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Luonnosta
luovuutta

M

onet asiat näyttävät nyt huojuvan Euroopassa ja muuallakin. Päättäjien
katseet harhailevat ja etsivät suuntia. Löytyykö luovuus itse asiassa, kun silmämme nostamme. Vuoden vaihtuessa on paikallaan
kerrata, millaisessa ympäristössä edeltävät
polvet ovat tehneet työtään ja missä myös
nykyiset ahertavat. On selkiä, saaria, kallioita ja kukkuloita. Vedet ja vesistöt ovat
avartaneet ajatuksia? Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto. Tässä taitaa olla
edelleenkin perää. Ei vain poikki ja pesään,
vaan ajatuksille siemeniä.
Savo on syntynyt Saimaan rannoilla. Hyvää evästä saatu kalakukkoihin, vaikka
leivän raapinen on vaatinut luovuutta ja
työtä. Kiviset pellot ovat olleet parhaimmillaankin vain ihmisen kokoisia. Väkimäärät
ovat pysyneet kohtuullisina, kun monet ovat
joutuneet etsimään uusia elinolosuhteita
muualta, menestyneet myös merten takana.
Vesi on tuonut väkeä aikojen saatossa. Nyt
sitä tulee moottorivoimilla, jopa ilmojen teitä.
Tulijat ovat asettuneet elämäänsä rakentamaan, mutta myös uusien kotiseutujen
etsintää on jatkettu.
Aikanaan Kuopion Savilahden rannoilla
uusimaalainen Gabriel Maxenius keräsi
runoainekset kansanparannuksesta ja kansanrunoudesta Kuopion ensimäiseen ja samalla
maamme alan ensimmäiseen väitöskirjaansa.
Sata vuotta myöhemmin laati Sammatin
poika Elias Lönnrot oman väitöskirjansa,
hänkin sanan voimasta kansanparannuksessa. Niistä ja muista aineksista rakentui
runoteos, jonka juvalainen Kaarle Akseli
Gottlund oli jo ennustanut syntyvän ennen
kuin Elias jatkoi työtä Kajaanissa. Syntyi Kalevala, suomalaisuuden kivijalka,
jonka varaan edelleenkin rakennamme
samoin kun sen kannustamina etelässä
eestiläiset ja intiaanit Atlannin takana.
Saimaan rannoilla piirtyi Yrjö Maunu
Sprengtportenille kuva rauhaa rakentavasta itsenäisestä Suomesta. Hän sai nähdä

autonomisen maamme syntyvän. Ensimmäinen Kuopiossa toiminut korkeakoulu
käynnistyi. Elämme itsenäisessä maassa.
Minna Canth uneksi tasa-arvosta ja siitä
kirjoitti. Itäsuomalaiset valtiopäivämiehet
panivat aloitteillaan asian vireille. Ensimmäisinä maailmassa se toteutui. Canthia-nimeä
kantaa Kuopion yliopistolle ensimmäisenä
rakennettu rakennus. Sitä vastapäätä Savilahden etelärannalla seisoo Snellmania,
Itä-Suomen yliopiston Kuopion päärakennus. Millä muulla yliopistoalueella on yhtä
arvostettuja nimiä kantavat rakennukset?
Snellmanin päivänä liputetaan. Hänelle
nousi maamme ensimmäinen Sisä-Suomen
muistopatsas Kuopion tuomiokirkon edustalle. Tasa-arvon taistelijalle, ensimmäiselle
naiselle on nyt myös oma liputuspäivänsä.
Pronssisena hänkin luottaa tulevaisuuteen.
Paraikaa esittellään kuuluisia maalauksiamme. Listan ensimmäinen oli Ferdinand
von Wrightin metsojen soidinmenot. Kuopion Haminalahdessa. Kolmannella sijalla on
Eero Järnefeltin Lapinlahdella maalaama
Kaskeaminen. Sekin on piirtynyt
suomalaiseen sielunmaisemaan.
Olemme vastikään juhlineet Minnasymposiumien 30-vuotista taivalta. Paljon
on maassamme edistytty. Mutta mitä tapahtuneekaan Minna Canthin omalle talolle
Kuopion tuomiokirkon kupeessa? Hyvin,
uskallan veikata. Itä-Suomessa on joskus
ujosteltu. Mutta kun edellä mainittuja
saavutuksia kertaa, sopii ihmetellä, miksi.
Savilahdessa Maxeniuksen runomailla
seisoo yliopisto, joka on yhden sukupolven
aikana rakennettu ja jo vuosia se on ollut
500:n maailman arvostetuimman akateemisen
opinahjon joukossa. Yhteistyötä on tehty.
Ympäristön luovalla luonnolla on siinä
osuutensa, kuten kaikessa, mitä edellä
on kerrottu.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Osmo Hänninen, puheenjohtaja
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Joolu tulloo
Ee joolun taekoo tarvii äkkiä löötee
vaekka valamistelu hommiin kiireellä töötee.
Joolun tulloo ossoo oottoo jo ennestään
taeka tarttuu immeeseen ihan itestään.

Piispa Eino Sormunen

Nuo jooluherkut niin makkeelta maestuu
uunissa kotoset piparit paestuu.
Laatasella lisukkeen likellä lihhoo lullottaa
jooluna kaekilla maha täännä pullottaa.

Kansan, isänmaan
ystävä ja kirjailija

Joolun aeka on aena yhtä ihanoo
valloo pallaa niin kaaniisti loestavoo.
Herkällä mielellä immeeset toesijaan halloo
suureen tuimaan sujjaattaavat suolakalloo.

Kuopion hiippakunnan seurakuntatyöntekijöiden päiviä vietetään Kuopion uudessa
seurakuntatalossa 22.-23.11. 1950, piispa Eino Sormunen eturivissä.

E

Kiltit lapset kuusen takkoo kuikkii
kaekilla silimät lempeesti tuikkii.
Uatto on selevästi yhtä lahjoen jakkoo
sen ilon joolupukki käävessään takkoo.
Jooluraahoo tuppaan äkkiä tulloo
äet Pyhän Kirjan sanomoo sekkaan sulloo.
Enkel taevaan laaletaan hartaavella
tunnelma oekeen tiivistyy veesoomalla.
Hienoo joolun aekoo aena kaavan kaepoo
yhessä ollessa tuntoo ihmeellistä taekoo.
Elämä hymmyilöö hyvvyyttä tekemällä
onnee virtoo sisimpään jooluraahoo pyytämällä.
				

Joulun tunnelmaa
ja saunan tuoksua.
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Irja Turunen

Kuva:
Olli Hakkarainen

ino Aukusti Sormunen (27.6.1893
– 7.7. 1972) oli Kuopion hiippakunnan ensimmäinen piispa. Hän
syntyi Tohmajärvellä maanviljelijä Juho
Sormusen ja Liisa (Elisa) Timosen perheeseen. Hän pääsi ylioppilaaksi Joensuun
klassillisesta lyseosta 1915, suoritti teologisen tutkinnon 1919 ja vihittiin papiksi
samana vuonna. Myöhemmin Sormunen
suoritti teologis-filosofisen tutkinnon
1929. Hänestä tuli 1930 teologian kandidaatti, 1932 lisensiaatti ja 1933 hän väitteli teologian tohtoriksi.
Sormunen toimi Helsingin yliopiston
systemaattisen teologian dosenttina ja
dogmatiikan professorina vuosina 19341939 ja sittemmin Kuopion hiippakunnan
ensimmäisenä piispana v. 1962 saakka.
Eräs hänen levinneimpiä kirjoituksiaan
on evankelisluterilaisen kirkon 1960-luvulla käyttämään kastetodistukseen kirjoitettu opetuspuhe juuri kastetun lapsen
vanhemmille. Sormusen elämäkerta on
kokonaisuudessaan nähtävissä Kansallisbiografiassa, Pohjoissavolaisen kaunokirjallisuuden bibliografiassa, Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesluettelossa
1918-2000 sekä Teosluettelossa. Hänen
seuraajansa Kuopion piispaksi oli Olavi
Kares.

Suomalaisuusaate
kansanopetuksen perustana
Kirkollista yhtenäiskulttuuria alkoivat
1800-luvun puolivälissä horjuttaa sekä
sisäiset että ulkoiset voimat. Ulkoisia mullistuksia olivat monien kirkon tehtävien
siirtyminen maallisille vallanpitäjille.
Kirkon sisällä vaikuttivat herätysliikkeemme, jotka vetosivat ensisijaisesti
talonpoikiin ja alempiin kansanluokkiin.
Sivistyneistö oli kiinnostuneempi vapaiden suuntien toiminnasta.
Suomalaisuusaate edellytti kansanopetuksen tehostamista. Laaja-alaista kasvatustyötä teki ”ylhäisempi kansakoulu”
alkuopetuksen rinnalla. Siinä heijastuivat
suomalaisten syvimmät arvot: hyvä ja ehjä
koti, koulun antama opetus, isänmaa ja
kotiseutu sekä uskonto. Laulu ja virsi tulivat hengelliseen opetukseen. Teologina
Sormunen tuli kotien avuksi. Hän katsoi
uskonnon opetuksen kuuluvan kirkon
tehtäväalueisiin.

Laaja kirjallinen tuotanto
Harvinaista isänmaan rakkautta edustaa
se tarmo, jonka avulla Eino Sormunen
kirjoitti yhteiskunnalliset, isänmaata
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ja kansaa puolustavat sekä uskonnolliset teoksensa. Hänen kirjallinen tuotantonsa käsittää 55 teosta, mukaan lukien
väitöskirjat ja tutkielmat. Kirjallinen työ
alkoi teoksilla Opera minora II. 1929-1937
ja Opera minora I.1933-1937. Sitä seurasivat Jumalan armo: dogmihistoriallinen
tutkimus, osat I ja II. v. 1932-34. Erityisesti äideille tarkoitettu kirja: Iloa ja huolta lasteni tähden, oli Pyhäkouluyhdistyksen julkaisema teos, samoin kuin teos isille:
Isien sydämet lasten puoleen 1936.
Nuorille pojille julkaistu: Elämä kutsuu
ilmestyi 1935. Ennen talvisotaa WSOY julkaisi 6 teosta, joista tunnetuimmat lienee
Uskon mies: Martti Lutherin elämä, Luterilaisen etiikan erikoisluonne ja Selvyyttä
kohti: kulttuurikriitillisiä tutkielmia, osa 1.
ja osa 2. Tutkielman osa 3. ilmestyi 1940

Kuopion hiippakunnan piispa Eino
Sormunen (1939-1962) Kuopion entisen
piispan, sittemmin arkkipiispa Gustav
Johanssonin muotokuvan paljastustilaisuudessa 6.8.1939.
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ja samana vuonna teos Rajalla: rajahiippakunnan piispan kokemuksia tapahtumista
rikkailta kuukausilta. 1942 ilmestyi Ahdingon aikoina: paimenkirja paaston aikaa
ja ahdistusten aikoja varten. WSOY julkaisi vielä Omalla pohjalla 1944 ja viisi
muuta teosta tasaisin välein aina vuoteen
1963 saakka.
Piispa Sormusen teoksia julkaisi myös
Pellervo-seura 1946: Täss’ ajassa muuttelevassa. Tämän jälkeen julkaisijana toimivat Väinän kirja Kuopio 1948: Ajan
kuvastimessa sekä Kirjapaja: Eurooppa
valinkauhassa 1948 ja viisi muuta teosta.
Myös Kuva ja sana, Karisto, Tammi, Kirjapaja sekä Suomen kirkon sisälähetysseura julkaisivat Sormusen lukudraamoiksi kirjoitettuja pienoisnäytelmiä.

Diakoniatyö
vähäosaisten huolehtijana
Diakonia eli kirkollinen hyväntekeväisyys on kristillisen seurakunnan
järjestämää palvelu- ja avustustyötä. Diakoniatyötä tekevät diakonissat ja diakonit.
Eri aikakausina tämä työ on järjestetty ja
ymmärretty aina hieman eri tavoin. Palvelutyön ohella diakoniaan liittyy keskinäisen yhteyden vahvistaminen.
Ensimmäinen diakoniatyön oppikirja
valmistui 1938 Eino Sormusen toimesta.
Hänen diakoniakäsityksensä perustui vapaaseen ja persoonalliseen laupeudenpalvelukseen. Rajahiippakuntana Kuopion
hiippakunnassa diakonia sai suuren jalansijan – aina maaseudun pieniä kyläyhteisöjä myöten.
Minunkin äitini Tyyne Laakkonen kuului Mustinlahden diakoniatoimikuntaan,
jota johti kylän opettaja Annikki Pitkänen. Kokoonnuttiin kodeissa ompeluseuroihin, jossa tehtiin neuleita ja lasten
vaatteita. Illan ohjelmaan kuuluivat myös
Betania-lukutuokiot sekä virrenveisuu ”Oi
Herra luoksein jää/ jo ilta on.” Talvikauden
käsityöt myytiin keväällä huutokaupaten

ja varat luovutettiin apua tarvitseville.
Sodanjälkeisen pula-ajan suurperheissä koettiin monenlaista puutetta, ei
ainoastaan ruoasta, vaan ennenkaikkea
vaatetuksesta. Vasta 1940-luvun lopulla
valtio alkoi maksaa lapsilisää perheille
lasten lukumäärän mukaan.
Säännöllinen tulonlisä helpotti elämää
kaikkialla Suomessa. Mutta diakoniatyötä
tarvittiin edelleen kipeästi aina 1960 - 80
luvuille saakka. Diakonian avulla saatiin
varoja jaettavaksi myös vanhusten hoitoon kodeissa. Jokaiseen joulupakettiin
kuului kahvia, sukkia, kintaita.
Diakoniatyön vaikeutena piispa Sormunen koki siirtoväen monet kysymykset
sekä Sortavalan Raamattutalon jäämisen
vihollisen käsiin.
Teologisen aikakauskirjan lehdillä sotavuosina 1939-1944 merkillepantavaa on
kuvaus päättyneestä sodasta ja Suomen
armeijasta, joka taisteli ”verrattomalla
urhoollisuudella uskonnon, kodin ja isänmaan puolesta.” Sitä vihollinen ei viisikymmenkertaisella ylivoimallaankaan onnistunut murskaamaan.
Piispainkokouksessa Sormunen vetosi siirtokarjalaisten asioiden nopeaa
järjestämistä. Piispainkokous valtuuttikin
1940 piispat Yrjö Loimarannan ja Eino
Sormusen selvittämään evakuoitujen seurakuntien järjestelyistä ja niiden papiston
palkkauksen mahdollisuutta hoitaa ilman
kirkkolain muuttamista.

Kulttuuri ja yhteydet

1972 saakka. Tapasin hänet ensimmäisen
kerran ollessani opiskelijana Portaanpään
kristillisessä kansanopistossa Lapinlahdella 1958-59. Hän saapui opistoon vierailulle tammikuussa 1959. Me oppilaat
odottelimme opiston seinustalla, valmiina
vastaanottamaan kuorolaululla. Oli iltapimeä ja sakea lumisade. Minäkin olin
takki päällä, mutta ilman päähinettä. Piispan auto oli myöhässä. Aloimme hytistä
vilusta, tuisku paheni. Vihdoin alkoivat
auton valot häämöttää, auto tuli ja piispa
astui ulos meidän eteemme. Lauloimme
Siionin virren ja piispa puhutteli meitä.
Kun hän tuli lähemmäksi lumipyryssä,
minusta näytti ”kuin hän olisi ollut presidentti Paasikivi” mustassa palttoossaan ja
kriminnahkahatussaan.
Toisen kerran tapasin 1960-luvun lopulla Kuopion tuomiokirkossa, jossa hän
piti saarnan lapsille pyhäkoulujuhlassa.
Olin tuolloin Vehmersalmen seurakunnan pyhäkoulusihteeri 12 vuotta, Alpo
Valkeavaaran ollessa meidän pappimme.
Vein lapsia juhlille linja-autolla ja kirkko
oli täynnä. Kun siinä istuimme penkissä
– myös omien lasteni kanssa - ja piispa
puhui lapsille lempein sanoin, tulvahtivat kyyneleet silmiini. Olinhan saapunut
monen kesäisen kiireen ja työn keskeltä.
Tässä oli nyt hyvä lasten keskellä rauhoittua.
Teksti: Aune Räsänen
Kuvat: Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto

Piispa Eino Sormunen oli
kulttuurielämässä vaikuttava
henkilö aina kuolemaansa
Piispainkokouksen yhteydessä 1968 kahvilla Kuopion
piispalassa keskustelemassa
(vasemmalta) emerituspiispa
Eino Sormunen, arkkipiispa
Martti Simojoki ja piispa
Olavi Kares.
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Hämäläisen Seija voitti

Itäraja häviää,
mutta milloin?

Lavarunouden
SM tulj tuas
Kuopioon

S

K

uopiolainen Seija Hämäläinen
voitti lavarunouden Suomen mes taruuden pienimmällä mahdollisella piste-erolla tamperelaiseen Jussi
Walgreniin. Loppukisassa Hämäläinen
sai 24,5 pistettä ja Walgren 24,4 pistettä.
Viiden tuomarin antamasta arvostelusta
putosivat sääntöjen mukaan alin ja ylin
pistemäärä pois.
Lavarunouden, Poetry slam, kuten sen
englanninkielinen alkuperäinen nimi
kuuluu, valtakunnallinen kisa käytiin
10. kerran 8. lokakuuta Kuopiossa. Suomeen lajin toi kirjailija Jouni Tossavainen Yhdysvaltojen matkalta, ja ensimmäinen kilpailu pidettiin vuosituhannen
vaihteessa Kuopiossa.
Koko ajan sitä ovat vetäneet ”runokukot” Olavi Rytkönen ja Jouni Tossavainen. Lajissa kilpaillaan omilla runoilla,
jotka tekijä itse esittää yleisölle.
Alkukilpailuja eli karsintoja, pidettiin
kahdeksalla paikkakunnalla ja finaaliin
pääsi niiden voittajat. Aluksi jokainen osanottaja esitti korkeintaan kolmen minuutin
pituisen runon. Ensimmäisen vaiheen jälkeen karsittiin jatkoon viisi ja loppupeliin
kaksi. Alkuerät ja loppukilpailu kuultiin
suorana lähetyksenä Ylen Radio Suomen
kanavalla.
Suosittu aihepiiri tämänvuotisissa runoissa oli rakkaus ja erotiikka, joita kuvailtiin paitsi romanttisin myös humoristisin ja suorasukaisin kielikuvin. Seija
Hämäläinen muisteli runossaan ekomiestä ”aina kun kuu roikkuu kynsistään ja
tähdet kilisevät taivaanrannalla”. Voitta-
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Lavarunouden mestarille Seija Hämäläiselle löytyy luonnosta inspiraatiota.
jan ylimääräisenä esittämä runo ”Solanum tuberosum” tuli perunamaalta.
Nähtäväksi jää kuinka pohjoinen ekorunoilu puree Poetry slamin maailmanmestaruuskilpailuun Pariisissa, jonne Seija
Hämäläinen toivoo kutsua osanottajaksi.
MM-kilpailuun otetaan mukaan edustaja
16 maasta. Kilpailussa esitettävät runot
lähetetään etukäteen englanniksi käännettyinä.
Lavarunous on osoittautunut savolaisille menestyksekkääksi lajiksi, edelliset Suomen mestarit ovat Ilkka Markkula Siilinjärveltä ja Jukka Kervinen
Kuopiosta. Murteella tosin kukaan ei ole
menestystä hakenut. Seija Hämäläisen
ääntä voi hyvällä onnella kuulla KYSin
puhelinvaihteessa ja neuvonnassa.
Teksti ja kuva: Eila Ollikainen

yksyn tärkeimpiä tietokirjoja on professori Timo Vihavaisen historialliskielitieteelliskaunokirjallinen teos Itäraja häviää.
Teoksen esittelyn voi aloittaa vanhalla
(mutta ei narisevalla) kaskulla menneiltä
ajoilta. Laajan Venäjän maan ja koko
Euraasian tsaari Leonid Brezhnev ja Finlandian suuriruhtinaskunnan ulkoministeri
Ahti Karjalainen (ei arjalainen) kylpövät
Kremlin turkkilaisessa saunassa. Ystäviä
kun ollaan, niin tunnelma on enemmän
kuin välitön: se on suorastaan pakottavan ellei peräti liikuttavan ystävällinen.
Mitenkä muuten, ovathan päälliköt uimahoususillaan molemmat, ei sinne linninkeihin aseita upottamallakaan saisi.

Ystävyyttä ylistetään
- Kuulehan, tavarits Ahti, sanoo Leonid mielevästi. Meillä kun on yhteistyötä
niin maanosan perusteellisesti, melkein
kaikilla yhteiskunnan aloilla; ihan kaikilla, mitä vain mieleen tulee. Eikä pogromeja, lain, ei lain. Niin, kuulehan tätä:
lakaistaaksemme ystävällisten maittemme
suhteista viimeisetkin esteet, niin eiköhän
poisteta saman tien tuo itärajakin! Näin te
pääsisitte kauan himoitsemaanne Uraliin
omassa maassanne. Voisitte unohtaa runoilijanne uhmamielisen vakuutuksen:
- Edessä Aasia Itä. Takana Länttä ja Eurooppaa. Varjelen vartija sitä!
- Ei se taida onnistua, arimoi Ahti, mutta skoolaa kumminkin empimättä isäntänsä kanssa Kremlin kolmasti kirkastettua
kyynelvettä.
- A vot, miksi ei?, hämmästelee Leonid.

(Johan nyt, usko tätä! Millaista tenähenkeä, vaikka on YYA-sopimus monien
muiden paktien rinnalla!)
- Kun en voi millään uskoa, että Urho
jaksaisi enää johtaa näin syntyvää kahden
maanosan jättiläisvaltiota, bassoilee Ahti.
Otavan kustantama Itäraja häviää
(2010-2011) tuskin tekee poikkeusta miehen aikaisempaan tuotantoon, mutta minulle se oli uusi kokemus. Jonkin verran
ravisteleva, ennen muuta kuitenkin hyristelevä.

