistä kiinni.
Iisalmen Nerkonniemellä
asuvalle Onni Kauppiselle
kotipiha on koko maailma,
kuten hänen sparraajansa
Reino Erikssonin kirjoittaman elämänkerrallisen
kirjan nimi kuuluu.
Ylä-Savossa vaikuttaneita esperanton opettajia vasemmalta
Onni Kauppisesta on Reino Eriksson, Perla Martinelli ja Giorgio Silfer.
tehnyt maailmankansalaisen maailmankieli esperanto, jonka opis- kilpailusta palkintona saadulla kameralla
kelun hän parikymppisenä aloitti Iisal- jatkuen digitekniikkaan asti. Kirjassa on
hienoja maisemakuvia Nerohvirralta ja
men kansalaisopistossa.
1974 Iisalmeen perustettiin esperanto- maailmalta; varsinkin yönäkymät euyhdistys Esperanto-klubo de Iisalmi ry. ja rooppalaisista kaupungeista ovat yli tuinnostuneen ryhmän opettajana kävi Kuo- ristinäppäilyjen tason.
Kirjan rakenne on konstailematon,
piosta käsin italialainen Giorgio Silfer
teksti
etenee suorana tarinointina ikään
puolisoineen. Heidän kanssaan nuori mies
teki ensimmäisen Euroopan –matkansa, kuin tuvan penkillä istuvalle kuulijalle.
loppumatkan Alppien yli jarruttomalla au- Alkupuolen sisältönä ovat isän Erkki
Kauppisen muistot sodasta ja jälleentolla.
Onni Kauppinen on käynyt esperanto- rakennuksen töistä. 1950-luvulta isä ja
matkoilla yli 40 maassa, ja näitä reissuja poika muistavat yhteisenä ensimmäisen
kirjassa kuvaillaan sanoin ja kuvin. Valo- ostetun traktorin haun Kuopiosta. Ajokuvausharrastus alkoi kouluaikana hiihto- matkaan tarvittiin päivä eikä Nuffieldissa
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ollut koppia, mutta onneksi huhtikuussa ei
enää ollut pakkasta.
Traagisuutta tuo puolison kuoleman
takia lyhytaikaiseksi jäänyt avioliitto. Ilman esperantoa elämäni olisi aika köyhää
ja kuivaa, tunnustaa Onni, Feliôo. Omaksi onnekseen hän parikymppisenä hoksasi
tehdä elämänsä parhaan opiskelupäätöksen.
Osaksi siitä on kiittäminen nykyisin
eläkkeellä olevaa Iisalmen kansalaisopiston rehtoria ja kulttuurikeskuksen johtajaa
Reino Erikssonia, pitkäaikaista esperantistia ja kulttuurivaikuttajaa Ylä-Savossa.
Kieliharrastuksensa kautta hän on avannut
näköaloja monen navetan ikkunasta.
Hänen kirjallisesta tuotannostaan on
julkaistu esperantoksi Kiven testamentti 1981, Kehtolaulu
kiusatulle ajalle 1984,

Ahon kukat 1991 ja Anselmi ja Elvira
1999.
Reino Eriksson, Kotipihana koko maailma. Omakustanteista kirjaa voi ostaa
Onni Kauppiselta puh. 0500 813 530.

Iisalmen esperantisteja koolla 2007
(vasemmalta) Reino
Eriksson, Toini Kauppinen, Onni Kauppinen, Anna-Liisa Koistinen, Arbad Csanyi ja
Pirjo Kotilainen.

Syvärillä on ollut monta merkitystä
Erisnimi Syväri perustunee adjektiiviin syvä, josta on kosolti johdoksia: syveys, syvyys, syvänne, syväntö, syvväös (P.Savo), syväytyä, syventyä, syventää,
syöveri, syöväri(kansanrun.ja murt.) Karjala, aunus: syva, syvä myös merkityksessä synkkä, tumma, sikeä uni, arveluttava ym. Liivin kielessä teva.
Vanha omaperäinen senjä, hyvä saattaisi tarkoittaa samaa. Karjalan Syväri on
vennäässä CBNPb, iännetään suunnilleen svir, syöveri, painuma tiessä, vesikuoppa, imu alas ym.
Syväri on paikoin syvähkö vaikka suurelta osin matala, mutta ehkä hyvä, syvä
olisi kantasana.
SBNPb: ssä N on väärinpäinen i. senja: ssa suhu -s ja nj äng
Risto Jääskeläinen
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Kulttuuriympäristöstä
kampanjoidaan ensi
vuonna 2010

K

ulttuuriympäristön arvostuksen ja
hoidon parantamiseksi järjestetään
ensi vuonna laaja kansalaisjärjestöjen yhteinen kampanja JOY-Jokaisen oma ympäristö.   
JOY-kampanjan tavoitteena on nostaa kulttuuriympäristön arvostus samalle
tasolle luonnonympäristön arvostuksen
kanssa. Samalla pyritään parantamaan
kulttuuriympäristöä vaalivien järjestöjen, viranomaisten ja muiden tahojen yhteistyötä. Kampanjaa koordinoi Suomen
Kotiseutuliitto. Kampanjan suojelija on
Nokian hallituksen puheenjohtaja Jorma
Ollila.   
Kampanjan idea on, että siihen mukaan
ilmoittautuneet yhteisöt järjestävät kampanjan merkeissä omia tapahtumia, toimintoja, hankkeita tai koulutuksia vuoden
2010 aikana.
Tavoitteena on muodostaa kansalaisjärjestöjen toimintaverkosto, jossa on mukana satoja tuhansia ihmisiä. Tällä hetkellä
kampanjassa on mukana 48 liittoa ja järjestöä.
JOY Jokaisen Oma Ympäristö – Kulttuuriympäristökampanja 2010 on saanut myös omat nettisivut www.joy2010.
fi. Niihin tutustumalla löytää muun muassa kampanjaan liittyviä tapahtumia,
toimintoja, hankkeita ja koulutusta sekä
aineistoja.
Kampanjaan ilmoittautuneet yhteisöt
voivat tiedottaa sivustolla omista JOYkampanjaan liittyvistä hankkeista ja tapahtumista
Tapahtumailmoituksista tulee mainita
tapahtuman nimi, paikkakunta, päivämäärä ja kellonaika, yhteyshenkilö ja hänen
yhteystietonsa sekä kuvaus tapahtuman
sisällöstä. Esittelyn voi lähettää osoitteella: joy@kotiseutuliitto.fi   
Tarja Itkonen

P

Hannakaisa
Heikkinen
puheenjohtajaksi

ohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten
liitto kannustaa jäsenyhdistyksiään
paneutumaan tarmolla valtakunnalliseen
kultuuriympäristökampanjaan. Liitto keskittää ohjaimensa JOY Jokaisen Oma
Ympäristö -kampanjan teemoihin muun
muassa järjestämällä pohjoissavolaisista
kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista ja aiheeseen liittyvän seminaarin.
Muutakin toimintaa toki on kuten
vuonna 2009 aloitetun Muistitieto.fi-hankkeen ylläpitoa.
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin
lauantaina 21.11. Tervossa Lohimaassa.
Kokouksessa tehtiin myös henkilövalintoja.
Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen. Erovuoroisista jäsenistä jatkamaan
valittiin Eila Ollikainen (Savon kielen
seura). Uudeksi jäseneksi asiantuntijapaikalle valittiin Kaija Vuorio (Kuopion
Isänmaallinen Seura). Hän on myös Pohjois-Savon edustaja Suomen Kotiseutuliiton valtuustossa. Uudeksi hallituksen jäseneksi yhdeksi kaudeksi valittiin Jukka
Lappalainen (Lapinlahti-seura).
Erovuoroisista jäsenistä jatkamaan valittiin Ritva Kokander (Tervo-seura, Savon kielen seura) ja Matti Töyräs (Nilsiän
kotiseutuyhdistys). Uudeksi varajäseneksi
valittiin Anna-Liisa Happonen (Tuusniemen kotiseutuyhdistys). Hallituksessa
jatkavat Jaakko Huttunen (Rautalammin
historiallinen yhdistys), Marja-Sisko Pihl
(Juankosken kulttuurihistoriallinen seura)
ja Sirpa Ollikainen (Varkaus-seura), varajäsenistä Olavi Saarelainen (Rautalammin
kulttuuriseura), Riitta Räisänen (Leppävirta-seura) ja Pirjo Hänninen (Tervo-seura).
Tarja Itkonen
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Muistoja vallankumousvuodelta 1917
V

elipuoleni Aarne piti viime vuosisadan alussa päiväkirjaa Iisalmen
Soinlahden Suholassa. Vuosi 1917 oli tunnetusti suuri Venäjän vallankumouksen
vuosi. Päiväkijan mukaan vielä maaliskuun alussa elämä näytti rauhalliselta, kun
1. päivänä läksi äiti Kuopioon Uotisen 40vuotisjuhlille ja toi sieltä Aarnelle ja Jaakolle peilit, Idalle ja Helmille kammat ja
Marille kellon perät sekä sinistä nauhaa.
Mutta samaisen maaliskuun aikana
alkoi tapahtua.
Tämän kuun 15 p:nä julistettiin Venäjän
Keisari Suomen Suuriruhtinas ja Puolan
Tsaari itsevaltias pois viralta.
Kansa nousi Pietarissa hirveään mellakkaan, jota kesti monta vuorokautta. Ja
tämän mellakan päätuloksena oli se, että
Keisari saatiin pois valtaistuimelta. Tietenkin siinä täytyi olla hirveä voima, joka
saa tällaisia asioita aikaan. Mutta tätä ei
tehty aseettomien voimin, vaan sotajoukotkin yhtyivät liittoon.

Keisari hylättiin ja sijaan tuli
kansanvaltainen väliaikainen hallitus
Suomen kaupungeissa oli myös kova
ryske. Helsingissä avattiin vankilan ovet,
alussa oli käsky Uudelta hallitukselta, että
Valtiollisista syistä otetut vangit lasketaan
vapauteen mutta väki kiihtyi ja laski kaikki vangit ulos.
Kaikilla uutta hallitusta tukeneilla piti
olla punainen nauha rinnassa tai käsivarressa. Melkein kaikki noudattivat tätä, ainoastaan muutamat eivät panneet ja jos he
tahtoivat tätä vastustaa, annettiin Browningia rintaan.
Myös Kajaanissa oli suuria kahakoita,
paljon joutui kiinni niitä ilmiantajia, jotka
tätä ennen olivat ilmoitelleet sotilaille nii16 AAKUSTI 4/2009

Seppo Suhonen

tä, jotka puhuivat toiselle jostakin valtiota
tai sotaa koskevasta asiasta. Sotilaiden
täytyi kaikkien paitsi niiden, jotka olivat
uuden hallituksen käskyläisiä, riisua aseensa pois, joka ei riisunut, pantiin pois
hengiltä. Näissä kahakoissa meni monen
ihmisen henki.
Tämä asia ja muutos tuntuu melkein
kuin unelta, sillä tämä tuntuu niin mahdottomalta, että kokonaiset hallitukset
saadaan muuttumaan. 20. päivänäkin oli
junassa punaset liput ja veturin katolla
venäläinen sotamies. Isä toi meillekin punaset nauhat rintaan.
H. M. Keisari allekirjoitti luopumislupauksensa Pihkovassa, sillä hän oli rintamalta tulossa Tsarskoje –Seloon, mutta ei
ehtinyt. Kaikki suuremmat valtion virkamiehet jättivät virkansa uuden hallituksen
käytettäväksi.
Luopumislupauksen annettuaan Keisari
meni perheineen Krimmin niemimaalla
sijaitsevaan Livadiaan.
20 p:nä julistettiin Suomen Perustuslait
jälleen Suomen käytettäväksi ja samalla
vahvistettiin. Keisari Nikolai II muotokuvat poistettiin kaikkialta seiniltä.
Perustuslakien vahvistamisen muistoksi
ruvettiin käyttämään myös sinivalkoista
rusettia. Kaupungissa oli kaikkialla Suomen liput.
Eläköön Suomi.
30 p:nä haudattiin kaikissa maamme
kaupungeissa ja Pietarissa vallankumouksessa kaatuneita sankareita.

Toukokuu 1917
Elämämänmeno muuttui: Vappuna
marssivat Kaarteenmäin työväkeläiset
tästä kautta kulkueessa, jonka etunenässä
kannettiin punasta lippua.

Vielä syksylläkin olivat tunnelmat
aika ankeat, mutta toivoa täytyi pitää yllä
päiväkirjassakin.

Rutakon Kojjootille
kulttuuripalkinto

Horjuva ajanratas

utakon Kojjootti Raimo Rönkkö
sai itsenäisyyspäivänä vastaanottaa
synnyinkuntansa Sonkajärven kultuuripalkinnon.
-Aina kun tulen tänne niin sydämessä tuntuu ”kuin kottiisa olis tullut, kiitti
Rönkkö saamastaan huomiosta.
Rutakon Kojjootti lupasi ripustaa
”plakaatinsa” seinälle kunniapaikalle Tasavallan Presidenttien Martti Ahtisaaren
ja Tarja Halosen sekä Kuopion hiippakunnan piispa Wille Riekkisen ”plakaattien” viereen.
-Ihmisen elämänkaari on kovin lyhyt...
nii ku kaksj pimmeetä vastakkaen missee
joskus suattaa valokkii välähtee. Minulle
se valo on välähtänyt tänään tunnustuksenne muodossa, Kojjootti sanoi.
Sonkajärvellä pitämässään itsenäisyyspäivän puheessa hän pohti millainen
saattaisi olla kohtalomme ellei maamme itsenäisyyden puolesta olisi taisteltu.
Eikä se kovin valoisalta vaikuttanut.
- Saan vapaasti harrastaa ja jakaa kulttuuriani niin kehon kuin mielenkin tasoilla ammentaen siitä voimavaroja vapaassa
demokraattisessa yhteiskunnassamme,
hän korosti.

Syksyn aika on tullut, kaunis kesä meni
menojaan kauniine paisteineen ja ihanine kesäöineen. Taas meni kesä, olemme
jokainen eläväinen ihminen lähempänä
kuoleman aikaa. Moni ei tiedä, että tämä
kesä voi olla viimeinen, sillä monta monen
monta nuortakin miestä ja naista, joilla
on elämän aika mitä kukoistavin ollut, on
tuonen viikate mies korjannut sadokseen.
Kylmä vuodenaika on käsissämme
emmekä kukaan tiedä, nähdäänkö enää
koskaan kesää vai joko oli tämä kesä viimeinen. Olemme nykyään hyvin horjuvassa ajanrattaassa emmekä tiedä, milloin
ratas pyörähtää meidän pientä Suomeamme joko elvyttääkseen tai syöstäkseen
tuhoa kohti.
Maailman pauhut meitän Suomeamme vapisuttavat, sen nuori itsenäisyys on
vaarassa muttta riutukaamme tästä uljaasti
puhtain mielin. Älkäämme tahratko kunniaamme, jos meidän Kalevan kansassa
on urhoja, niin pelastetaan rakas isänmaa,
jota esi-isämmekin ovat vereensä asti
puoltaneet. Jääköön muistot mieleeni sinä
kohtalon kesänä.		

V
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Kari Hotakainen ja Marko Kilpi
jo toisessa kirjallisuuskisassa

uoden 2010 alkajaisiksi 4. päivänä tammikuuta klo 17 Kuopion kaupungintalolla jaettavan Savonia-kirjallisuuspalkinnon saajaksi on ehdolla seitsemän kaunokirjallista teosta: Kari Hotakaisen Ihmisen osa, Jukka Itkosen
Laululinnun saarella, Marko Kilven Kadotetut. Sirpa Kähkösen Neidonkenkä,
Pasi Lampelan Kuolemansairauksia, Mari Mörön Kuuri ja Jouni Tossavaisen
Koulu.
Savonia-raati on valinnut ehdokkaat 66 kirjan joukosta. Kuopion kaupungin
kirjallisuuspalkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Raadin puheenjohtajana on
professori emerita Sirkka Sinkkonen.
Kari Hotakaisen ja Marko Kilven teokset olivat ehdolla 2.12.2009 jaettuun Finlandia-palkintoon, jonka sai Antti Hyry uunin muuraamisesta kertovalla teoksella Uuni. Yleisöllä on tilaisuuteen vapaa pääsy.
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Karjalaisten sopeutuminen savolaiseen agraariyhteisöön kävi joustavasti. Monet työt
tehtiin talkoilla koko kylän voimin (kuvassa perunannostotalkookahvit), mikä osaltaan
lähensi paikallis- ja siirtolaisväestön vuorovaikutusta.

