
AAKUSTI 4/2013  1

aakusti
    savolaesuuven 

       iänenkannattaja
Joulukuu 2013  25. vsk4 / 1 3



2  AAKUSTI 4/2013 AAKUSTI 4/2013  3

Savon Kielen Seura r.y:n hallitus 2013

aakusti

Savolaesuuven iänenkannattaja, 25. vuosikerta.  
ISSN 1456-3827, www.savonkielenseura.fi
Kultti ry:n jäsenlehti (www.kultti.net)
Julkaisija: Savon Kielen Seura r.y.   
Perustettu 1982.
Päätoimittaja:  Osmo Hänninen, Itä-Suomen  
yliopisto, PL 1627, 70211 KUOPIO   
P.  050 550 6903,  osmo.hanninen@uef.fi 
Toimituskunta: Osmo Hänninen, Jorma Julku-
nen, Osmo Pekonen, Asko Ruuskanen ja  Jukka 
Nykänen.
Taitto: Jukka Nykänen

Hinnat: Vuosikerta 4 num.  15 e. irtonumero 5 e.
S k:n seuran jäsenille sisältyy jäsen mak suun.
Ilmoitushinnat: 
1/1 sivu on 250 e, 1/2 sivua: 125 e
Pankkiyhteys:  OP 539 708-20012 821
Painopaikka: Kuopion painatuskeskus, Kuopio 
Seuran sihteeri:  Eila Ollikainen, Taivaan-
pankontie 17 D 31, 70200 Kuopio, 044 2757442,
eila.ollikainen@dnainternet.net
Rahastonhoitaja Raija Uhlbäck, Ruutikuja 2 C 37, 
70340  KUOPIO, P. 050 917 4462, 
raija.uhlback@suomi24.fi
Tilaukset ja jäsenasiat: Raija Uhlbäck,  ks. yllä
No 1/2014: Aineiston jättöpvm.01.03.2014 
osoitteeseen, e-mail:  juny@tintti.net

aakusti 4/2013

Puheenjohtaja Osmo Hänninen (15), varapuheenjohtaja Ritva Kokander (14), 
Anna-Liisa Happonen (15), Seppo Kononen (15), Jukka Lappalainen (14), Teuvo 
Laakkonen (14), Jari Känninen (15), sihteeri Eila Ollikainen (14),  Leo Puurunen 
(14),  Veijo Martikainen (15), Tuula Ollila (15),

Varajäsenet Heikki Hiltunen (15), Eevariitta Jäntti (15), Pertti Pasanen (15),  
Jouko Kröger (14), Marja-Riitta Saastamoinen (15), Risto Lappalainen (14), Matti 
Väisänen (14) sekä rahastonhoitaja Raija Uhlbäck (15).

Koptien rukous 

Löysin paperista tehdyn naisten kengän. 
Lienee sota-ajalta.  Vintille oli talteen   

pantu. Käyttäjä arveli kait joskus sitä 
vielä tarvitsevansa.  Kadun, että heitin sen 
roskiin. Paperikenkä viestitti, mistä talous-
tilanteesta olemme vähemmässä kuin yh-
dessä ihmisiässä edenneet. Vaatimattomasti  
elettiin. Muistan, että Lahden keskustassa 
pidettiin lampaita. Eräällä perheellä oli 
lehmä. Niitimme heinää kaneille puistosta. 
Vesijärvestä ongittiin kalaa. Ei tainnut olla 
pihaa, jota ei syystä viljelty.

Tohtori Valto Räsänen, suonenjokinen 
maalaispoika, monelle kuopiolaiselle tuttu 
lääkäri, ehdotti, muutama vuosi sitten, että 
Kuopiossakin tulisi olla palstoja, joissa 
saisivat  kaupunkilaiset ylläpitää kuntoaan 
ja terveyttään. Miksei puistoissa ja kevyen 
liikenteen varsilla voisi olla hedelmäpuita 
ja marjapensaita. Slovakiassa oli noin 100 
m välein hedelmäpuu, kun sain vuosi-
kymmen sitten siellä maaseudulla tuttavan 
kyydissä risteillä. Jospa olisi hedelmäpuita 
koulujenkin yhteydessä.  Ja koulukkail-
la omat nimikkonsa. Oppisivat samalla 
luonnon ja itsensä hoitoa. Niuvantien 
varrella on vielä käytössä muutama palsta. 
Mainio paikka. Aurinko  hohtaa rinteeseen. 
Syötävää puskee. Kukkia kasvaa. Yrttejä 
terveydeksi. Itse asiassa kadun toisella 
puolella nukkuu metsässä vuosikymmenistä 
unta entinen pelto. Ei ole vuosikymmeniin 
kynnetty eikä kylvetty. Rinteestä näkyy, 
että siellä on kyllä aherrettu. Vieressä on 
purouoma. Ylempänä rinteellä on kivistä  
ladottu kaivo. Sekin unohdettuna. Ran-
nassa  talvehtii vielä muutama vene. 