Kohti ampuvuudessaan – ja
osuvuudessaan
Siitä huolimatta että näin itäsuomalaisittain katsottuna raja Suomen ja Venäjän
väliltä ei ole mihinkään katoamassa.
Epäluuloiset esteet ovat paljon korkeammalla kuin esimerkiksi 1800-luvun loppuvuosikymmeninä. Silloin raja-aita Pietariin oli matalampi, helpommin ylitettävissä kuin nyt. Pietarissa asui enemmän
suomalaisia kuin kaikissa savolaiskaupungeissa yhteensä! Eiköhän vain..?
Schengen-sopimus, EU-raja, yleismaailmalliset taloudelliset järjestelmät
pitävät ruplan yksinäisyydessään kotimaassaan. Lännen investointien vähyys
ja mm. Kronstadin (Ronstaat, sanoi Saara
Käkriäinen) säälittävät vuokrariidat painavat. Paljon on niitä seikkoja jotka ilmiselvästi estävät itäisten rajapaalujen
kaatumisen; ei ainakaan EU:n aikana. Entäpä sitten jos Unioni seuraa jytky-Timon
(Soinin, ei Vihavaisen) ennustuksen mukaisesti Neuvostoliiton tietä. Ken elää hän
näkee, tuskin muut.
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Iskuja ja kostoiskuja
Vihavainen käy varsin tarkasti, enem-

män kuin selaten, läpi naapurusten suhteet
ja kontaktit; etenkin sotaiset yli kahdelta
vuosisadalta.
Ja täytyy sanoa että niitä kontakteja,
etenkin yhteenottoja on riittänyt: Iivana
Julman ja Juho (oik. Pekka Antinpoika)
Vesaisen ajoista aina Mannerheimiin ja
hänen ritareihinsa.
Verta on vuotanut molemmin puolin
puoli Saimaallista, hampaita kiristelty ja
pudoteltu muutenkin kuin keripukin keinoin. Raja seuraili haitarillisia rytmejä.
Vuoron perään ylitettiin raja iskun ja kostoiskun merkeissä. Mutta myös hyvää
luterilaista sanomaa vietiin itäisille kuvia
kumartaville ortodokseille. Jopa kerrallisesti niin tehokkaasti, että kokonaisen rajaalueen asukkaat, vanhauskoiset, siirtyivät
merkittävästi etelämmäksi Venäjälle,
Tverin alueelle.
Täällä he menettivät ajan hampaissa
kaikki kontaktinsa entiseen karjalaiseen
kulttuuriinsa. Kun tutkija Pertti Virtaranta kumppaneineen pääsi ensi kerran
käymään alueella Kekkosen valtavuosina,
hän ei kuullut asukkailta karjalankielistä,
puhumattakaan suomenkielistä sanaa.
– Näinhän kävi myös muutosvoimille
Vermlannin suomalaismetsissä. Lauri
Kettunen aikaisemmin, Osmo Hänninen myöhemmin, tutkijaprofessorit, eivät
löytäneet sieltäkään juuri mitään lähtömaakunta Savoon viittaavaa.
Vain kivisiä peltoja ja hylättyjä asuntoja. Kalmanhajua. Ja metsää, metsää; ja
taas metsää. Oltiinhan suomalaismetsissä.

Suomi, länsimaistunut itämaa
Jos ihminen ei elä pelkästään sotasaaliista, rajojen siirtelemisestä, niin sitten
korkeakulttuurista, kirjallisuudesta. Emä
työn on tutkija Vihavainen tehnyt paneutumalla Venäjän huikeaan kaunokirjallisuuteen; vanhempaan, laadulliseen.
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Merkittävimpään osaan nousee
Alexandr
Puškin
Venäjän
ja
venäläisyyden lipunkantaja. Pietari Suuren sotapäällikön Hannibalin tyttärenpoika (s. 1799, kuoli kaksintaistelussa 1937
samanikäisenä kuin meidän ensimmäinen kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi;
38-vuotiaana. Kivi kuoli uuden tutkimuksen mukaan borrelioosiin! Hävisi mies
kaksintaistelun punkille…).
Vihje: jos haluat neroksi, kuole alle nelikymppisenä.
Myös moni muu klassikko saa ansaitsemansa noteerauksen Vihavaiselta: Tolstoi, Lermontov, Dostojevski, Gorki (varauksellisen), Turgenjev, Gogol, varmaan
Tšehov; näistä nuoremmista sanataiteilijoista puhumatta-, lausumattakaan.
Tältä nykyisemmältä ajalta muistamme
meikäläisrunoilija Pentti Saarikosken
itäisen laatulausunnon, että Suomi on
itseasiassa länsimaistunut itämaa, ei päinvastoin. Kyllä Pentti tiesi. Miehen toilailut
sopivat ajan pirtaan: tänään tätä, huomenna tuota. Nyt hän nukkuu Heinävedellä
Valamon luostarin kalmistossa, nurkkapaikalla, hyljätyn oloisen kuntan alla. Vain
runsas kuulakärkikynien massa peittää runoilijan kummun pääpuolen

Voimaa ja mahdin tuoksua
Suuriruhtinassuomalaisten
suhtautuminen tsaarinvenäläisiin noudatti samaa kaavaa kuin heidän suhtautumisensa
suomalaisiin: Haistiin siellä, lemuttiin
täällä!
Muuten olisi saattanut mennä paremminkin, mutta idässä inhottiin haisevia
tšuhnia (joitten voista ja palveluista kyllä
pidettiin varsinkin Pietarissa), lännessä
’sama vika Rahikaisella’: ryssät haisevat!
Ja onpa tästä omalla kohdallakin hauska muisto: vuonna –63, kun venäläinen
Juri Gagarin oli tehnyt ihmiskunnan ensimmäisen avaruuslennon (!) (jos paroni
von MÜNCHAUSENIA ei listata) hän tuli

tuon taivaskoukkauksen jälkeen Suomeen,
Vainikkalaan. Kosmonautti Gagarin.
Ei Vostokilla, vaan junalla. Tuolla
venäläisellä russakanmyrkyn värisellä
romiskolla. Ja minä, joka olin silloin
Etelä-Saimaan toimittaja ja häntä lehteni
puolesta vastaanottamassa, uutisoimassa,
niin jo pitkän aikaa ennen junan asemalle
puhkumista tuli niille sijoille haju, ellei
peräti lemu sieltä idästä. Voiman ja mahdin tuoksu enemmänkin kuin valppauden.
Mutta hyvänä Juria pidettiin niin kotona
kuin naapurissa.
Itäraja alkoi rakoilla, ei kaatua. Ei ihme,
että gaspadi Gagarin alkoholisoitui, aloitti
kuolemisensa.

Raja suojaa EU:ltakin
Ei itäraja tykkänään häviä, ei tietenkään, vakuuttaa Vihavainen. Hän lopettelee: ”Suomen itäraja kansoja erottavana
”Kiinan muurina”, jollainen se oli vuosisatoja, näyttää olevan häviämässä. Normaali suvereenien valtioiden välinen raja
tietenkin säilyy, mutta sellaisen me tarvitsemme joka suuntaan, ei vähiten etelään,
josta meitä saattavat pitkällä tähtäimellä
uhata suuremmat vaarat kuin idästä konsanaan.”
Niin: etelässä on EU. Varjelen vartija
sitä.
Tuomo Loikkanen

Suomen Kuvalehden
journalistipalkinto Seppo Konoselle

S

uomen Kuvalehden journalistipalkinnon sai tänä vuonna artikkelitoimittaja
Seppo Kononen.
Palkinnon myöntämisestä päättänyt
raati totesi, että Seppo Kononen on vanhan ajan sivistysjournalisti. Hän lähestyy
vallanpitäjiä pitäen kriittisen etäisyyden.
”Konosen yhteydet ulottuvat Brysselin
huipulta Kaavin perukoille. Kononen tekee loistavaa analyysiä pienistä ja isoista
asioista vauhdikkaalla kynällään: hänellä
on poikkeuksellinen kyky liikkua rehevän
paikallisuuden ja koko maailmaa luotaavan yleisinhimillisen ajattelun välillä.
Hän tarttuu niin koululaisten hyvinvoinnin pulmiin kuin Uruguayn sellutehtaan
ongelmiin.”
Seppo Kononen aloitti työt Savon Sanomain toimituksessa Kuopiossa 1966.
Sen jälkeen hän työskenteli Etelä-Saimaassa ja Pohjolan Sanomissa, kävipä
välillä Ruotsissa metalivalimossa töissä.
Kuopioon hän palasi 1982 ja on sen jälkeen istunut toimituksella monella pallilla: uutistoimittajana, toimitussihteerinä,

Toimittajapelimanni Seppo Kononen.
viikonloppusivujen esimiehenä ja nyttemmin artikkelitoimittajana. Monipuolisesti
asioista kiinnostuneen kirjoittajan tekstiä
löytää lehden muiltakin osastoilta eräpalstasta televisioarvosteluihin. Hän on
saanut aikaisemmin talousjournalismista
tiedonjulkistamispalkinnon.
Kotiseututyössä Seppo Kononen tunnetaan kansanpelimannina muun muassa
Soitinyhtye Savoniassa ja Kuopion pelimanneissa. Hän on Kaavin pitäjäseuran
puheenjohtaja ja Savon kielen seuran hallituksen jäsen.
SK journalistipalkinto jaettiin 37. kerran ja se on suuruudeltaan 5000 euroa.
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Juhani Ahon
perinnepäivä ja -sluuppi

P

apinpoika Juhani Aho saapui purjeveneellä Vennynsä kanssa Iisalmen
satamaan heinäkuun viimeisenä
sunnuntaina. Alun perin kyytinä piti olla
perinnepursi, mutta alus oli jäänyt Kuopioon telakalle. Eletään toivossa, että ”aito”
vene tulee ensi kesänä Aho-päivien aikana samaan paikkaan. Onpa kuiskuteltu,
että purjehdukseen saattaisi osallistua itse
Hjallis Harkimo.
Panu on harjoitellut Jussin polku -tapahtumaa aiemmin vieremäläisten koululaisten kanssa. Tarkoitus on kulkea Juhani
Ahon matkassa Ylä-Savossa alkaen Juhanin syntymäpaikasta, Väärnin pappilasta
Mansikkaniemen kautta Vieremän Kyrönniemeen. Jussin polulla linja-autossa kuultiin Ahon lastu Purjeita kuivaamassa ennen Väärnin pappilan esittelyä. Matkalla
Mansikkaniemeen kuultiin lastu Pikku
Liisasta, ja Risto Pehkonen kertoi Brofeldtien ajoista.
Mansikkaniemessä Venny ja Jussi olivat
mukana maistelemassa marttojen valmis-

Opettaja Risto
Pehkonen
tarttui bussin mikkiin
ja kertoi
Brofeldtien
aikakaudesta YläSavossa.
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tamia muurinpohjalettuja palvilihan kera
– Juhani Ahon herkkuruokaa. Kirjailija
Aarno Kellbergin tarinoita Brofeldtien
ajoista oli kuulemassa muiden muassa
Lauri Tarasti. Iisalmen kaupungin tuore
kulttuurisihteeri Sanna Marin oli pannut parastaan ja järjestellyt Ahon museon
ympäristöön perinnepäivän työnäytöksiä.
Näimme muun muassa päreitten kiskontaa. Päreitä tarvittiin pirtin valaistukseen,
”ennen kuin isä lampun osti”. Kyrönniemen jälkeen suuntasimme Puutarhakylään,
Koljonvirran Koiraniemeen paljastamaan
Juhani Ahon onkikiveä. Retkipäivä päättyi kukkien laskemiseen Juhani Ahon haudalle.

Ahot sluuppailivat
Viipurista Iisalmeen
Juhani Aho oli kauan haaveillut pitkästä
purjehduksesta sisävesillä. Hän kirjoitti
aiheesta matkakertomuksen Nuori Suomi
-albumiin (1893). Haaveen mahdollisti
kauppaneuvos Wilhelm Hackman, joka
lainasi veneen Aholle. Matkakertomus oli
taas korvaus veneen lainasta. Venemallia
tehtiin Viipurissa Hackmanin telakalla ja
myöhemmin Varkaudessa.
Viipurilaisen saksalaissuvun vesa J. F.
Hackman nuorempi oli aateloitu vuonna
1874, ja hän edusti sukuaan valtiopäivillä
1877 – 1906. Ennen purjehdusta Viipurista Saimaan kanavaa pitkin Iisalmeen Wilhelm perehdytti nuorta kirjailijaa purren
ominaisuuksiin.
Saimaan kanavan avajaiset pidettiin
vuonna 1856. Se oli käänteentekevä mullistus Saimaan vesillä. Ennen siellä näkyi

vain kirkkoveneitä, nuottamiesten aluksia,
höyrylaivoja ja lotjia. Nyt tulivat lisäksi
tervahöyryt ja Saimaan proomut.
Venny piirsi kuvan, kun venettä hinattiin kanavassa hevosvoimin. Lauritsalasta suunnistettiin kohti Puumalaa, missä
kirkosta palaavat seurakuntalaiset kirkkoveneissään tervehtivät ja ihmettelivät
purjehtijoita. Vene herätti huomiota, koska
sen tarkoituksena oli markkinointi. Savonlinnassa ihasteltiin ilta-auringon valossa
kylpevää Olavinlinnaa.
Matka jatkui Konnuksen kanavan kautta Kuopioon. Maisemat suorastaan hyväilivät kulkijoiden sielua. Venny ja Tilly
laittoivat syömistä, kun kirjailijan mieli
askarteli uuden tekstin parissa.
”Kymmenen peninkulman luoviminen alkaa ahtailla vesillä ja kestää kolme
päivää… Iisalmen kirkon harja näkyy
Poroveden ylitse, heitäksen ilma taas
eteläiseksi ja kiidättää meitä kotia kohti ja
kohti matkan lopullista päämäärää.” Purjehdus oli mahdollista matalissa vesissä,
koska veneessä oli nostettava köli.

Hackmaneille. Purren runkoa esiteltiin
Kallavesj` 2010 venemessuilla Kuopiossa. Pursi valmistuu kesäksi 2012, jolloin
se lahjoitetaan Hjallis Harkimolle eli näin
pursi ikään kuin palautuu takaisin suvulle.
Matkakertomuksen ympyrä sulkeutuu Harkimossa, joka on ollut tukemassa
näköisveneen rakentamista. Harkimo on
olympiatason purjehtija, ensimmäinen
suomalainen, joka on purjehtinut yksin
kilpaa maapallon ympäri – kaikkiaan kolme kertaa, yhden kerran yksinään Atlantin
ylitse.
Lähteenä Martti Turtolan ja Tarja Lappalaisen äsken ilmestynyt teos: Kansalliskirjailija Juhani Aho (Edico Oy 2011).
Leo Puurunen
Juhani Aho
Kuopion vuosinaan viime
vuosisadan
alussa.

Sluuppi Kuopiossa
Aho oli jo Savo-lehden päätoimittajana Kuopiossa hankkinut ensimmäisen purjeveneensä,
kaksimastoisen sluupin nimeltä
Savo. Brofeldtin veljekset olivat
perustamassa Kuopion Pursiyhdistystä, joka nykyään tunnetaan
nimellä Kuopion Pursiseura.
Vuonna 2009 Saimaan Purret
ry innostui rakentamaan samanlaista perinnepurtta kuin se, jolla
Juhani, Venny ja Tilly olivat purjehtineet. Hankkeen suojelijana
on toiminut Hjallis Harkimo,
joka on äitinsä puolelta sukua
J. Ahon oma sluuppi oli tämän
Barsokevitschin Kallavedellä
kuvaaman purren näköinen.
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Aho-juhlavuoden joululastu
Juhani Aho on kirjoittanut kahdeksan kokoelmaa lastuja. Työryhmä Leo Puurusen johdolla - löysi viisi lastua: Haltian joululahjat, Joulu, Jouluilta talonpojan tuvassa, Joulumietteitä ja Joululle kotiin.
Ryhmä valitsi lastun Joululle kotiin, mikä kuvaa 1870 -luvun puolivälin
tunnelmia Kuopion lyseossa. Lisäperusteluina todettiin, että lastussa 15
-vuotiaalla lukiolaispojalla oli kova ikävä kotiin, Vieremän Kyrönniemeen.
Käsin kosketeltavan tiheä tunnelma nousee hetki hetkeltä ja purkautuu, kun päästään isän lähettämään rekeen viettämään joulua oman perheen luo – ja lopulta omaisten riepoteltavaksi.
Lastu kuvaa samalla elämää kestikievareissa ennen rautatien valmistumista.

O

Joululle kotiin

n ollut elämässä muutamia riemun
hetkiä, joiden muisto vielä vuosien
päästä ajaa veren vanhassa ruumiissa karkeloimaan ja mielen keveänä
liekeh-timään. Kotiinmatka koulusta joululuvalle ensimmäisen syyslukukauden
päätyttyä on yksi niistä, kenties kaikkein
voimakkain.
En luule, että tuohon kotihaluun niin
paljon vaikutti ikävä. Kerran alkuun
päästyä kului aika koulussa jotakuinkin,
varsinkin kun tuli huomaamaan, etteivät
opettajat sentään olekaan hirviöitä ja että
kortteeritädit voivat olla aika ystävällisiä,
välistä kenties ystävällisempiä kuin oma
äiti; ainakin tekivät he parastaan viihdyttääkseen ja voittaakseen luottamusta.
Luulen, että selitys ikävään on haettava
siitä, että kodin kuva oli, niin omituista
kuin se onkin, melkein kokonaan mielestä
kulunut uusien vaikutuksien tieltä. Saattoi esim. välistä tapahtua, etten ollenkaan
muistanut, minkä näköinen äiti oli, kun rupesin häntä ajattelemaan. Veljet ja sisaret
olivat kaikki yhdennäköisiä valkopäitä,
joista en saanut syntymään minkäänlaista
erikoiskuvaa. Tarve täyttää tuolla tavalla
syntynyttä aukkoa oli luultavasti se, joka
voimakkaimmin vaikutti haluun päästä
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Juhani Aho: Lastuja VII

omaisia näkemään.
Kuta lähemmä joulua tultiin, sitä suuremmaksi se halu kasvoi. Ensin siitä vain
joidenkuiden toverien kanssa haaveiltiin,
mutta vähitellen muuttui se koko luokan
yhteiseksi. Enhän kerro mitään uutta, kun
kerron, että ensin luettiin viikkoja, sitten
päiviä ja lopuksi tunteja. Luokan parhaat
matemaatikot olivat jo monta viikkoa ennen laskeneet, montako tuntia, minuuttia ja
sekuntia on siihen, kun ”päästään”. Tulos
kirjoitettiin taulun yläreunaan, mutta täytyi
rehtorin käskystä siitä pyyhkiä, jolloin se
siirtyi taulun takapuolelle, missä eli ja kehittyi päämääräänsä kohti. Joka päivä käytiin sitä siellä muuttamassa ja tarkistamassa. Tuntui siltä kuin olisi suuri voitto
saavutettu joka kerta, kun sataluku muuttui, vielä suurempi, kun se kokonaan
katosi. Silloin pantiin toimeen yleinen
telmiminen luokalla, josta sitten seurasi
ankarat nuhteet. Syy saatiin selville ja
korkeimman omakätisesti tarttui rehtori
jäniksenkäpälään ja pyyhki takapuolenkin
taulua puhtaaksi. – Mutta viimein tempasi
yleinen hurmaus ukonkin mukaansa. Kun
hän viimeisen edellisen päivän aamuna
saapuu rukouksien jälkeen tavalliselle
tarkastusmatkalleen ja huomaa kyynärän

korkuisilla kirjaimilla taululla julistetuksi:
”NYT EI OLE ENÄÄ KUIN 24 TUNTIA JÄLJELLÄ! – ei hän voi olla suutaan
nauruun vetämättä ja hänen täytyy tyytyä
siihen, että luokka ulvoo ilosta hänen antautumiselleen.
Viimein ei ollut tuntia, ei minuuttia eikä
sekuntiakaan jäljellä. Kaikki oli sulautunut suureksi nollaksi, joka jätettiin taululle ammottamaan ja joka siinä tavattiin
vielä kevätlukukauden alussa. Vihurituulena karattiin alas rappuja ja pitkin katuja.
Tuskin oli turkki päälle saatu, kun jo heittäydyttiin rekeen ja ajettiin täyttä laukkaa tullista ulos – siihen aikaan ei ollut
olemassa mitään poliisijärjestyksiä hurjaa
ajoa kieltämässä, ja vaikka olisi ollutkin,
tuskinpa niitä olisi toteltu.
Minua niin kuin kaikkia muistakin oltiin ”omalla” hevosella hakemassa. Vähitellen saavuttivat toiset toisensa ja ennen
ensimmäistä syöttöpaikkaa oli matkue
kasvanut puolikymmentä hevosta käsittäväksi jonoksi.
Oli se omituista matkantekoa! On
vieläkin mahdoton ymmärtää, miten mieliala kaksi vuorokautta, yötä ja päivää,
saattaa pysyä yhtämittaisessa huumauksen tilassa, joka lisäksi vielä kohoamistaan kohoaa. Syöttöpaikoissa oli alinomainen mylläkkä niiden kahden tai
kolmen tunnin kestäessä, jolloin hevoset levähtivät. Eväät levitettiin pöydälle
ja yhteisesti nautittiin. Syödessäkään ei
aina maltettu olla painia lyömättä ja yhtenä mylläkkänä menivät nurkat, pöydän
alukset ja sängyt, vaatteet menivät sekaisin, päällyskengät, hatut, kintaat, huivit,
välistä turkitkin vaihtuivat. Matkalla olisi oltu ohjaksissa, jos olisi saatu, mutta
rengit, joilla oli hyvin vähän luottamusta
näihin herroihinsa, pitivät huolen siitä,
ettei hevosia ajettu viallisiksi. ”Telmikää
keskenänne, mutta antakaa hevosten olla
rauhassa!” Ja me telmittiin keskenämme.
Ei sitä ylämäkeä, jossa ei toisiamme hankeen survittu, ei sitä taloa, jonka kohdalla ei hihkaistu, ei vastaantulijaa, jolle
ei ”heitä” huudettu. Hevoset ja reet olivat yhteisiä. Käytiin vuoroin kutakin koet-

tamassa. Yhteisestä sopimuksesta heittäisi koko poikalauma samaan rekeen,
eivätkä silloin auttaneet renkien vastalauseet eivätkä mitkään. Vanha ruunakin sai
luultavasti ensi kerran eläessään laukkaa
pistää. Se innostui siitä niin, että ei herennytkään, vaan laski yhtä menoaan pari
virstaa ja kaasi lopulta rekensä täyden syvään lumiojaan, josta vasta pitkien potkimisten ja päristelemisten jälkeen selvittiin.
Ja sitä semmoista menoa kesti niin
kauan kuin matkaakin. Matkan teko oli
käynyt niin pääasiaksi, että sen määrää ei
joudettu ajattelemaan, ennen kuin kirkon
harja alkoi kuumottaa metsän takaa. Mutta silloin sai kaikki muu väistyä. Toverit
ymmärsivät asemansa ja poistuivat reestäni. Nahkaset ja tyynyt asetettiin järjestykseen, minut peitettiin niiden sisään,
ja sen tehtyään vetäytyivät he omiin rekiinsä kukin. Säälittivät he minua vähän
nuo, joilla, Kajaanista ja sen takaakin
ollen, vielä oli toiset puolet matkaa
edessään. Olisi säälittänyt enemmänkin,
elleivät tutut paikat olisi kokonaan mieltäni kiinnittäneet. Se oli tuollaista naurun ja
itkun sekaista sanomattoman suloista tunnetta, joka sydänalassa ensin kuin syttyy
palamaan, niin että melkein polttaa, ja sitten niin merkillisesti haalistuu, kuin olisi
sen päälle metoista vuodatettu. Että siinä
todellakin nyt oli silta… ja kamreerin talo
ja kauppapuoti… ja kirkko ja iso pappila
ja sen riihet… että tuo aita ja tuo veräjä…
ja tuolla koti, tuossa koti, tässä koti! Isän
kamarin ikkunassa näkyy kasvoja ruudussa kiinni… nyt ne katoavat… nyt lentää
pors-tuan ovi auki… sieltä syöksevät
pihalle… toisia tupruaa kyökin ovesta ja
tuvasta. Nahkaiset reväistään päältäni,
yksi nostaa jaloista, toinen kannattaa turkin kauluksesta, kolmas vyöstä riuhtoo…
nauretaan, hihkutaan, koira haukkuu, porokello älisee ruunan pudistaessa valjaita
– se on kaikki, sanalla sanoen, niin suloista epäsointua, sellaista niin kaunista kakofoniaa, että olisi turha yritys saada siinä oma ääni kuuluville, jonka vuoksi en
yritäkään enää jatkaa.
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Tunnustusta Väärnin pappilan Minna-emännälle

Kettusesta Savonmuan Hilima

S

avonmuan Hilimaksi nimettiin 21.11.
kirjailija Minna Kettunen, 43 Lapinlahdelta. Tätä nykyä hänet ehkä tunnetaan
parhaiten Väärnin pappilan emäntänä.
Vanhan pappilan remontointi ja kunnostus
toimivaksi kulttuurikohteeksi on herättänyt laajalti huomioita ja kiitosta. Juhani
Ahon-juhlavuoden merkeissä pappilassa
on pidetty tilaisuuksia ja kesällä esitettiin
Juhani Ahon Papin rouva-romaania dramatisoituna.
Minna Kettunen on syntynyt Säyneisessä ja käynyt koulunsa Juankoskella.
Hän on kirjoittanut useita elämänkerrallisia ja historiallisia teoksia mm. saarnaaja
Aku Rädystä ja Halosten taiteilijasuvusta.
Savonmuan Hiliman valitsevat vuosittain Savon Sanomain toimituksen
miestoimittajat. Minna Kettunen on järjestyksessä 41. arvonimen saaja.