Tulgua terveh, tulgua kylyh
Ä

änellään se variskin raakkuu. Lintu
se on variskin.
Tähän leppoisaan ja leikilliseen tapaan
puheli professori Heikki Varis joskus pian
sotien jälkeen.
Kyseessä oli suuri tapahtuma syrjäkylällä. Pikkulapset pyörivät väkkäränä silmät ihmetyksestä ymmyrkäisinä. Nimittäin kukaan ei ollut aikaisemmin nähnyt
ilmielävää neekeriä.
Tämä oli aikuinen nainen - ainakin lasten mielestä. Ja hän osasi puhua - tosin
jotain kummallista kieltä - kuului olleen
englantia. Selvisi myös, että Suomen Ylioppilaskuntien Liitto oli järjestänyt siirtoväen tiloilla raivausleirejä.
Nämä nuoret eri puolilta maailmaa
olivat tulleet tänne, muun muassa Lapinlahden Luhin kylälle nostamaan kantoja
maasta ja raivaamaan peltoja karjalaisille
siirtolaisille.
Mahtoi siinä olla varsinainen kielten
Baabelin sekoitus Luhin kylän peltoraivioilla.

Laatokan Karjalasta Lapinlahdelle
Lapinlahdelle tuli vuosina 1945-48 pari
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tuhatta siirtolaista Karjalasta. Useimmat
olivat kotoisin Salmin ja Suistamon pitäjistä Laatokan Karjalasta.
Usein evakot joutuivat kiertämään monessakin pitäjässä ennen lopullista asettumista. Vajaa parikymmentä prosenttia
asettui suoraan omalle sijoituspaikalleen.
Lapinlahti oli siinä suhteessa hyvässä asemassa, ettei monia siirtymisiä juurikaan
ollut.
Tänne sijoitettiin ensi vaiheessa Lapualle evakuoidut Suistamon Leppäsyrjän ja
Saran kylän asukkaat. Tästä ajasta muistuttavat vieläkin esimerkiksi Suistamontie
ja Leppäsyrjäntie kirkonkylällä.
Karjalassa luovutetun alueen mukana
menetettiin lähes 300.000 hehtaaria peltoa.
Siirtoväki sai sodan jälkeen noin 280.000
ha eli melkein saman verran.
Numeroilla on helppo leikkiä, eivätkä
ne kerro, kuinka vaikeaa oli raivata 75.000
ha peltoa käsipelissä. Monilla oli unelmana kyntää omalla hevosparilla omaa peltoa.
Lapinlahdella on jatkunut katkeamattomana raivaamisen perinne. Pitäjän vaakunassa on kaskenraivaajan kuva.

Onpa herätelty raivaaja-aiheisen patsaan saamista kirkonkylän keskeiselle
paikalle. Kiurukkaat ehtivät saada omansa
kirkon edustalle.

Verolla tasattiin kustannuksia
Eniten siirtolaisia asettui Luhille, Lammakkeelle, Lahdenperälle, Karvasalmeen
ja kirkonkylään Väärnin pappilan alueelle. Lapinlahden viljelys- ja asuntoviljelystiloista lähes puolet oli ns. kylmiä
tiloja. Se tarkoittaa taloja, joilla valmista
viljelysmaata oli enintään niin paljon, että
sen tuoton voitiin katsoa vastaavan kymmenen prosenttia siitä tuotosta, mikä tilan
koko maatalousmaan tuotto tuli olemaan
täyteen tuotantokuntoon raivattuna.
Siirtoväen sijoittamisen kustannusten tasaamiseksi koko kansalle joutuivat
säädetyn lain mukaan omaisuuden luovutusveroa - ns. karjalaisveroa - kantasuomalaiset maksamaan 20 prosenttia
omaisuudestaan.
Muodostettavista tilatyypeistä suurin
oli viljelystila, johon tuli kuulua maatalousmaata 6 -15 ha ja lisäksi metsämaata.

suus ylitti vaivoin 20 prosenttia.
Tiedemiehiäkin siirtolaisten sopeutuminen uusiin oloihin on kiinnostanut.
Otava julkaisi Heikki Variksen tutkimuksen siirtoväen sopeutumisesta jo
vuonna 1952. Tutkimusta on myöhemmin
jatkettu: Faina Jyrkilän tutkimusryhmä
1970-luvulla selvitteli sopeutumista kylmillä ja lämpimillä tiloilla.
Lapinlahtelaisten vertailuryhmänä tutkittiin Varsinais-Suomessa Perttelin pitäjään sijoitettuja karjalaisia.
Hyvin o mänt`, totesivat Pertteliin sijoitetut karjalaiset.
Jyväskylän yliopiston tutkija Arja Laitinen kertoi omista poikkitieteellisistä tutkimuksistaan. Hänen menetelmänään on
Metsästä otettiin mies- ja hevosvoimin
puuta, sahattiin ja veistettiin hirsiksi ja
rakennettiin taloja ja eläinsuojia.

Kunnallisvaaleihin
omana vaalipiirinä
Heti sodan jälkeen pidettiin kunnallisvaalit, joihin siirtoväki osallistui omana
vaalipiirinään. Äänioikeutettuja siirtolaisia
Lapinlahdella oli 1158, mutta jostain syystä kunnan asioitten hoito ei
vielä tuolloin
kiinnostanut,
koska äänestysaktiiviPeltoa
raivattiin
ja suota
kuokittiin
miesvoimin
noin 75 000
hehtaaria.
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karjalaisen siirtoväkiperheen elämänhistoriatutkimus.
Evakon pruasniekassa Iisalmen Evakkokeskuksessa dosentti Silvo Hietanen
kertoi karjalaisten sopeutumisen nykyvaiheesta.
Lapinlahdella ja Alapitkällä on vietetty
useita kertoja Stroitsan pruasniekkoja.

Sopeutuminen Savoon ja
savolaisuuteen kävi sutjakaasti
Karjalaiset siirtolaiset ovat sopeutuneet
paikalliseen väestöön joustavasti. Miten
pakolaisten sijoittuminen olisi sujunut
esimerkiksi Pohjanmaalla? Ehkä puukot
olisivat heiluneet ahkerasti? Karjalaisten
ja savolaisten luonteet ovat niin lähellä
toisiaan, että sopeutuminen sujui sittenkin
kohtuullisen kitkatta.
Olen kuullut kerrottavan, että karjalaisten tulo paikkakunnalle on ollut siunauksellista. He ovat vilkastuttaneet meidän
sisäänlämpiävää ilmapiiriämme. Viimeksi
eduskunnan puhemies Seppo Kääriäinen
kehui sopeutumista karjalaisten suurjuhlilla Kuopiossa kesällä 2009.
Lähes päivittäin kuulemme uutisissa
verisistä taisteluista Lähi-idässä, kun juutalaiset ja palestiinalaiset ottavat yhteen.
Siellä pakolaisongelma näyttää olevan pysyvä - ja ratkaisematon.
Kävin tuolla keittiön puolella kysymässä sillilaatikon valmistumista. Siellä
touhusi Suistamolla syntynyt meidän perheemme päämies eli perheen äiti. Kuulin
vastakysymyksen: Mitä sinä savolainen
luulet tietäväsi karjalaisista, kun et itse ole
kokenut sitä mitä me?
Ensi kesänä Alapitkällä - tsasounan
välittömässä läheisyydessä - paljastetaan
Veikko Vennamon muistomerkki, jota
karjalaisperäinen kuvanveistäjä Herman
Joutsen parhaillaan valmistelee. Alapitkällä on myös Suomen ainoa asutusmuseo.
Tulgua terveh, tulgua kylyh!
Leo Puurunen
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Isän ääni

apsuudesta lähtien isän ääni on ollut
jokaiselle tärkeä ja mieleenpainuva.
Jos joskus innostuimme niin, ettei äiti
saanut meitä rauhoittumaan, isän täytyi
puuttua asiaan. Isän ääni vaikutti, sillä
isä oli auktoriteetti. Isä täsmäsi myös
monet tekemiset ja isä antoi lopullisen
hyväksymisen aikeillemme vielä nuoruusiässäkin.
Vaikka isän persoona kuuluikin kotielämän piiriin, hänet tunsimme niin
hyvin, ettemme halunneet emmekä
voineet rikkoa häntä vastaan kodin ulkopuolellakaan. Kasvoimme siinä hengessä, mikä loi kodin ja ylläpiti sitä.
Minulle isän ääni tuli tutuksi silloin,
kun hän palasi sodasta. Muistan sen aurinkoisen kesäaamun, jolloin hän iloisesti oli tuvassa perheen parissa ja otti
meidät lapset syliinsä. Suuri ihme oli
tapahtunut, eikä isä enää lähtenyt sotaan. Elämä alkoi täydellisenä ja seurasin isääni kaikkialle.
Äidillä oli karja- ja pyykkityönsä ja
paljon keittiövastuuta, mutta isä ohjasti
kyntöhevosia, viljeli kauraa ja kaikkia
viljoja ja kävi lautamiehen ominaisuudessa hoitamassa käräjillä kyläkunnan
asioita. Se oli suurenmoinen työmaa
sotien jälkeisinä rakentamisen vuosina.
Saman asian voimme lukea Topeliuksen Maamme-kirjasta: ”Täällä he
ovat eläneet, työtä tehneet, iloinneet ja
kärsineet ennen meitä. Jos nämä meidän isämme eivät olisi niin kärsivällisesti ja ahkerasti työtä tehneet, niin olisi
meidän maamme nyt leivätön erämaa.
Jos he eivät olisi suojelleet maatamme
vihollisen väkivallalta, niin meillä ei
olisi täällä lakia, oikeutta eikä vapautta. Tämä sama maa oli isillemme hyvin
rakas, jopa niin rakas, että he uhrasivat
sen hyväksi elämänsä parhaat voimat,
ajallisen onnensa ja vieläpä sydänverensä ja henkensä.”
Aune Räsänen, Vehmersalmi

Helsinkiläistä osakuntaperinnettä
– sananrieskaa ja pitopöytää
Talakkunakapitulj vauhdissa vasemmalla Muaterina Aena Vua Mintuae Oleae Gaeae
Heidi Pomell, keskellä Kastruaattikuorossa Kristerix Sorbus - Risto Hiltunen, Munccis Pipis - Henrikki Huhtanen, Flubberiae Limae - Katja Kastarinen, Petsaax Penax
- Antti Vauhkonen, Jereae Cescisalcoae – Lotta Niva, Sveduae Härvae - Veera Tuovinen ja oikealla Lukkarina Tuassiisae Varbusia Hilirimpsae - Liisa Keränen. MaVä.

Talakkunassa on voema
ja terveös, Ahven!

H

elsingin yliopiston Savolaisen osakunnan huttuväki kokoontui 123. kerran tuomiosunnuntain aattona 21.11.2009
Satakuntatalolle omaan perinteiseen Talakkunajuhlaansa. Se on yliopiston kanslerien ja rehtoreittenkin suosioon päässyt
ja kaikkien osakuntien heimo/perinnejuhlista parhaaksi arvioitu. Juhla koostuu ensin esitettävästä ohjelmasta ja sen jälkeisestä perinneruokaillallisesta.
Aluksi esitettävän ohjelmaosion rakenne on vaihdellut aikojen saatossa saaden
nykyisen muotonsa 1940-50-luvuilla. Se
on saarnan muotoon rakennettu, 2-3 tuntia
kestävä parodia, jossa savolaisella sanansäilällä veistellään kuluneen vuoden tapahtumista turhat luulot pois. Talakkuna-

toimituksen vie läpi salaistakin salaisempi
Talakkunakapitulj, jonka vakiohahmoja
ovat Puaterj/Muaterj, Lukkarj ja Kastruaattikuoro.
Ohjelmassa läpikäydään niin osakunnan
sisäpiirin, Savon, valtakunnan kuin maailmankin lähiajan tapahtumat juurevalla
savolais-opiskelijahuumorilla väänneltynä. Kaikki tahot saavat osansa. Esitykset
on kautta aikain pidetty savon murteella.
Musiikki- ja lauluesitykset ovat tulleet
vuosi vuodelta entistä taidokkaammiksi.

Tsaarin pilkasta possuflunssaan
Kansakunnallemme herkkinä aikoina
ennen itsenäistymistä juhlapaikan ulkoAAKUSTI 4/2009 21

oville järjestettiin jopa vartio seulomaan
urkkijoita arkaluonteisten ohjelmien paljastumisen uhatessa. Sittemmin piikittelyjen kohteena ovat olleet niin molemmat
naapurivaltiot kuin jenkitkin. Valtaapitävät ovat olleet puheitten kestosuosikkeja.
Omat koirat kalusivat hanakasti aikanaan
myös savolaissyntyistä UKK:ta itsevaltaisten otteittensa takia.
Tällä kertaa Muaterin roolissa vei saarnan läpi vakuuttavalla esiintymisellään
suonenjokelaislähtöinen Heidi Pomell,
häkeltymättä, vaikka peruukkikin pääsi
tippumaan kesken vaudikkaan esityksen.
Kastruaattikuoro laannutteli lukkarin johdolla mm. ajankohtaisia possuflunssanpelkoja. Illan parhainta lauluantia edusti
ivailu Audi-miehestä.

Seura kalastelemassa akateemisia
murretaitureita tuleviin kisoihin
Väliajalla ennen illastamista minulla oli
Talakkunamestarj Suvi Jentzen myötävaikutuksella normaalikaavasta poiketen
mahdollisuus esitellä Savon kielen seuraa
sekä lukea haaste murrekilpailuun että kutsu juhannuksen jälkeiselle murretorille.
Osakunnan puolesta inspehtoori Martti Nissinen ja kuraattori Anu Korhonen
ottivat asiakirjat vastaan. Nissinen totesi
nykyisten opiskelijoiden murretaitojen
ohentuneen, mutta toisaalta illan edetessä
Talakkunoetten jatkoilla
osakunnan tiloissa inspehtoori Martti Nissinen
ja Savon kielen seurasta
Matti Väisänen. Nissinen on itse ollut opiskelija-aktiivi osakunnassa
1980-luvulla ja on ylpeä
murretaidoistaan, jotka
hän on perinyt kirjoitustaidottomalta kotiapulaiselta
lapsuuskodissaan Kuopiossa. Kuva MaVä.
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pystyin vakuuttumaan, että suurimmaksi
osaksi Savon alueelta kotoisin olevan juhlayleisön joukossa oli murretaito tallella.
Mielenkiinnolla jään odottamaan osakunnan esiintyjiä tulevissa seuramme
tapahtumissa. Saavutettavissa on aina
murteellapuhumisen mesteruus SM-kilpailussa, seuraavan kerran vuonna 2011.

Täysin vatsoin tyytyväinen olo - ja
puheen paljous
Juhlien alkuaikoina, kun kulkuvälineet
olivat hitaita ja aikakin kiireettömämpää,
lähetettiin noutomies hyvissä ajoin hakemaan maakunnasta pitopöytään tekotarpeita. Silloin, kun juhlat pidettiin vielä
yhdessä karjalaisten kanssa, oli pöytää
monipuolistamassa piirakkavalikoimat.
Tällä kertaa vajaa pari tuntia ennen
puoltayötä päästiin sitten ruumiinravinnon kimppuun. Esitysten aikana pohjalle
nautitut nestemäiset kasvikunnan tuotteet
saivat seurakseen talkkunaa, tirripaistia,
tuoretta puolukkasurvosta, keittovihanneksia ja palan painikkeeksi piimää. Ruuanlaitossa kokit olivat onnistuneet, sillä
lopulta runsaitten santsikierrosten jälkeen
alkoi patojen pohja paistaa. Ruumis ja
sielu oli saanut ravintonsa. Sen päälle
kelpasi hiljaisemmankin liittyä puheensorinaan tyytyväisin mielin. Viimeisenä
ohjelmanumerona inspehtoorin johdolla
laulaa luikautettiin Aaro Jalkasen sanoit-

tama, tuttuakin tutumpi
Kallavesj.
Puolen yön seutuvilla savolainen huttuheimo
siirtyi jatkoille oman osakunnan tiloihin Uudelle
ylioppilastalolle. Väärentämättömänä pääsylippuna
toimi puhtaaksi nuoltu ja
pöytäseuralaisten nimillä
kirjottu puinen talkkunalusikka. Sitkeimmät juhlijat
palkittiin vielä sunnuntain
silliaamiaisella.