Pari kolme vuotta sitten Time-lehti 
kertoi maailman pisimpään elävistä japa-
nilaisista.  Saarelaiset ahertavat palstoil-
laan. Säästävät nälkää joka aterialla, kun 
tyydyttävät siitä kerralla vain 80%. He 

ottavat päiväunet ja kirjoittavat sukunsa 
historioita. Huolehtivat siis myös henki-
sestä virkeydestä – japanilaisten kirjoi-
tusmerkit vaativat aivoilta enemmän kuin 
meidän aakkosemme. Mutta myös monella 
kuopiolaisella, ja kaikilla suomalaisilla-
kin on varmaan omat tarinansa, kenties 
muistikuvansa  Kuopion Savilahdesta ja 
sen kehittymisestä silmiemme alla yhdeksi 
tulevaisuuden kääntöpisteeksi. Miksipä ei 
laitettaisi tarinoita tietokoneiden muistiin ja 
jalostettaisi tietysti paperille. Sen rannalla 
myös Snellman juhli aikanaan häitään.

Tuore metsälehti kirjoittaa, että puusta 
voidaan tehdä lankaa. Voi olla, että sii-
tä taas tehdään kenkiä ja asusteita, joita 
sotiemme aikana oli pakko saada, mutta 
nyt ympäristösyistä. Ne voidaan muo-
din vaihtuessa polttaa energiaksi ilman 
huonoa omaatuntoa  ilman, että tarvitsee 
öljyä haaskata. Tulossa on näet lait, jot-
ka vaativat asusteiden polttoa korkeassa 
lämpötilassa, ettei myrkkyjä leviä, kun 
lienevät öljyperäisiä kuitutuotteita.  

 Olemme on nyt maailman rikkaimpia. 
Nousu on syntynyt työllä. Ehkä joulun 
tienoolla on paikallaan nostaa taas kerran 
hattua aikaisemmille sukupolville. Suvut 
kokoontuvat juurilleen. Puhekin taitaa vaih-
tua tutuimmalle kielelle. Silloin virkistyvät 
ikiaikaiset tietotaidot uusille sukupolville 
tarinoilla höystettyinä.

Noin 3000 vuotta sitten historian kirjoi-
tuksen isä Herotodos kertoo, että Egyptin 
eteläpuolella eli kansa, joka soi kalaa, 
joi vettä ja eli 120 vuotta. - Yhä edelleen 
Etiopian Koptit toivottavat siunausrukouk-
sessaan  meitä  elämään 120-vuotiaiksi.
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Kuopion kaupungin jakaman Savonia-
kirjallisuuspalkinnon 2014 ehdok-

kaat julkistettiin Kirjakantin avajaisissa 
kaupunginkirjastossa 22.11.  Ehdolla ase-
tetuista kirjailijoista olivat  paikalla Antti 
Heikkinen, Inka Nousiainen, Marja-
Leena Tiainen ja Sirkka Tirkkonen.  
Raati oli lukenut 49 teosta,  joka on hiukan  
vähemmän kuin aikaisempina vuosina.  

Raati perustelee ehdolle asettamiaan 
teoksia seuraavasti. 

Heikkinen Antti, Pihkatappi:  Esikois-
kirjailija osoittaa suomalaisen maaseudun 
olevan vielä voimissaan. Heikkinen kir-
joittaa savolaisen murteen omalla taval-
laan uusiksi, yltäkylläiseksi ja ymmärret-
tävästi.