Minna Kettunen, Värnin pappilan ehtoisa
emäntä, Savonmuan Hilima vm. 2011.

Tuulen tuulemaa
Tuulentie tulee järveltä päin,
se laineita läikyttelee,
ja hentoa kortta kaislikon
vihurilla se säikyttelee.

Se nousee rinteille ja niityn luo.
Mutt mahda ei puroselle,
joka kivien välissä solistessaan,
vain ilakoi tuuloselle.

Se on aalloista irti ja levähtää,
minä mietin missä sen määrän pää.
Se kulkee minne haluaa.
Ei pysähdy, menee vaan.

Puron reunalla riippuvat rentukkarivit,
voivat peilailla purosen veessä.
Mehiläiset saavat kukista juoda
ja nauttia niiden meestä.

Se tarttuu koivujen runkoihin,
ja leppien lehdet vie tanssiin.
Vain latvoista kuusia koskettaa.
ja pyytää honkia valssiin.

Kas niinkin voi käydä, että pienempi
saa suuremman hämilleen.
Niin ainakin nyt, kun tuulonen
sai pärskeistä ”nenälleen”.
Anja Karttunen huhtikuu 2009
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Juhani Ahon köökin
innoittamia maistiaisia

Y

lä-Savossa kesäjuhla ei tunnu
täydelliseltä ilman ilmassa leijuvaa muurinpohjaletun paiston hajua. Sentään emäntien ei enää tarvitse
pyllöttää muuripadan päällä pyyhkien huivinnurkkaan savussa vettä vuotavia silmiä.
Paistamisen helpottamiseksi on kehitetty muurikoita ja kaasupolttimoita. Tosin
naatiskelijat edelleen pitävät parhaina pitsireunaisia herkkuja, joissa maistuu savun
aromi.
Miten ja milloin muurlettujen (kuten
alkuperäinen nimi lausutaan)
pyykkipadassa paistamisen tapa Ylä-Savossa sai
alkunsa, siihen eivät perinneruokakirjatkaan anna täsmällistä vastausta. Yksi selitys on alkukesällä käytettävissä ollut runsas maitomäärä. Ulkoistettu letunpaisto
oli maalaistalon oma ruuanvalmistusinnovaatio. Pyykkipata oli talon suurin paistoastia, siinä sangollinen ”juurta” paistui
pitsireunaiseksi keoksi joutuisasti. Työ oli
hauskempaa kuin hellan päällä ähertäminen eikä sisälle tullut käryä eikä
kuumuutta. Lapsille letunpaiston
seuraaminen ja maistiaisten odottaminen oli juhlaa.
Muurlettuja tehtiin juhannuksen
kahtapuolta, myöhemmin kesällä naisilla oli muita kiireitä ruuanvalmistuksessa.
Ohrajauhoista
tehdyt letut ovat ruokaisia, kun
sipaistiin voita päälle, käärittiin
rullalle ja syötiin maidon tai marjasopan kanssa. Letut olivat tavallista eväsruokaa.
Ehkäpä joku kääräisi letun
sisään viipaleen saunapalvilihaa,

joka oli maalaistalon tavallisin leikeliha.
Marjojen ja hillojen käyttö lettujen täytteenä on myöhempää hapatusta.

Pikku-Liisan eväät
Kirjailija Juhani Ahon lapsuudesta kertovista lastuista löytyy
ajoitusta
muurinpohjaletuille. Kappalaisen Theodor
Brofeldtin perhe asui 1860-luvulla Lapinlahdella Väärnin pappilassa. Jussi-poika
syntyi 1861 ja perheen muuttaessa Vieremälle hän oli nelivuotias.
Tuon ikäinen muistaa tärkeitä asioita ja
henkilöitä. Yksi heistä Väärnistä oli hoitaja Pikku-Liisa, josta kirjailija myöhemmin
kertoo samannimisessä lastussa. Iäkkään
hoitajan kärsivällisyys rasavilliä poikaa
kohtaan oli loppumaton. Kerrankin poika
sai luvan hypätä villavakkaan ja aiheuttaa
lepereiden selvittämisessä Liisalle koko yön
kestäneen urakan.
Vieremän pappilassa Liisa tulee tervehtimään ja poika sai maistella lohturuokana

Ruisleivän voimalla suomalainen
on kestänyt huonot ajat. Yltäkylläisyyden keskellä sitä on vara
hyljeksiä. Kuva: Tere. S. Tolvanen
Savolainen keittokirja
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Ylä-Savossa kannattaa pitää
kiinni muurilettuperinteestä.
Kuva: Tere. S. Tolvanen
Savolainen keittokirja
hänen eväitään: ohralettuja ja
palvattua lihaa, linkkuveitsellä
Liisa viiltää voita lettujen päälle
”- mikä kaikki kutsuu kielelleni veden vielä viiden vuosikymmenen takaa.
Hänen
vaatteissaan oli sama savupirtin
suloinen tuoksu mikä ennenkin - - - Minulle jäi hänestä
ainaisena muistona elinaikainen
mieltymys savupirtille tuoksuviin vaatteihin ja ohralettuihin
ja palvattuun lihaan, ja minun
rinnassani läikähtää lämpimästi
yhä vieläkin joka kerta kun minua vastaan tulee pikkuinen vanha vaimo, sukkaa kutoen, kontti
selässä ja lipokkaat jalassa ja
niskassa laiha saparopalmikko. ”
Juhani Ahon mieliruuaksi tulkittua
ruokamuistoa tuoreutettiin viime kesänä
Ylä-Savon kotiseutumuseon pihassa. Martat olivat saaneet siitä vinkin Ylä-Savon
kirjoittajayhdistys Panun puheenjohtajalta Marjatta Voutilaiselta. Tarjolla oli
Kankaan ja Taipaleen marttojen paistamia
muurinpohjalettuja, joiden sisään oli rullattuna viipale palvilihaa. Ihan kotisaunassa
palvattua ei sentään, vaan vastaava tuote oli
peräisin Väisäsen kotilihasta Taipaleesta.
Maistajien arviot olivat puheenjohtaja
Elvi Komulaisen mukaan
myönteisiä,
joten ehkäpä ”Jussin lettuja” kokeillaan
ensi kesänäkin. Kannatettava ajatus, olisihan tässä kirjallisen silauksen omaava idea
yläsavolaisiin ruokatarjoiluihin.

Kannikan tarina
Juhani Aho otti hatun päästä jokapäiväisen leivän edessä. Hän ymmärsi kovan
kannikan arvon. Viimeiset nälkävuodet
Suomessa koettiin hänen lapsuusaikanaan
1860-luvulla. Pappilassa kiersi kerjäläisiä
pyytämässä ruokaa. Keittiössä kiehui hellalla suuri pata ruskeaa velliä. Siitä annettiin
puukulhollinen jokaiselle pyytäjälle. Lap-
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hyljeksiminen on lyhytnäköistä. Leivässä
on myös arvokkaita kuitua, vitamiineja ja
kivennäisaineita. Varsinainen hiilihydraattiriski suomalaisille ovat osuuttaan lisänneet
vaaleat leivät, pastat ja pitsat, joissa ennen
vanhaan sanottiin olevan ”tyhjiä kaloreita” .
YK:n pääsihteeri Ban Ki Moon muistutti seitsemännen miljardin ihmisen syntymäpäivänä lokakuussa, että maailmassa
on paljon ruokaa ”mutta siitä huolimatta miljardi ihmistä menee nälkäisenä nukkumaan
joka päivä”. Pitkällä aikavälillä maapallon
resurssit tuskin riittävät kasvavan väestön
ruokkimiseen länsimaisella liharuualla.
Saman epätasa-arvon voi lukea Ahon
tekstistä sata vuotta sitten. ”On niitä joille
työ on huvi ja jokapäiväinen leipä sen huvin
palkka, on toisia joille työ on tuska ja vaiva
ja leipä sen palkka. Edelliselle on leipäpalanen suun täysi ravintoa, jonka ohimennen ostaa tai ostattaa, jälkimmäiselle koko
ravinto ja sen hankkiminen elämän työ ”.
suusmuistossa pikkusisko antaa voileipänsä
nälästä heikentyneelle kerjäläistytölle, jonka ahmiminen päättyy surkeaan läkähtymiseen.
Hääviä ei ollut kylmään metsään peltonsa raivanneen uudistilallisen leivän saanti. Kantoja ja kiviä oli pitänyt penkoa,
siemen oli ostettava velaksi. Vasta vuoden
kuluttua kylvöstä voi leikata satoa ellei lumi
ollut painanut, hanki märättänyt, sateet
lyöneet lakoon tai halla vienyt satoa. Riihi
oli pitänyt rakentaa, elo puida ja jyvät jauhaa käsikivillä. Jokainen vaihe voi epäonnistua ja tietää nälkää perheelle.
Tuosta kaikesta on aikaa hiukan yli sata
vuotta, neljän sukupolven verran. Ruokaa
ei edelleenkään riitä tasaisesti kaikille. Läntisissä teollisuusmaissa ongelma on liikalihavuus ja sen mukanaan tuomat sairaudet,
kehitysmaissa nälänhätä. Suomikin kuuluu
jo niihin maihin, joissa ihmisillä on varaa
vehdata ruuan kanssa.
Nykyisessä muoti-ilmiössä karppauksessa leipää ollaan hylkäämässä hiilihydraattien takia. Tarvittava energia saadaan
rasvaa sisältävistä lihoista ja maitotaloustuotteista.
Suomalaisen kokojyväleivän

Lastuja leivoksella
Iisalmen kultuurikeskuksen kahvilassa
voi nauttia kahvin kanssa makean suupalan
Juhani Ahoa muistellen. Monien muiden
merkkihenkilöiden tapaan kirjailijalla on nimikkoleivos, jonka suunnitteli juhlavuodeksi kondiittori Katja Kärkkäinen kotileipomo Kanasessa Iisalmessa.
Perheessä säilyneiden tietojen mukaan
Juhani Aho herkutteli mieluusti lakkahillon
kanssa tarjotulla jäätelöllä. ”Syltiksi ” lak-

kahilloa Savossa joskus nimitettiin. Jäätelö
oli luultavasti kotona jäätelökirnussa valmistettua - keittokirjoista eikä niin vanhoistakaan vaan 1950-luvulta! - löytää ohjeen.
Paksusta kermasta ja kananmunasta tehtynä,
aidolla vaniljalla maustettuna kotijäätelö
maistuu ihanalta, mutta kahvileivän tarvetta
kahvilakäytössä se ei tietenkään täytä.
Katja Kärkkäisen suunnittelemassa leivoksessa on kääretorttupohja, marenkikerros ja täytteenä lakka-kermatäyte, kuorrutuksena valkosuklaalla maustettu kreemi.
Tekijän mukaan valmistus on aikaaviepää,
sillä kerrosten on välillä annettava tekeytyä ”yön yli”. Kuorrutus tehdään kastamalla
leivos kuumaan kreemiin. Päällä koristeena
on suklaalastuja , jotka viittaavat –tottakai!
– lastuihin eli kirjailijan lyhyisiin kertomuksiin.
Leivosta oli juhlavuonna tarjolla
syyskuussa Kulttuurikapustassa, ja jatkossa
sitä on saatavissa tilauksesta. Kahvikupin
ja leivoksen ääressä voi ajatuksissa hakea
kontaktia vastapäisessä Kirkkopuistossa
ajan merkkejä tarkkailevaan lehtimies-kirjailijaan.
Eila Ollikainen
Lähteitä: Juhani Aho: Lastuja IV ja VII,
Muistatko?
Kokeilunhaluinen
herkuttelija
voi
kokeilla kotona
Juhani Ahon leivoksen valmistusta netistä löytyvällä ohjeella

www.hs.fi/ruoka/resepti/artikkeli

Tuula Ollilasta Kotosen kummi
Kotiseutuliiton pirteälle tunnuskuvalle,
varpuselle on etsitty kesän aikana nimiehdotuksia. Sopivimmaksi ehdotuksista katsottiin
Kotonen, kerrotaan Kotiseutupostin 5/2011
numerossa.
Kotosta ehdottivat Tuula Ollila Kuopiosta
ja Arimo Helmisaari Yläneeltä. Tuula Ollila
on pitkän linjan kotiseutuihminen, toiminut
mm. Tervo-Seurassa ja Savon kielen seurassa,
jonka johtokunnan jäsen hän myös on.
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Kotiseutuneuvos Anna-Liisa Happonen
ja Hannakaisa
Heikkinen
(vas.) onnittelevat uutta
puheenjohtajaa MarjaSisko Pihliä.

Marja-Sisko Pihl valittiin Pohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten puheenjohtajaksi

J

uankoskelainen Marja-Sisko Pihl
valittiin Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton puheenjohtajaksi 19.11.
pidetyssä syyskokouksessa Varkaudessa.
Hän on Juankosken kulttuurihistoriallisen
seuran puheenjohtaja.
Kaksi vuotta liiton hallituksen puheenjohtajana toiminut Hannakaisa Heikkinen Kiuruvedeltä halusi jättää tehtävän
perhesyiden vuoksi.
Uusina jäseninä hallitukseen valittiin
Seppo Kononen Kaavin pitäjäseurasta,
Veli-Matti Sormunen Lapinlahti-seurasta ja Raimo Jalkanen Rautalammin kulttuuriseurasta sekä asiantuntijajäsenenä
Marianna Falkenberg Kuopion Isänmaallisesta Seurasta.
Varajäseninä jatkavat Ritva Kokander
Savon kielen seurasta, Matti Töyräs
Kotiseutuyhdistysten
liiton syyskokouksen
osanottajia edessä
Sanna Koponen
Peuran museosäätiöstä Rautalammilta sekä Seppo
Kononen Kaavin
pitäjäseurasta.
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Nilsiän kotiseutuyhdistyksestä ja Pirjo Hänninen Tervo-seurasta. Toiminnantarkastajana jatkaa Raimo Sikanen
Varkaus-seurasta, varalla Seppo Hallman Tuusniemen kotiseutuyhdistyksestä.
Kokous hyväksyi liiton strategian vuosille 2011-2015, toimintasuunnitelman ja
talousarvion ensi vuodelle.

Avustusten käyttö puhuttaa
Eniten keskustelua herätti Olvi-säätiön
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitolle osoittaman lahjoituksen käyttö.
Säätiö on lahjoittanut pohjoissavolaisen
kotiseututyön tukemiseen 50 000 euroa.
Säätiö toivoo avustuksista päätettäessä
Ylä-Savosta tulevien hakemusten asettamista etusijalle, mutta yhtälailla muun maakunnan kotiseutuyhdistysten hankkeita

tuetaan. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liittoon kuuluun tällä hetkellä 22 jäsenyhdistystä.
Keskusteluissa mm. todettiin kotiseutuyhdistysten olevan niin vähävaraisia,
että esimerkiksi EU-hankkeita ei rohjeta
käynnistää niiden vaatiman omavastuuosuuden takia, missä liitto voi ojentaa nyt
auttavan käden. Liiton jakamiin maakunnallisiin tunnustuksiin kuten Vuoden kotiseututeko, kotiseutujulkaisu ja kotiseutupolku voidaan liittää rahallinen osuus.
Liiton kevätkokouksessa maaliskuussa hyväksytään ohjeet avustuksen
hakemiselle ja jakamiselle. Kotiseutuyhdistysten aktivoimiseksi myönnetään vielä
tänä vuonna 500 euron avustus vuoden
2012 toimintasuunnitelmaa vastaan.

Sammesta sellun korvike
Syyskokouksen osanottajat tervetulleeksi toivottanut kaupunginjohtaja Hannu Tsupari mainitsi, että perinteisen teollisuuden vakavista näkymistä huolimatta
uutta kehitystä Varkauteen kaavaillaan.
Yhtenä mahdollisuutena mietitään viitostien matkaajien pysäyttämistä Varkauteen kalanviljelyä ja jalostusta esittelevän
kohteen avulla. Viisi vuotta sitten aloittaneen Carelia Caviar Oy:n vuosituotanto
sammen mätiä on 12 000 kg ja äskettäin
aloittaneen
SavoKala Oy:n tavoite
500 000 kg kalatuotteita.
Synergia yritysten kesken toimii siten,
että edellinen kasvattaa, jälkimmäinen jalostaa teurastetun kalan. Kaikki mäti on
peräisin teurastetusta kalasta, epäeettistä
lypsämistä ei tehdä. SavoKala jalostaa
myös järvikalaa.
Muutamissa varkautelaisissa ravintoloissa on tarjolla sampiruokia. Syyskokouksen osanottajat saivat maistella
Ravintola Tyyskänhovin lounaspöydässä
erinomaista kylmäsavustettua sampea.
Savustetun sammen vähittäiskauppahinnassa 40 euro/kg hinta ja laatu ovat

Hallituksen puolesta toivottavat onneaSirpa Ollikainen Varkaudesta ja Eila
Ollikainen Kuopiosta.
varsin kohdallaan. Suolatun mädin kilohinta on 3000 euroa, mutta sitäkin saa ostaa maistiaiskokoisessa purkissa.
Teksti ja kuvat: Jukka Lappalainen

Syyskokouksen osanottajat saivat maistella
varkautelaista erikoisuutta, savustettua
sampileikettä. Lounaspöydässä Anna-Liisa
Happonen, Tarja Itkonen ja Seppo Kononen.
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Kotiseutuliiton hallitus sai Kirsi
Moisanderista puheenjohtajan

H

Kirsi
Moisander johtaa
Kotiseutuliiton
hallitusta.
Kuva:
AnnaMaija
Halme

allintojohtaja Kirsi Moisander on
valittu Suomen Kotiseutuliiton hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Jyväskylän yliopiston hallinnollisena johtajana työskentelevä Moisander on ollut
liiton hallituksen jäsen vuodesta 1997
lähtien. Sitä ennen hän oli liiton valtuustossa vuodesta 1994 lähtien.
Moisander on aktiivinen kotiseututoimija erityisesti kotipaikkakunnallaan Leppävirralla sekä Pohjois-Savossa. Hän on
ollut mm. perustamassa Pohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten liittoa ja kotiseutuyhdistys Sorsakosken Seurala ry:tä. Vuonna 2000 hän toimi Pohjois-Savon liitossa
Tuhatvuotinen Savo -juhlavuoden projektipäällikkönä.
Liiton varapuheenjohtajiksi valittiin Jyväskylän yliopiston museologian professori Janne Vilkuna ja aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen Vuokatista.
Valtiosihteeri Raimo Sailas ja Turun yliopiston dosentti Rauno Lahtinen
valittiin liiton hallituksen jäseniksi kolmen vuoden jatkokaudelle. Lisäksi hal-
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litukseen valittiin ympäristökasvatuksen
väitöskirjaa parhaillaan valmisteleva hämeenkyröläinen vararehtori Annukka
Alppi.
Henkilövalinnat tehtiin Kotiseutuliiton
valtuuston kokouksessa Helsingissä 3.
joulukuuta. Liiton puheenjohtajana toimii
professori Pekka Laaksonen. Hallituksessa jatkavat kautensa loppuun erityisopettaja Marja Lepola Hämeenkyröstä,
maakuntamuseonjohtaja Henri Nordberg
Torniosta ja tietokirjailija Harri Turunen
Oulaisista.

Kotiseutuidentiteetti
keskiössä
Kotiseutuliitto paneutuu ensi vuonna
entistä perusteellisemmin kuntaliitosten
vaikutusten seuraamiseen. Järjestöä kiinnostaa erityisesti kuntaliitosten merkitys liitoskuntien asukkaiden kotiseutuidentiteetille.
-Nyt on tärkeää kehittää paikallisten
yhdistysten yhteistyötä ja toimintakykyä
muuttuvassa kuntakentässä, Kirsi Moisander toteaa.
Vuonna 2013 päivät järjestetään Seinäjoella ja vuonna 2014 Hämeenlinnassa.
Suomen Kotiseutuliitto on etenkin
paikallista kulttuuriperintöä ja kotiseututoimintaa vaaliva keskusjärjestö, jonka
jäseninä on 634 kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystä, lukuisia alueellisia kotiseutujärjestöjä, kaikki maakuntien liitot,
lähes joka kolmas Suomen kunnista sekä
lukuisia valtakunnallisia järjestöjä.
Keskusjärjestönä Kotiseutuliitto huolehtii jäsenyhteisöjensä toimintavalmiuksien
kehittämisestä.

Kotiseutuliitto on
kotiseutuväen selkätuki

S

uomen Kotiseutuliittoa
voi onnitella – monellakaan
keskusjärjestöllä
tässä tuhansien yhdistysten
maassa ei ole yhtä lämpimiä
ajatuksia mieleen tuovaa
nimeä. Sulkeehan koti-seutu-liitto sisäänsä sen, mikä
Seitsemän veljeksen loppuluvussa laajentui Eerolle
”kotiseudun koko kuvaksi, sen ystävällisiksi äidinkasvoiksi”.
Omaa keskusjärjestöä eivät kotiseutuihmisetkään välttämättä koe läheiseksi.
Liitto on kotiseutu- ja kyläyhdistysten,
kuntien, maakunnallisten ja valtakunnallisten organisaatioiden yhteisjärjestö
kuten mahtavampikin esimerkki tämä
Euroopan Unioni. Maahantuloluukulla
tituleerataan eeuu-kansalaiseksi, mutta
sellainen on vasta – ja silloinkin välillisesti - kun oma taustajärjestö (=valtio)
on hyväksytty jäseneksi.
Kotiseutuliitto yksi suurimpia vapaaehtoisia kansalaisliikkeitä, siihen kuuluu
järjestöjensä kautta noin 200 000 suomalaista. Yhteisöjäseniä, joiden kautta henkilöjäsenet lasketaan, on 890. Jäseninä on
kolmannes kunnista ja kaikki maakuntien
liitot. Sadan ruotsinkielisen yhdistyksen
keskusjärjestö on Svenska Hembygsförbund.