Joka kerta sama
maistuu uudelta
Ensimmäisen
kerran Lyhyen Savon kielen seuran esittelyn jälkeen Murrekilpaiosallistuin itse Talakku- luhaastetta ja Murretorikutsua vastaanottamassa osakunnajuhliin opiskeluni alku- nan puolesta inspehtoori Martti Nissinen ja kuraattori
aikoina vuonna 1972, sen Anu Korhonen. Inspehtoorin vastauspuhetta kuuntelee
jälkeen muutaman vuoden Matti Väisänen (oik.). Kuva Ville Pulkkinen/SavO.
välein. Vakioksi muotoutunut talkkunatoimituksen yksinkertainen aikaa, kun vielä pari viikkoa kekkerien
peruskaava on kerrasta toiseen sama, mut- jälkeenkin päässä soi Puaterin kuolematta sisältö ja esiintyjät uusiutuvat vuosit- tomat sanat:
Talakkunassa on voema ja terveös, Ahtain.
Asiaa tarkemmin tuntematta saattaa ven!
Matti Väisänen
helposti arveluttaa amatöörivoimin esiSavon
kielen
seurasta
paikalla
olleena
tettävä kolmetuntinen ohjelma; riittääkö
mielenkiitoa koko esityksen ajaksi. Huoli
PS: Hengissä pysyäkseen ja voidakon turhaa. Joka kerta, kun olen osallistunut menoihin, kolmetuntinen on mennyt seen hyvin murre muuttuu ja elää mukana
ajassa, uusia sanoja syntyy tarpeen mukuin siivillä.
Ohjelman perusrungon muistaen osaa kaan. Vuoden 2010 murrekisojen alla seuodottaa jo tiettyjä asioita, mutta muut- ramme kohdentaa kisahaasteita erityisesti
tuva sisältö jaksaa pitää mielenkiinnon savolais-osakuntiin eri puolilla Suomea.
herpaantumattomana. Sen verran tilai- Tavoitteena on saada mukaan ja kuuluvilsuudelle on jo kertynyt mainetta 123 vuo- le uudempaa, nuorekasta murreilmaisua,
delta, että fuksien, civisten ja naapuriosa- ennakkoluulottomasti.
kuntalaisten lisäksi menoihin osallistuu
Tarkempoo tietoo kaepooville:
joka vuosi vaihteleva määrä senioreita ja
1. Talakkunassa on voema ja terveys.
ystävyysosakuntalaisia niin Virosta kuin
Savo-Karjalaisen Osakunnan talakkunajuhla
Ruotsistakin.
Suosittelen juhlaan tutustumista Savo- 120 vuotta. Jouko Kokkonen ja Pekka Suutari.
henkeen hurahtaneille ja muillekin. Silloin Tallinna 2006.
2. Tuuhea oksa savolaisuuden puussa. Satällöin Talakkunakapitulj pitää esiintymiskierroksen maakunnan kaupungeissa. volaisen Osakunnan historia 1905-2005. Jouko
Joka tapauksessa taas jaksaa arjessa hyvän Kokkonen. Tallinna 2004
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Savon Tomerat Naiset
pian teini-iän kynnyksellä

Savon Tomerat Naiset muistivat juhlapäivänä hallituksen jäseniä ja ystäviä savolaista
ruokakulttuuria esittelevällä kirjalla (takarivissä vasemmalta) Helka Pitkänen, Paula
Parviainen, Sinikka Itkonen, Pirkko Hartikainen, Liisa Toivanen, Eila Santanen ja
Eila Ollikainen, edessä Terttu Lampinen ja Anna-Liisa Happonen.

Ikimuistoinen 10-vuotisjuhla
vietettiin Patruunanmäellä

K

oillissavolainen sanonta ”oekeessa
patteessa” tarkoittaa asian olevan oikeassa mallissa, ajassaan ja kaikki luistaa
kuten on tarkoituskin. Tomera naisväki
tiesi mitä otti valitessaan nimen perinneja tapakirjalleen.
Naiset tiesivät mitä halusivat perustaessaan alueellista kotiseutuyhdistystä
vuosikymmen sitten. Kaikki sai alkunsa
Koillis-Savon ja pohjalaisen Suupohjan
alueiden välisestä kulttuurivaihtoprojektista 1997-98. Projektin päättyessä naisväen mielestä kulttuuriyhteistyötä omalla
alueella kannattaisi jatkaa, ja niin päätettiin tehdä naisprojekti, johon myös miehet
voisivat osallistua.
7.5.1999 pidetyssä perustamiskokouksessa nimeksi tuli Savon Tomerat Naiset
ry., koska alun alkaen ajateltiin mahdollisuutta laajentaa toimintaa alkuperäisten
kuntien ulkopuolelle. Näin on myös ta24 AAKUSTI 4/2009

pahtunut. Naiset ovat pystyneet siihen
mikä virallisemmissa yhteistyöhankkeissa
on osoittautunut vaikeaksi.
1998-2001 Savon Tomerat Naiset elvyttivät perinne-, ruoka- ja tapakulttuuriprojektillaan Koillis-Savon alueen vetovoimaa ja elinkeinotoimintaa, ja kulttuuri-,
kotiseutu- ja neuvontajärjestöjen kesken
syntynyt yhteistoiminta on jatkunut.
Luettelo vuosikymmenen aikana järjestetyistä juhlista, kursseista, retkistä,
työnäytöksistä,
perinnetapahtumista,
merkkivuosijuhlista, muonituksista jne.
on pitkä. Toiminnassa on käytetty myös
Leader-hankkeiden taloudellisia mahdollisuuksia.
Kulttuuri on ymmärretty osaksi jokapäiväistä elämää. Savon Tomerat Naiset ovat
usein siinä mukana käytännön toimijoina,
emäntinä mutta eivätpä he kainostella astella pitämään juhlapuhetta.

Parhaillaan valmistellaan keräystä
Koillis-Savon alueen käsityötuotteiden ja
–taitajien kartoittamiseksi. Keräystuloksia tullaan hyödyntämään nykytekniikalla
esimerkiksi neuvontatyössä ja uusien käsityömallien suunnittelussa.
Savon Tomerat Naiset r.y. toiminta-alueeseen kuuluvat Juankoski, Kaavi, Nilsiä,
Rautavaara, Riistavesi, Tuusniemi ja Vehmersalmi. Arvalla määrätty kotipaikka on
Tuusniemi.
Yhdistyksen puheenjohtajana on AnnaLiisa Happonen Tuusniemeltä, varapuheenjohtajana Helka Pitkänen Nilsiästä
ja sihteerinä Paula Parviainen Juankoskelta. Yhdistyksessä on 35 jäsentä.

Kymmenvuotismuistelu
herkisti mielen ja kirvoitti kielen
Savon Tomerien Naisten 10-vuotisjuhlan pitopaikalla Juankosken Patruunanmäen Ruukinkartanolla on liittymä
yhdistyksen historiaan. Arvokkassa empiretalossa pidettiin keväällä 2002 mainioksi menestysteokseksi muodostuneen
Oekeessa patteessa -perinne- ja tapakirjan
julkistamistilaisuus.
3500 kappaleen painoksen kustantamiseen otettu 230 000 markan velka on saatu
maksettua, ja pesämunaakin on kertynyt,
mainitsi Savon Tomerien Naisten puheenjohtaja Anna-Liisa Happonen tervehdyspuheessaan. Uuden kymmenvuotis-

Oekeessa patteessa
–kirjan kansikuvassa Aholan talon
perinteikästä maalaismaisemaa KoillisSavossa Nilsiän ja Juankosken rajalla.
Vuonna 2002 ilmestynyt perinne- ja tapakirja on tullut tunnetuksi Koillis-Savoa
laajemmalla alueella.
kauden projektina aloittaa keruun alueen
käsityöntaidoista ja tekijöistä.

Ruukinkartanon isännöitsijöiden ja toimitusjohtajien rivistö yli kahdensadan vuoden
ajalta ja Juankosken kulttuurihistoriallisen seuran puheenjohtaja Marja-Sisko Pihl.
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Kansantahhuryhmä Rettelon esiintyjät
ilahduttivat vauhdikkaalla tanssieityksellään juhlivan yhdistyksen väkeä paikallisen pelimanniyhtyeen tahdittamina.
Etualalla viuhuu polkan tahdissa seutukuntapelimanni Seppo Konosen roka.

Juankosken kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Rauno Kettunen mainitsi
juhlapuheessaan, että
kuntien välinen
kilvoittelu on tuottanut hyvää palvelutasoa kuntalaisille, mutta kolmannen sektorin yhteistyöllä, jota juhliva yhdistyskin
edustaa, on tulevaisuudessa mahdollisuus
tuottaa uutta.
Juankosken Kulttuurihistoriallisen seu-

ran puheenjohtaja Marja-Sisko Pihl kertoi 1867 valmistuneen Ruukinkartanon
historiasta. Tarinoiden mukaan tehtaan
isännöitsijänä on nähty jopa valkoisella
hevosella ruukkialueella ratsastellut kreivi jakamassa kopeekoita työväen lapsille.
Juantehtaalle saatiin sähkövalo 1898 kolmantena Savossa. Ei ihme, että Patruunanmäen valoja alhaalta tehtaalta katsellut
väki nimitti talon Köyhien taivaaksi.
Juankosken kunta on tehnyt 370 000
euron ostotarjouksen Patruunamäestä,
mutta toistaiseksi konkurssipesä ei ole sitä
hyväksynyt.
Savon Tomerien Naisten varapuheenjohtaja Helka Pitkänen sai vastaanottaa
Kotiseutuliiton ansiomitalin.
Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen

Syksyn kirjasatoa
Sirpa Kähkönen: Neidonkenkä. Otava.
359 s. 28 e.
Kuopio-sarjan viides osa. Kirjoissa
puhuttu savo voi olla kaunista, muttei
koskaan lystikästä. (HS)
Marko Kilpi: Kadotetut. Gummerus. 396
s. 29 e.
Kulissimaailma ei anna suojaa. Kilven
toinen romaani on edellistä parempi. Teos
on toimiva ja hyvä poliisiromaani. (HS)
Finlandia-ehdokas 2009.
Hannu Lehtilä: Politiikan myrskyissä
Seppo Kääriäinen. Otava.201 s. 31 e.
Vanha ohje palasi mieleen: Kun savolainen
puhuu, vastuu siirtyy kuulijalle. (HS)
Jussi Lähde: Politiikka-suomi-sanakirja.
”Kirja on kaikille, joita politiikka itkettää,
naurattaa ja kummastuttaa.” (HS)
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Riikka Tervonen ja Mikko T. Virtanen:
Matkalle mukaan maakuntiin – Suomimurre-suomi. 300 s. Gummerus. 10.000
hakusanaa ja 800 asiointilausetta. Rikas on
kielemme, moninaiset murteemme!
Iha rupes syrän pampattaan. (Yhteishyvä)
Tommi Liimatta: Nilikki. WSOY. 24,10 e.
Synkeä tarina omituisista ihmisistä.
Murre pursuaa ja lause pitää, moraali voi
vaihdella, mutta logiikka pitää. (HS, NYTliite)
Hannu Hyttinen: Iso pipa. Tamperesuomi suursanakirja. Tampere-seura.
Iso pipa opettaa sanaston ja maantiedon,
varoittaa virheistä ja antaa osviittaa
niille, joiden vilpitön pyrkimys on oppia
puhumaan tamperelaisittain. (AL, MORO)

Taidekeskus Honkahovi on 734 neliömetrin linna
puistomaisessa rantamaisemassa Mäntän keskustassa. Kauko Sorjonen oik. Honkahovin avajaiskonsertissa.

Honkahovin
omistusvaihdos
takaa kulttuurin
jatkuvuuden
M

äntän keskustassa sijaitseva kartano ja taidekeskus Honkahovi lopetti toimintansa syksyllä. Vuorineuvos R.
Erik Serlachiuksen entinen edustuskoti
oli myynnissä vuoden verran. Honkahovi
oli taloudellisesti kannattamaton. Toinen
voimia vienyt asia oli toukokuun lopussa
tapahtunut Sampo Linkonevan 13-vuotiaan pojan traaginen kuolema junaonnettomuudessa Mäntässä.
Taidekeskukselle löytyi ostaja ja Honkahovi palaa takaisin entistä vahvempana ja monipuolisena uuden pääomistajan
myötä.
Jyväskyläläinen Kauko Sorjosen säätiö osti 75 prosenttia Mäntän Honkahovi Oy:n osakkeista Linkonevan suvulta,

joka jäi yhtiöön vähemmistöosakkaaksi.
Honkahovia isännöinyt Sampo Linkoneva
jatkaa yhtiön toimitusjohtajana ja hän on
ratkaisuun erittäin tyytyväinen.
Sorjonen kävi syksyllä Honkahovissa
ostamassa Eeva Ryynäsen Matti ja Liisa
–puuveistoksen ja siitä sai yhteistyö alkunsa.
Veikko Linkoneva otti talon myynnin
puheeksi Sorjosen kanssa ja niin asia eteni.
Honkahoviin tuli a-oikeuksin varustettu kahvila, Kauko Sorjosen perustaman
Minerva Kustannuksen kirjakauppa ja
kirjasto taidekirjoineen. Mahdollisesti järjestetään kirjailijavierailuja ja esitellään
taidetta Sorjosen säätiön n. 200 teoksen
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taidekokoelmasta. Konsertteja järjestetään
säännöllisesti.

Sorjosen valinta tukemiselle
Kotiseutuneuvos Kauko Sorjosesta oli
Aamulehdessä 27.11.2009 koko sivun artikkeli. Taidemesenaatti antoi Aamulehdelle harvinaisen haastattelun.
Sorjonen joutui aiheettomasti osaksi
vuosikausia kestänyttä oikeustaistelua ja
siihen liittyvää lehtikirjoittelua.
Hiljaisella äänellä puhuvan herrasmiehen sointi kiristyy vanhoja muistellessaan,
kertoo Aamulehti.
- Kaikki alkoi vuonna 2000, kun perustin säätiöni Kuopion yliopiston rahaston ja
tein lahjoituksen sille. Olin siirtämässä elämäntyöni säätiölle, ja valtio palkitsi minut
nostamalla syytteen törkeästä lahjonnan
antamisesta. Sen koommin en ole Suomen
lippua salkoon nostanut, enkä nosta, sanoo
Sorjonen.
Nykyisin hän tukee vain niitä paikkakuntia, missä hänen omistamallaan Kopijyvällä ei ollut toimintaa. Hän suuntasi tukensa Lappiin, mm. Reidar Särestöniemen
museosäätiö Kittilässä ja Anders Alarieston museo Sodankylässä.
Sorjonen on sponsoroinut Kanttilan
kulttuurikeskuksen kannatusyhdistyksen
järjestämiä joulukonsertteja Kuopion tuomiokirkossa. Häneltä toivottiin apua Min-
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na Canthin talon Kanttilan säilyttämiseen,
mutta ne haaveet raukesivat.
Sorjonen on pelastanut mm. tamperelaissyntyisen Wivi Lönnin kotitalon,
Kuokkalan kartanon, Juomatehtaan, Lutakon tanssitalon, Kirjailijatalon Jyväskylässä, Järvilinnan Laukaassa ja Honkahovin Mäntässä.

Huikea avajaispäivä
Taidekeskus Honkahovi avasi ovensa
28.11.2009. Avajaispäivänä väki tutustui kartanoon, patruunan työhuoneeseen,
kirjastoon, uuteen kirjakauppaan ja virtolaisen Tuukka Peltosen grafiikkateosten
näyttelyyn.
Ennen illan konsertin alkua Sorjosen
säätiöstä kertoivat sen hallituksen puheenjohtaja Erkki Pänkäläinen, joka on myös
Mäntän Honkahovi Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja konsertteihin esiintyjät
valitseva eläkkeellä oleva konservatorion rehtori Juhani Laurila Jyväskylästä.
Kauko Sorjonen esittäytyi yleisölle.
Illalla konserttien sarjan aloitti koloratuurisopraano Sirkka Lampimäen ja pianisti Eliisa Sunin yhteiset esitykset. Ohjelmassa oli Mozartin Yön kuningattaren
Sampo Linkoneva kukitti pianisti Eliisa
Sunin (kesk.) ja koloratuurisopraano
Sirkka Lampimäen.

aarioita ja Verdin, Puccinin ja J. Straussin
kauneimpia säveliä. Konsertin päätti kevyempi osuus eli Lepakon ja West Side
Storyn sävelmiä ja kaikkein viimeisenä

Timantit ovat tytön parhaat ystävät.
Honkahovin käyttöönotto tulee monipuolistamaan Mäntän vilkasta kulttuurielämää.
Marja-Riitta Saastamoinen

Toimitusjohtaja Sampo Linkoneva vastaa
taidevalinnoista.
Siilinjärveläisellä Lasse Linkonevalla (vas.) on
oma hammaslääkäriasema Kuopiossa. Nykyisin
mänttäläiset Terttu Linkoneva ja Veikko Linkoneva avajaiskonsertissa.