Nousiainen Inka, Kirkkaat päivä ja ilta:  
Nousiaisen kieli on häkellyttävän kaunis-

Savonia-kirjallisuuspalkinnon 
v. 2014 ehdokkaat esitelty

ta. Aineksina ovat paljon käytetyt rakkaus 
ja sota, mutta niistä syntyy jotain todella 
mieleenpainuvaa. 

Sahlberg Asko, Herodes: Herodes on 
vaikuttava historiallinen lukuromaani 
kristinuskon syntyajoilta. Sen vallan ja 
ahneuden teemat ovat ikuisia. Teoksen ta-
pahtumat ja kertojien ajatukset sopivat ku-
vaamaan nykymenoa – maailma on julma. 

Tiainen Marja-Leena, Khao Lakin sy-
dämet: Kirja on koskettava nuoren tytön 
selviytymistarina tsunamin aalloista. Kir-
jailija myös jatkaa aikaisemmissa teok-
sissa esillä pitämäänsä suvaitsevaisuuden 
teemaa. 

Tirkkonen Sinikka, Pimeän halki, valon 
halki:  Uusi kokoelma todistaa runoilijan 
sisäisestä uudistumisesta suurten venäläis-
ten naisrunoilijoiden ja Eeva- Liisa  Man-

Neljä Savonia –palkintoehdokasta oli kuulemassa ehdokkuudestaan Kirjakantin 
avajaisissa (vas). Antti Heikkinen,  Marja-Leena Tiainen, Inka Nousiainen ja Sinikka 
Tirkkonen.  

Minun isäni nimi oli Kalle Laak-
konen (1902-1979). Hän siirtyi 

1910 vanhempiensa kanssa Riistavedeltä 
Mustinlahden Hiukastenjärvelle, jossa 
viljeli omistamaansa tilaa v:sta 1939. 
Talvisodan aikana isäni toimi elintar-
vikekomppaniassa ja oli Kuopion pom-
mitusten aikana pelastamassa ihmisiä 
pommisuojista turvaan sekä kantamassa 
kuolleita. Jatkosodan hyökkäysvaiheen ai-
kana isä oli rintamajoukoissa ja sodan lop-
puvaiheissa viestipataljoonassa. 

Isän paluu sodasta on ensimmäisiä 
muistikuvia isästä. Olen syntynyt väli-

Isä tuli sodasta
rauhan keväänä. Olin neljän ikäinen, kun 
kauniina kesäaamuna isä tuli tupaan si-
viliilipuvussa, terveenä ja vahvana. Äiti 
oli kertonut isän tulosta, mutta ei tiennyt 
milloin. Isä otti meidät tyttäret vuoronpe-
rään käsivarsilleen ja heitti ilmaan niin, 
että tukka liehahti. Se oli hämmästyttävää. 
Isä ei enää lähtisi sotaan, vaan pysyisi per-
heen parissa. Sitten lähdettiin katselemaan 
viljelyksiä ja isä kantoi minua. Kaikki ha-
lusimme olla mukana isän töissä ja opetel-
la ajamaan Töpinä työhevosta. Töpinä oli 
ollut sodassa, mutta selviytyi naarmuitta. 
Se oli tyttöjen suosikki, rauhallinen ja kilt-

nerin hengessä. Teos tarjoaa rohkeita mat-
kakuvia elämästä kaikkine hullutuksineen 
ja autuuksineen. 

Tossavainen Jouni, Kesäpäivä:   
1960-luvun savolaisen kesäpäivän haistaa 
ja maistaa, kaunis kieli pakottaa lukemaan 
kirjaa ääneen niin että kesäpäivän myös 
kuulee. Vaikuttava äitikuvaus.

Palkintoraatiin kuuluvat puheenjohta-
jana viestintäpäällikkö Varpu Puskala, 

varapuheenjohtaja opettaja Jaakko Ko-
sunen ja jäseninä lähihoitaja Atik Ismail, 
toimittaja Seppo Kononen, maakunta-
asiamies Hannu Koponen, fyysikko Jukka 
Liukkonen, näyttelija Auli Poutiainen, fi-
losofian tohtori Matti Vanhanen ja sisätau-
tilääkäri Terttu Vilpponen-Salmela sekä 
raadin sihteeri Kirsti Hietanen.