Kolmesti perustettu
Järjestäytynyt kotiseututoiminta on yli
sata vuotta vanhaa, ensimmäinen paikallinen kotiseutuseura perustettiin 1894
Lohjalla kotiseutututkimuksen uranuurtajan Robert Boldtin aloitteesta. Tosin
samoja tavoitteita ajavia, mutta hiukan eri

Liiton tunnuksen on suunnitellut 1972 heraldikko Olof
Eriksson. Tunnuksen kuusi
heraldista linnaketta kuvaavat yhteiskunnan suunnitelmallista kehittämistä,
johon kotiseututyö vaikuttaa. Keskustan kukka kuvaa
luontoa ja sen suojelua.
tavoin painottavia yhdistyksiä perustettiin ympäri maata, esimerkkinä vaikkapa Kuopioon Isänmaallinen Seura 1883
”edistämään ja tekemään tunnetuksi Savon maakunnan paikkakuntien ja kansanperinteen tutkimusta”. Tavoite lienee ollut kyllin kattava ja mukana niin vahvoja
kulttuuripersoonallisuuksia ettei tukea
muualta kaivattu.
Valtakunnallisen kotiseutuyhteistyön
aloitti 1908 Suomen Kotiseutututkimuksen keskusvaliokunta. Sen toiminta
kuitenkin hiipui ja lakkautettiin ennen
sotia. Välillä yhteistyötä hoiti Talonpoikaiskulttuurisäätiö, jonka vaikuttavista
perustajahahmoista muistetaan mm. akateemikko Kustaa Vilkuna.
Sotien jälkeen Suomessa vallitsi suuri innostus kotiseututoimintaa kohtaan.
Nykymuotoinen Kotiseutuliitto ry perustettiin kotiseutuväen neuvottelupäivillä
25.5.1949 Tammelassa. Liiton tehtäväksi
tuli johtaa ja ohjata kotiseututyötä ja toimia alan järjestöjen keskuselimenä.
Kotiseutuliiton säännöissä määritellään
tehtäviksi monimuotoisen suomalaisen
kulttuurin ja paikalliskulttuurin arvostuksen edistäminen ja toimiminen kotiseututyön etujärjestönä. Liitto vaikuttaa
lainsäädäntöön ja hallintoon kotiseutu-
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toiminnan edellytysten tukemiseksi sekä
elinympäristön laadun ja ihmisten viihtyvyyden parantamiseksi.
Kotiseutuyhdistyksiä on patisteltu samaan rooliin seutu- ja paikallistason suunnittelussa. Täytyisi osata vastata, kun kunnanvirastosta kysytään mielipidettä ja
varsinkin silloin, kun ei kysytä!
Johto antaa kasvot nykyaikaiselle kotiseututyöllekin. Kotiseutuliiton puheenjohtaja fil.lis. Pekka Laaksonen (hänet
valittiin Turussa vuosikokouksessa jatkamaan), hallituksen puheenjohtaja arkkitehti Heikki Kukkonen ja pääsihteeri
Lasse Saressalo ovat kysyttyjä luennoitsijoita kotiseutuyhdistysten tilaisuuksiin.
Koulutusta järjestetään kotiseutututkimuksesta, kotiseutuarkistojen hoidosta,
kulttuuriympäristöjen vaalimisesta sekä
koti- ja kaupunginosajulkaisujen tuottamisesta.

Kotiseutupäivät Mikkelissä
Parhaillaan on menossa kotiseutuarkistojen hoitoa käsitteleviä koulutustilaisuuksien sarja. Niitä pidetään maakunta-arkistojen yhteydessä. Näitä alueen
historiaa säilyttäviä virallisia arkistoja
tavalliset ihmiset tuntevat heikosti. Ensi
kesänä on erinomainen mahdollisuus
tutustua Mikkelin maakunta-arkistoon
valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä 2-5.8.2012. Teemana on lupaavasti
”Kivikaudesta digiaikaan”. Kannattaa tutustua etukäteen ohjelmaan ja varata aikaa
osallistumiseen.
Kotiseutupäivät ovat kotiseutuväen
vuotuinen päätapahtuma vuosikokouksineen. Varsinkin päivien ohjelmaan kuuluvia retkiä on kiitelty asiantuntevuudesta.
Isännyysvuoro kunnalle tai kaupungille
myönnetään kolme vuotta etukäteen.
Seuraavat kotiseutupäivät pidetään Seinäjoella 2013 ja Hämeenlinnassa 2014.
Kotiseutuliitto julkaisee yhdessä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (Ko-
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tus) ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
(SKS) kanssa Hiidenkivi –lehteä. Lehden aihepiirit ovat historian, suomen kielen ja kirjallisuuden, kulttuuriympäristön,
kansanperinteen ja kultuurintutkimuksen aloilta. Hiidenkivi nauttii arvostusta
suomalaisena kulttuurilehtenä ja se sai
opetusministeriön kulttuurilehtien laatupalkinnon 2009.
Kotiseutuliitossa ylintä päätäntävaltaa käyttää kotiseutupäivien yhteydessä
pidettävä vuosikokous. 30-jäsenisessä
valtuustossa on yksi edustaja jokaisesta
maakunnasta (Pohjois-Savosta Eila Ollikainen Kuopio, Etelä-Savosta Pia Puntanen Mikkeli).

Tunnustuksia ja palkintoja
Kotiseutuliitto jakaa julkisia tunnustuksia. Tänä vuonna Vuoden kaupunginosana palkittiin Someron Häntälän kyläyhdistys maaseutumaisen asuinpaikan
hyväksi tehdystä työstä. Vuoden kotiseututeko- palkinnon saivat Tuusula-Seuran
paikkakuntana sotilasmuistoja esittelevästä kulttuurikierroksesta ja Käpylä
-Seura Helsingistä kunniamaininnan
vanhusväestön hyvinvoinnin edistämisestä. Vuoden kotiseutupolkuna palkittiin
Mäntsälä-Seuran 18 kulttuuripolkua. Paras kotiseutukirja julkistettiin Turun kirjamessuilla 450 vuotta täyttävän Äijälän
ratsutilan historia Lohjalta.
Kotiseutuliitto organisoi eurooppalaisen rakennusperintöpäivän viettoa
syyskuun alussa, huolehtii seurantalojen
korjausavustusten jakamisesta sekä vaikuttaa EU:n ja Europa Nostran –palkintojen jakamisessa.
Kotiseutuliiton myöntämistä tunnustuksista korkein on ansiomitali; jaossa
on myös kultaisia, hopeisia ja pronssisia ansiomerkkejä. Niitä voivat ehdottaa
kotiseututyössä ansioituneille henkilöille
kotiseutuyhdistykset.
Eila Ollikainen

”Näkymätön Viänänen” on näkynyt kohta 40 vuotta

Sarjakuvantekijöitä Savosta
S
uomalaisen sarjakuvan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Kuopion taidemuseo tuo esille pohjoissavolaisten sarjakuvataiteilijoiden tuotantoa. Yllättävän
monta heitä löytyykin. Pää pyörällä!näyttelyn taiteilijat ovat Jyrki Heikkinen
(Kuopio), Reijo Kärkkäinen (Kuopio),
Jyrki Nissinen (s.Vieremä), Pentti Otsamo
(Maaninka), Jope Pitkänen (Suonenjoki)
ja Petteri Tikkanen (Iisalmi).
Savolaiset sarjakuvantekijät ovat ansioituneita ja palkittuja tekijöitä. Heidän
töitään on nähty niin valtakunnallisissa
kuin kansainvälisissä tapahtumissa ja ennen kaikkea suurelle yleisölle tutuimmassa ympäristössä eli lehtien palstoilla.
Asuminen Kehä Kolmosen ulkopuolella ei ole työssä haitta, pikemmin päinvastoin. Helsingissä on kavereita ja työtä mutta myös kosolti turhia houkutuksia, kuittaa
Jope Pitkänen avajaisten yhteydessä
haastattelussa. (Silmukka 20.10.2012 ).
Piirtäjän työpöytä voi sijaita vaikka Suonenjoen
Mansikkamäentiellä.
Tärkeimmät ovat kynä ja ideat, mistä tekijä niitä ammentaneekin.
Jorma ”Jope” Pitkäselle ovat löytyneet
lähempää. Itseoppinut somistaja- piirtäjä
alkoi 1970-luvun alussa piirtää sarjakuvaa
työttömästä savolaisesta kirvesmiehestä
Näkymättömästä Viänäsestä, jonka vaikutusmahdollisuuksia kuvaa hahmoksi
jäänyt hatunreuhka. Uskollinen toraileva
toveri mökissä on akkapahanen. Lempin hahmoa piirtäjä on käyttänyt sittemmin
muissakin sarjoissa.
Suomessa lamat ovat seuranneet toistaan ja sixpakit pullistuneet täyspattereiksi.
Viänäsen savonmurteiselle
anarkismille on riittänyt tilaus-

ta kohta neljäkymmentä vuotta.
Näkymätön Viänänen näkyy lukuisissa
paikallislehdissä, mm. Savon Sanomissa
sarjakuva on ilmestynyt 1980-luvulta
lähtien. Edelleenkään Viänänen ei jouda
eläkkeelle kuten ei tekijänsäkään.
Toiset Pää pyörällä!-näyttelyn savolaiset sarjankuvantekijät ovatkin sitten
nuorempaa polvea ja cityhenkisemmän
sarjakuvatyylin edustajia. Petteri Tikkanen (s.1975) palkittiin viime vuonna
Sarjakuva–Finlandia-palkinnolla, ja hän
piirtää City-lehteen. Pentti Otsamo on
palkittu Puupäähatulla, urheilua harrastavat sarjakuvan lukijat muistavat hänet.
Alun perin pohjoissavolaisia sarjakuvataiteilijoita johdatteli yhteen PohjoisSavon taidetoimikunnan julkaisema Minna ja miehet –sarjakuva-albumi (2010).
Pää pyörällä!
–näyttely on
avoinna Kuopion taidemuseossa
5.2.
2012 saakka.

Pää pyörällä!
Jope Pitkäsen
näyttelyjuliste oik. Alla
Näkymätön
Viänänen Savon Sanoman
sivulta.
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Savonia -ehdokkaat
esiteltiin Kirjakantissa

K

uopiolaisen kirjallisuusviikon Kirjakantin uudistuneeseen ohjelmaan
kuului myös Savonia –kirjallisuuspalkinnon ehdokkaiden esittely ja esiintyminen
yleisötilaisuudessa 18.11.
Savonia –palkinto otti askeleen kaupallisempaan suuntaan, ovathan ehdokaskirjat ikäänkuin ”ehdolla” myös joulun
kirjasesonkiin, mikä vaikuttaa järkevältä
ratkaisulta. Yleisö ainakin vaikutti pitävän
nuoren kirjailijapolven esiintulosta.
Palkintoraati luki 71 palkinnon piiriin
kuuluvaa ja vuonna 2011 ilmestynyttä
kaunokirjallista teosta, joiden tekijöillä on
kosketuskohtia Savoon tai savolaisuuteen.
Savonia-palkintoraati luonnehtii lyhyesti ehdolle asetettuja teoksia.
Karo Hämäläinen: Erottaja, WSOY.
Rahamaailman sisäpiireissä taitavasti
liikkuva trilleri huijaukseksi muuttuneesta rahanteosta, jonka seurauksena koko
maailmantalous on sekaisin.
Hämäläinen (s. 1976) on syntynyt Mikkelissä, asuu Tampereella , monipuolinen
kirjallisuuden ammattilainen.
Marko Kilpi: Elävien kirjoihin, Gummerrus. Romaani on tarkka kuvaus rikollismaailmasta ja poliisin toiminnasta. Se
on suomalaisen rikoskirjallisuuden huippua ja samalla yhteiskunnan rakenteita
valottava, kantaa ottava teos.
Kilpi (s.1969) on kuopiolainen vanhempi konstaapeli, ja ollut aikaisemmin Finlandia- ja Savonia palkintoehdokkaana.
Antti Leikas:Melominen, Siltala.
Riemukkaan tragikoominen kuvaus
univelkaisen perheenisän elämästä konttorissa ja kotona.Teos kuvaa kahta todellisuutta: tylsää arkea ja päähenkilön pään
sisällä tapahtuvaa ilotulitusta.
Leikas (1967) on syntynyt Savonlinnassa, asunut Varkaudessa, koulutuksel-
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taan matemaatikko.
Marita Lintunen: Mozartin hiukset,
WSOY. Hykerryttäviä novelleja, joita yhdistää musiikki eri muodoissa. Lintunen
on syntynyt Savonlinnassa, käynyt koulunsa Itä-Suomessa ja Ylä-Karjalassa,
musiikin maisteri. Asuu Jyväskylässä.
Helen Moster: Hylky, Avain.
Romaani liikkuu sujuvasti kolmessa eri
maailmassa. Se on läpileikkaus 1700-luvun eurooppalaisesta merenkulusta sekä
katsaus Venäjän keisarinna Katariina Suuren hovielämästä ja nykyajan hylkysukelluksesta.
Helen Moster (1961) on syntynyt Kanadassa ja muutti kaksivuotiaana Mikkeliin,
fil.maisteri Savonlinnan kääntäjäkoulutuslaitoksesta, vapaa toimittaja ja kääntäjä.
Asko Sahlberg: Häväistyt, WSOY.
Tiivistunnelmainen kuvaus elämän kovuudesta. Kielellisesti kaunista, maalauksellista ilmaisua.
Sahlberg (s.1964) on lähtöisin Heinolasta, kirjoitti ylioppilaaksi Vesannolta ja
asunut viime ajat Ruotsissa Göteborgissa.
Sai Savonia-palkinnon v. 2003.
Hanna Tuuri: Orapihlajapiiri, Otava.
Kiihkottomasti kuvattu kuopiolaisen
äidin ja tyttären hyppy uuteen kulttuuriin,
uuteen elämään Irlannissa.
Hanna Tuuri on valmistunut Stuttgartissa Stainerkoulun opettajaksi ja toimi
Kuopiossa kahdeksan vuotta opettajana.
Asuu nykyisin Irlannissa.
Savonia-palkinto jaetaan 23. kerran
maanantaina tammikuun 2. päivänä 2012
klo 17.00 avoimessa yleisötilaisuudessa
Kuopion kaupungintalon juhlasalissa.
Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Raadin puheenjohtaja on apulaisrehtori Jaakko Kosunen.

Paisuan Tuajamateatterissa kuuloo
oekeeta savvoo ja savolaesia

T

uleva taiteilijaprofessori Kaari Utrio
kävi Iisalmessa jossakin Panun tilaisuudessa parisenkymmentä vuotta sitten.
Hän esitelmöi kirjailijaan itseensä paljon
vaikuttaneesta naisesta, Juhani Ahon Rautatien Liisasta.
Samoihin aikoihin oli ilmestynyt Utrion ehkä merkittävin teos Eevan tyttäret.
Näkökulma oli naisen näkökulma, jolloin
myös naisen huono asema historiallisina
aikoina näkyi. Kirjan kantavana ajatuksena oli feministisen ajattelun pohjavire
ja patriarkaalisen yhteiskunnan arvostelu.
Tunnetun kirjailijan viereen pöytään aluksi kukaan ei tohtinut istua. Niinpä minä
sain keskustella historiasta pitkät tovit
hänen kanssaan.
Utrio on naimisissa kiuruvetislähtöisen Kai Linnilän kanssa. Väinö Tannerin
säätiön akateemikko Utriosta tuli v. 2000.
Someron kunnanvaltuustossa Utrio oli sosialidemokraattisen ryhmän sitoutumattomana jäsenenä. Mutta miksi Utrio valitsi
ihannehahmokseen Rautatien Liisan?
Juhani Aho oli vasta 23 -vuotias Rautatien ilmestyessä. Tiedetään, että käsikirjoituksen luki myös Kauppis - Heikki.
Tämä sanoi Aholle: Elä sinä pilikkoo
köyhiä immeisiä! Niinpä Aho muutti
muutamia kohtia. Ja näin ollen kirjassa ei
ole yhtään kohtaa, jossa Mattia ja Liisaa
väheksyttäisiin.
Rautatiestä on otettu kymmeniä painoksia. Eero Järnefelt kuvitti v. 1892
ilmestyneen painoksen. Useat sukupolvet
ovat lukeneet koulussa Rautatiensä. Vuonna 1973 televisiossa esitettiin elokuva
Rautatie, jossa Loimaalla syntynyt Anja
Pohjola ja Hausjärvellä syntynyt Leo
Jokela näyttelivät pääosia. Ruustinnaa
näytteli Tarja-Tuulikki Tarsala ja posti-

neitiä Kristiina Halkola - monet muutkin
olivat kansallisteatterin ja televisioteatterin näyttelijöitä. Näytelmä oli ammattitaitoisesti tehty, mutta siinä oli iso ”mutta”:
yksikään näyttelijöistä ei ollut Savosta.
Minä katson mieluummin venäläisten
näyttelijöiden esittämiä Tsehovin näytelmiä kuin vastaavia amerikkalaisten Hollywood-virityksiä. Aitoa venäläistä elämää
voivat esittää aidosti vain venäläiset, vaikka
teknisesti samaa yrittäisivät amerikkalaisetkin. Tämä pätee myös Rautatien näyttelijöihin – heidän pitää olla savolaisia.
Kirjoitin tämä ylistääkseni Paisuan Tuajamateatterin Iisalmen kulttuurikeskuksessa syyskuun alussa esittämää Rautatietä. Sirpa Mäklin Liisana ja Matti
Martikainen eivät ainoastaan ”näytelleet” Liisaa ja Mattia, vaan he ”elivät” aidosti Mattina ja Liisana. Kaikki vuorosanat olivat aitoa savon murretta – yhtään
virhettä en havainnut. Ilmeet ja eleet
puhuivat puolestaan. Liisa oli todellisuudessa älykkäämpi kuin Matti, joka mielellään pörhisteli ja näytteli voimiaan. Liisa
osasi asettaa sanansa niin, että Matti käyttäytyi niin kuin Liisa oli asian ajatellut.
Liisa pyöritti Mattia miten halusi; mutta
aina niin ettei Matin itsetuntoa tarvinnut
louka-ta. Tässä tärkein syy, miksi Kaari
Utrio ihaili Liisan diplomaattisia kykyjä.
Usein olen nähnyt harrastajien ampuvan yli eli ”näyttelevän” niska limassa
rooliaan. Nyt nämä paisualaiset ”harrastajat” olivat aitoja savolaisia, eikä heidän
tarvinnut väkisin vääntää savoa niin kuin
Anja Pohjola ja Leo Jokela. Eivätkä muutkaan roolihenkilöt huonoja olleet. Annan
paisualaisille arvosanan kymmenen, kun
Pohjola ja Jokela pääsevät nippanappa
kahdeksikkoon.
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Liisa muistuttaa kovasti Pentti Haanpään Pussisen akkaa – energiamuuntajaa
maan ja auringon välillä. Kajaanin kaupunginteatteri esittää absurdia näytelmää,
jonka ainekset ovat kansanperinteestä.
”Tarttis lähteä katsomaan ko. näytelmää”.
Virikkeen tähän juttuun sain Paisuan
Tuajamateatterilta. Sonkajärven Paisuan
Ahteella tehdään arvokasta ja tasokasta
teatteria. Esittäkää Rautatietä muuallakin
kuin Ylä-Savossa!
Leo Puurunen

John Morton saa
patsaan ja puiston

R

autalampi haluaa vaalia Yhdysvaltain
itsenäisyyden allekirjoituksellaan ratkaisseen John Mortonin muistoa.
Siksi kunnanvaltuusto päätti kunnan
ja seurakunnan 450-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi John Morton-patsas- ja puistohankkeen käynnistämistä. Hankkeen
tavoitteena on samalla edistää suomalaisamerikkalaisen ystävyyttä ja lisätä
yhteisymmärrystä ja kanssakäymistä mm.
opiskelun ja kulttuurin aloilla.
Samalla valtuusto päätti varata hankkeen alkupääomaksi 10.000 euroa juhlavuoden määrärahoista. Tämän jälkeen

hankkeen eteenpäinvieminen siirtyy rautalampilaisen yhdistyksen tehtäväksi tai
tarvittaessa hanketta varten perustetaan
oma yhdistys.
Yhdysvaltain itsenäisyyden ja Britanniasta irtaantumisen allekirjoituksellaan
4.7.1776 ratkaisseen vaikutusvaltaisen
Pennsylvanian siirtokunnan edustaja
John Mortonin esi-isä oli rautalampilaislähtöisiä Marttisia. Vanhan Rautalammin
suurpitäjän alueelta Marttisia oli muuttanut ensin Ruotsi-Suomen sisällä ja sen
jälkeen myöhemmin Värmlantiin ja edelleen heitä oli muuttanut Delaware-joen
suistoon Yhdysvaltoihin.
Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto on
jäsenmäärältään yksi maailman suurimmista Yhdysvaltain ystävyysjärjestöistä.
Elokuun 12. - 14. päivinä 2011 järjestettiin Rautalammilla SAYL:n liittokokous ja
Amerikan Päivät kunnan ja seurakunnan
450-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ja John
Morton -teemaan liittyen.
Amerikan Päivien yhteydessä porilaisten Suomi-Amerikka -yhdistyksen jäsenten toimesta tehtiin kunnalle esityksiä siitä, että historian ja perinteiden vaalimisen
johdosta Rautalammilla tulisi käynnistää
patsashanke John Mortonille ja hänen
rautalampilaisten esi-isien ja sukujen kunniaksi. Samassa yhteydessä esitettiin, että
Rautalammille tulisi varata jokin alue John
Morton -nimisen puiston rakentamiseksi.

450-vuotiaan Rautalammin historiassa
seurakunnan ja kunnan vaiheet liittyvät
yhteen.
Rautalammin 450-vuotisjuhlassa lauloi lasten ja nuorten
kuoro johtajana Susanna Huurinainen. Juhlan juonsi
komeaan Euran kansallispukuun pukeutunut toimittaja
Hilla Blomberg. Kuvat: Eila Ollikainen.
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Teksti:
Hannu
Purhonen:

Unto Seppäsen junakyydissä Karjalassa

Kirjailija Unto
Seppänen tunnetaan monista
Karjalan kuvauksistaan.