Kahden sukupolven taidevaikuttajia

L

inkonevan taide- ja teollisuusperhe
tunnetaan ja muistetaan PohjoisSavossa. Terttu Linkoneva veti 1971
- 83 toiminnanjohtajana Lapinlahden
taidemuseosäätiön ja taidemuseon toimintaa menestyksekkäästi.
Monet näyttelyt nostivat taidemuseon valtakunnallisesti tunnetuksi, ja
säätiön perustamisvaiheessa syntyneet
velatkin saatiin maksetuksi.
Veikko Linkoneva johti Lapinlahdella Kuivamaito Oy:n tehtaita, ja kun
hänet 1980-luvun alussa nimitettiin valtakunnallisen Kuivamaito Oy johtoon,
perhe muutti asumaan Nastolaan.
Terttu Linkoneva perusti sinne Fundart Oy taidegallerian. Hänellä itsellään
oli vuosien varrella syntyneitä suhteita
taidemaailmaan, ja seuraavasta polvesta Sampo Linkoneva suuntautui

taide-elämän toimijaksi. ja vaikuttajaksi. Perheyrityksen linjaksi muotoutui
suomalaisen nykytaiteen edistäminen ja
myynti.
Linkonevan perhe osti 1991 MetsäSerla Oy:ltä Mäntästä Honkahovin ja
myöhemmin teollisuuskiinteistö Pekilon näyttelytilaksi. Honkahovin taidekeskuksen toiminnanjohtajana on ollut
Sampo Linkoneva. Hänen johdollaan
1993 aloitetuista Mäntän kuvataideviikoista on tullut maamme laajin nykytaiteen esittely.
Terttu Linkoneva tuli lukijoille tutuksi teräväkynäisenä kirjoittajana mm. Savon Sanomissa ja Iisalmen Sanomissa.
Teollisuusneuvos Veikko Linkoneva
oli 1970-luvulla Suomen Lions-liiton
puheenjohtaja.
Eila Ollikainen
AAKUSTI 4/2009 29

Savolaista lauantai-illan
yhteiseloa joskus näinkin

Lavatanssit eivät varttuneempaa väkeä enää innostaneet. Lauantai-iltaa vietettiin
usein kotisalla tai satunnaisesti luonnonhelmassa kylänväen yhteisillä iltapiknikeillä.

E

letään vuotta 1959. Kesä alkaa taittua loppupuolelleen, syksyn tuntua on
elokuun illassa, vaikka ilma on lämmin
eikä voi vielä sanoa parhaalla tahdollaankaan illan pimenevän. Lauantain saunomiset on pääasiassa saunottu, savut eivät
enää pihasaunojen piipuista nouse. Tarkka
nenä saattaa haistaa raitille asti siintyvän
saunan tuoksun, lehahtaapa jostakin vastan hajua, ehkä mäntysuovankin.
Savolainen kirkonkylä vetää henkeä.
Vanhempi väki istuskelee saunakahvia
nautiskellen ja radiota kuunnellen, nurkan
takana taikka joskus jopa tuvassa narahtaa
viinapullon korkki ja onnellinen humalan odotuksen esitila valtaa ihmismielen!
Nuorempi kansanosa kuivattelee hiuksiaan, pienimmät jäävät kotiin vanhempien
kiusaksi ja melkein aikuiset enimmäkseen
suunnittelevat tansseihin lähtöä.

Kiintopisteitä kylän raitilla
Rautalampi on kaunis paikkakunta kesäiseen aikaan. Talvella kauneus on toisenlaista, kun nyt vapaana välkkyvät vedet ovat vahvan lumi- ja jääpeitteen alla
jähmettyneenä odottamassa uutta kevättä.
Järvet ovat oleellinen osa Rautalampia,
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niitä on useita jopa ihan kirkonkylän alueella. Ja koko paikkakuntakin on nimensä
saanut järvestä, mistä aikanaan nostettiin
kosolti rautamalmia. Kuten tuhansia muita vastaavia, myös tätä talojen keskittymää läpäisee kylänraitti, minkä varrella
ovat koulut, kirkko ja kellotapuli siellä vähäsen kauempana, kaupat ja muut liikkeet,
hautausmaa aivan keskellä sekä tietenkin
asuintaloja, isompia ja pienempiä.
Jos vuonna 1959 on tarpeen rauhoittua,
voi astua parikymmentä metriä portista
kirkkomaalle ja samalla on täysin toisessa maailmassa. Maailmassa, missä kiireet
eivät paljon ihmismieltä hetkauttele. Voihan olla, että vuonna 2008 sama rauha on
mahdollista saavuttaa, mutta pitääkö kävellä kappelin kulmalle asti ennen kuin
autojen surina lakkaa haittaamasta?
Kirkkomaa on joka tapauksessa sama.
Edelleen luulen siellä olevan ne muutamat
enimmäkseen kohtalaisen varttuneet naispuoliset käyskentelijät, jotka pahemmin
riehumatta kastelevat hautojen kukkasia,
nyppäisevät kuivahtaneita kasvin osia
pois ja mielessään laskevat vuosia ihmetellen: ”Jokos siitäkin on niin kauan aikaa
vierähtänyt!”

Pääraitilta erkanee lukuisa määrä hiekkateitä, mitkä vievät mikä minnekin. Syväjärven lavalle johtavaa tietä astelee sotilaspuvussa aliupseerioppilas. Mies on
pitkä, yli 190 senttiä, hoikka ja ikäistään
jonkin verran vanhemman näköinen. Ikää
nuorukaisella ei ole kuin 18 vuotta. Hän on
osuuskaupan johtajan poika, Erkki Lämsä. Isä-Reinon kanssa on luonnollisesti
otettu lauantain kunniaksi jokuset ryypyt,
mutta askeleesta sitä ei voi havaita. Äiti
oli taas yhtä luonnollisesti katsellut pitkin
nokanvarttaan miesten turaamista olohuoneessa. Äitille poika on aina lapsi, vaikka
tämä olisi kuusikymppinen.
Sotilas on menossa tansseihin hänkin.
Parin kilometrin matka leppeässä kesäillassa orastavassa nousuhumalassa on
viime aikoina juoksemaan pakotetulle
miehelle mieluinen. Tupakka palaa suupielessä tuon tuostakin, se on muodikasta
ja miehekästä juuri nyt.

Ylikonstaapeli Husso
ja aliupseerioppilas
Lavalle on matkaa enää muutamat sadat
metrit, kun vastaan kävelee vankkatekoinen virkapukuinen poliisi. Erkki tunnistaa
jo kaukaa miehen, kysymyksessä on Rautalammin Laki ja Järjestys: ylikonstaapeli
Feliks Husso. Myös poliisimies tokaisee
lähelle päästyään:
”No, Ierikkahan se siinä perkele, mittee
sitä kuuluu miehelle?”
Vastauskin on ennalta arvattu: ”Mitteepä tässä!”
Husso on tosituttu mies Lämsän perheelle. Ylikonstaapeli jotenkin tykkää
näistä Lämsän miehistä. Isä on kirkonkylällä kovasti arvostettu ja pidetty mies.
Kaikki sodat käynyt, niissä operaatioissa
hengenvaarallisesti haavoittunut reservin
upseeri. Erkin tiedetään isänsä tavoin silloin tällöin kuppia ottavan, mutta työväentalon tansseissa ei häntä ole nähty retalehtelemassa.
Seuraava veljes on hiukan tuittupäinen
kymmenvuotias, jonka hermot tuppaavat
menemään kohtalaisen helposti. Mutta

nuorin pojista, nelivuotias viheltäjä on
kaikkien suosikki! Mitähän siitäkin tulee?
Aliupseerioppilas joutuu antamaan tarkan selonteon sotilaskoulutuksen nykytilasta. Kun reserviupseerikouluun meno
on tullut Hussolle selväksi, seuraa yllättävä mutta toisaalta odotettu kysymys:
”Ee kaet sinulla vuan ou viinaputelj
hoosun kaaluksessa?” Kun Erkki asian
myöntää, tulee ohjetta:
”Elä helevetissä vuan vie sitä lavalle.
Siellä on Kuopijon lentävät vahissa. Lähtöö pullos ja suat vielä sakon. Eekö tuo
kannattas männä vaekka tuonne Raetaluovon saanaan, otat siellä hörpyt, jätät astian
kivjalakaan ja tulet tiällä käämään uuvelleen tankkoomassa...”
Sotilas ei ole hölmö ja kun hän vielä tuntee toisen hyvin, ymmärtää Erkki kysyä,
josko Husson sedällekin ryyppy maistuisi.
Taivuttelu ei vie pitkään ja niin nuo kaksi
isoa miestä kohta istuvat Raitaluodon papan saunassa vastakkain. Kolmen vartin
rommipullo ei raavaiden miesten käsittelyssä kauan vihoittele. Puolilämmin, nyt
jo pimeä sauna on lattiaan saakka sankan
tupakansavun täyttämä, hiljainen puheenjurina kantautuu tielle saakka, mutta kukaan ei siihen osaa sen paremmin huomiota kiinnittää. Kysymys on molempien
miesten kohdalla hetkestä, joita ihmiselämään sattuu valitettavan harvoin.
Pullon tyhjennyttyä miehet kömpivät
saunasta. Erkki oikaisee pitkän ruotonsa,
riipii katajanoksaa suuhunsa muka viinan
hajua peittelemään. Sotilas lähtee hyvästit sanottuaan kävelemään ehkä liiankin
ryhdikkäästi vihreä nortti sauhuten kohti
Syväjärven lavaa.
Ylikonstaapeli Feliks Husso ihmettelee
vieläkin pojan viinankestokykyä ja miehekästä otetta elämään. Ei horjahtele poliisimieskään, kun hän lähtee laskeutumaan
tietä myöten kohti kirkonkylän keskustaa.
Taitaa olla vuoro lopuillaan.
Jussi-Pekka Lämsä
Kirjoittaja on ylikomisario, Keskustan poliisipiirin johtaja Helsingin poliisilaitoksessa
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Melkoinen mediamylläkkä
syntyi Romu-Jannen
talosiirrosta

Janne Hyvärinen vuonna 1972 ikiomassa valtakunnassaan, joka sijaitsi
huoneistohotelliksi saneerattavan talon
pihapiirissä. Ylempänä tuore valokuva
juuri siirretystä Jannen kotitalosta.

Piisamikeitto
talon tuvassa
palasi monen
mieleen
J

anne Hyvärinen (1908-1982) tuli jälleen monen kuopiolaisen muistikuviin
kun televisio ja sanomalehdet kertoivat
Jannen talon siirrosta, sen perustuksien
uusimisesta ja talon nostamisesta takaisin
jämptisti entiselle tontilleen. Mediamylläkässä sai ansaittua mainosta tietysti myös
Jahtihovin yrittäjä Sakari Pekkanen, joka
saneeraa Jannelle aikoinaan kuuluneen talon huoneistohotelliksi.
Juuri näihin aikoihin mieleen yksi tuli
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tositarina, joka liittyy tähän Snellmanin
kotimuseon vieressä sijaitsevaan rakennukseen ja sen isäntään Janneen.
Janne Hyvärinenhän oli paitsi joviaalinen mies myös erittäin sukurakas; tämän
olin havainnut muutamissa tapaamisissamme.
Kerran tutustuimme yhdessä Janne
huutokauppakamarin sisätiloihin, samassa pihassa olevassa romurakennuksessa.
Siellä olevassa konttorissa hän esitteli

esimerkiksi rahapöytäänsä, johon oli lasin
alle koottu melkoinen rahakokoelma eri
maista, muistoja maailmanympärysmatkaltakin.
Kerran taas Janne kutsui kotiinsa keittoruualle, jonka Iines-vaimo oli valmistanut. Suuressa, siistissä tuvassa oli jo sisään
tultuamme lihaisan keiton tuoksu. Iines toi
lisukkeeksi pöytään ruisleipää ja juomaksi
muistaakseni piimää.
Lusikoituamme lautaselta keittoa puolen lautasellisen verran, Janne esitti kysymyksen:
-Duoda, duoda, sanohan nyt serkkupoeka, mistee lihasta tämä keitto on oikeen tehty?
Keitto oli todella maukasta, mutta liha
oli oudon vaaleata. Enkä osannut siihen
hätään vastata muuta kuin, että olisiko
syötävä kananpoikakeittoa.
- Ehei, ei oo naurahti Janne muikeasti.
- Tämä on piisamikeittoo, sanoi Janne
ja hörähti tuttuun nauruunsa.
Tästä harvinaisesta makukokemuksesta
Jannen tuvassa ovat päässeet osallisiksi
eräät muutkin kuopiolaiset. Mistä sitten
1960-luvun lopussa Janne sai piisamin lihansa?
Lienee niin, että sodan jälkeiset suhteet
piisamin pyytäjiin olivat vielä kunnossa.
Nehän alun perin syntyivät kun piisamin
nahkoista tehtiin kovasti kauppaa ja tämän kasvissyöjän pyynnillä maaseudun
miehet saivat hyvät lisätienestit.
Janne tiettävästi tarjoili ainakin piisamipaistia harvoille ja valituille Hotelliravintola Kallassa. Ja palanpainikkeena
kerrotaan olleen Jannen suosima Ballantines-whisky.
Kun muuten tuo piisamikeitto siinä Jannen tuvassa oli syöty, Janne pyysi yhteen
isoon tuoliinsa istumaan ja sanoi:
- Duoda, duoda. Mulla ois vielä vähän
tuota ”jäläkiruokookin”. Soeta sille vaimolles, että oot meillä yötä, niin suahaan
rupatella.
Teksti:Pentti Ollikainen
Kuva: Jukka Nykänen

Joulujuhla

Sanat: Irja Turunen
Sävel: Virsi 21

Taivaalla tuikkii tähtöset
soi joulun kellot herttaiset
tuo suuren juhlan tullessaan
tunnetta tulvii tunnelmaan.
Nyt riemulauluun yhtykää
ja Jeesus lasta kiittäkää
vuoteena oljet halvat on
seimessä lapsi verraton.
Hellästi sykkii sydän nyt
on joulun lapsi syntynyt
Hän vapahtaja maailman
suo meille juhlan oikean.
On kuusen oksat hentoiset
koristeet sievät kaunoiset
tähti luo latvaan vihreään
tuiketta aaton hämärään.
Kynttilän liekki lämmittää
mieleni jouluun virittää
lapsosten silmät kirkkaana
odottaa lahjaa hartaana.
Nyt joulujuhlaa viettämään
hyvyyttä virtaa elämään
saan joulurauhan sydämeen
iloa iltaan hämyiseen.
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Oikeuslaitoksen kehitys Suomessa Osa VIII

Lain soveltaminen käytäntöön
K

ansalaiset odottavat, että
uusi laki on aiempaa selkeämpi ja toimivampi. Uuden
lain siirtymäsäännöksestä ilmenee usein, että lain soveltaminen edellyttää odotusaikajärjestelmän sekä tarvittavat
ohjeet.
Yrityksissä laki tukee työssä jaksamista ja jatkamista. Muutenkin se
selkeyttää asianosaisen oikeuksia siten,
että luovan talouden ja luovan työn edistäminen on mahdollista. Se antaa suunnan
terveydenhuollon uudistamiselle ja kannustaa uusien teknologioiden käyttöönottoon. Lakiuudistus tähtää kansalaisten
olosuhteiden kaikinpuoliseen elämän kohentamiseen ja parantamiseen.
Euron käyttöönoton yhteydessä 1998
valtiovarainministeriö lähetti kansalaisille
ohjattuja uutiskirjeitä, tiedotteita, kolumneja ja selvitti talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alkamisesta sekä euron
käyttöönottamisesta.
Joskus uuden lain soveltaminen tuo
jäykkyyttä, kuten kävi Kulttuuriaineistolain kohdalla toukokuussa 2008. Kysyttiin: Mikä muuttui?
Uuden vammaislain valmisteluun liittyi
kuulemistilaisuus maaliskuussa 2006. Oikeuskäytännön perusteena oli, että selkeä
vammaispalvelulaki ja sen soveltaminen
voisi yhdenmukaistua. Uuden lastensuojelulain soveltamisesta saatiin etukäteen
opaskirja Stakesilta toukokuussa 2007.
Kirjassa korostuvat uuden lain mukaisesti
ennaltaehkäisy ja varhainen tuki.