Teksti ja kuva: Eila Ollikainen

Miehet palasivat 
rintamilta myös 
marssien. Näky- 
mä teiden var-
silta, varsinkin 
sotatoimialueilla 
oli sekasortoista, 
kuvan kaltaista. 
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Perinteen vaaliminen on tärkeää, mutta 
kotiseututyössä ei pidä tyytyä katso-

maan taaksepäin vaan  suunnata tulevaisuu-
teen, viitoitti Pohjois-Savon kotiseutuyh-
distysten liiton  toimintaa  puheenjohtaja 
Marja-Sisko Pihl 10-vuotisjuhlassa  9.12.  
Kuopiossa.

Kymmenvuotiskautena onkin mukaan 
tullut yhä kattavammin kotiseututyötä 
maakunnassa tekeviä tahoja.   Kun perus-
tamisvaiheessa mukaan tuli mukaan  17 
järjestöä,  nyt  jäseninä on  27  kotiseutu-
yhdistystä.

Osittain mukaantuloa on houkuttanut 
mahdollisuus hakea  kotiseutuhankkeille 
taloudellista avustusta  Olvi-säätiön tähän 
tarkoitukseen myöntämistä lahjoitusva-
roista.   Kolmen vuoden aikana liitto on 
voinut avustaa  maakunnan kotiseuhank-
keita  yhteensä 30 000 eurolla. 

Avustuksilla on tuettu mm. kotiseutu-
julkaisujen ja musiikkiäänitteiden teke-
mistä, kotiseutumuseoiden korjaustöitä ja  
koululaisten kotiseutuopetusta ja –kasva-
tusta.    

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten 

liitto sai alkunsa 1999-2000  vietetyistä 
Tuhatvuotinen  Savo-juhlatilaisuuksista. 
Järjestelyissä huomattiin keskinäisen  
yhteydenpidon hyödyllisyys.  Perustava 
kokous  pidettiin Pohjois-Savon liitossa 
12.11.2003.   Ensimmäisenä puheenjohta-
jana oli Anna-Liisa Happonen Tuusnie-
meltä,  hänen jälkeensä Kirsti Moisander 
Leppävirralta, Hannakaisa Heikkinen 
Kiuruvedeltä ja  Marja-Sisko Pihl Juan-
koskelta. Liiton sihteerinä on koko kym-

ti. Talon kyntömiehet sa-
noivat hevosta ”laiskaksi” 
mutta meille se oli hyvä. 

Käräjillä käytiin  
isän mukana

Isä oli kihlakunnan 
lautamiehenä 15 vuotta, 
mistä sai herastuomarin 
arvon. Hän toimi julki-
sena kaupanvahvistajana 
kuolemaansa saakka. Yh-
teismetsän kirjanpitäjänä 
hän toimi jopa  35 vuotta. 
Olin isän tyttö ja autoin 
häntä kirjallisissa töissä. 
Minulla oli hyvä käsiala 
ja minun tuli kirjoittaa. 
Isä piti mukanaan arkisis-
sa pelto- ja riihitöissään, 
mutta myös kunnallisille  juhlamatkoil-
le pääsin mukaan. Olin vain kymmenen 
ikäinen, kun isä otti minut Kuopioon 
käräjämatkalle viikoksi. Oli välikäräjät 
ja mentiin laivalla Mustinlahdesta Kuopi-
oon. Kuljimme Kauppakatua. Rautakau-
pan kohdalla isä pysähtyi ja passitti minut 
Koljonniemenkadulle sukulaisperheeseen. 
Isän täytyi joutua käräjätaloon. En ollut 
varma, osaanko Pohjolaisten taloon, mutta 
kysyin neuvoa kiltiltä tädiltä ja tulin tutul-
le rautaportille. 

Työhön oppiminen  
oli kuin taivaanlahja

Ellen-täti oli keittiössään puuhellan 
ääressä ja ilahtui tulostani. Päivät tätien 
luona olivat ihanat, mutta illansuussa sei-
soin rautaportilla ja odotin isää palaavaksi 

istunnosta. Oli jo ikävä isää. Vihdoin isä 
asteli kadulla salkku kädessä ja vilt’hattu 
päässä. Isä osasi tuomarinvalan ulkoa ja 
luki sen viimeisenä jouluna kasetille.  Ai-
kuiseksi tultuani isä antoi ymmärtää, että 
minustakin tulisi lautamies ja toimisin 
talonpoikaisesti. Mutta samalla hän huo-
mautti, että istunnot ovat pitkiä ja raskaita. 
Minua kysyttiinkin tehtävään, mutta vält-
telin. 