A

akustissa no 3/11 Risto Jääskeläinen
kirjoitti koululaisten junamatkoista.
Junalla koulua kävi myös karjalainen
kirjailija Unto Seppänen (1904-1955).
Hänen romaaneissaan kuvataan useamman kerran aseman seutuja; junien lastausta ja vossikoiden asiakaspalvelua.
Nämä odottelivat muun muassa Pietarista tulevien herrojen kyyditystä kesähuviloille. Iloisten ukkojen kylä on hersyvää
huumoria täynnä oleva karjalaiskuvaus.
Oppikoulun Seppänen aloitti Viipurin Klassillisessa Lyseossa, josta joutui eroamaan toisella luokalla ollessaan.
Koulunkäynti jatkui Viipurin Uudessa
Yhteiskoulussa.
Uudessa Yhteiskoulussa ollessaan
Seppänen jäi seitsemännelle luokalle.
Hän suoritti koulunsa loppuun Terijoen
yhteiskoulussa, jonne hän meni syksyllä
1923. Seppänen asui äitinsä kanssa Kanneljärvellä ja sieltä oli samanpituinen matka niin Viipuriin kuin Terijoellekin.
Tilda Seppänen hoiti leskeksi jäätyään Kanneljärven asemaravintolaa, ja
asemakylä oli tästä lähtien myös tulevan kirjailijan kotiseutu. Paikkakunnalla
elänyt, karjalaisista kirjoittanut Paavo
Kiesi muistelee tekemäänsä junamatkaa:
”Lounaltjoelt lähtiees tuli kommee kaksnauha viiksniekka konduktöör vaunuu ja
julist; seuraava asema Kanneljärvi, ravintola-asema, juna seisoo kahdeksan minuuttia. Leskirouva Seppäsen kahvilassa
kolme pörröpäätä piikaa tarjoaa hyvää

kahvia paakelsien kera.”
Terijoella oleva koulu sai oppilaita
viiden pitäjän alueelta: Terijoen lisäksi
Kivennavalta, Uudeltakirkolta, Kanneljärveltä ja Muolaasta. Aamuisin Viipurin juna
poimi koululaiset Perkjärven, Lounatjoen,
Kanneljärven, Mustamäen, Raivolan ja
Tyrisevän asemilta ja pysäkeiltä. Terijoen
koulun entinen oppilas dos. Sulo Haltsonen kuvaa Kouvolan Sanomissa koulujunaa:
”Se oli merkillinen vaunujono, jossa
valtaosana olivat erilaiset tavaravaunut.
Koululaisille ja muillekin matkantekijöille oli varattu pari aikansa palvellutta
rämisevää vaunuvanhusta... Junat saapuivat aamuisin melko säännöllisesti, mutta
kotiinpäin kuljettaessa ne seisoskelivat
väliasemilla ja jo Terijoelta lähdettäessä
milloin kauemmin, milloin lyhyemmän
aikaa, joskus tuntikaupalla. Paussien aikana veturi etenkehtaisesti siirteli tavaravaunuja raiteelta toiselle ja lopulta kiinnitti koululaisvaunut viimeiseksi junaan ja
raskaasti huokaisten lähti matkalle”.
Elämä koululaisvaunuissa oli moninaista. ”Ahkerimmat tekivät läksyjään, laskivat ja kirjoittelivat kotitehtäviään, lukivat
sanoja, aniharvat lainakirjastojen teoksia. Eräät tyttölapset olivat syventyneinä
käsitöihinsä. Jotkut pelit menestyivät penkeillä istuttaessa. Sitten oli ystävyysrenkaita ja toveripiirejä, jotka pohtivat omia
asioitaan.”
Junilla matkustaminen oli Seppäselle
mieluisaa. Hänellä on myös monia matkustamista kuvaavia pakinoita ”Riimsteluja” Kouvolan Sanomissa, jonka päätoimittaja hän oli 1933-1953.
Lähde: Hannu Purhonen, UNTO SEPPÄNEN, Kannaksen kuvaaja. Myllylahti
2002.
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Kalma kulkee
kirkkomaalla
V

ainaja on aina ollut yhteisönsä pelottava ongelma, joka on haútaamattomana levittänyt ympärilleen kuvottavaa
hajua vaatien jonkinlaista käsittelyä. Kulkutauteihin kuolleita pidettiin aiheellisestikin uhkana yhteisölleen tartuntavaaran
vuoksi. Elämän loppuminen on toisaalta
merkinnyt siirtymistä kalman arvaamattomaan väkeen joka myös koettiin vakavaksi uhaksi jälkeenjääneille.
Hautaamisen tavat ovat suuresti vaihdelleet sosiaalisten, uskonnollisten ja
teknistenkin syiden vuoksi. Varhaisimpien suomalaisten on arveltu ripustaneen
vainajansa puihin, mutta kivikaudella,
jolloin Nilsiän seudullakin on liikuskellut
ihmisiä, peiteltiin vainajat luonnollisiin
syvennyksiin tai tasamaallekin irtomaalla
ja kivillä. Haudat olivat tavanomaisesti
yksittäisiä ja sijaitsivat lähellä asutusta.
Kivikauden vainajien päälle voitiin sirotella punamultaa ikuisen elämän toiveen
merkiksi. Tyypillisen kampakeramiikan
aikana yli 5000 vuotta sitten hautaan laitettiin joskus runsaasti piikivestä valmistettuja keihään- ja nuolenkärkiä. Haudoista löytyneet korut olivat joko liusketta tai
meripihkaa.
Pronssikaudella vainajat peiteltiin kivikumpuihin eli hiidenkiukaisiin. Suurimmat ovat toimineet hautapaikkoina
pitkiäkin aikoja ja niistä on löytynyt sekä
poltettuja että polttamattomien vainajien
jäänteitä. Niistä on tavattu myös pronssikautisia hauta-antimia eli lähinnä aseita
ja koruja sekä saviastioita. Rannikkoalueiden röykkiöhaudoista on löytynyt lisäksi
mm. partaveitsiä, pinsettejä, nappeja ja
solkia.
Rautakaudelta ovat peräisin kenttäkalmistot, joissa vainajien jäänteet ovat
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Muistopaadet ovat osa kalmistoa. Usein
niissä näkee raamatullisia kuva-aiheita.
tasaiseksi ladotuilla kivikkokentillä kivien
välissä. Nämä kristinuskoa edeltävät
kalmistot sijaitsevat usein järvien rannoilla hiekkaisissa rinteissä. Hautalöydöt ovat
runsaat ja houkuttavat asiaan perehtymiseen muissa yhteyksissä.

Kristinusko muutti käytöntöjä
Kristinuskon myötä maahan kaivetut
ruumishaudat yleistyivät ja metallisten
kirveiden avulla voitiin valmistaa laudoista tehtyjä arkkuja. Kalmistot alkoivat siirtyä kirkolle ja uskonpuhdistuksen jälkeen
1500-luvulla ryhdyttiin tiukasti vaatimaan
ruumiin hautaamista siunattuun maahan.
Puhdasoppisuuden kaudella 1600-luvulla
sekä siitä eteenkinpäin hautaamistapoja
olivat:
Kunniallinen hautaus jonka saivat
nuhteettomasti eläneet henkilöt ja siihen
kuuluivat asianmukainen kirkonkellojen
soitto, papin luvut ja haudan sijainti hautausmaaksi vihityllä maalla. Kirkonkello-

jen soitolla ja menojen komeudella viestitettiin vainajan yhteiskunnallista asemaa
ja varakkuutta.
Hiljainen hautaus jonka saivat osakseen kastamattomat ja kuolleena syntyneet
lapset. Kirkonkelloja ei soitettu. Pappi luki
vain Isä meidän-rukouksen ja Herran siunauksen sekä heitti multaa arkulle. Hautausmenojen niukkuutta perusteltiin sillä,
että vainajalta puuttui kirkon jäsenyys.
Halventava hautaus koski tappajia,
hämärissä olosuhteissa kuolleita, jumalattomia, varkaita ja ilman lisärangaistusta
mestattuja. Myös aviottomat ja surmatut
lapset saivat kokea tämän hautaamistavan
johon ei kuulunut kirkonkellojen soittoa
eikä papin lukuja. Hautapaikka oli kirkkotarhan syrjäinen, useimmiten vieroksuttu
pohjoinen nurkkaus, jota kutsuttiin paholaisen loukoksi tai murhamullaksi.
Häpeällinen, kristitön eli aasin hautaus tehtiin hautausmaan ulkopuolelle ja
ilman minkäänlaisia kirkollisia menoja
ja sen saivat kohtalokseen Jumalan sanan
pilkkaajat, katumattomat pannaan tuomitut, isänmaan pettäjät ja eläimiin sekaantujat. Pyövelin hirttämät tai teilaamat joutuivat aina kirkkotarhan ulkopuolelle.
Häpeällisen ja halventavan hautauksen
poisti vasta 1869 kirkkolaki, mutta hiljainen hautaus oli voimassa vielä 1910-luvulle saakka.

Kirkkolaki v. 1686
ohjeisti hautaamisen
Tavinsalmen seurakunta perustettiin 1552, mutta jo 1570-luvulla nimeksi
vakiintui Kuopion seurakunta. Nilsiän
pysyvä asutus alkoi 1600-luvun alkuvuosina, kun 25 vuotta kestänyt sota Venäjän
kanssa oli saatu taistelluksi ja kun Kustaa
Vaasan jälkeläiset olivat saaneet keskinäiset sotaselkkauksensa päätökseen
ja Kaarle-herttuan kuninkaaksi. Vuoden
1686 Kirkkolaki ja ordningi teki pakolliseksi hautaamisen siunattuun maahan ja

viimeistään tuolloin nilsiäläisetkin kuljettivat vainajansa Kuopioon.
Kirkossakäynti oli sakkojen uhalla
pakollista ja Nilsiän isännät anoivat ja
saivatkin helpotuksia 1670 rovastintarkastuksessa siten, että joka kolmas sunnuntai
täytyi kirkkoon päästä. Myöhemmin saatiin vielä helpotuksia varsinkin rospuuttokelien vuoksi mutta ilmeisen työlästyneenä
vaikeisiin matkoihin isännät esittivät Kuopion talvikäräjillä 1729 ehdotuksen kirkon
ja hautausmaan saamiseksi Syvärin rannalle Nilsiän kylään.
Kirkolle ja hautausmaalle hankittiin
kahden hehtaarin maa-alue nykyisestä
Vanhan kirkon puistosta. Rakentaminen
eteni vitkallisesti, mutta kirkolliset toimitukset alkoivat. Papit kävivät siunaamassa
vainajat Kuopiosta saakka ja hoitivat
muutkin kirkolliset toimitukset samalla
reissulla.

Hautaamista vain sulan aikana
Hautaaminen lienee tapahtunut kuten
muuallakin Suomessa vain sulan maan
aikana ja talvella vainajat säilytettiin ns.
talvihaudoissa jotka olivat väliaikaisia
yleensä hirsistä salvettuja kellareita.
Keväällä omaisilla oli peltotöitä ja hautaamiset viivästyivät ja kerrotaan ainakin
muualla maassa vahvasti haisevien vaina-jien hautaamisen olleen urakkatyötä,
joka vaati runsaasti paloviinaa onnistuakseen. Yleensä
omaiset kaivoivat
haudan,
joka tahtoi jäädä matalaksi ja
siat ja koirat
pyrkivät pääsemään vainajiin
Nilsiän
hautausmaan
vanhin osa on
1600-luvulta.
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käsiksi ja kuljettelivat luita pitkin kylänraittia, jota kutsuttiinkin jossain päin sikojen kirkkotieksi.
Taikojen tekijät kaivelivat myös hautoja pimeyden turvin varaosien löytämiseksi
työkalupakkiinsa.
Noituuden ajateltiin olevan suoraan
yhteydessä pahaan ja pahassa tarkoituksessa. Noituutta esiintyi Suomessakin ja noitia tuomittiin kuolemaan lähes sata vaikka kaikkia ei ilmeisesti toimeenpantu.
Usko noituuteen hellitti 1600-luvun
mittaan ja tilalle nousi taikuus jota sitäkin
pyrittiin esivallan toimesta kitkemään.
Taikuus tulkittiin taikauskoksi, joka oli sakoilla rangaistava teko aina vuoteen 1998.
Taikuuteen liittyi myös kielteisiä piirteitä. Yhteisö ajatteli, että onnea on olemassa vain vakiomäärä ja jos halusi itselle
lisää onnea niin se oli otettava muiden
osuudesta.

Vainajaan liittyi usein
epäilyksiä ja pelkoja
Vielä 1700-luvun loppupuolella ja osin
1800-luvulla kuolleeseen liittyi runsaasti
pelkoja, joita pyrittiin hälventämään maagisin keinoin. Vasta kuollut hyvinkin rakas
ihminen siirtyi kalman väkeen ja se vaati
runsaasti varotoimia. Vainajasta ei voinut
puhua pahaa, koska hän kuuli vielä kolme
päivää kuolemansa jälkeen. Silmätkin
oli syytä peittää, jotta vainaja ei valitsisi
elävien joukosta seuraajaa itselleen.
Liikkumista pyrittiin estämään sitomalla jalat. Riiheen vainaja saatiin kirkkolain mukaan viedä vasta kolmantena
päivänä kuolemasta, koska oli sattunut tapauksia, jossa liian pian
ulos kannettu ruumis olikin riihessä
herännyt tajuttomuudesta ja talvella paleltunut sinne tai pyrkiessään
sisätiloihin oli tullut kolhituksi
kummittelijana.
Hautakummuilla on nykyään mitä
erilaisimpia muistopaaseja.
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Hautausmaalle viennin yhteydessäkin
tarvittiin varotoimia. Saattoreittien varrella oli yleensä kyläkuntien yhteisiä karsikkopuita, joiden kohdalle saattoväki
pysähtyi ikäänkuin vahingossa.
Hevosmies, jonka rattailla kesäiseen
aikaan vainaja kirstussaan lepäsi, ilmoitti,
että nyt irtosivat pyörän mutterit juuri karsikkopuun kohdalla ja lähti viinaputelin
kanssa lepyttelemään saattoväkeä, joka
nautti piiskaryypyn vainajan muistolle.
Samaan aikaan tehtävään määrätty henkilö kaiversi nimikirjaimet ja muitakin
merkintöjä. Siitä saattojoukko saattoi jatkaa matkaansa helpottuneena.

Hautausmaa -vainajala
Hautausmaan ajateltiin olevan lähivainajala, jossa kuolleet odottivat ylösnousemusta suunnilleen toimintakuntoisina.
Tätä joukkoa kutsuttiin kirkkoväeksi tai
kalmanväeksi. Muitakin nimityksiä esiintyi eri puolilla maata. Tämä kalmanväki
oli kutsuttavissa esiin tai se saattoi lähteä
liikkeelle omatoimisesti jos hautausmaan
rauhaa oli rikottu tai sieltä viety jotain
sinne kuuluvaa. Lähivainajalasta siirryttiin manalaan tai taivaaseen kun ruumis
oli täysin hajonnut. Tämän kaukovainajalan kerrottiin sijaitsevan järven tai meren
takana.
Kertomuksissa kalmanväen yhteydessä
kuvaillaan monesti kuuluneen suhisevaa
ääntä ja mädänhajun leijumista ilmassa.

Taikuutta ja uskomuksia
Taikatekojen kannalta tehokkaita paik-

koja olivat nimenomaisesti kirkko ja hautausmaa, joita pidettiin pyhinä paikkoina.
Taikomiseen saatiin lisää voimaa kun
taiottiin voimallisina aikoina eli kirkollisina juhlapäivinä.
Taikomiseen tarvittavat taikavälineet
kuten pääkallot, luut ja mm. pikkulasten
sormet hankittiin yleensä hautausmaalta
pimeyden turvin. Kirkkolaissakin kehoitettiin vartioimaan vainajaa, ettei sille
tapahtuisi pahaa. Oli tapauksia jolloin
vainajalta oli hävinnyt tiettyjä ruumiinosia. Lasten pikkusormet olivat haluttua
tavaraa, koska maitoastiaan saatiin sillä
saatiin kohoamaan paksumpi kermakerros. Varakkaitten talojen emännillä epäiltiin olevan näitä sormia käytössään kermamittareina.
Monestikaan taikakeinot eivät olleet
kovin kummoisia. Eräässäkin tapauksessa
jossa tekijät jäivät kiinni kirkon luona ja
myönsivät tehneensä taikoja parantaakseen toisen taikojan lapsen sairauden.
Taikakeinona oli potkia kirkon nurkkia ja
ovipieliä. Monesti näihin taikatekoihin liitettiin sanamagiaa eli loitsuja.

Taikuudestä käytiin käräjiäkin
Todennäköisesti Nilsiässä taiottiin yhtä
vilkkaasti kuin muuallakin maassa, mutta
todisteita on tiedossani vain kahdesta eri
tapauksesta. Toisessa, joka eteni käräjille,
oli noudettu nauloja Nilsiän kirkosta taikatekoja varten. Palaan aiheeseen
myöhemmin.
Toinen tapaus on varmasti tutumpi. Kun
Nilsiän 1797 valmistunutta kirkkoa vuonna 1915 purettiin löydettiin sen lattia alta
n. 30 sentin pituinen puinen arkku, jossa
oli sammakon luuranko ja kolme verkon
palasta. Luku kolme on nimenomaisesti
hyvin taikavoimainen. Sammakkoarkulla
manattiin itselle hyvää kalaonnea ja huonoa onnea naapurin pyytöhommille.
Taika-arkku ei ole suinkaan ainoa laatuaan, vaan Kuopion Tuomiokirkosta on

Metsän siimekseen kätkeytyvä leposija.
löytynyt kaksi samanlaista ja Tuusniemelta
kymmeniä kirkon kivijalkaa korjattaessa
1907. Nykyään Nilsiän sammakkoarkkua
säilytetään Kuopion kulttuurihistoriallisessa museossa ja se on käväissyt kerran
kotipitäjässä Nilsiän museon näyttelyssä.
Maalaiskulttuuriin läheisesti liittyneitä
uskomuskertomuksia säilytetään Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistossa.
Teksti:Matti-Juhani Töyräs
Lähteet:
Kaarina Koski: Kuoleman voimat.Kirkonväki
suomalaisessa uskomusperinteessä
Kircko-Laki ja Ordningi.1686. XVIII. Lucu. Christillisest hautamisest.
Matti Parvio: Vuoden 1571 kirkkojärjestyksestä
vuoden 1686 karoliiniseen kirkkolakiin.
ArnoForsius:Hautauskulttuurin vaiheita Suomessa.
Ilomari Wirkkala: Suomen hautausmaiden historia.
C.J.Cardberg:Maan poveen.
Emmi Tittonen:Tuomitaan taikuuden harjoittamis
esta.
Emmi Tittonen: Nouse ylös vanha väki, lastujen
perään
Museovirasto: Tietoa Suomen esihistoriasta.
Niilo Lintunen:Saman armon alla.
Janne Vilkuna: Suomalaiset vainajien karsikot ja
ristipuut.
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Anna-Liisasta
virallisesti
kotiseutuneuvos
Tuusniemen kotiseutujuhlassa 9.10.
Anna-Liisa Happoselle luovutettiin virallisesti Tasavallan presidentin toukokuussa
myöntämä kotiseutuneuvoksen arvonimi
valtuuskirjoineen. Hankkeen vetäjänä on
ollut Tuusniemen kotiseutuyhdistys.
Valtuuskirjan luovutti Pohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten liiton puheenjohtaja
Hannakaisa Heikkinen ja Sinikka Itkonen. Savon kielen seuran varapuheenjohtaja Ritva Kokander lausui vanhemman kotiseutuneuvoksen Unto Eskelisen
seuraajalleen Anna-Liisalle kirjoittaman
ja omistaman runon. Tämän juhlarunon
voit lukea oikealta.
Juhlassa kuultiin koillissavolaisia
musiikkiesityksiä.

Runorämpsy
Happoskalle
Tupa tässä on täönnä nyt Happoskoo
tuata aetoo niät Anna-Liisoo
jota jos vaekka mitennii mittaeloo
niin mieltä ja kieltäe piisoo.
Lie Liisalle pienenä jo penskana
tämä totena pantu mekkoon
että ”jos mitä tiet, osasj ijarra
siitä kortena yhteiskekkoon. ”
Siitä pittäempä lie suana Luojakii
tuata Liisoosa toppuutella
että ”eläpäs nyt hötkyile aalavarii
vuan koetapas kohtuuvella
ihan koomin kunj huvikses huppaella
ja välliin henkees jo vettee
niin nohevammin voet tuasj tuttierata
elonpolokujas taakse ja ettee.”
Tämä elämisen-reistaaksen riehakka
Anna-Liisan loe sitä tarmoo
että hoksoo se oekeessa patteessa
nähä mikä on missäe varmoo
ja haestoo jo eiltäkättäe sen
miten aatokset kylykeesä kiäntää
ja mitenkä tavallinen immeinen
niille virotellen suutasa viäntää.
On Happoska tua – jos sannoo suan –
Tuusniemelle täästehopakkaas
jota syvälle juurisa siittoo tuan
kotjseovun rikkaas ja rakkaas.
Sen hengessä hieveessä puurtaessaan
ollu Liisalla on, mitä jakkoo
ja se työsä nyt työntää ja tuloksijaan
ite vaekka vuan syöp ja makkoo.

Tasavallan presidentti on suonut tuusniemeläiselle Anna-Liisa Happoselle kotiseutuneuvoksen arvonimen. Kieliseuran
puheenjohtaja Osmo Hänninen kuului
onnittelijoiden joukkoon.
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Ja niättäkö kun ite Halonennii
tätä Liisoomu jo titulieroo
kun neuvvoksen arvonimelläkii
näille puhheile pontta nyt hieroo.
Ja senpä takija tuoreeltaan
tämä rahvas nyt kiittää Liisoo
ja ilohtoo onnitellessaan
että Emännässä puhtia piisoo!
UNTO ESKELINEN
(Kotiseutuneuvos Anna-Liisa
Happoselle Tuusniemellä 9.10.2011)

Fil.lis. Pekka Laaksonen Haukiniemen kyläjuhlassa:

D.E.D. Europaeuksen perintö

K

iinnostava piirre kirja- ja kustannusmaailmassa on se, että
varttuneemman ja kirjoja paljon
hankkivan lukijakunnan keskuudessa muistelmat ja elämäkerrat ovat yhä suuremman kiinnostuksen kohteena - jossain
määrin jopa kaunokirjallisuuden kustannuksella. Ehkä suurten yhteiskunnallisten muutosten
pyörteissä ihmiset tuntevat yhä enemmän tarvetta kokea itsensä jonkin
mielekkään tapahtumaketjun tai historiallisen prosessin osaksi.
Eräässä kirjallisuuspiirissä keskusteltiin
tästä mielenkiintoisesta suuntauksesta, siitä, että monet eivät enää jaksa lukea mielikuvitusta kiehtovia romaaneita, mutta asiallisia muistelmia kyllä. Joku ystävällinen
fiktioita puolusteleva sielu tulkitsi tämän
faktoihin takertumisen piileväksi kollektiivisen dementian ensi oireeksi.
Varttuneiden humanistitutkijoiden piirissä
olen tehnyt hieman samansuuntaisia havaintoja. Uusin teoreettispainotteinen ja kieleltäänkin joskus aika hankalaksi mennyt tutkimus ei aina puhuttele yhtä paljon kuin vanha
oppihistoria. Laajojen kansanperinneaineistojen hoitotehtävissä Kansanrunousarkistossa
olen itse aina tuntenut suurta kiinnostusta
oppihistoriaa kohtaan. On ollut syytä tuntea
mahdollisimman hyvin eri aineistojen synnyn
syyt, taustat ja tekijät.
Suomalaisten oppihistorioiden pieni ongelma on siinä, että ne ovat yleensä aika kuivakkaasti kirjoitettuja. Aiempien tutkijoitten arvottaminen, heidän tärkeysjärjestykseen asettelu
tai tieteellisten arvovaltataistojen tasapuolinen
pohdinta ei tietenkään kovin kevein kääntein
onnistukaan. Juuri siksi oli melkoinen elämys lukea Tim Birgheadin kirjoittama brittiläisen ornitologian tuore historia Lintujen
viisaus (2009). Älykkäästi ja hauskasti hän
kertoo, miten ornitologian suuria kysymyksiä
– lintujen luokittelua, niiden reviirien syntyä
ja olemusta, syys- ja kevätmuuttojen syitä

ja seurauksia tai vaikkapa kysymystä,
miksi linnut munivat munia eivätkä
synnytä eläviä poikasia – on aikojen
saatossa käsitelty.
Tim Birghead nostaa myös
historian hämärästä esiin unohdettuja, mutta merkittäviä tutkijoita. Hänen suuri esikuvansa on
tuntemattomaksi jäänyt, mutta
monet keskeiset kysymykset ensimmäisen kerran esiin nostanut
John Ray, joka julkaisi vuonna 1691
teoksen The Wisdom of God. John
Rayn yksinkertainen viesti näe mitä uskot.”