Muutosten kourissa
Lain laatijat joutuvat usein ”pähkäilemään” epäolennaisten ja toisarvoisten asioiden parissa lakia valmistaessaan. Onko
vanhan fillarin varastaminen vähäisempi
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rikos kuin uuden fillarin?
Niinpä kysely ja keskustelu pyörävarkaan kohtelusta
on käynnistetty heinäkuussa
2009. Annetuissa vastauksissa
näkyy, että ennenkaikkea pyöränomistajan harmit ja korvausvaatimukset on otettava
huomioon.
Myös ajankohtaista lain valmistelua
edustaa Rahankeräyksen toimeenpaneminen, jossa on syntynyt ongelmia ja päällekkäisyyksiä ja ne vaativat selventämistä.
Rahankeräyslain soveltaminen on aloitettu
helmikuussa 2009 ja sen tulkinta on edelleen käynnissä.

Yliopistolaki on muutosten kourissa
Uusiutuva yliopistolaki koettelee yliopistojen hallintojärjestelmiä ja rahoitusratkaisuja. Nykyiseen, vuodelta 1997
peräisin olevaan lakiin nähden uusi laki
korostaa yliopistojen omien strategisten
ratkaisujen sekä toiminnan merkitystä.
Uudistuksen tavoitteena on kehittää koulutus- ja tutkimusjärjestelmää kokonaisuutena.
Pyrkimys on vastata kansainvälistymiseen, työelämän haasteisiin sekä väestörakenteen muutokseen. Toiminta uuden lain
puitteissa alkaa 1.1.2010. Lain tarkoitus on
ohjautua positiivisesti kohti tulevaisuutta
sekä vahvistaa suomalaista yliopistoa. Samalla myös kulttuuri, luovuus ja yleissivistys maassamme vahvistuvat. Yliopistojen autonomia edesauttaa päätöksentekoa
ja rohkeampia linjanvetoja. Se antaa myös
hyvän lähtölaukauksen tulosvastuulliselle
ajattelulle.
Aune Räsänen,
Vehmersalmi
Oikeuslaitossarja päättyy tähän VIII osaan.

Eila Ollikainen (vas.), Sinikka Määttälä ja Mauno
Hämäläinen ovat päivittäneet savolaisen keittiön
2000-luvulle.

Savolaisesta keittokirjasta savolaisruuan käsikirjaksi

Kolmen vuosikymmenen kypsennys
J

oka keitetyn paistaa, se sen makean maistaa. Niin on tehty 30 vuotta
sitten ensimmäisen kerran ilmestynyttä
savolaista keittokirjaa, josta ilmestyy uudistettu ”Savolainen syömälysti – ruokoo
makkuin kansa”.Kolme vuosikymmentä
tekee keittokirjasta klassikon jo myytyjen
painosten kappalemäärän, lähes 20 000
kpl perusteella.
Savolaista ruokakulttuuria nykymuotoisena tuskin olisi olemassa ilman Harjulan vanhainkodin emännäksi 1970-luvulla
tullutta Bertta Räsästä (1921-1994). Virallisen ravitsemustiedon ohi hän havaitsi,
että mieluiten vanhukset söivät lapsuudesta tuttuja ruokalajeja ja syntyi ajatus
ryhtyä keräämään ruuanlaittoon avuksi
häviämässä olevien savolaisruokien reseptejä. Keräys toteutui maa- ja kotitalousnaisten, marttojen ja kotitalousopettajien avustuksella.
Savon Sanomat juhli 70 ikävuotta ja
menin 1977 syksyllä tekemään Bertan
kanssa savolaisesta ruokavuodesta juttua. Tapaamisesta läksin mukanani, paitsi

haastattelun tarpeet myös paksu paperinivaska, jossa oli ruutupaperille koneella
kirjoitettuina reseptejä ja havaintoja savolaisesta ruokaperinteestä.
”Savolainen keittokirja” syntyi (1979)
Bertta Räsäsen keräämistä ja muistelemista aineksista, kustantajana Savon Sanomain omistama Kustannuskiila Oy,
valokuvaajana Tere S. Tolvanen ja kuvittajana savolaisuuden merkkiteoksen
”Rautatien” piirroksista tunnettu Raimo
Puustinen (1935-2008). Kirjan taittoi
mainostoimittaja Erkki Torvinen ja se
painettiin Kuopiossa Savon Sanomain siviilikirjapainossa.
Kirjan tekemisessä syntyneestä yhteistyöstä jatkui vuosien tuttavuus. Bertta
Räsänen asui lähellä Puijonlaaksossa, ja
hänen tyylihuonekaluin sisustetussa kaksiossaan oli ilo pistäytyä.
Kotonaan hän kestitti juttuja tekemään
tulleita toimittajia, kerrankin Raamatun
ruuista radio-ohjelmaa varten keskustelemaan kokoontuneen pöytäseurueen piispa
Paavo Kortekankaan johdolla. RaamaAAKUSTI 4/2009 35

tun ruuat olivat harrastuksensa,
kuten ulkomaanmatkoilla ruokakulttuurin havainnointi. Kerran hän jyskytteli junalla Siperian halki Kiinaan.
Bertta Räsänen oli ruokaperinteen taitava markkinoija.
Hänen ideansa oli pitäjäruokien
valinnan käynnistäminen 1984.
Savossa löydettiin 27 pitäjään
oma ruokalaji; valtakunnallisesti Jaakko Kolmosen johdolla
450. Valitsemassa olivat naisja kotiseutujärjestöt, pääjuhla
Finlandia-talossa.
Todellista
omaehtoista kulttuuritoimintaa
ruuan merkeissä!
Pitäjäruokapäivää juhlittiin
1995 saakka, jolloin se muuttui
suomalaisen ruuan viikoksi.
Bertta Räsänen selailee Savolaisen keittokirjan
”Savolaisesta keittokirjasta” ensipainosta 1979.
otettiin kaikkiaan kolme painosta, 9000 kappaletta. Nykyään kirjat ovat dästä.
haluttuja antikvariaateissa. Tekijä halusi
Merkittävää oli keittokirjatyön elpykuitenkin uusia sisältöä: täydentää hyp- minen. ”Hyvvee ja hyvän parasta” (2000)
pysellisiä, tarkistaa mittoja ja lisätä juhliin kustansi oppikirjaksi ja samalla kotien
liittyvää aineistoa, mitä rupesimme val- käyttöön Pohjois-Savon ammattikorkeamistelemaan.
koulun ja ammatillisen instituutin julkai1990-luvun alun lama tyssäsi nämä sutoiminta. Savolaisen keittokirjan, pitäjäsuunnitelmat. Kustannuskiilan toiminta ruokien ja Savo a la carte -listan aineksia
lopetettiin eivätkä etelän kustannustalot yhdistettiin. Kokonaisuuden muokkaamisymmärtäneet maakunnallisen keittokirjan ta auttoi, että Sinikka Määttälä oli tehnyt
ideaa. Aineisto pantiin mappiin, ja Bert- opetuksessa yhteistyötä Bertta Räsäsen
ta lohdutteli kokemuksen viisaudella että kanssa.
elämässä joutuu tekemään turhaa työtä
Professori Leea Virtanen (1935-2002)
eikä siitä kannata katkeroitua. Yllättäen luovutti kirjaan ruokasanontoja ja sananmaakunnan ensimmäisen emännän paikka parsia Savon Sanomain ja Kustannuskiilan
jäi tyhjäksi syksyllä 1994.
1990 järjestämän keruukilpailun tuloksista (Selevä pyy, 1990). ”Hyvvee ja hyvän
Hyvvee ja hyvän parasta Savoniasta parasta” visuaalisen ilmeen Mauno HäHotelli- ja ravintolaoppilaitos Savo- mäläinen, Bon Appetit-klubin jäsen ja
niassa alettiin kehitellä ammattilaisten ja monipuolinen ruokakuvaaja sekä savoyrittäjien voimin Savo a la carte –ruokia laisen puku- ja tapakulttuurin kuvittaja
1996. Listalle tuli veikeitä savolaisnimiä Riitta von Wright. Kirjan taittoi Jukka
kuten ”kalloo vaella” ja ”sinttilientä”. Liukkonen, painotyö tehtiin Saarijärven
Yksittäisinä ruokalajeja löytyy edelleen Offset Oy:ssä.
ravintoloiden listoilta kuten punajuuriporsapaistia ja naurissosekeittoa, viimek- Savolaissaavutus Savo cooking
si mainittua jopa presidentinlinnan pöyEnglanninkielisen Savo cooking (2004)
36 AAKUSTI 4/2009

tarve havaittiin savolaisten FinnFest –matkalla Amerikassa Philadelphiassa (2001).
Viikon matkalla Savonia Teamìlla
eväänä ja maistiaisena kalakukkoa, jota
tarjottiin tiettävästi kenenkään terveyden
vaarantumatta, kiitos emäntä Anna-Liisa
Happosen Tuusniemeltä. Vaan ei ollut
englanninkielistä ohjetta valmistamisesta,
ja sitä puutetta ruvettiin korjaamaan kotiin
palattua.
Maakuntaruokia esitteleviä vieraskielisiä kirjoja ei ole montakaan ilmestynyt,
ja siitäkin syystä voidaan olla ylpeitä savolaissaavutuksesta. Käännöstyön teki
Johanna Gråsten, taiton Tapio Aalto ja
Juha Asikainen. Lahjakirjana suositusta
Savo cooking-kirjasta on otettu kaksi painosta, ja se on edelleen myynnissä.
”Hyvvee ja hyvän parasta” 6000 kpl
myytiin loppuun. Sisällön uusimisen teki
tarpeelliseksi uuden käyttäjäpolven tietojen ja osaamisen muuttuminen. Juhlimisen
arvoisia merkkipäiviä ruokakalenteriin on
tullut lisää. Mieleen joskus tullut puolivakava epäily, pitävätkö ruokakalenterin
säämerkit paikkkansa eli onko Puavalj
puoljtalavessa, mutta toistaiseksi niihin
on ilmastonmuutoksessakin tyytyminen.

Maku muuttuu, reseptit päivitetty
Syömälystin sisältämä 230 reseptiä ovat
nykyisiin keittokirjoihin verrattuna paljon, lisänä vielä selvityksiä rinnakkaista
nimityksistä. Ammattikorkeakoulun ruokatuotannon lehtorin Sinikka Määttälän

mielestä kirjaa voi sanoa savolaisruuan
käsikirjaksi.
Ruokaperinteet koetaan osaksi identiteettiä ja ulkopuolinen arvostelu loukkaavana. Valtakunnan elintarvikeviranomaisten ja savolaisten kuluttajien
vääntö kalakukon oikeasta myyntiajasta
kaupassa on senkin ratkaisematta.
Mutta mikä on syömälysti? Unto Eskelinen suomentaa syömälystin Tavvoo
savvoo- kirjassa
ensisijaisesti hyväksi
ruokahaluksi (rinnakkaisilmauksia: syönnillysti, syönninkäänti) ”Elämässä eijjou
jälellä ennee kus syömälystit” ja ”Pekalla
o` aena ollu syönninllystit matkassaan”.
Kuulijana savolainen ymmärtää sanan
pitävän sisällään kaikkea muutakin syömiseen kuuluvaa mielihyvää, mikä kuuluu
esimerkiksi sanonnassa: ”On kuin oes
keittoruuvan syönä, kun saen huastella
sinun kanssasj pitkästä aekoo”.
Savolainen syömälysti –ruokoo makkuin kansa.
Tekijät: Eila Ollikainen, Sinikka
Määttälä, Mauno Hämäläinen
Taitto. Hannes Hyvönen.
Kustantaja Savonia -ammattikorkeakoulu
Painopaikka : Gummerus Kirjapaino Oy
Jyväskylä
Eila Ollikainen

Kirjoittaja on ollut tekemässä savolaista
keittokirjaa kolmen vuosikymmenen ajan

Immeislähheistä joulua
Jouluna kannattaa olla
positiivinen iha rohkeesti,
heittäätyä sohvalle pitkälleen,
kokkee, miten raahottava
onkaa joulupuu tähtineen.
Tuvan uunissa hiilloksen
ollessa korkeimmillaa
kannattaa katella liekkejä
ja kuunnella tulen rätinee.

Kannattaa siästee sille
lähimmälle immeiselleen
parraimmat sanasa, mitkä ossoo,
nii kyllä immeislähheine joulu
kokijasa palakihtookii.
Hyvän mielenhän siitä suap!
Aune Räsänen
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Koulukeittoyhdistyksen ruokakirjoista on yltäkylläisyys kaukana
T

alojen ullakoilta sahanpurujen
ja sanomalehtivyllien alta löytyy yhä
mielenkiintoista
luettavaa ja katseltavaa. Tällaisesta
”kansallisarkistosta” sain käsiini toisenlaisia ruokakirjoja sadan vuoden
takaa. Tämän päivän keittokirjat kuohuvat herkuttelua
ja yltäkylläisyyttä,
vanhoista Koulukeittoyhdistyksen
vuosikertomuskir- Koulukeittoyhdistyksen kirjoja vuosilta 1911-1918.
joista käy ilmi koululaisten aliravitsemus jopa nälänhätäkin.
Se alkoi hellittää vasta vuoden 1921 jälkeen, kun laki oppivelvollisuudesta tuli
voimaan. Tuolloin kunnat, tosin verkkaisesti ja täysin omaehtoisesti alkoivat järjestellä kouluruokailua.

Suomi, kouluruokailun edelläkävijä
Kouluruokailun katsotaan alkaneen
vuonna 1905 vapaaehtoisesti Koulukeittoyhdistyksen toimesta. Tästä erittäin
merkittävästä yhdistyksestä puhuttaessa
ei voida sivuuttaa sen perustajaa ja pitkäaikaista puheenjohtajaa Agusta af Heurlinia. Häntä ei voida sivuuttaa monessa
muussakaan yhteydessä. Ehkäpä Savon
Tomerat naiset tarttuvat teemaan ja jo seuraavassa Aukustissa saamme lukea enemmän rouva af Heurlinista.
Koulukeittoyhdistyksen
vuosikertomuksia selatessa tulee nälkä. Sen tilastoista voi tehdä monelaisia tulkintoja ja johtopäätöksiä. Itäinen Suomi, Kainuu ja Lappi
ovat suurimassa hädässä ja avun tarpeessa.
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Kouluruokailun äiti Agusta af Heurlin.
Hänen hyvä ystävänsä Hella Wuolijoki
piti aikalaistaan ”Suomen älykkäimpänä
ja toimeliaimpana naisena”.

Näinhän se on nykyäänkin.
Talvi 1912 näyttä olleen varsin ankara.
kun pakkanen pysytteli pitkään -30 asteen
alapuolella eikä koulukuljetuksia tuolloin
tunnettu.
”Pitkiä matkoja 5,6,8 jopa 10 ja 14
kilometriä on lapsilla ollut kouluun ja
taival lisäksi tietöntä kuten Iisalmen
Mäkikylän koulun oppilailla, missä
vain ilman lintuset pienokaisille uria
aukoivat, on sanomattakin selvää, miten paljon pienten matkalaisten voimia
kysytään. Eivät ennätä aamulla syödä
ja illalla on vain tähteitä jäljellä,” kertomuksessa surkutellaan.
Lukuvuoden 1911-12 tilastoinnin mukaan Iisalmen Mäkikylän koulua kävi 54
oppilasta ja keittoruokaa annettiin 49 oppilaalle 143 koulupäivänä. Kauppilanmäen koululla ”huoltosuhde” oli alhaisempi
koulun 64 oppilaasta vain 36 sai keittoruuan 54 päivänä.
Kaavin Sivakkavaarassa koulun 46 oppilaasta 36 sai ruokaa 54 koulupäivänä
kun kirkonkylällä vain 20 oppilasta ruokittiin 68 päivänä.
Seinäjoella tarjottiin kouluruokaa toiseen tahtiin. Marttilan koulun 147 oppilaasta sai lukuvuoden aikana syödäkseen
125 vieläpä 170 koulupäivänä.
Kiuruvesi tekee mielenkiintoisen poikkeuksen, nimittäin kunnan viidessä koulussa ruokitaan 1-2 kertaa viikossa kaikki
oppilaat lukuunottamatta Rytkyn koulua,
jonka 36 oppilaasta vain 22:lle annettiin
ruokaa.
Lukuvuonna Koulukeittoyhdistys avusti 250 koulua. Oppilaita niissä oli yhteensä
12 041 ja heistä keittoa sai 9 008 oppilasta
eli 75 prosenttia.

Vapaussotakin verotti
Kevätlukukausi 1918 oli kouluruokailunkin kannalta ankeaa. Paitsi elintarvikepula myös sisällisota poltti monin paikoin
pohjaan koko koulukeittotoiminnan.
Kauden toimintaa käsittelevässä kirjassa todetaan miten
”punaiset ryöstivät useilta kouluilta

koululapsille tarkoitetut elintarvikkeet
paikoin jopa koko keittolan, opettajain
tavarat, astiat vaatteetkin.”
Vaikeuksista huolimatta 450 koululla
toimi tuolloin jo Koulukeittoyhdistys. Silloin kun ruokaa ei pystytty keittämään pyrittiin heikoimmille kuitenkin antamaan ¾
tai ½ litraa maitoa keiton asemasta.
”...varsinkin syrjäisempien seutujen
lapsilla ei ole ollut muuta kuin petulla
ja oljilla sekotettua leipää. Jotkut opettajat ovat tehneet senkin huomion, että
on ollut lapsia, joilla ei ole ollut edes
leivän palastakaan mukanaan evääksi pitkälle koulumatkalle. Se mitä he
koulussa ovat saaneet, on ollut heidän
ainoa ateriansa päivässä. Onpa koulukeittojen loputtua oppilaat lähteneet
jopa kerjuulle.”
Opettajien havainnot kouluruokailusta
olivat hyvin yhdensuuntaisia.
”Se on vaikuttanut virkistävästi heidän toimintahaluunsa, heidän ahkeruuteensa ja säännöllisyyteensä. Poissa-olot koulusta ovat olleet harvinaisia
ja terveys on ollut erinomainen. Myös
yhteistoiminnan ja tasa-arvoisuuden
hengen herättäjänä ruokailulla on ollut erittäin suuri merkitys. Puhtauden,
siisteyden ja hyvien tapojen kasvattajana on koulukeittolalla suurenmoinen
ansio, opettajat vakuuttavat.
Sotavuodesta huolimatta Koulukeittoyhdistys jakoi keittoruokaa 17 343 oppilaalle.
Esimerkiksi Tuusniemen Kiukoonniemen koululla tarjottiin keittoa 132 päivänä. Koulun 32 oppilaasta vain kaksi jäi ilman ruokaa. Suonenjoella Pörölänmäen ja
Tyyrinmäen kouluilla tarjottiin ruoka kaikille 85 koulupäivänä. Näin tehtiin myös
Pielavedellä kuudessa koulussa.
Leppävirralla vielä vähän katsottiin
kenelle ruokaa annettiin, noin kolmannes
oppilaista oli omissa eväissään, jos oli.
Iisalmen Jyrkällä 18 oppilaan koulussa
tarjottiin keittoa peräti 172 koulupäivänä 8
oppilaalle, ja Karttulan Kemppaanmäellä
sai koko koulu nauttia keittäjä Ida SnellAAKUSTI 4/2009 39

manin maukkaista keittoaterioista.

Tänään ei kouluruuasta tingitä
Nykyisin lähes 900 000 esi- ja peruskoululaista sekä lukio- ja ammatillisen
koulutuksen opiskelijaa nauttii koulupäivittäin maksuttoman aterian.
Varsinaisesti maksuton kouluruokailu
alkoi Suomessa 1948, ensimmäisenä maana maailmassa. Siis viime vuonna kouluruokailu vietti 60. juhlavuottaan.
Ensimmäiset koulukeitot keitettiin Järvenpään Tumalan kansakoulussa missä
vuonna 1903 opettajat Maija Pohjanpalo
ja Mandi Korhonen kokkasivat varattomille oppilailleen yhden keittoaterian täysin henkilökohtaisin uhrauksin.

Vielä 1950-luvulla monissa kouluissa
tarjottiin marjapuuroa lauantaisin vain
sellaisille oppilaille, jotka syksyllä itse
poimivat ja toivat koululle vähitään kolme
litraa puolukoita.
Laiskureiden osa oli julma, he saivat
seurata sivusta, kun toiset ruokatunnilla
herkuttelivat puuroannoksillaan.
Kirjoja selasi:Jukka Nykänen

Kouluruokailun
tukemiseksi käytetty
postikortti.

Outsiderin terveiset Saparomäelle
”Ku Rantasalm nyt juhloo viettää,
kotpaikan rakkaus mulla runon tiettää
Voi Saparomäk, voi Saparomäk,
kauan on siitä ku Pekka sut näk,
Rantasalamee oun kuitennii koittanna
muistoo
vaikak harvon oun ehtinnä kättännö
puistoo
tää taalojen kerruu on tärkeetä työtä
pittää reissuta päivee, yötä,
ehtiä öljyä, ostoo ja myyvä
hät´hättee kerkii pihviä syyvä.
- Vaikka minä vietän nyt oikeeta lommoo,
ja Mallorcan suarell on elämä sommoo;
tuossa sutjakat tytöt hiekalla loikoo,
yks kiäntää kylkee, toinen jalakoo oikoo,
niillä kommeet on kurvit, lanteet ja
lappeet,

tiäll on hietokko rantoo ja sinistä vettä
elämä niin kuin mehiläisen mettä,
osoo tiällä aurinko paistoo,
passoo tiällä näkäräisen maestoo
humisoo palamut ympäri rantoo
suap varpaalla tonkia lämpöistä santoo,
mutta muistuu mieleen vuan Saparomäk,
sen koivikkohaat ja kukkuva käk!
Mut ku ahväärit kuhtuu, lähtee pittää,
joskus läntee, joskus ittää;
kyllähän mualima Lipposen tuntoo
onhan mulla näkköö, kokkoo ja kuntoo,
on everstin arvo ja tuliterä Foordi;
kohta kai sanotaan Sööri ja loordi!
Mutta eihän miun tarvii ihteen kehua,
Pekka Lipposen laista ei löydy jehua.
Terveiset vuan sinne juhlaväelle –
ja viekee myös terveiset Sparomäelle!”

Aarne Haapakoski liittyi Rantasalmen seuraan ja kirjoitteli Pekka Lipposen nimissä seuralle runokirjeitä. Muun muassa 18.4.1959 olleeseen juhlaan em. kirjoituksen.
Kirjoitus on julkaistu Raimo Jokisalmen kirjoittamassa kirjassa: Outsiderin kirja.
Aarne Haapakosken elämänkerta, Apali Oy 2007.
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Puijon ylistystä
kirjoissa
vuodelta 1935
V

äli-Suomen sanomalehtien sunnuntailiitteessä 29.9.2002 oli artikkeli Puijon huomioinnista taiteilijoiden silmin.
Siilinjärven Kasurilasta kotoisin oleva
kirjailija, toimittaja Aaro A. Nuutinen
(22.7.1886 Kuopio - 16.2.1949 Savonlinna), julkaisi v. 1935 kirjan Suvista Savoa.
Suorat lainaukset kirjasta ovat kursiivilla .Kirja alkaa näin:
Vaasan kerhon niin sanotun diplomaattihuoneen puhvelinnahkaisissa
nojatuoleissa kenoili suuria herroja
– pari ison kauppaliikkeen johtajaa,
hovioikeuden virkamies, konsuli ja
sanomalehdentoimittaja (eli Aaro A.
itse) sekä tämän toimittajan tuomana
vieraana eräs maakunnan mies, lakeuksien yksitoikkoisuudesta lauantai-illaksi kaupunkiin hieman huvittelemaan
saapunut ”Isoonkirkoon” pankinjohtaja, joka ei ollut toki mikään ”vedentuoma”, vaan syntyisin lakeuspohjalainen. Toimittaja tosin oli ”senkin
savolainen”, mutta erinäisten yleisinhimillisten ansiopuoliensa perusteella
oli saanut ”vapaalipun ” veljeskunnan
valittuun seuraan.
Seura puhui myös matkailusta. Toimittaja hiljaisesti ja vaatimattomasti
pakisi Puijosta ja tarkoin tuntemansa
syntymäseutunsa Savon matkailunähtävyyksistä.
- Älä viitti sitä Savoasi ja Puijoasi
puffata... Tuskinpa siellä mitään kovinkaan erinomaisia nähtävyyksiä on,
sanoi toimittajalle pohjalaisten suorasukaiseen tapaansa se Isoonkirkoon komia pankkimies.
Lehtimies hymähti savolaisleppeästi:
-Oletkos koskaan k ä y n y t Puijol-

Puijon torni on ylistyksen kohteena.
la ja yleensä matkaillut Savonmaassa.
Toimittaja (Aaro A. Nuutinen) pyytää
pankinjohtajan mukaansa seuraavana kesänä Savoon.
Elokuussa parivaljakko lähtee ensin junalla. Savossa he jäävät Runnin asemalle.
Runnin, mm. Neulatammi, tutustumisen
jälkeen pohjalainen pankinjohtaja myöntää, että Savossa on kaunista. Iisalmessa
soudellaan ja katsellaan Juhani Ahon,
Kauppis-Heikin ja Sandelsin patsaita.
Herrat tulevat laivalla Iisalmesta Kuopioon, jossa he mm. Väinölänniemen kierroksen jälkeen menevät Puijon tanakkaan
kivitorniin. Edellisenä matkailukautena
oli siellä käynyt n. 17.700 henkeä, josta
849 ulkomaalaista.
Ote kirjasta:
Kuopiolaiset itse ovat hiukan
koettaneet tehdä talvikisoillaan pikku
reklaamia kaupungilleen, mutta sekin
on ollut kainostelevaa ja vaatimatonta.
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Eikä edes kuopiolaisten päähän ole
pälkähtänyt sellainen ajatus, että heidän kaupungissaan olisi kesällä mitään
vieraille näyttämistä.
Kunnes Kuopion nimi äkkiä kajahtaa kuin tuomiopäivän pasuuna
ulkomaalaisten turistien suusta!
Kuopio on tänä kesänä alkanut
odottamatta kohota kunnian kukkuloille. Jo useita viikkoja takaperin huomasimme Hbl:ssa pitkän matkakirjeen,
jonka kirjoittaja ei voinut kyllin ylistää
Kuopiota. Kirjoittaja oli kuitenkin suomenmaalainen, joten häntä ei tarvitse
uskoa. Ovathan tässä käyneet muutkin
Kuopiossa!
Mutta sitten saapui Suomeen luotettavampi ja puolueeton todistaja, yliopiston professori ja sanomalehtimies
mr. van Cleef, Minnesotasta Yhdysvalloista. Toisen ruotsalaisen lehden
edustaja haastatteli häntä Helsingissä.
Siitä tuli pitkä juttu, mutta me lainaamme tähän vain sen kohdan, joka koskee
Kuopiota.”
Näin puhui professori van Cleef:
”Mitään niin kaunista kuin Kuopio olen
tuskin milloinkaan nähnyt. Näköala Puijolta on Suomen koko kauneus koottuna yhdeksi tauluksi. Samoin kuin voidaan koota
tuhansien ruusujen tuoksuineen kristallimaljakkoon, niin on meillä tässä kaikki
Suomen maisemien yllä säteilevä runous
yhteen koottuna. Onhan Imatra aika komea, Punkaharju on ihastuttava, mutta ulkomaalaiselle on ja pysyy Kuopion kerta
kaikkiaan komeimpana ja kauneimpana,
mitä teidän maanne voi tarjota.”
Ja professori lisää:
”Jos vain kuopiolaiset ryhtyvät tekemään kunnollista reklaamia, niin voivat
he ansaita suuria summia kaupunkinsa
kauneudella.”
Häh, kuopiolaiset?
Te alatte nyt nousta maineeseen.
Muistakaa sitten meitäkin.
Herrat kiertelevät Kuopiossa. Etsivät
Matti Karppasen, käyvät Haminalahdes42 AAKUSTI 4/2009

sa. Ja jatkavat laivalla Toivalaan, Sandelsin patsaalle. Jatkavat sieltä Nilsiään ja
majoittuvat Siilinjärvelle kansakoululle.
Siellä ”tampuurissa” itse Albanus-opettaja, ”niitä Lapinlahden Sonnisija!”, tuli
vastuuseen ja ehti ensi sanoikseen virkkoi,
että – katoppas, mikä sinut tänne viskas,
joko Lappi loppui, kun pitj tulla tänne tutkimusmatkalle?
Albanus-opettajan vaimo oli Edla Maria ”Maikki” Nuutinen, Aaro A:n sisar.
Tätä sukulaisuussuhdetta ei kirjassa mainita.
Siilinjärven historia saa tietenkin kirjassa suuren osan. Aaro A. kertoo Kasurisesta, joka oli ensimmäinen asuja Siilinjärvellä. Pöljän savutupamuseo saa kirjassa
monta sivua ja opettaja Väänänen mainitaan museon perustajana.
Edesmenneen
äitini
syntymäkoti,
Kasurilan Pekkala, mainitaan kirjassa.
Se rakennettiin 1600-luvun alkupuolella,
jolloin sinne tuli muuan Knuutinpoika>Knuutinen/Nuutinen.
Matka jatkuu, mm. Leppävirta I:llä,
Maaningalle, Leppävirralle ja Savonlinnaan
Jäähyväispäivällisellä hotelli Atlaksessa pankinjohtaja toteaa mm:
Eläköön ihana Savo, ja savolaiset,
erittäinkin savottaret. Skool!
Illan kuluessa toimittaja piti ”esitelmänkin” Savosta ja savolaisista.
Puhe on mainio, mutta sen verran pitkä, että en tähän sitä nyt kopioi. Puheelle
löytynee myöhemmin sopiva julkaisufoorumi.
Kirja antaa mainion kuvan Kuopion lähiseudun historiasta.
Miten tämä kirja on hallussani? Mistä kiinnostukseni? Tarina on lyhyt, mutta
mainio. Kun Sasu Punasen alias Yrjö
Räisäsen perikunta möi Pöljällä kesähuvilansa, annettiin siellä olleita kirjoja
mm. meille, syntymäkotiini. Kerran sitten
vintiltä löysin kirjan Terveisiä Päijänteeltä, kirjoittanut Aaro A. Nuutinen. Kysyin
äidiltäni (syntyisin Nuutinen Siilinjärven
Kasurilasta), että onko hänellä tietoa kir-

jailijasta. Tietoa oli. Kovin läheinen sukulainen ei ole; ukkivainajani Vihtorin kolmas serkku.
Silloin heräsi kiinnostus kirjailijaan
ja keräsin talteen lehtileikkeet, joita kertyikin. Muun muassa Savon Sanomissa
14.2.1993 kerrotaan miten uteliaat savolaiset opettivat kansan matkailemaan. Kuvienkin kera mainitaan seuraavat: Kalle
Väänänen, Yrjö Räisänen, Ernst Lampén ja Aaro A. Nuutinen.
Lehtileike Savosta 4.4.1972 kertoo,
että kotiseutukirjailija Aaro August Nuutisen pronssinen reliefi luovutettiin lahjoituksena Kuopion kaupunginkirjastolle-Pohjois-Savon
maakuntakirjastolle.
Sen luovuttivat kirjailijan puoliso Varma
Nuutinen ja taiteilija Kalle Väänänen.
Uutisessa mainitaan muiksi sukulaisiksi
mm. Hilkka ja Ahti Sonninen sekä Aatto Sonninen. Ahti ja Aatto ovat Albanus
Sonnisen ja Maikki Nuutisen poikia.
Teki toimittaja Nuutinen muutakin:
Hän perusti Siilinjärven Ponnistuksen
17.1.1907 ja toimi sen ensimmäisenä puheenjohtajana.
Useita vuosia sitten Puijon kiertokävelyn yhteydessä mainitsin Outi Vuorikarille Aaro A. Nuutisesta. Kirjailija on nyt
noteerattu Puijon yhteydessä.
Kirja olisi syytä nostaa sille kuuluvaan
arvoonsa. Kertoohan se lähes silminnäkijöiden sanoin ja vieläpä erittäin värikkäästi
mm. Suomen Sodan 1808-1809 aikaisista
tapahtumista. Ja Puijo – se mainitaan moneen kertaan. Kaikki
ei tähän kirjoitukseen
mahtunut! Ja kuvitus
– löytyy monta harvinaisuutta ja ennen
näkemätöntä historiallista kuvaa.