David Emanuel Daniel
Europaeus loi laajaa pohjaa
sille tutkimukselle, joka on myös
kotiseutyön pohjana.
Tim Birgheadin oppihistorian innoittamana
aloin miettiä, kuka olisi meidän kansallisten tieteittemme John Ray, unohdettu edelläkävijä,
uusien asioiden löytäjä. Aika pian hänet löysin. Hupaisaksi asian teki se, että Juha Hurme,
merkittävä nuoremman polven teatteriohjaaja,
soitti samana päivänä ja halusi keskustella
juuri samasta unohdetusta hahmosta. Hän on
tekemässä miehestä näytelmää Kansallisteatteriin.
Hän on D.E.D. eli David Emanuel Daniel Europaeus, mies, joka loi monella tavoin
pohjaa sille laaja-alaiselle humanistiselle tutkimukselle, joka on kotiseututyönkin taustalla.
Siksi haluan nyt tuoda D.E.D. Europaeuksen
hetkeksi tähän juhlaamme. Hieman samassa
hengessä kuin Tuomo Loikkanen siteeraa
Gunter Grassia hienossa Haukiniemi-seuran
julkaisussa Joel Lehtosen jalanjäljillä 1996:
”Vain se, mikä on iäksi menetetty, vaatii alati toistamaan itseään: ihmisessä on vimma
kutsua menetettyä, kunnes se palaa”.
D.E.D. Europaeus syntyi 1820 Savitaipaleella papinpoikana ja kuoli unohdettuna
ja kurjana Pietarissa kadulle tuupertuneena
1884. Hänet haudattiin köyhäin kalmistoon
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Pietarin Pargalaan. Sieltä hänet myöhemmin
siirrettiin juhlavin menoin kotimaan multiin
Helsingin vanhalle hautausmaalle. Se on osa
hänen marttyyrilegendaansa. Oppihistoria
muistaa hänet ikuisena ylioppilaansa, Lönnrotin apulaisena, Valkeanmeren ja Laatokan
väliä taivaltaneena sankarikerääjänä, rauhan
aatteen ajajana, monien ideoitten ja aloitteiden miehenä. Mutta hänet muistetaan myös
surkuhupaisana, änkyttävänä, epäkäytännöllisenä tieteen ritarina, köyhäinhautaan päätyneenä epäonnistujana ja monena muunakin.
Europaeuksen vaatimattoman tilapäisasunnon lattialta Pietarissa löydettiin hänen kuoltuaan suuri säkki täynnä papereita. Ehkä
tärkeimmäksi asiakirjaksi Europaeus itse oli
ymmärtänyt suomalais-ugrilaisten kansojen
muinaisia asuinsijoja esittävän kartan, jolle
hän oli pannut nimeksi ”Kartta, osoittava muinaisten suomalais-unkarilaisten asuinsioista,
paikkain nimein mukaan”. Siinä hän oli halunnut ilmaista lopullisen tulkintansa sukukansojemme keskinäisistä kielellisistä yhteyksistä.
Kartan kanteen hän oli kirjoittanut hieman
ennen kuolemaansa tervehdyksen ja ohjeen
säkin löytäjälle: ”Jos minut kutsutaan täältä
pois, niin pitää tämä kartta julkaista ottaen
huomioon ne teoriat, joita olen kaikissa töissäni huolellisesti noudattanut. Myös muut työni
samoin kuin venäjäksi, ruotsiksi, saksaksi ja
suomeksi julkaisemani lehtiartikkelit kuuluvat
tähän.”
Europaeuksen testamentti toteutui vasta
sata vuotta myöhemmin Kalevalan juhlavuonna 1985, kun Matti Kuusen ja Senni Timosen
kanssa julkaisimme Europaeukselle omistetussa Kalevalaseuran vuosikirjassa kyseisen
kartan selityksineen. Kirjan nimeksi panimme
”D.E.D. Europaeus – suurmies vai kummajainen”. En ole varma, osasimmeko Europaeuksen edellyttämällä tarkkuudella ottaa huomioon
hänen tieteelliset teoriansa, mutta halusimme
kuitenkin noudattaa hänen toivomustaan. Europaeuksen moninaisten harrastusten tärkein
kohdehan oli läpi elämän suomalais-ugrilaisten kansojen ja kielten menneisyyden tutkiminen. Käsittämättömän pitkille retkilleen hän
lähti kahden suuren esikuvansa Elias Lönnrotin ja M.A. Castrénin jalanjäljissä.
Castrén oli aikanaan ottanut tehtäväkseen todistaa Suomen kansalle, ettemme ole
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maailmasta ja maailmanhistoriasta irralleen
temmattu yksinäinen suokansa, vaan että
olemme sukua ainakin kuudennekselle osalle
ihmiskuntaa. Kalevala oli konkreettinen osoitus maineikkaasta historiastamme, mutta kielentutkijoiden tehtävä oli lopullisesti löytää
Suomen suvun kehto. Intomielisesti myös
Europaeus tarttui tähän kansallisesti tärkeäksi
ymmärrettyyn tehtävään. ”Eiköhän kannattaisi
ostaa hevosta, jolla ratsastaisin Castrénin luo
Siperiaan”, yli-innostunut nuori tutkija kirjoittaa tosissaan Lönnrotille. Hänessä oli hieman
Joel Lehtosen Kerran kesällä -teoksessaan
irvaileman tuohikenraali Bongmaninkin piirteitä, joskin Bongmanin esikuvana oli Yrjö
Blomstedt, suuri kansallisromantikko, jonka
tunnuslause oli: ”Takaisin luontoon ja Suomen
kansan muinaisuuteen”.

Suomalais-ugrilainen avaus
Ensimmäisenä Suomessa Europaeus kuvasi
kielten sukulaisuussuhteita sukupuun avulla.
Mutta se ei ollut aivan tavallinen puu vaan
todellinen maailmanpuu, johon hän ennakkoluulottomasti oli oksastanut lukuisia maailman kieliä. Toisin kuin kai kukaan aikalaisista
maanmiehistään Europaeus oli kiinnostunut,
jopa afrikkalaiskielistä. Hän oli oivaltanut,
että ihmissuku oli lähtöisin keskisestä Afrikasta. Vakaat kielimiehemme eivät tietenkään
voineet hyväksyä tämänkaltaisia rinnastuksia.
Niinpä Europaeus sai lisänimen Indo-Europaeus-Afrikanus.
Vaikka Europaeuksen fantasioita arvosteltiin jo aikanaan, tosiasiaksi kuitenkin jää,
että hänen kielitieteellinen tuotantonsa sisältää
monia varteenotettavia ideoita ja johtolankoja,
joita kaikkia ei ole kenties vieläkään löydetty.
Castrénin jäljillä Europaeus oli toteuttamassa
ja konkretisoimassa suomalais-ugrilaista
myyttiä, jonka merkitys kansallisen kulttuurimme kehitykselle on ollut mitä keskeisin.
Europaeus uskoi itsekin, että juuri tässä hän
oli tehnyt merkittävimmän työnsä. Se käy ilmi
paitsi hänen ”testamentistaan” myös siitä, että
hän halusi pariinkin kertaan ikuistuttaa itsensä
valokuvaan yhdessä komean sukupuupiirroksensa kanssa.
Europaeus teki kahdeksan vuoden kuluessa
seitsemän pitkää runonkeruuretkeä. Hän oli
1840-luvun lopulla melkein neljä vuotta jatku-

vasti matkassa, kulki siis tuhansia kilometrejä
ja matkat olivat todella rankkoja. Kun näitä satoja talteen saatuja runoja ja niiden laulajia on
myöhemmin tutkittu, on havaittu, että Europaeus itse asiassa haravoi esiin kaikki tärkeimmät Suomen Karjalan laulajasuvut. Hänen
merkityksensä kansanrunoudentutkimuksen
historiassa on unohtumaton.
Jokaisen talteen saamansa runon Europaeus
suhteutti Kalevalaan. Hän oli sitä mieltä, ettei
uutta Kalevalaa saanut julkaista ennen kuin
Inkeri ja Tverin Karjala oli kunnolla tutkittu.
Yli-innokas apulainen alkoi lopulta hieman
käydä Lönnrotin hermoille. Kuultuaan, että
väsymätön matkamies oli Ilomantsissa vihdoinkin päässyt sammon ja Väinämöisen arvoituksen jäljille, Lönnrot huomautti eräälle
ystävälleen: ”Kukapa ei sitä toivoisi. Puolestani uskon, että tuommoinen tutkiskelu on
sitä lajia, johon ei pitäisi käyttää liiaksi aikaa.”
Mutta tosiasia on, että Europaeus vaikutti keskeisesti uuden Kalevalan syntyyn ja muotoutumiseen.
Europaeuksen perintö elää moniaalla kielentutkimuksen piirissä. Hän oli ahkeraakin
ahkerampi kirjoittaja ja monipuolinen suomen
kielen kehittäjä. Hän käänsi muun ohessa
ensimmäisen geometrian eli mittauden oppikirjan suomeksi. Vaikka löydämme sen lehdiltä sellaisia hauskoja sanoja kuin pyörö eli
ympyrä, umpio eli kuvio, pölkäre eli kuutio,
niin peräti kolmekymmentä prosenttia teoksen
termeistä on edelleen käytössä. Sellaiset sanat
kuin kehä, suunnikas, tilavuus ja parillinen
ovat Europaeuksen kieleemme tuomia.
Kymmenen vuotta elämästään Europeaus
uhrasi myös uuvuttavaan sanakirjojentekoon.
Juuri hän viimeisteli vuonna 1853 ilmestyneen
ruotsalais-suomalaisen sanakirjan, jossa on
kaikkiaan 35 000 sanaa. Löydämme siitä esimerkiksi sellaiset uudissanat kuin eduskunta,
esitelmä, harrastus, sinutella, valokuvaaja tai
väitöskirja. On mahdollista, että ne ovat Europaeuksen sepittämiä, vaikka hän ei kaikkein
innokkaimpia sanaseppojamme ollutkaan.
Yhtä kaikki: ainakin joissakin jokapäiväisen
kielemme sanoissa elää myös Europauksen
muisto.
Kielen huollosta ja hyvästä kielenkäytöstä
Europaeus oli paljon kirjoittavana koko ajan
kiinnostunut. Näin hän osaltaan oli kehit-

David E. Europaeuksen
museo löytyy Savitaipaleelta Olkkolan Hovin
pihapiirin entisestä
väentuvasta.
Oikealla Europaeuksen
kokoama runokooste
Karjalan kewätkäköinen vuodelta 1854.
tämässä kirjakieltämme yhä notkeammaksi
käyttää. Hänen tarkoituksensa oli laatia jopa
”Suomalaisten kirjoitusmiesten ohjekirja”,
mutta syystä tai toisesta Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ei katsonut voivansa sitä
julkaista. Europauksen lähtökohta hyvälle
kirjakielelle oli luontevuus. Sen piti juosta niin
kuin puheen tuvan penkillä. Näin hän kirjoitti
Jaakko Länkelälle jo 1859: ”Usko sinä minua,
se se kirjoitustavassa konstia onkin, että osata
perin pohjin kaikkia konstia välttää ja saada
sen niin juoksemaan, että se menee ihan kuin
itsestään.” Tätä neuvoa voinee jokainen kirjoittaja edelleen pitää huoneentaulunaan.

Fonetiikan uranuurtaja
Vaikka Europaeus sekaantui mitä kummallisimpiin asioihin ja yksityiskohtiin, niin kielentutkijanakin hän aina pyrki myös käytännöllisiin päämääriin. Hän oli esimerkiksi
Suomen ensimmäisiä fonetiikan tutkijoita,
mutta hän ei tyytynyt tulkitsemaan suomen
kielen äänteiden ominaisuuksia vain teoriassa.
Hän sovelsi foneettisia tutkimustuloksiaan
puheen opetukseen Turun kuuromykkäinkoulussa. Tämä on vain yksi esimerkki hänen
laaja-alaisuudestaan ja samalla vilpittömästä
halustaan auttaa yhteiskunnan vähäosaisia tieteenkin keinoin.
Liioittelematta voi sanoa, että Europaeus oli
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harvinaisen kansainvälisesti orientoitunut tutkija. Hän osasi kieliä. Epäröimättä hän ryhtyi
kirjeenvaihtoon kaikkien niiden kanssa, joille
hän katsoi välttämättömäksi tehdä selväksi
omat ajatuksensa ja ideansa. Intohimoisesti
hän näyttää hankkineen itselleen uusinta tieteellistä kirjallisuutta.
Erityisen merkittävää oli se, että Europaeus
Vanhan Suomen hengen mukaisesti suhtautui
avoimesti ja kiinnostuneesti venäläisiin tutkijoihin. Hänellä oli sukulaisia Venäjällä, hän
tunsi Pietarin ja Novgorodin. Europaeus etsi
koko ajan yhteyksiä venäläisiin tiedemiehiin.
Epäilemättä hänen edistyksellinen, sortoa vastustava ja vapautta korostava ajattelunsa oli
ainakin jossain määrin omaksuttu vapaamielisten venäläisten tiedemiesten piiristä.
On muistettava, ettei pietarilaissuhteiden
vaalinta tai niihin hakeutuminen ollut 1840-luvulla aivan yksinkertaista. Pietarin tielle lähteneitä saatettiin pitää epäkansallisina luopioina,
melkein russomaaneina. Vähintäänkin tällaiset
henkilöt tulkittiin kosmopoliiteiksi. Tällä
epiteetillä oli noissa oloissa miinus-merkki
edessään

Konsulinkyytikin tutuksi
Itämaisen sodan puhkeaminen maaliskuussa 1854 ja sen ulottuminen Suomen rannikolle
saakka järkytti Europaeuksen perusteellisesti.
Hän matkusti pikkuserkkunsa luo Liperiin ja
päällimmäiseksi hänen ajatuksissaan nousi
nyt rauhan aatteen ajaminen. Rauhan aate oli
askarruttanut hänen mieltään Euroopan ”hullusta vuodesta” 1848 saakka. Europaeuksen
mielestä oli pyrittävä sisäiseen ja ulkoiseen
rauhaan ja tasa-arvoon kristinuskon tapaan.
Niin kiihkeästi tämäkin asia alkoi myllertää
hänen ajatuksissaan, että Europaeus päätti
lähteä julistamaan maailmalle rauhan aatetta.
Eriskummallinen matka suuntautui Skandinaviaan ja Luoteis-Saksaan. Hampurista tämä
rauhan aatteen Don Quijote palautettiin konsulin kyydillä takaisin kotimaahan. Koko ajan
hän työskenteli erilaisissa arkistoissa ja kokosi
tietoja esimerkiksi paikannimistä, mutta hänen
rauhaa julistavia tekstejään ei kukaan halunnut
julkaista. Europaeus käänsi lopulta katseensa
Amerikan Yhdysvaltoihin, jossa hän ymmärsi
erityisesti kveekarien keskuudessa tasa-arvon,
rauhan ja oikeudenmukaisuuden toteutuneen
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parhaiten. Sinne hän ei kuitenkaan koskaan
ehtinyt.
Jos Europaeuksen kirjallisesti tuotannosta
pitäisi etsiä jonkinlaista kokoavaa sanomaa
tai perintöä hänelle tärkeistä käytännön kysymyksistä, niin varmaankin vasta Kalevalaseuran vuosikirjassa 1985 postuumisti julkais-tu
käsikirjoitus Helmivyö hyvistä töistä on sellainen. Euroapeus kirjoitti sen 1848-50 ja se oli
tarkoitettu ”kaikille suomalaisille sekä enemmän että vähemmän valistuneille”. Viipurin
Kirjallisuusseura ei sitä julkaissut.
Europaeus kehottaa ihmisiä ensiksikin
ahkeruuteen ja säästäväisyyteen. Franklinin
teos ”Neuvoja kaikille säädyille rikkaaksi ja
onnelliseksi päästäksensä” on opas kaikille,
jotka haluavat elämässään eteenpäin. Europaeus noudatti itse erinomaisen hyvin ainakin ahkeruuteen liittyviä neuvoja, mutta rahalliseen onneen ahkeruus ei häntä koskaan
johtanut. Ärhäkkäästi hän kirjoittaa viinaa ja
tupakkaa vastaan. Hän huomauttaa, että ne
jotka tottuvat tupakkaan, ”rupeavat kernaammin viinallakin tupakasta väsynyttä tuntoansa
virkistämään”. Parasta oli paljas puhdas lähdevesi, jolla ”ei ole mitään tuntoa kiihoittavaa
makua”. Paitsi terveydelle viinan poltto oli
turmiollista myös koko kansan taloudelle.
Tupakan poltto oli melkein syntiä, mutta
toisin kuin monet muut Europaeus katsoi, ettei
koreuden halu välttämättä ollut syntiä. Kukittamalla koristeltu vaate ei esimerkiksi ole
synnillistä, mikäli se on koristettu ”oikealla
kauneuden tunnolla”. Europaeus suhtautui
muutoinkin herännäisyyteen varauksin, herännäisethän eivät suvainneet myöskään kansanrunoja ja niiden keruuta.

Koillisväyläkin ajatuksissa
Europaeus ottaa kantaa myös mustalaisten,
köyhien ja vaivaisten auttamiseen. Savokarjalaisten ylioppilaiden tapaan ”valkeuden levittäminen rahvaalle ja isänmaan lemmen sekä
kansallisen sivistyksen nostaminen” oli hänenkin keskeisimpiä elämän tehtäviään. Hän
kirjoittaa niin ikään lastenkasvatuksesta ja
asettuu voimakkaasti rintaruokinnan kannalle:
”Koska ainoastaan rintamaidolla elätetyt
lapset kasvavat virkkumielisiksi ihmisiksi, niin
tuottaa lehmän maidolla elättäminen enemmin taikka vähemmin typerämielisen ja kivu-

loisen elämän, moninaisia tautia ja suuren kuolevaisuuden näille raukoille.”
Käytännöllisiä ohjeita antaen Europaeus
kirjoittaa samassa yhteydessä pitäjänkirjastoista ja kouluista, erilaisten seurojen sekä maallisten, hengellisten että tieteellisten tarpeellisuudesta ja niiden tehtävistä. Hän ei todellakaan
ollut yhden eikä kahden asian mies.
Yllättävä ja samalla ajankohtainen osoitus tästä on Europaeuksen vuonna 1871 julkaisema artikkeli, jonka aiheena oli yllättäen Koillisväylä. Hän oli vakuuttunut, että
Golf-virran ansiosta Euroopasta olisi avattavissa höyrylaivareitti Aasian pohjoispuolitse
Tyynellemerelle. Kun A.E. Nordenskiöld,
Europaeuksen ystävä Viipurilaisesta osakunnasta, muutamaa vuotta myöhemmin purjehti Koillisväylän läpi, Europaeus oli hieman
närkästynyt, kun hänestä ei puhuttu mitään
suurten juhlien yhteydessä. Muistitiedon mukaan hän oli lähettänyt Nordenskiöldille Suezin kanavalle, turhaa vaatimattomuutta kaihdellen onnittelun: ”Sinä olet toteuttanut minun
aatteeni”.
Matti Kuusi tarkasteli Europaeuksen elämää
hauskaan tapaan idolianalyysin näkökulmasta.
Idolit ovat niitä kollektiivisia mielikuvia, joissa henkilöityy se, mitä yhdessä haaveilemme,
ihailemme, arvostamme, tavoittelemme,
toivomme tai myös pelkäämme. Kuusi osoitti,
miten Europaeuksessa oli luoja-uranuurtajan,
messias-marttyyrin ja myös anti-idolin, narrin,
tunnusmerkkejä.
Jos olisin filmimies ja haluaisin ikuistaa
Europaeuksen elämää, sanoi Kuusi, valitsisin
ehkä juuri kolmannen Tanelin: anti-idolin,
1800-luvun tieteellisen kylähullun. Hän oli
huikea vastakohta Snellmanille, Ahlqvistille ja
eritoten Elias Lönnrotille. Luonto oli yhdistellyt savitaipalelaisessa papinpojassa monia ristiriitaisia sävyjä. Hänen elämässään oli sekä uljaita että surkeita vaiheita. Jälkimaailma voisi
pyrkiä säilyttämään Europaeuksen elämänkuvan
ainutlaatuisen
monisärmäisyyden,
tragikoomisuuden ja inhimillisen satuttavuuden.
Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtajalla,
fil.lis. Pekka Laaksosella oli täysipainoista
asiaa, kun hän esitelmöi Harjun jykevässä
hirsipirtissä tutkija D.E.D Europaeuksesta ja
hänen merkityksestään nykytutkimukselle.