Aaro A.Nuutisen teoksia:
• Kahvikulta. 1-näytöksinen savolaispila,
Seuranäytelmiä n:o 159. Karisto 1913
(nimimerkillä Aaro A. Arola)
• Saloilta ja vesiltä, luonnonkertomuksia.
WSOY 1921
• Suomen Sveitsissä : kesäkuvaus
Kuusamosta, valokuvat P. Ingervo. WSOY
1932
• Lapin lumoissa, valokuvat P. Ingervo.
WSOY 1933
• Suvista Savoa : kesäretki Savon mailla ja
vesillä. WSOY 1935
• Saimaa : kesäkierros Euroopan
ihanimmalla järvellä. WSOY 1936
• Terveisiä Päijänteeltä! WSOY 1938, 2.
näköispainos WSOY 2000

Suvista Savoa on mainio kuvitettu matkakertomus ja bibliofiilinen harvinaisuus.
Aaro A. Nuutisen savolaista maaseutuidylliä lehmisavuineen.

Marja-Riitta
Saastamoinen
Mänttä
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Saksittuja

Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Savolaiset eivät palkanneet Seppo
Kääriäistä Iisalmen Osuuspankkiin. Nuorukainen päätti kostaa yhteiskunnalle ja
ryhtyi poliitikoksi.
Matti Pitko, AL 17.10.2009)
Seppo Kääriäinen on huolestunut
eduskunnan arvovallasta, ja häntä edustaakin Linnan juhlissa Kääriäisen koira.
Kovin suurta eroa ei ole, sillä myös bernhardinkoira on iso, lempeä ja sillä on savolaismallinen leveä suu ja suuret leuat.
Koira on varmuuden vuoksi varustettu
nimilapulla Kääriäinen. Koiran ruokkiminen on kielletty.
(Matti Pitko, kuvitteellinen tv-selostus
Linnan kutsuilta, AL 14.11.2009)
Matkalla Nattoon
-Ka minnekkä tuota out soutoo huijoottamassa.
-Ka Atlantillepa hyvinnii. Uattelin tässä
pikku hilijoo Nattoon liittyä lutkauttoo.
-Ka mihinkäpä suuntoon tuota uattelit
männä ryttyyttöö?
-Ka, suatanpa tästä lähtiä läeskyttelleen
länteen eli etelään, jos ei sitte pohjoseen
eli ittään.
Ka, sielläkä se sitte olla öllöttöö, se
Nato?
Ka, kukapa se sennii tietää. Suattaapihan se ollannii, vuan suattaapi olla olemattakii.
Jne.
(Jukka Ukkola, Suomen Kuvalehti nro
5 /30.1.2009)
Puhutaan mitä puhutaan
Huvitti taas menneenä kesänä lukea lehdistä ihmettelyjä siitä, kuinka Suomessa ei
puhuta. Turisti oli mennyt Turkuun.
Kokemukseni mukaan ihmiset Luumäeltä itään puhuvat vaikka kelle, oli asiaa
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tai ei.
Muutettuani Helsingistä Itä-Suomeen
minäkin ihmettelin, että tuntemattomat ihmiset puhkesivat puhumaan milloin missäkin.
Puhe tuo itäsuomalaiselle yhteisyyttä ja
turvallisuuden tunnetta. Naapuria tervehditään tietysti, ja yleensä vaihdetaan muutama sanakin.
Karjalaisten kauppalopojen puhetaidot
ovat levinneet laajemmallekin. Kiertelin
äskettäin eteläsavolaisen Kangasniemen
pikkukauppoja. Jokaisessa myyjä ”paistoi
kielkakkaraa” eli jutteli niin mukavia, että
olisi ollut noloa poistua ostamatta.
Toisista puheenporina voi tuntua rasittavalta tai vähintäänkin eksoottiselta. Muuan
porilainen totesi vierailtuaan eteläkarjalaisella kesämökillä, että ”satakuntalaisella
mökillä ei puhuttaisi kahdessa viikossakaan niin paljon kuin täällä vartissa”.
Välillä itäsuomalainenkin kaipaa taukoa pälpätyksestä. On ihanaa ja rentouttavaa, että pääkaupunkiseudun liikennevälineissä saa kommunikoida vain ruumiin
kielellä tai tuhinoin ja muminoin.
Mutta Helsingissäkin voi puhua, jos
joku aloittaa.
(Leena Härkönen, HS 5.10.2009, ote.
Kirjoittaja on HS:n toimittaja Lappeenrannassa.)
Kraka kaulahan ja kylälle vähän pröystäälemähän!
(Kari Kriikku, palkittu klarinetisti
Ilkassa, AL 4.6.2009)
Lämpimämpi ja yökyöpeli ovat suomen kielen hassuimmat sanat
Huvittavien sanojen kisassa pärjäsivät
ä- ja ö-kirjaimia sisältävät sanat ja palindromit.
Kielitoimiston järjestämään sanakisaan
otti osaa 187 Helsingin kirjemessujen messuvierasta. Lämpimämpi sai eniten ääniä,
samoin yökyöpeli. Kuvaavia ja hauskoja
sanoja olivat hiprakka, kutkutus, käppänä
ja lääpällään. Hassuimpien kärjessä olivat:
limanuljaska, mokkula, mämmi, mölkky,

puikula, salakavala, tötterö, äkäpussi,
ötökkä ja ökkömönkijäinen.
(AL 30.10.2009)
Paavo Lipponen paljastaa Muistelmat
I –kirjassaan, että nuorena Kuopiossa elämäntapana oli lorvailu ja huulenheitto.
Eipä maailma Savossa ole moisesta muuttunut 50 vuoteen.
(Matti Pitko, AL 26.10.2009)
Suuri Putkimies Paavo aloitti luomistyönsä vähästä ja loi kokeeksi Kuopion
kaupungin. Näihin aikoihin syntyi savolaisten kansalliseläin kalakukko.
(AL 24.10.2009, Matti Pitko Paavo
Lipposesta.)
Italiassa minulla on ikävä enemmän
suomalaista televisiota kuin itse Suomea.
Syykin on selvä: Italiassa tv-ohjelmat ovat
päälle puhuttuja eli dubattuja. Se on sietämätöntä! Villeintä on ehkä se, kun afroamerikkalaisten italialaisääninä käytetään
Etelä-Italian murretta.
(Jouni Kantola, HS 9.11.2009. Kirjoittaja on Firenzessä asuva vapaa toimittaja.)
Kuopiossa rokotteen jonottajat kävivät niin kuumina, että tarvittiin järjestysmiehiä rauhoittamaan tilannetta.
-Se on aivan luonnollista.
-Kuinka niin?
-Kysymyksessähän oli riskiryhmä.
(Toinen mies, HS 9.11.2009.)
Kun kieli sotkeutuu, voidaan asioitakin sotkea. Onko virhekieli tarttunut toimittajiin haastateltavilta, jotka kiertelevät
vastauksia?
UPM:n vaneriliiketoiminnan johtajaa haastateltiin 3.11. Ylen radiouutisissa
Heinolan ja Lappeenrannan tehtaiden sulkemisesta. Vanerin kysyntä ”on pudonnut
erittäin rajusti”, joten ”tämän kilpailukykymme pysyvän parantamisen korjaamiseksi meidän täytyy tehdä keskittämistä…”
Miksei toimittaja kysynyt, mitä tarkoit-

taa parantamisen korjaaminen?
(Vesa Karonen, HS 14.11.2009)
Tanakan Tyyne oli syntyisin Savosta,
Pöljältä ja kulkeutunut monen mutkan
kautta Pielisen rannoille. Tavatessamme
olimme molemmat kypsässä keski-iässä.
Tyynen kanssa olen taivaltanut elämäni
vaikeimmat matkat.
Sitten tuli Esa ja herätti Tyynessä uinuvan feministin. Tyynestä paljastui varsinainen jääräpää, joka kulki omia teitään,
ei sopeutunut sääntöihin, juonitteli ja piti
päänsä.
Siinä oli oikea savolainen, josta ei koskaan tiennyt varmaksi mitä sillä on mielessä. Esa lelli ja piti hyvänä Tyyneä, syötti herkuilla sitä paksulaista ja siinä sivussa
minua.
(Silva Tedre, ote paikallislehti KMV:
stä 1.9.2009, Tyyne-koirastaan.)
Myllyverkkareita ja tuulitakkeja
Valtionjohtajien tyylit ovat ennestään
tuttuja meille suomalaisille. Valitettavasti.
Iisalmen mies Pohjois-Korean johtajan
Kim Jong Ilin tyyli on rohkea mosaiikki:
aurinkolasit kuin James Brownin basistilla Bootsy Collinsilla, tukka keravalaisella Elvis-imitaattorilla, Aholaita-henkinen
harmaa khaki-puku ja jalassa piilokorkopomarfinit.
Suomessa Kim olisi tuolla naamalla – ja
noilla vaatteilla ja aurinkolaseilla – mielipuoli, kenties avohoitopuolen potilas, sillä
täälläkin on vainottu tavallisempiakin ihmisiä.
Etenkin pikkupaikkakunnilla.
Täällä Kim istuisi vakiopaikallaan, Iisalmen Tuoppikellarin nurkkapöydässä
ja puhuisi itselleen. Entinen sähkömies,
nykyinen Prisman sähköpajatson kuningas. Vitosen päiväpanoksella ei hulahtaisi
koko eläke automaattiin.
Artikkelissa oli seuraavat vertaukset, lähinnä vaatetustyylin perusteella:
Daniel Ortega=Metalliliiton jyrä, Fidel
Castro=Mies myllyverkkareissa, Hugo
Chavez=Armeijalumppukauppias MahAAKUSTI 4/2009 45

mud
Ahmadinejad=Perussuomalaine
n, Evo Morales=Katusoittaja, Angela
Merkel=Cumuluksen päällikkö ja Muammar Gaddafi=Kulttuuritoimittaja.
(Tommi Nieminen, Sunnuntai, HS .9.2009)

Vauvat. Jyrki Katainen sai perheenlisäystä. Savolaisilta saatujen tietojen mukaan myös tyttären äiti Mervi Katainen
oli synnytyksessä mukana.
(Matti Pitko, AL 7.10.2009)

Komea nimi Ei nimi miestä pahenna,
tuumi norjalainen bussikuski Andreas
Jankov ja muutti nimensä kunnianosoitukseksi rakastamilleen elokuville. Vannoutuneen filmifanin nimi on nykyään
Julius Andreas Gimli Arn MacGyver
Chewbacca Highlander Elessar-Jankov.
Nimi aiheutti lisävaivaa: Juliuksella oli
kova työ vakuuttaa ystävänsä siitä, ettei
hän ole tullut hulluksi.
(Iltalehti 17.9.2009)

Mitkä kaksi Kalevalassa mainittua paikannimeä voidaan osoittaa todellisiksi
nyky-Suomessa?
a) Koskenmäki ja Kankaantaka
b) b) Neroskulma ja Selkässari
c) Pisanmäki ja Hornankallio
d) Pellontaka ja Syrjänpolku
Vastaus on c, Pisanmäki ja Hornankallio
(UUTISGURU, HS 1.8.2009)

Kun minä, suomenruotsalainen, vietän
kesiä supisuomalaisella Savonmaalla, viisastun päivä päivältä. Ovet ovat auki, eikä
kukaan karsinoi minua äidinkieleni perusteella.
Suomenkielinen perhe voi matkustaa
paikkoihin kuten Närpes (Närpiö), Njellim (Nellim), Nagu (Nauvo) tai Njávdán
(Näätämö) ja oppia siinä sivussa paljon
uutta yhteisestä Suomestamme.
Näissäkin paikoissa ovet nimittäin ovat
auki.
(Magnus Londen, Reissujen satoa,
HS 20.11.2009)
Picasso on ristimänimeltään Pablo Diego José Santiago Francisco de Paula Juan
Nepomuceno Crispín Crispiniano de los
Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Blasco y Picasso.
(Kuiskaaja, HS 19.9.2009)
Jääkiekkomaalivahti Iiro Tarkin määritelmän mukaan Bluesin päävalmentaja
Petri Matikainen muistuttaa kovasti merimieslaulun viidennen säkeistön kapteenia.
Hän saa mieleläs huutta ja käski, kyll
hän leppy, kon gaikk´ o ”ol reitt”. Ja meill
syätetäm bauj, voit ja fläski ja meill anetan dyyn ja peitt.
(Petteri Ala-Kivimäki, HS 10.9.2009)
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Maanisia mummoja? Mutta on suomalaisissakin eroja.
-Itäsuomalaiset ovat paljon iloisempia ja avoimempia kuin länsisuomalaiset,
Martin Puck on ehtinyt huomata.
-Joskus Pitkäänniemeen on tullut mummoja, jotka olen ehtinyt melkein diagnosoida maanisiksi. He ovat kuitenkin olleet
kotoisin Karjalasta. Ja ovat siis iloisuudessaan aivan normaaleja omia itsejään, nauraa Puck.
(Martin Puck on virolaissyntyinen lääkäri Hervannan psykiatriselta klinikalta.
Pitkäniemi on psykiatrinen sairaala.)
(AL 21.11.2009)
Merkillinen Mikkeli, Mikkelin ansiota
ovat jopa Suomen kaikki EU-komissaarit, mutta ei kahta ilman kolmatta: Erkki
Liikanen kehotti jo katselemaan komissaariksi sopivaa mikkeliläistä naista. Siis
vaihteeksi naista, mutta vasta Olli Rehnin
jälkeen. Mikkelin klubin jäseneksihän naiset eivät pääse.
Kaupungin erityislaatuista brändiä eivät
pilaa kuin savolaiset, jotka hangoittelevat
intoilijoiden ideoita vastaan. Ei-savolaisen
taas pitää ymmärtää, että mikään ei synny
itsestään vaan ääneen tuumailemalla.
(Seija Sartti, Välihuomio, HS
121.9.2009)
Neljännen polven helsinkiläinen Atso

Almila on asunut Kuopiossa jo 13 vuotta.
-Lapset vääntävät jo niin savoa, ettei
sieltä voi enää poiskaan muuttaa, hän nauraa. Almila on tehnyt yhteistyötä Kuopion
orkesterin kanssa jo pitkään, sillä hän toimi ennen nykyistä 2. kapellimestarin asemaansa orkesterin taiteellisena johtajana
viiden vuoden ajan 1990-luvulla.
Jo kauan sitä ennen hän ehti viedä Tampereen kaupunginorkesterin Kuopioon
levyttämään Leonid Bashmakovin musiikkia. Kuopion musiikkikeskuksen salin
oivallinen akustiikka teki valtavan vaikutuksen tamperelaisorkesteriin.
-Joku viulisti totesikin, että täällähän
täytyy virittää.
(Harri Hautala, AL 8.5.2008)
Päivällä kuuntelin Radio I:n Kultakuumetta, merkittävää kulttuuriohjelmaa.
Kuulin teatteriohjaajan ja tanssitaiteilijan
repliikkejä: ”…itseasiass pikemminkin
nimenomaan…” ja ”…eli et mitä se on
niinkun…”
Jääkiekkokierroksen selostajat eivät hoe
noita kulttuurisanoja, eivät edes: ”…tavallaan…” Kiitos siitäkin.
(Vesa Karonen, Kanavalla,
HS 12.9.2009)
Mikä on kauneinta, mitä savolainen
voi sanoa toiselle?
Olet kauniimpi kuin minä.
(Arkkiatri Risto Pelkonen
HS:n NYT-liite 2.10.2009)
Nää nimethä taivutettaa just niiko kukanenkii ite tahtoo. Jos Lonka puhhuu itämurteit, hää sannoo Lonka – Lonkan, jos
taas läns-, ni taivuttaaki Lonka – Longan.
Siu pittääki kysästä hänelt iteltää.
Toise polve evakko
(Tekstarit, AL 22.11.2009, valtakunnansovittelija Esa Longan nimen taivuttamisesta syntyneessä keskustelussa)
”Sen kyllä päätin, että aion muuttaa
eteläiseen Suomeen. Lähteepähän Savosta sen ainut naisjulkku. Mistäköhän sitten
puhutaan? En olisi voinut uskoa, että näin
katkeraa käytöstä kohtaan näillä seuduil-

la.”
(HS, Sanottua, 29.8.2009: Johanna Tukiaisen manageri ja tuottaja Tuija Järvinen kostaa mielestään kateellisille savolaisille, Hymy-lehden verkkosivut 20.8.)
Heli Laaksonen runoili viisi vuotta sitten näin: ”Kummost kummallist olis olla
miäs 60 v. Tämse humanistiplondi elämäst
kaikist kaukimpan on juur kuuskymppise
miähe olemus ja elo.”
(Matti Pitko, Äänessä, AL 19.8.2009)
Kalevankangas, opastettu kiertokävely
13. elokuuta kiitos kuuluu papille. Aito ja
rento hartaus savon murteella. Kirjakieli
tekee saarnasta usein ahdasmielistä tavanomasta löpinää. Em. papin jumalanpalveluksia voisin harkita ja muuttaa tapani.
Takaisin kirkon penkille
(Tekstarit, AL 17.8.2009)
Lausukaa koko nimi muutamaan kertaan peräkkäin ja saatatte oivaltaa korvakuulolta, miksi hän on musiikin tekijä,
jota kiehtovat erilaisten äänten ja äänteiden yhdistelmät.
Maja Solveig Kjelstrup Ratkje. Maja
Solveig Kjelstrup Ratkje. Maja Solveig
Kjelstrup Ratkje.
(Harri Uusitorppa, HS 16.7.2009, norjalaisesta säveltäjästä ja laulajasta, Pori
jazz 11.-19.7.)
Mettä vai mehtä? Metsä on kaunis
sana, suomen kielen kauneimpia, vaikka
siinä on ää. Se on lyhyt ja tummasävyinen,
ja siinä on keskellä notkea ts, josta tulee
mieleen taipuisa kuusenoksa.
Oikeastaan vain Karjalankannaksella ja
Inkerissä on käytetty muotoa metsä, metsän, käy ilmi Lauri Kettusen 1930-luvulla keräämästä murrekartastosta.
Suomessa on puhuttu metästä, mettästä, mehtästä, mehästä, messästä, mesästä. Raja-Karjalassa suhautettiin hauskasti
metšä.
Sanotaanko sinun kotiseuduillasi mettä
vai savolaisesti mehtä?
(Ilkka Malmberg, Puun takaa,
HS 6.9.2009)
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Jussi T. Lappalainen

Toivalan puolustuksen merkitys

K

un aiheena on Toivalan puolustuksen merkitys, asia voidaan tietysti
kääntää niin, että kysytään, mitä olisi tapahtunut, jos Toivalan puolustus vuonna
1808 ei olisi kestänyt sitä lähes kolmea ja
puolta kuukautta, jonka se piti Toivalan asemissa. Kuopioon edenneet venäläiset halusivat murtaa tuon aseman, joka heistä katsoen
oli hankalasti kolme kilometriä leveän Kelloselän takana.
Miten oli tultu tähän tilanteeseen? Suomen sodan alettua 21. helmikuuta 1808
Suomen armeijan piti Tukholmassa tehdyn suunnitelman mukaisesti vetäytyä elävää voimaa säästääkseen ja käydä keväällä
Ruotsista tulevien voimien ja etelärannikon
linnoituksiin jätettyjen joukkojen avulla
hyökkäykseen.
Niin kummalliselta kuin se nykyihmisestä
tuntuukin, Kuopion Vehmasmäen ja Pohjanmaalla olevan Piippolan välillä ei ollut ainoatakaan tietä, joka olisi sallinut siirtymisen
poikkimaisin lännestä itään tai päinvastoin.
Savossa ja Pohjanmaalla oli siis vetäydyttävä ilman välitöntä yhteyttä toiseen. Niin se
tapahtuikin, mutta onnistui siinä, että armeija todella oli huhtikuun lopussa Pohjanmaalla lähes koskemattomana.

Toukokuussa hyökäten kohti etelää
Toukokuun alussa alkoi suunniteltu hyökkäys etelään. Savon suunnalla se eteni nopeasti: vastusta oli vähän, ja sinne luotu uusi 5.
Prikaati, jota komensi eversti Johan August
Sandels, oli vain noin 3 000 miehen yhtymä,
huollollisesti kevyt ja tuli toimeen viholliselta kaapatuilla ja talonpoikien luovuttamilla elintarvikkeilla. Prikaatin kärkiosasto
uhkasi kuopiolaissyntyisen kapteeni Carl
Wilhelm Malmin johdolla jo Mikkeliä, kun
uusi venäläinen 6. divisioona lähti sitä vastaan kenraaliluutnantti Mihail Bogdanovitš
Barclay de Tollyn johdolla ja noin 7 500
miehen voimin.
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vänä vetäytyä Kuopiosta Kelloselän taakse
valmisteltuihin asemiin Toivalaan. Nyt alkoi
puolustustaistelu, jota hyvällä syyllä voidaan sanoa Kallaveden merisodaksi.
Koko puolustusasema oli peräti 40 kilometriä pitkä: se ulottui kaakosta Vaajasalmelta eli Kortesalmelta luoteeseen aina
Ruokovirralle ja Mustallevirralle. Aseman
ydin oli kuitenkin vajaat 15 km pitkällä
kaistalla Vaajasalmelta Sammakkolahteen
eli paikkaan, jossa olemme. Asema oli erittäin edullinen. Sen edessä oli pieniä saaria,
jotka kätkivät puolustajan liikkeet vihollisen
tähystykseltä ja joista avautui vain kapeita
salmia itse asemiin, pohjoisesta alkaen Virtasalmi, Lukkosalmi, Susisalmi, Karhonsalmi ja itse Vaajasalmi.
Korkeat mäet, Luvemäki, Pökösenmäki
ja Uuhimäki, avasivat puolustukselle kymmenien kilometrien näkymän Kallavedelle.
Pökösenmäelle syntyi myös prikaatin leiri,
teltat ja havumajat, jotka olivat aivan siellä
olleen tähystyspaikan luona. Kolme tulipatteria olivat rantatöyräällä, kukin tykkipari
suunnattuina omiin salmiinsa, jotka lisäksi
oli alusupotteilla suljettu kapeaa väylää lukuun ottamatta. Lisäksi turvallisuutta valvoivat useat vartioveneet ja Hirvolanniemen
edessä päivystänyt tykkivene. Virtasalmessa
oli makasiiniranta, josta polku johti Pökösenmäen päällä olleeseen keskusvarastoon.

Prikaati kuin sekalainen seurakunta
Sandelsin 5. Prikaati oli hyvin sekalainen
seurakunta. Alkuperäisiä Savon Prikaatin
miehiä siinä olivat ainoastaan kaksi komppaniaa Savon jääkäreitä, jotka olivat koko
armeijan parhaiten koulutettuja miehiä, sekä
kourallinen Karjalan rakuunoita. Muutoin
siinä oli Vaasan uuden rykmentin miehiä,
oululaisia, kajaanilaisia ja Ruotsin puolelta
länsipohjalaisia, pataljoonan verran kutakin,
ja vielä tykkimiehiä.
Sairauksien koettelemalla joukolla oli
käytännössä rivissä koko ajan alle 2 000

miestä: vihollisella oli enimmän aikaa jopa
kolminkertainen ylivoima.
Sandels ei edes harkinnut passiivista puolustautumista, hänelle hyökkäys oli paras
puolustus: vihollinen piti sitoa.
Heinäkuun ensimmäiselle viikolle saakka
hänellä oli Kallavedellä alusylivoima. Niillä hän hyökkäsi kolme kertaa venäläisten
hallitsemalle Kuopionniemelle, ensin 22.
kesäkuuta tiedusteluluontoisesti Kelloniemeen, sitten 26. kesäkuuta Julkulaan ja Itkonniemelle ja lopulta 1. heinäkuuta neljällä
osastolla Väinölänniemen ja Kettulanlahden
pohjoispuolen välillä. Lisäksi Sandelsin
lähettämät veneosastot tuhosivat 26. kesäkuuta suuren kuormaston Paukarlahdessa
ja näyttäytyivät heinäkuun 4. päivänä Konnuksen koskista ylös nousseiden venäläisten
tykkiveneiden tiellä.
Sittenkin, kun venäläisillä jo oli Kallavedellä alusylivoima, 5. Prikaatin veneosastot
olivat jatkuvasti vihollisen kiusana sieppailemalla näiden uloimpia elintarvikevarastoja. Vielä elokuun alussa 300 miehen osasto
yritti Suvasveden kautta Varkauden kimppuun, mutta matala vesi katkaisi yrityksen
Soisalon ampiaisvyötärössä. Myös PohjoisKarjalassa majuri Malm toimi menestyksekkäästi.
Venäläisten uuden komentajan, kenraaliluutnantti Nikolai Aleksejevitš Tutškovin
vakavin yritys 5. Prikaatin puolustusasemiin
tapahtui 23. ja 24. heinäkuuta, jolloin vihollinen Toivalassa torjuttiin tykeillä ja Ruokovirralla sekä yhdellä tykillä että jalkaväen
tulella. Puolustus osoitti, että Kuopiosta käsin Toivalan asemaa ei voitu murtaa.

Kahden suunnan puolustamiseen
eivät voimat riittäneet
Palataanpa alun kysymykseen: mitä olisi
tapahtunut, jos Toivalan asemat kuitenkin
olisivat murtuneet? Tänä aikana huollollisesti paljon raskaampi Suomen pääarmeija eteni Pohjanmaalla hitaasti kohti etelää.
Tätä ei olisi lainkaan voitu toteuttaa, jos 5.
Prikaati olisi Toivalassa lyöty. Venäläiset
olisivat silloin voineet alkuperäisen suunnitelmansa mukaan vapauttaa osan Savon
joukoistaan Vehmasmäestä Pohjanmaalla

taistelevaa Suomen pääarmeijaa vastaan,
ja mikä vielä pahempaa, edetä Toivalasta
pääarmeijan selkään Ouluun. Pääarmeijalle
olisi jäänyt kaksi vaihtoehtoa: joko vetäytyä laivoilla Ruotsiin tai antautua. Toivalan
kestäminen oli siis Suomen armeijan koko
kesän 1808 menestyksen avain.
Sandels piti prikaateineen Toivalassa
puolensa vielä sitten, kun pääarmeija voittojensa jälkeen jo oli kärsinyt pahat Karstulan,
Ruonan ja Salmen sekä Oravaisten tappiot ja
joutunut vetäytymään Keski-Pohjanmaalle.
Prikaatin oli jätettävä asemansa vasta kun
taas uusi ylivoimainen vihollinen lähestyi
Pohjois-Karjalan suunnasta: kenraalimajuri,
ruhtinas Mihail Petrovitš Dolgorukin divisioona marssi Jännevirralle. Kahden suunnan
puolustukseen 5. Prikaatin voimat eivät olisi
riittäneet.

Sandels jätti Toivalan
asemat syyskuun lopussa
Sandels tyhjensi Toivalan asemat 29.
syyskuuta 1808 ja vetäytyi kohti pohjoista.
Se olisi joutunut lähtemään joka tapauksessa, sillä Lohtajalla samana päivänä solmittu
aselepo vaati prikaatin vetäytymään Iisalmen kirkon pohjoispuolelle. Koljonvirralla
prikaati otti vielä aselevon loputtua lokakuussa koko sodan komeimman voiton.
Nämä paikat näkivät siis vuonna 1808
lähes kolme ja puoli kuukautta sodan arkipäivän. Kuten täällä olevat kunnioitetut
viime sotiemme veteraanit tietävät, ei sota
ole jatkuvaa taistelua ja sankaruutta. Se on
enimmäkseen yksitoikkoista vartiopalvelusta, tähystystä, varusteiden huoltoa, muonan
valmistusta, kyseenalaisia majoituspaikkoja, täitä, sairauksia, sanalla sanoen kaikenkarvaista rähjäytymistä, josta oli selvittävä
huumorilla. Sen kaiken keskellä miehet
tavallisina päivinä olisivat ihmetelleet, jos
heitä olisi karahteerattu sankareiksi.
Mutta ehkä niinä päivinä, jolloin energinen komentaja Sandels taas kerran pani heidät tositoimiin, he tiukasta paikasta selvittyään tunnustivat itselleenkin, että tosi miehen
paikka on taas täytetty, ollaan me vaan aika
poikia!
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Tuasj haetaan
savolaesta puhetaetoo!
Savon kielen seuran vuoskokkous ja
Savon murremestaruuskilipaelu 27.3.2010
Savon kielen seura r.y. vuosikokous pidetään
lauantaina 27.3.2010 klo 10 Pohjois-Savon liiton
maakuntasalissa Sepänkatu 1, Kuopio.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
- - - - Kahvitauko - - - -

Savon murremestaruuskilpailu
Murremestaruuskilpailu alkaa kello 12.00
Kilpailu on kaksiosainen. Ensimmäisessä osiossa kilpailijalla on neljä
minuuttia aikaa antaa vapaamuotoinen näyte murteella puhumisesta.
Aihe ja tyylilaji on vapaa, kunhan käytetään kilpailijan omaa murretta.
Toisessa osiossa tuomaristo haastattelee (murteella) kilpailijat, ja itse kukin
vastaa omalla luontevalla tavallaan. Tässä osiossa testataan kilpailijan
murteen notkeutta ja sen käyttöä puhekielessä.
Kilpailijoiden kannattaa huomata, että tavoite on löytää nimenomaan
luontevia murteella puhujia, ei lausujia tai murteen sisälukijoita.
Vapaa ilmaisu, ilman papereita ja muistikirjoja on arvossaan!
Kilpailu on avoin eli kuka tahansa, jonka suussa murre viihtyy,
on tervetullut mukaan.
Parhaat pääsevät edustamaan savolaesta puhetaetoo Suomen heimojen liiton
järjestämään murteella puhumisen SM-kilpailuun Satakunnassa kesällä 2011.
Ennakkoon voi ilmoittautua 15.3. mennessä: Savon kielen seura Eila Ollikainen
Taivaanpankontie 17 D 31 70 200 Kuopio puh. 044 275 7442, (017) 282 2550 tai
tuntia ennen kilpailupaikalla.

Tulukeehan huastelemmaan ja loventieroomaan!
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Leekin leepee		

Sanat: Irja Turunen
Sävel: Kalliolle kukkulalle

Elämä on aeka rankkoo, mutta rahhoo tulloo
turhoo kottiin tuota ruahoo, sukanvarteen sulloo.
Väljät nyörit kukkarossa, raha kaavaks karkoo
mummon markka hepakassa, vaevoo rahvas parkoo.
Eepä ennee hoejakalla, tärvyy puolen perrään
marketissa hurjastella, tyssee maksu errään.
Lyhyveen on leekki lysti, ostopuumi toppoo
eloveenoo hillitysti, huuperiin kun sotkoo.
Rahahuoliin tysseemässä, monen kaappa reessu
kokkipaassa kypsymässä, makkee leepäressu.
Umpi mähkään ostatella, turhoo tarpeetonta
mielentilloo nostatella, vaehtoehtoo monta.
Liekkö lompsan pohjukassa, reekä repattava
pallaa loppu tohinassa, liekki lepattava.
Sentin suanti kerjuun voettaa, epäkohtiin puuttuu
heenäsirkat suutaan soettaa, rahan arvo muuttuu.
Joko uskot immeenen, ee rahhoo kasva puussa
pittää siästee kittuuttoo, nii soker sullaa suussa.
Tieppäs leekin leepä keettoo, rahan puute poestuu
harjoettele huulen heettoo, metka murre maestuu.

Kodikondujarmankat - Kahden Karjalan
rajalla 5.- 8. 8. 2010
Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään Joensuun seudulla 5.-8.8. 2010. Päivät rummutetaan avatuiksi Joensuun vireällä torilla, kivenheiton päässä Pielisjoen
aalloilta. Tapahtuman keskuspaikkana toimii muutenkin kaupungin keskusta, jossa
kaikki kohteet ovat lähietäisyydellä.
Päivien teemana rajan läheisyys ja kadonneen rautaesiripun myötä normalisoituva vaikutteiden vaihto, mikä on tuonut uudenlaista dynamiikkaa Joensuuhun
ja kaupungin kulttuuri- ja koulutuselämään. Teeman valinnalla haluamme tuoda
rajaseudun elämän ja eksotiikan vieraillemme tutuiksi. Mutta myös pohtia rajan
läheisyyden autuutta ja haastetta. Ennen, nyt ja tulevaisuudessa.
Karjalasta kajahtaa, tulkaa katsomaan!
Juhani Meriläinen

Kaupunginjohtaja, Joensuun kaupunki
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Pyylevän puoleinen Einari koetti ensiliukkailla taiteilla pystyssä
postilaatikkokäynnillä. Naapuri ehätti kommentoimaan:
– Yllättikö talaven liukkaat?
– Ei, minä vuan tätä paenonhallintoo kokkeilen.
J.V. (KUOPIO)

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