Isät ennen

M

inun äidinisäni, ukki Otto Vilho
Holopainen asui Tuusniemen
Enonsalon Karhulammilla. Sinne johti
hevoskärrytie Mustinlahdesta suuren
metsän halki. Usein me Laakkolan
tytöt kuljettiin tuo matka jalkaisin.
Vähän pelottikin, jos eksytään suureen
metsään. Sitten tuli joki, ja peltomaa,
jonka keskellä Karhulammin ruskeavalkoinen talo.
Taloon tultiin karjasolan vartta
myöten. Savusaunan ja talon puolivälissä oli vinttikaivo. Talon kaksoisovi
narahti astuessa isoon porstuaan, josta
ovet tupaan, kammareihin ja ruokahuoneeseen. Sunnuntaisin Otto-ukki
istui pitkän pöydän päässä kellon alla
ja luki Mooseksen kirjaa. Hän kohotti
päänsä ja jatkoi lukemistaan. Ulkovaatteet heitettiin tuvassa ”naisten puolelle”
ison kiviuunin kupeelle. Kun kuljin
ison tuvan lattian ylitse pöydän ääreen,
se tuntui juhlalliselta. Sitten ukki sulki
Raamatun ja alkoi puhutella lapsia.
Naurussasuin hän sanoi: - Jumala on
pyhä ja kaikkivaltias.
Karhulammin maatilalla oli ollut kolme torppaa; Kalhu, Lepokivi
ja Kukkuu. Ne olivat itsenäistyneet
torppariuu-distuksessa. Ukki-Otto sekä
isoukkini Olli olivat olleet pyhäkoulunopettajia torppareiden lapsille. Tuusniemen kirkollehan oli Karhulammilta matkaa salotietä liki 20 kilometriä.
Ukkila oli hyvin houkutteleva paikka
meille lapsille. Mummi kattoi aina
ruokapöydän; karjalanpaistia, kasviksia ja rusinasoppaa. Avitin mummia ja
juoksin ruokahuoneesta leipää, voita,
kirnupiimää.
Kesäisin oltiin yötä peräkammarissa, jossa oli kaakeliuuni ja taiteilija
Keinäsen maalaamat kukkatapetit.
Aune Räsänen, Vehmersalmi
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Heimot
panostavat
murretaitoihin

S

uomen Heimot ry kokoontui Tampereella 15.10. Läsnä oli edustajat
Nousee Satakunnan Kansa ry:stä, EteläPohjanmaan murreseura Krannit ry:stä,
Elias Lönnrot –seura ry:stä ja Savon kielen seurasta.
Simo Koivunen kertoi Satakunnan
Kansa Nousee ry:n toiminnasta. Seura on
vanhin Suomen heimoseuroista.
Seminaarin aihe oli ”satakuntalainen
nainen yhteiskunnallisena vaikuttajana”
eli: vallan kahvassa. Seminaarissa pidetyt
esitelmät ilmestyvät painettuina. Jokainen
seuran jäsen saa julkaisun jäsenkirjeen
myötä. Ensi kevään seminaarin aiheeksi
on suunniteltu kirjallisuus.
Tässä yhteydessä Osmo Hänninen ehdotti, että Suomen Heimot lähettää lyhyen
lausuman kansanopisto-opetuksen tärkeydestä opetus- ja kulttuuriministerille. Hänninen viimeistelee vetoomuksen.
Hannu Lehtiö kertoi Etelä-Pohjanmaan Krannien toiminnasta. Meneillään
on valokuvakilpailu alle 25-vuotiaille.
Jalasjärvellä on juuri nyt murretilaisuus.
”Hiljaasta on ollu.”
Osmo Hänninen kertoi Savon kielen
seuran toiminnasta: Iisalmessa on jo meneillään SM-murrekisojen valmistelut.
Runot mukaan? Rohkaistaan käyttämään
murretta runoissa. Torille pitäisi saada
murrekuppiloita. Kesällä Kuopiossa on
murretori. Vuosikokous ja Savon murremestaruuskilpailut ovat 31.3.2012. Savon kielen seura juhlii 30 vuottaan lauantaina 24.5.2012.
Lasse Lyytikäisellä Elias Lönnrot
-seurasta oli paljon kerrottavaa. Muun
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muassa Eliaksen päivän tilaisuus on yleensä lääketieteestä. Viimeksi oli myös ohjelmaa Lönnrotin kehittelemistä suomen kielen sanoista.
Kajaanin Raatihuoneelle on perustettu
vuonna 2007 Elias Lönnrot -keskus. Lönnrot -seura on ostanut yhdessä Leino-seuran
kanssa Eino Leino -talon Paltaniemeltä.
Lönnrot–seuralla on ollut isoja kehittämishankkeita, rahoitusta on saatu niihin
viimeisen vajaan kahden vuoden aikana
yli 600.000 euroa.

Heimojen liiton toimintaa
Murretoritoimintaa ja siihen liittyvää
kahviota tulee kehittää. Elias Lönnrot –yrttitarhan eteenpäin vieminen. Siirtolapuutarhapalstoja on esitetty, mm. Kuopion
Saaristokaupunkiin. Kansanparannusmenetelmät (kalevalainen jäsenkorjaus).
Osmo Hänninen kertoi Gabriel Maxeniuksesta ja kansanlääkintäseurasta eli perinteen elvyttämisestä.
Murretorit toimimaan. Jaetaan tietoa
paikallisista murreosaajista.
Suomen Heimojen varoja pyritään kartuttamaan. Opetusministeriöltä haetaan
avustusta.

SM-murrekisat
Seuraavat SM-tason murrekisat ovat
Savossa Iisalmessa KevytOlo-viikonlopun yhteydessä la 27.7.2013.
Seuraavat isännyydet ja kokoukset:
Savon kielen seura Osmo Hännisen
johdolla on vuorossa 2011-2013 ja sen jälkeen Elias Lönnrot –seura on vetovastuussa vuoteen 2015, jolloin kisat järjestetään
Kainuussa.
Seuraava liiton hallituksen kokous
on lauantaina 22.02.2012 Seinäjoella ja
seuraava Liittokokous 09.06.2012 Kuopiossa.
Teksti:
Marja-Riitta Saastamoinen

Kaapunnin tyttö
ja luppausten
karnevaalit

K

aapunnin poejat tekköö sitä ja tätä,
kaapunnin tyttöin tekemisiä harvemmin kuulutellaan vaikka aihettakin olisi. Syyn miksi näin on tunnustaa Anja
Karttunen runokirjansa Värssyilyä savoxsuomeks alkulehdellä: ei hän ollut ajatellut (=rohjennut) tekevänsä värssyistään
koostetta ilman Jussia ja Lassia. Ilman
apua ja kannustajaa moni asia jäisi toteuttamatta.
Anja Karttusen kirjoitusharrastus on ollut paitsi ystäväpiirin, myös laajemmin tiedossa; hänen runojaan julkaistu sanomalehdissä ja Aakustin palstoilla. Murretta
kirjoittaessaan hän ei ole jäänyt taistelemaan jiin kanssa, vaan korvaa tarvittaessa heittomerkillä ku astel` yl` piha.
Tekstistä tulee silmälle kevyempää.
Värssyjen - nimitetään kuten tekijä
haluaa - aiheet ovat läheltä. On asijooo
kalahallista, Puijosta, torista, Väinölänniemestä, Kasinosta, Hannan herkuista,
Kanttilan rouvasta, jotka kaikki nähdään
kotiseuturakkain silmin. Tekijä itsekin
ihmettelee mittee kesäsestä Puijosta sannoo voes, jota ee siitä kohteesta sanottu
oes ja sitä kertyy viisi värssyä!

Anja Karttunen kokosi värssynsä kansiin.
Olisi kaapunnin tytöllä joskus aihetta
sanoa
luppausten karnevaaleista
karhakamminkin. Nyt hän kuittaa torin
ja kalahallin remontit toteamuksella kun
tori on tarpeeks kohentunu, on veronmaksajan lomssa ohentunu.
Aikuinen voi
sanoa että
taakse
jäänyt on elettyä elämää. Ei tuota tarvis
muistaakaan yhtään enempää. Poislähdön ajatukset voi pukea lempeään muotoon kuten runossa, jossa pieni enkeli
ylhäällä anelee lupaa palata maan päälle
lohduttamaan yksin jäänyttä mummoa.
Lupaa ei tule mutta lukijalle lohdutus.
Teksti ja kuva: Eila Ollikainen

Itsenäiselle Suomelle

Kaukana sinisenä siintelevillä vuorilla,
valkoisilla lumipeitteisillä huipuilla
sinisissä Välimeren laineissa,
vaahtopäisissä valkoisissa kuohuissa,
yllämme kaartuvassa taivaan sinessä
ja valkoisessa poutapilvessä,
sateen jälkeen
sinisenä kukkivassa orkideassa,

ihmeellisen tuoksuisessa
dama de nochessa,
näen synnyinmaani Suomen kaukaisen
lippusi värit sinisen ja valkoisen.
Rohkeuttasi ja itsenäisyyttäsi
kunnioittaen, pyydän,
salli minun aina olla suomalainen.
Erkki J. Vepsäläinen
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Saksittuja
Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Raitilta löytyy elämän ääni
Kirjailijaliitto palkitsi kirjailija Pekka
Kejosen Turun kirjamessuilla Eeva-Liisa
Manner –runopalkinnolla.
Kejonen pitää palkintoa arvossa, se on
tehdyistä kirjoista myönnetty runopalkinto. Kejonen kokee palkinnon saajana olevansa arvokkaassa ja laadukkaassa seurassa. Aiemmin palkinnon ovat saaneet Eila
Kivikk´aho, Kari Aronpuro ja Väinö
Kirstinä.
Kejosen viimeisin julkaistu teos on
runoja ja aforismeja sisältänyt WSOY:n
julkaisema Kädettömän taputuksia vuodelta 2010. Se valittiin vuoden aforismikirjaksi.
(KMV-paikallislehti 6.10.2011)
Minna Canthista etsitään muistitietoa
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kerää
muistoja ja perimätietoja klassikkokirjailija Minna Canthista (1844-1897). Keruu
jatkuu ensi helmikuun loppuun asti.
Aineisto tallennetaan SKS:n kirjallisuusarkistoon, jossa se on tutkijoiden
käytettävissä. Keruun toinen järjestäjä on
Kuopion kaupunginkirjasto.
(HS 16.10.2011)
”Siis mä en ikinä olisi uskonut, että
sulla on lapsia”, sanoi eräs asiallinen henkilö kustantamon juhlissa. Yli 30-vuotiaista naisista lähes 80 prosenttia on äitejä.
Ilmeisesti he kaikki muut kuljeskelevat
esiliinoissa, joissa lukee ”Meirän äireen
keittiö on korin syrän” ja joiden taskusta
sojottaa kalapuikko, jotta muut tajuavat,
että heillä on lapsia.
Vähän aikaa sitten kanssani samaan
bussiin nousi harmaapäinen mummeli.
Edessäni istuvat toinen samanlainen ilah-
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tui: ”Ai, sä olet vielä elossa!”
(Virpi Salmi, HS 5.9.2011, Ei
ikinä uskois ja muut töksäytykset)
Keskiviikosta sunnuntaihin (7.9.11.9.2011) on tilaisuus nauraa Helsinki
Comedy Festivalilla. Tutkimuksen mukaan kunnon röhönauru rentouttaa verisuonia. Siinä yksi hyvä syy lisää mennä
mukaan.
(HS 5.9.2011)
Keihäsjätti Antti Ruuskanen sai apua
ylhäältä. Toinen Pielaveden poika, ortodoksinen arkkipiispa Leo oivalsi, miksei
Ruuskanen pärjää urheilujohtajien kanssa:
Hän puhuu savoa.
(Olli Helen, AL 26.9.2011)
Juhlarahoja tositarpeeseen. Suomen
Rahapaja lyö vuosittain reilun sarjan
juhlarahoja, joiden aihekirjo hyödyntää
yleensä merkkihenkilöitä ja suurtapahtumia. Viimeksi juhlarahansa saivat Karjalaiset. HS kysyi 10.9. eri alojen asiantuntijoilta ideoita suomalaisiin juhlarahoihin:
Savolaisuuden juhlaraha: Lentävä
kalakukko. ”Kalakukko, joka saa siivet,
ajatushan lentää savolaisilla.”
”Savon aate on lentänyt jo maakunnan ulkopuolellekin, ”Savon mafia” (eli
Paavo Lipponen ja muut savolaisjuuriset
huippupoliitikot) todistaa siitä.”
”Materiaali olisi Talvivaaran nikkeli. Se
on melkein Savosta. Rahan nimellisarvo
olkoon 10 euroa. Sen arvoista kolikkoa
tarvittaisiin.”
EX-europarlamentaarikko
Lasse
Lehtinen. Voi nääs nääs nääs
Ihminen kantaa mukanaan omaa menneisyyttään siitä, miten puhuu. Osa tosin
häivyttää murrettaan joko tietoisesti tai
tiedostamatta. Se on sääli. Murteet ovat
mielestäni kielen parhainta antia.
Murreinnostuksen
kanssa
täytyy
kuitenkin olla varovainen. On liian helppo

lipsahtaa rajan sille puolelle, jossa ihastellaan että aijai, onpa se Muumi sitten söpö,
kun se puhuu tuolla lailla hassunhauskasti.
Vierastakin murretta voi ja pitää kunnioittaa.
(Jutta Högmander, AL 7.9.2011)
Savolaista lokinsontimista. Itä-Suomea koetellaan nyt monin tavoin. Ensiksi
alue jätettiin ilman ministereitä. Jyrki
Katainen on toki taustaltaan savolainen
ja sellaisena pysyy, mutta asuu pääkaupunkiseudulla. Savolaissyntyinen Päivi
Räsänen myös asuu muualla.
Toinen savolaisten murhe on vaalipiiri.
Vaaliuudistuksessa pyritään yhdistämään
Itä-Suomen vaalipiirejä eli Etelä-Savon,
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit.
Savolaisten johtava lehtimies Seppo
Kononen arveli Savon Sanomissa (21.6.),
että alueilta puuttuu ”henkinen yhteys”:
Pertunmaalla Etelä-Savossa ei tiedetä
Ylä-Savon Sonkajärven asioita eikä päinvastoin.
Jos yhdistäminen tapahtuu, oma savolaisväritteinen näkemykseni on, että uudesta vaalipiiristä pitää tehdä Savon vaalipiiri, koska Pohjois-Karjala on kuitenkin
oikeasti enemmän Savoa kuin Karjalaa.
Savolaisten kolmas murhe ovat kuntaliitokset. On selvää että kuntaliitoksia on
tehtävä Savossakin, mutta monelle savolaiselle pakkoliitokset ovat samanlaista
poliittista lokinsontimista kuin vaalipiirien yhdistäminen ja alueen jättäminen ilman omaa ministeriä.
(Mikael Pentikäinen, HS 14.7.2011)
En olisi ikinä uskonut, että savolaiseen
veistelytyyliin kirjoitettu Aamulehden
yleisönosastojuttuni koulumme suuresta
pojasta Paavo Lipposesta aiheutti valtakunnallisen älämölön. (AL 22.9.)
Tilanne on muuttunut ja savolaisvitsit
kerta kaikkiaan loppu.
Lupsakkaa savolaisuutta edustava presi-

denttiehdokas piti juttuani kierona kaunakirjoituksena. Otapa tästä selvää.
Jos joku nimittää meitä vääräleuoiksi,
teen ilmoituksen ulkonäköämme loukkaavasta rasistisesta viharikoksesta.
Likaisia ja resuisia savolaisia mökkiläisiä kuvaavat Suomi-filmin elokuvat
vaadin takavarikoitavaksi. Lisäksi vaadin
Suomi-filmin edustajalta savolaisille
osoitetun kirjallisen katuvaisen anteeksipyynnön.
Jos sitä ei tule, nostan kanteen heimomme kymmeniä vuosia kestäneestä
halventamisesta.
Savolaisuuden asialla.
Juha Karvonen, Tampere
(AL 1.10.2011. Kirjoituksessa alun
perin puututtiin väitteeseen opettajan ja
Lipposen veljesten kahnaukseen Kuopion
lyseossa)
Murre pelastaa avioliittokomedian
Vastanaineet. Helsingin kaupunginteatteri. J. P. Briestley.
Tyyppejä tahkotaan kovin totutusti,
mutta esityksen raikkain piirre on yllättäen perinteinen murteiden käyttö karaktäärien luomisessa. Ramppi katoaa ja ilmaisu tavoittaa yleisön heti kun aletaan
puhua tamperelaista – eikä yhtään tunnu
halvalta.
(Lauri Meri, HS 1.10.2011)
Savolainen juurtui kivikaupunkiin
Nämä likaisenväriset betonitalot ovat
olleet monen savolaisen ensikosketus Helsinkiin. ”Takapihalla on vietetty useampi
juhannus”, alkuaan suonenjokinen Anu
Kor-honen kertoo Rautalammintiellä.
Hän muutti Savolaisen osakunnan opiskelija-asuntojaan vuonna 2005. Sitä ennen
oli nähtynä Puotila ja Koskela.
Vallilassa tuli heti erilainen olo: sellainen kantakaupungin tuntu. ”Minusta ei
koskaan tule stadilaista, mutta olen ylpeä
hesalainen.”
(Ilona Hietanen, HS 3.10.2011)

AAKUSTI 4/2011 43

”Paljasjalkainen savolainen” Marraskuussa saa ensi –iltansa kansanmusikaali Jaakko Teppo Goes to Mallorca.
Se on kirjoitettu yhdessä näyttelijä Ismo
Apellin kanssa, joka esittää tässäkin
näytelmässä Jaakko Teppoa.
Teppo osallistuu musikaalin Kontiolahdella järjestettäviin harjoituksiin yleistarkkailijan ja opastajan roolissa. Tärkeää on
etenkin se, ettei savon murre pursua lopullisessa toteutuksessa yli äyräiden. Muuten
ulkopuolisten on vaikea ottaa sisällöstä
tolkkua.
”Savon murteessa on mukavia mutjautuksia, jotka menevät kaikkien kaaliin.
Mutta jos sitä liikaa viännettää ja kiännettää, niin sitten alkaa mennä hankalaksi.”
(Tomi Nordlund, HS 8.10.2011)
”Toistaiseksi älyttömin idea on ehkä
kuitenkin ollut ehdotus osallistumisesta
Euroviisuihin. Suhtauduin ideaan samalla
vakavuudella kuin siihen että lähtisin kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokkaaksi Savon vaalipiiristä.”
(Munamies Riku
Nieminen, HS 15.10.2011)
Kysyy ja vastaa. Satakuntalaisen rouvani ja minun, karjalaismiehen yksi ero on
siinä, että satakuntalaisena rouva ei ehdi
edes vastata, kun minä jo vastaan omaan
kysymykseeni, mietin vastaustani hetken
ja suutun kohta omasta vastauksestani. Ja
niin konflikti on valmis.
Konflikti tarkoitta sitä, että minä suutun
omiin vastauksiini ja lähden lopulta autolla baariin kahville. Kun kotona ei kukaan
ymmärrä.
Ja kohta saavun leppyneenä kotiin ja
kysyn ohimennen, että ”mistäs meillä
aamulla rähistiin?” Johon vastaan itse,
että ”onneksi meikäläinen ie suutu eikä
ole pikkutarkka mistään.”
Länsisuomalaiset suhtautuvat kaikkeen
tyylikkään vähäeleisesti. ”Ei tehrä tästä ny
mitään isoo numeroo”, kuvaisi Sinikka
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Nopola länsisuomalaista mielenlaatua.
Sen sijaan itäsuomalaiset kohkaavat vähän
kaikesta. Niinpä karjalaisissa hautajaisissakin on iloisempi tunnelma kuin satakuntalaisissa häissä.
(Matti Pitko, AL 5.11.2011)
Murrekameleontti Runsaassa seitsemässä vuodessa Valtimolla vietetyssä
vuodessa murre on alkanut tarttua. Täällä
puhutaan murretta, joka on sekoitus karjalaa, savoa ja kainuuta. Murretaito muistuttaa kielitaitoa. Paikallisten ihmisten ymmärtäminen edellyttää heidän puheensa
ymmärtämistä – paitsi että murretta ei
opeteta missään.
Aluksi kuulostin varmasti aivan pöljältä.
Edelleenkään en puhu puhdasta murretta,
mutta paikallisten ihmisten kanssa keskustellessani puhe tulee helposti.
Minusta on tullut murrekameleontti,
joka vaihtaa asua ympäristönsä mukaan.
(Sampsa Oinaala,
Kirjeitä korvesta, HS 30.10.2011)

Turkuun halutaan ruotsinkielistä
lääkärikoulutusta, ja myös Turun murteella annetusta opetuksesta on ollut puhetta.
(HS NYT-liite 39/2011)
”Pitäisi olla älyllisempi” -Muistutan,
että olen kaksikielinen, osaan pohjalaismurretta sekä yleiskieltä, Lauri Tähkä
toteaa. Vaan Turun murre ei Tähkään tartu, vaikka mies on vaikuttanut alueella jo
parisenkymmentä vuotta.
-Sen taitamiseen pitäisi olla nopeampi
ja älyllisempi ihminen. Ei pohjalainen
osaa tikata puhetta niin nopeasti.
(Iltalehti 15.10.2011)
Ohjelmistosuunnittelufirma palkkasi
yritysmummon: ”Älä sie ryystä liikaa sitä
kollaa, männöö viel yöunet. Näkkyykös
siitä siun konneesta Kauniit ja rohkiat?
Sehä myö nyt vällee katsotaakii!”
(Sihton pilapiirros, AL 19.10.2011)

Savon faarao tekee rujoa juurimusiikkia. Esikoislevyn julkaissut Pekka Pirttikangas ei paljon harjoittele. Faarao
Pirttikangas on julkaissut esikoislevynsä
Kuhmalahden nubialaiset.
Musiikin ohella Savon Faarao elättää
itsensä hanttihommilla, tällä haavaa Punaisen Ristin kirpputorilla Kuopiossa.
(Harri Römpötti, HS 20.10.2011)

Elä-hättäile -kassa sai jatkoaikaa Espoossa. Tutkijaryhmä kehitti hitaan kassan yhdessä kehitysvammaisten kanssa.
Elä hättäile –kassalinjasta on tullut iso
hitti Espoon Iso Omena –kauppakeskuksessa. Hidastelevat asiakkaat saavat yhä
rauhassa kaivella lompakkoaan esille ja
rupatella kassan kanssa. Jonossa on nähty
kaikenlaisia asiakkaita ikäihmisistä lapsiperheisiin.
(Hannele Tuominen, HS 12.10.2011)

Mittasuhteet. Mittasuhteet kasvattavat ja karsivat. Ne piirtävät rajoja ja aukaisevat näkymiä. Kaiken suhteellisuus
tuo lohtua epätäydelliseen maailmaan.
Suhteellisuudentaju on ilmaista huumetta.
Sitä kun vetää pienellä pillillä ahtaisiin
aivoihin, aukeaa paitsi taivaan portti myös
saunan ovi pienelle lammelle, jonka voi
nähdä Atlantin valtamerenä. Puijon tornit
ja New Yorkin pilvenpiirtäjät ovat loppujen lopuksi yksi ja sama asia.
(Kari Hotakainen. ME-lehti 10/2011)

Lasse Lehtisen johtama Savon mafia
kantelee heti, jos savolaisia pilkataan.
Seuraava savolaisjuttu onkin kiellettyjen listalla:
Savolainen peräkylän mies meni asioimaan Kelan toimistoon. Kun hän ei osannut täyttää lomaketta, kysyi virkailija.
-Nainut vai naimaton, aloitti virkailija.
-Tuota…kerran Pielavedellä, vastasi
mies.
(Matti Pitko, AL 24.9.2011)
Laatua Kumpi on todellinen suurmies,

edesmennyt Apple-guru Steve Jobs vai
Varpaisjärven valtiomies Lasse Lehtinen? Kyllä se Lehtis-Lasse on. Vastaus
löytyy erään kirjakaupan hyllyltä. Jobsin
622-sivuinen järkäle maksaa 27,95 euroa,
kun taas Jussi Lähteen tyylittelemästä
Lehtisestä saa pulittaa 34,95. Sivuja on
208. Savolaisella suurmiehellä on hintansa.
(Juha Ståhle, AL 19.11.2011)
Tätäkään Jukka Virtasen kertomaa
juttua ei saa julkaista ilman porttikieltoa
Savoon: Pohtivat Kuopion torilla, kuinka
kaukana on Afrikka.
-Ei Afrikka kaakana voe olla. Yks neekeri on töissä Savon Sellulla ja se kulukoo
sinne polokupyörällä.
(Matti Pitko, AL 24.9.2011)
Kaksi savolaisveljestä kävi sorsajahdissa. Vanhempi veli kertoi reissusta vaatimattomasti.
-Veljpoejjan kanssa käätiin sorsametällä. Kolome suatiin yhteesä. En kehtoo sannoo kumpi sae kaks, mutta veljpoeka sae yhen.
(AL Moro-liite 21.7.2011)
Iisalmien Sanomien (27.11.) mukaan
lapsia otetaan huostaan, koska vanhemmat pakottavat karppaamaan. Leivästä on
tehty niin vaarallinen tuote, että maamiinatkin korvataan ruisleivällä. (Matti Pitko,
AL 28.11.2011)
Tunnelista kuppilaan 186 porrasta,
tunnelista ylimpään kerrokseen 285 porrasta ja sitä rataa. Eduskunnassa on monta
kansan valittua, jotka hoitavat kuntoaan
välttämällä hissejä. Harva on kuitenkin
niin perillä omista askelistaan kuin savolainen Erkki Virtanen (vas.) Hän on laskenut linnan jokaisen portaan. Ja niitä riittää.
(Maria Kalliokoski ja Juha
Ståhle, AL 10.12.2011)
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Uusia jäseniä kaivataan
Ylä-Savon seuraan

J

äsenkaavakkeita ja Pihlajanlehtiä saa
Kaija Pullilta. Antakaa niitä tuttavillenne, niin saamme uutta verta seuraamme.
Kaavake palautetaan jäsenrekisterin hoitajalle Tellervo Ukkoselle, Lokitie 3 A,
00900 HELSINKI puh. 321 3746, 050 529
1630 tellervo.ukkonen@elisanet.fi. Laittakaa siksi nimenne kaavakkeeseen, että
tiedämme kuka on ollut aktiivinen jäsenhankkija. Ilmoittakaa Tellervolle: osoitteen ja puh. numeromuutokset ja jos ette
enää kuulu seuraan. Olisimme kiitollisia,
jos omaiset ilmoittaisivat poisnukkuneet
jäsenet. Ilmoita email-osoitteesi myös
Tellervolle.
Email-osoitteiden myötä voimme
palvella jäseniä nopeasti esim. retkien
peruutuspaikoista ym. Pihlajanlehti ilmestyy vain kolme kertaa vuodessa.
Mikä et ole kolmena vuonna peräkkäin

”Savonmuan iltatähti”
ilmestyi Irja Turuselta
Murremestari Irja Turunen ehti
kuin ehtikin ennen joulua valmiiksi runokirjansa Savonmuan iltatähti.
Nimi viittaa niin tekijän
elämänvaiheeseen kuin katsojapaikkaan Puijonlaaksosta. Sieltä
kaupungin valojen päältä iltatähti vilkuttaa!
Omakustanteisessa
runokirjassa
40 runoa ja onpa joukossa muutama
savonmurteinen sanoitus tuttuihin
virsikirjan säveliin. Koelaulannoissa
seurakunnan piireissä ja kerhoissa ne
ovat saaneet myönteisen vastaanoton.
Tekijä lausui runojaan joulun alla Puijonlaakson kirjastossa.
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maksanut jäsenmaksua, niin lehti lakkaa
tulemasta. Toki uudelleen voi aina liittyä
seuraan. Tutustu www.yla-savonseura.fi

Vieäräleuka Nallukka
huastelloo savonkieältä
Mie Nalle oun iha ommoo rottuu.
Täävellisen ruskii.
Korvattii oikiin kokoset,
lempiit silemät
ja karvattii sulosen pehmiit.

Ulokomuotoin on jonnii verra rapissunna
vuosiin varrella.
Ounha mie aikaansuopa lupsakka nalle,
enkä mikkää senkin somistus.
Mie akkiloin tuota Siir-tyttöö.
Nallukka on uusi, kotimainen lasten kuvakirjasarja. Tarinoita on tähän mennessä
julkaistu kolme, Ensimmäinen tarina on
nyt saanut käännöksen Savon murteelle.
Kerimäen alueen murteella kerrottu Vieäräleuka jatkaa Nallukan murrekäännösten sarjaa. Kääntäjä on Jukka
Sairanen, jonka juuret ovat Kerimäellä.
Nallukan tarina on käännetty myös
Etelä-Pohjanmaan murteelle (Häjy Nallukka), ruotsiksi (Teddy), venäjäksi (Miska) sekä kontinkielelle (Kollukka nantti).
Alkuperäisen tarinan on ylösrustanna Nallukan kummitätj Kotokorve Anne.
Savolaesee assuu suattana kermäkeläisittäi Saerasen Jukka. Kuvat on loehtinu
taetavasti Nallukan hyvä ystävä Mäkise
Terhi. Kirjaemet ynnä kuvat laeitto paeikoillee Mattilan Marika.
Kirja on pehmeäkantinen, 16-sivuinen,
stiftattu, nelivärinen, ja täyden A 4-kokoa.
ISBN 978-952-5760-12-5. Lisätietoja saat
www.nallukka.fi ja Facebookista.

Sisko ja velj
Sisko ja sen Velj.
kaappahallista keskustelj,
mikä pännii valtuustossa
no kalahalli Kuopiossa.
Pitäs purkoo vanaha-halli
muttei kaekki sitä salli
Velj. toevoo halli jiäköön
siskon mielestä uuven tehköön.
Eivät piässeet siitä soppuun
juttu juuttu riitaan, suukoppuun.
Männään piiloon työmuan alta
tullaa essii
ku’ selivijää kellä o’ valta.
Sisko ja sen Velj.
hallin yl’ keskustelj,
vaevojansa valittelj
ylleisölle patsastelj.
Juhani Antikainen, Kuopio

Andalusian joulu
		
Meren takaa näen punaisen auringonnousun lumipeitteisen Sierra Nevadan huipun
hiljaisena purjehtivan kalastajalaivueen
delfiiniparven ja kaartelevan lokkipoikueen
sateiden jälkeen vihreän Sohailin kummun
flamenconrytmiä lyövän jalan ja rummun
messun hartauden andalusialaisen kasvoilla.
Joulunsanomaa muistellaan lempeällä ilolla.
Muistan lapsuuden jouluisen,
valkoisen, vihreän ja punaisen.
Tunnen joulun henkäyksen,
jalon juhlan ihmisten.
Ajattelen läheisiäni kaipauksella
lempeydellä ja rakkaudella.
Erkki J. Vepsäläinen
Navidad de Andalucía

J.V. Snellman
Maamiehen ystävä
-lehden toimittajana

H

allituspuolueiden esittämä yhdeksän
prosentin arvonlisävero on kohtuuton
suomalaiselle lehdistölle ja toimituskunnalle, jos se toteutuu. Työpaikkoja häviää ja
osaavaa ammattikuntaa irtisanotaan tuhatmäärin. Pahin isku kohdistuisi paikallislehtiin. Niiden kuolemia on jo ennustettu. Vahinkoa tapahtuisi myös kansantajuisessa
tiedon kulkemisessa sekä suomalaisten lukutottumuksissa.
Huoli on myöskin varhaisnuorison lukukäyttäytymisen muuttumisessa. Heitä koulussa kehotetaan lukemaan päivän lehtiä.
Jos lehdet puuttuvat, lukuhetki otetaan pois,
se mitätöidään. Valveutuneita kansalaisia
kasvaa entistä vähemmän. Toimittajat ovat
nykyään kaikella tavalla taitavia lukuinnon
virkistäjiä.
Suomalainen lehdistö on suomalaisuuden
ylläpitäjä. Sen tiesi J.V. Snellman 1843
perustaessaan Kuopiossa ruotsinkielisen
Saima-lehden vanavedessä suomenkielisen
Maamiehen ystävä-lehden, ollen sen toimittaja. Lupa lehden julkaisuun piti hakea senaatilta.
Lehti sai sisältää maatalouden alaan
kuuluvia kokeita, tutkielmia, historiallisia
maantieteellisiä ja teknisiä kirjoituksia, kotimaan uutisia, viranomaisten ja yksityisten
kuulutuksia.
Snellman toimitti itse lehteä, koska se
sopi yhteen hänen kansallisuusohjelmansa
kanssa. Hän saattoi toteuttaa sitä samaa,
mitä hän Saimassa vaati sivistyneistöltä:
edistää suomenkielisen kansanosan aineellista ja henkistä sivistystä, herättää kansallishenkeä, joka ilmenisi sosiaalisen elämän
kaikilla aloilla. Maamiehen ystävä oli
tarkoitettu maanlaajuiseksi kansaa valistavaksi yleislehdeksi.
Snellman selitti huolellisesti lukijoilleen
suomen kansan alkuperää, sen tehtäviä ja
suomalaisuutta.
Aune Räsänen, Vehmersalmi
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Martta Rossi (vas.) ja Irja Turunen (oik.) Puijonlaakson kirjaston runoillassa Tuulikki
Karhusen jututettavana. Aino Mömmö tarttui mikkiin ja esitti runovirren.

Kun ruusu ja jäkälä kukkivat
Vuodet kypsyttävät sanottavan

V

ielä virtaa, todistelee englantilainen televisiosarja. Niin voisi sanoa
lehtori Martta Rossin, 82 ja ravitsemustyönjohtaja Irja Turusen, 72 tekemisistä.
Kustannusyhtiö Otava julkaisi äskettäin Martta Rossin kiitellyn kypsän iän
esikoisrunokokoelman Upoksissa pilvet.
Keväällä leivottu Savon murremestari Irja
Turunen on valloittanut kuulijat murrerunoilla ja virsiteksteillä.
Kumpainenkin on asunut pitkään Puijonlaaksossa. Martta Rossi katselee pilviä
Taivaanpankon kuusenlatvojen tasalta,
Irja Turunen ihailee keskustan valomerta
tornitalon kahdeksannesta kerroksesta.
Puijonlaakson kirjaston runoillassa oli ilmassa kotiseutuhenkeä.
Runotyttö on yleisesti hyväksytty klisee, joten elämänkaaren toisessa päässä
debytoineen esikoisrunoilijan ikävuosia
on epähienosti kummasteltu. Itsekin
Martta Rossi runoja kustantajalle tarjotessaan empi ja paljasti vasta puhelimessa ”salaisuutensa”.
- Ei se kuulemma heitä haitannut
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joten ei minuakaan! naurahtaa nuorekas (eikä tämä ole klisee!) eläkkeellä
oleva äidinkielen opettaja. Minna Canthin lukiolaiset pitkältä ajalta muistavat
hänet innostavana opettajana. Kalevalan päivänä hänet on totuttu näkemään
kansallispuvussa esiäitien henkisen perinnön jatkajana.
Kuluttavan koulutyön ohessa opettaja
kartutti omilla teksteillä pöytälaatikon
sisältöä. Vasta eläkevuosina hän rupesi
miettimään voisiko näistä tehdä jotakin.
Yllätys oli melkoinen, kun odotetun
kritiikin sijasta tulikin kustannustarjous.
Martta Rossin runot ovat moneen kertaan seulotun oloisia. Aika ja ikä ovat karistaneet sanottavan ympäriltä turhat pois
ja silloin voi karusti todeta omat luuni hajoavat/ laskiessa perintölautasia.
Tuttujen aiheiden pariin lukijan on
helppo asettua: luonto, läheiset ihmiset,
arkiset vaivat ja ilot. Lähimmän ihmissuhteen merkitystä arvioi uudestaan siinä vaiheessa kun havaitsee
aika jätti
meidät tähän. Unohti.

Ikäpolvet eivät välttämättä ymmärrä
samoja symboleja edes kukkaiskielessä
Sinulla ruusutarhasi/minulla jäkäläkasvustoni/vanhuus liki ihoa/ihme/omin silmin nähtävissä/me kukimme vielä .
Nuori arvostelija näki runossa vastakkain nuoruuden ruusuna kukoistavan
tytön ja jäkälänhauraan vanhan naisen.
Tosielämässä kukoistivat aviomiehen
vyöruusu ja oma punajäkälä, naurahtaa
runoilija kuin kepposen keksinyt murrosikäinen.
Kasvattajana hän hyvin tietää, että
maailma on muuttunut muutenkin kuin
kielikuvissa.
- Nykynuoret ovat maailmanmatkaajia
ja tuovat sieltä aiheensa. Hyvä niin, mutta
runoistani näkee että minulle Viitaniemi
riittää!
Viitaniemi on vuosikymmenien kesäpaikka Juankoskella. Ikävuosien lahja on,
että vasta viime vuosina on ollut aikaa
pysähtyä katsomaan luonnon ihmeitä.
Martta Rossi sanoo, että tällä iällä ajatus romaanin kirjoittamisesta tuntuu sen
vaatiman pitkän kypsyttelyn takia mahdottomalta ajatukselta. Mutta runo tulee
itsestä, syttyy ja lähtee!

Tuutin tääveltä,
ja sommoo savoo
Irja Turusella on pitkä kirjoittajaura
takana. Lapsena 1940-luvulla, kun muistiinpanopapereita ei ollut, hän kirjoitteli
kauraryynipaketin selkäpuolelle. Työvuosina sairaalan keittiössä elovenapaketilla
oli muuta käyttöä mutta --- Siihen on hyvä kirjoittaa, kova ja hyvä
paperi, Irja suosittelee vaikkei muuta paperia tarvitsisi säästellä. Tytär kirjoittaa
runot tietokoneella puhtaaksi. Mapissa
mukana kulkee aika nippu ja kotona lisää.
- Sitä tulloo tuutin tääveltä, murremurkinoo, sommoo savvoo, Irja kuvailee nykyisen tekemisensä tapaa ja tahtia.
Tänne asti piti ellee ennen kuin rupes ir-

toomaan!
Nyt irtoaa niin herakasti, että välillä
pitää poistua omaan oloon, kun muu perhe
ei kestä runon tulvaa. Äskettäin hän rupesi valmistelemaan niistä kirjaa, kun kuulijat ovat ruvenneet siihen yllyttämään.
Vestäjistäkin luvattiin apua. Ensi vuoden
puolella runokirja ilmestyy, nimikin on
keksitty.

Runoutta virren sävelin
Irja Turusen runojen läpikäyvä aihe
on lämmin kiintymys lapsuuden kylään
Lapinlahden Martikkalassa ja aikuisvuosien koti-Kuopioon ja Puijonlaaksoon.
Nimikkorunossa hän on ristinyt Puijon
kukkulan kuninkaaksi ja muistuttaa miten
Sammakkolammen liepeet antaa kulkijalle hellän hetken.
Vuosi sitten siihen Sammakkolammen
liepeelle valmistui senioritalo. Vanhemman väen tarvitsemilla palveluilla varustetulle kahdeksankerroksiselle talolle etsittiin kuvaavaa nimeä. Irja naapurista sen
keksi - Pilvilinna.
Irja Turusta voi nimittää nykypäivän
virsirunoilijaksi. Hän sepittää uusia sanoja tuttuihin virsikirjan ja kansanlaulujen säveliin. Niitä on laulettu seurakunnan ja eläkeläisten tilaisuuksissa. Tuttu
sävel houkuttelee mukaan. Kuopion pelimannien Veijo Kaismala teki nyt sävelen kesällä satamassa esitettyyn Sataman
valot –lauluun.
Omakohtaisesti koettua huumoria on
hänen sanoittamassaan Riskiryhmiin laulussa, joka lauletaan Arvon mekin ansaitsemme –sävelellä.
Tiällä myökii toohuamme/riskiryhmiin jookossa/hoevoojasta haaveelemme/
kimppakyyti
tiijossa/antoo
toevoo
kärsivälle/avun tarpeen pyyytäjälle. Kiitosta kiitosta kiitosta kiitosta kiitosta kiitosta – Sinulle.
Aika runotyttöjä, nämä Martta ja Irja!
Teksti ja kuva: Eila Ollikainen
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Savon Kieliseura juhlii 24.5.2012

S

avon kielen seura r.y. täyttää 30 vuotta. 30-vuotisjuhla pidetään 24.5.2012
Kuopiossa. Perustajajäsenistä on hallituksessa enää emeritusprofessori Osmo
Hänninen. Hän on johtanut seuraa kaikki
kolme vuosikymmentä.
Seuran vuoden toimintasuunnitelmaan
sisältyy 30-vuotistoiminnasta koottu historiikki. Ensimmäisten kahden vuosikymmenen osuuden on kirjoittanut pitkäaikainen sihteeri Lassi Koponen ja alkaneen vuosituhannen tapahtumisista
kirjoittavat seuraavat sihteerit Tuomo
Loikkanen, Marja-Riitta Saastamoinen
ja Eila Ollikainen.
Historiikkiin toivotaan saatavan perustajajäsenten ja jäsenten muistelmia sekä
kirjoituksia savolaisuudesta. Kirjoittamaan ovat lupautuneet maakunnan emäntien ääni Aune Räsänen ja Ylä-Savon
murteen taitaja ja Jukka Lappalainen.
Savon kielen seuran vuosikokouksen
yhteydessä Kuopiossa 31.3.2012 pidetään

Savon murremestaruuskilpailu. Yleisön
suosion saavuttanut kilpailu alkaa klo 12
Pohjois-Savon liiton tiloissa Sepänkadulla. Savon mestari ja muiden murteiden
pääsevät ottamaan mittaa toisistaan keskinäisestä paremmuudesta vasta kesällä
2013, mutta uusille kyvyille on esiintymistilaisuus Kuopion murretorilla heinäkuussa.
Järjestyksessä 13. kesän murretori pidetään 16.-21.7.2012 klo 15-16 Kuopion Satamatorilla yhteistyössä Taidetorin kanssa. Päivittäiseen toriohjelmaan tulee tuttuja ja uusia esiintyjiä maakunnasta.
Savon kielen seuralla on vetovastuu
Suomen heimot r.y:n toiminnasta kaksivuotiskauden 2012-2013.
Niinpä valmistellaan vuoden 1863 kieliasetuksen eli Suomen kielen oikeuksien
150-juhlavuoden huomioimista ja valtakunnallista murrekilpailua Iisalmessa
vuonna 2013.
Eila Ollikainen

Sisäsiististä ei ollut joulukinkuksi

N

äen Joolua ja Joolukinkkua ”vesjkielellä” ootellessa muistuu mieleen
kun meelläkin olj ihan elävä sika, tosin
vaen yksj mutta sika kumminnii! Isäukko
toe sen porsaana ”viholaissäkissä” yhden
pikkuruisen huoneen pikkumökkiin, missee kortteeria piettiin, tuonne Sonkajärven
Harvanjoelle siihen Viäränjärven kuppeeseen.
Sikaloo taekka muutakkaan suojoo ee
ollu joten porsas majoitettiin sisälle missee siitä tulj tulj tuota pikkoo ihan sisäsiistikkii! Tyhjällä Amerikankahvipurkilla
kun vähän rapsutti mahan alta niin kohta
se juutas sorotti kahvipurkkiin nii että pelti
soe, kahtelj silimiin niinku sanoakseen;
”siinäs niättä että ossoon sitä minäkkii!”
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Tilloo kun ee ollut niin se nukku meejän kanssa samassa sängyssä ja päevät se
juoksj vappaana pitkin tantereeta. Saanassakin käätettiin ja pestiin joka puolelta
ja sitten tulj lopulta se joolu kun siaks
syötetty possu piäsj isän kirveen kaatta
hengestään.
Uuniin Äetj sae sen pantua mutta
syömättä se siltä jäe kun ihan sisäsiisti
”perheenjäsen” nostettiin Joolupöötään...
muutapa ei sitten ollutkaan neljkymmenluvun loppuvuonna ku puhdasta suomalaesta Jooluruokoo jota ei oltu kiusattu
karsinoessa eekä lihoja kierrätetty Kiinan
kaatta joten eepä muuta ku joolua vua.
Raimo ”Rutakon Kojjootti” Rönkkö
Ruaseporj`

S

Vuoden kotiseutukirjaksi
ratsutilan historiasta kertova teos

uomen Kotiseutuliitto on valinnut
Vuoden kotiseutukirjaksi maanviljelijä Erkki Alhopuron teoksen 450 vuotta
Äijälän ratsutilan historiaa (Lomahiisi
2010). Valintaraatiin teki vaikutuksen harrastajahistorioitsijan kyky kertoa yksittäisten talonpoikien henkilöhistorioista
14 sukupolven ajalta taustoittaen heidän
tarinansa onnistuneesti Ruotsin ja Suomen
historiallisiin vaiheisiin sekä yhteiskunnan, sivistyksen ja tekniikan kehitykseen.
”Alhopuro on itse koonnut laajan ja
perusteellisen aineistonsa, hahmottanut
kokonaisuudet ja sisällyttänyt tekstiinsä
mielenkiintoisen kuvituksen. Kun onnistunut taittokin on Alhopuron käsialaa,
ei lopputulosta voi kuin kiitellä”, toteaa
liiton pääsihteeri ja ahkera kotiseutukirjallisuuden kriitikko Lassi Saressalo.

Äijälän ratsutila sijaitsee Lohjalla
Hiidenveden rannalla. Muut kirjassa
esitellyt tilat sijaitsevat Nummella,
Pusulassa, Inkoossa ja Karjalohjalla.
Kunniamaininnan sai radion ja television luonto-ohjelmista tutun Juha Laaksosen laadukas kuvateos Utö – Syksy ja
kevät ulkosaaressa (Maahenki 2011), joka
kertoo ulkosaaren luonnosta ja elämisestä
sen helmassa pienten lasten kanssa.
Toisen kunniamaininnan sai Hannu
Syväojan teos Kulttuuripyöräilyä Hämeessä ja vähän ulkopuolellakin (Mediapinta 2010). Syväoja kohtaa retkiensä
aikana niin luonnon kuin kulttuurimaiseman, tapaa mielikuvituksessaan entisiä
vaikuttajia, taiteilijoita, metsämiehiä ja
korvenraatajia.

Uamu ja päevä
Uamu kun koettaa ja aekase herree,
on käätävä tietyssä huoneessa
ku sängyssä istuu ja voemia kerree,
on eelinen tuoreena muistissa.
Oelj nuapurin nuorikon esliina korkeella,
sitä eokot kun kilivalla arvuuttel.
Siinä tyttöö tahallaa, pantii halavalla,
kyllä korvilleen sae, oel kel kun kel.
Sekun oellii juoksussa iltamyöhää.
Sittä päevällä muata rojotti.
Kerrannii näen -, ukko kiristel vyötää,
tytön nähen – kun aarinko porotti.
Ee vähällä piässynnä poejankaan jolopit,
oel eokot nähneet, mitenkä ne riijustel.
Kaljoo saavissa, ja sahtia isot tuopit,

naesten perrää, – pienempiä olallaa
kanniskel.
Ja ootkos kuullu -,
mite sille kievarin piialle käev,
kunse rentukka niityllä lampaeta juotti.
Kova sae,
-heän sentähe niittylattoo mäen,
ja isäntä perässä –,
nyt kastuu – se huohotti.
Nyt on piiannii vyötärö ahtaaks käännä,
niinne eokot toesillee sen vakkuuttivat.
Kyllä tuaes on huivinalus tietoo täännä,
sillä monet kahvit sae
–mut kyllä juoksettivat.
Yks´Lyytinen
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- Mitteepä vaemos toevo joululahjaks?
- Semmosta vehettä, jonka mittari nousoo nollasta sataseen alta
seihtemän sekunnin.
- No, mitäpä ostit?
- Henkilövaakan.
J.R. (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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