Sen sijaan olen kiitollinen, että vanhem-
pani opettivat  tekemään kaikkia maatilan 
hoitoon liittyviä töitä. Työmaalla ei saanut 
nurista eikä itkeä pillittää, vaikka rukkaset 
kastuivat. Hevosen ajo oli haravakoneen 
ajoa tai pellon karhitsemista. Osaisin vie-
läkin valjastaa hevosen; vetää länget kiin-
ni ja asettaa aisoihin. 

Aune Räsänen, Vehmersalmi

Töpinä kuten monet muut-
kin hevoset saivat paluu-
kuljetuksen rintamilta 
rautateitse niinsanotuissa 
härkävaunuissa.

Kotiseutukasvatus P-S:n  
kotiseutuliiton sydämellä

Savonia-yhtye esitti kotiseutumusiikkia laulusolistina Kyösti Hartikainen. Seppo Kono-
nen (oik.) soitti viulua.

Murremestari Lauri Andersin (vas.) ja  
PS:n Kotiseutuyhdistysten liiton puheen-
johtaja Marja-Sisko Pihl keskustelevat.
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Nilsiän salaperäinen numerokivi

menvuotiskauden toiminut Tarja Itko-
nen. 

Liiton syyskokous valitsi puheenjoh-
tajana edelleen jatkamaan Marja-Sisko 
Pihlin. Hallitukseen varsinaisiksi jäsenik-
si valittiin erovuoroiset Seppo Kononen, 
Veli-Matti Sormunen ja Marianna Fal-
kenberg uudelleen,  varajäseniksi Ritva 
Kokander, Matti Töyräs ja Pirjo Hän-
ninen. Tulevana vuonna liitto hakee muu-
tamaksi kuukaudeksi projektisihteerin 
selvittämään yhdistysten toimintatoiveita.  
Tärkeänä pidettiin  kotiseutukasvatukses-
sa kouluille tarjottavaa  apua. 

Juhlaosuudessa nähtiin ja kuultiin ta-
vanomaisen juhlapuheen sijasta viisi  
viiden minuutin ja parikymmentä kuvaa 
sisältävää puheenvuoroa siitä mitä koti-
seutu asianomaiselle merkitsee.  Taiteilija 
Erkki Räsänen Kaavilta, emäntä Helena 

Liukkonen Muuruvedeltä, toimitusjohta-
ja Paavo Jauhiainen Kuopiosta, matkai-
lualan opiskelija Sari Soikkeli  Kouvolas-
ta ja toimittaja Antti Heikkinen Nilsiästä 
valottivat aihetta    Pecha Kucha –nimellä 
tunnetulla esitystavalla, jolle kannattaa 
toivoa  laajempaa  käyttöä.

Tosin jälleen saatiin muistutus siitä, että 
yhden palaneen lampun kokoinen tekni-
nen häikkä  voi  huonolla onnella  kaataa 
hyvätkin valmistelut.  Savoniassa onneksi  
toimiva  välineistö löytyi  toisestakin ko-
koushuoneesta. 

Juhlassa kuultiin ja nähtiin murremes-
tari Lauri Andersin esityksiä ja  Soitin-
yhtye Savonia  soitteli   kotiseutuaiheisia 
kappaleita.

Teksti:  Eila Ollikainen 
Kuvat: Marja-Riitta Saastamoinen   

Nilsiäläisestä sorakuopasta on löytynyt 
mielenkiintoinen kivi joka vastaan-

sanomattomasti todistaa kulttuurien ajoi-
tuksen olevan pahasti pielessä. 

Kuten kaikki tietävät Suomen kallio-
perä muodostui 1,4 – 3,0 miljardia vuotta 

sitten ja on näin ollen vanhaa ja rauhallis-
ta jo ajat sitten kutkeensa ja poimuilunsa 
unohtanutta. Kivemme on siis tuolta ajalta 
peräisin ja todistaa tuolloin vielä vireäs-
tä älyllisestä toiminnasta paikkakunnalla 
jonka seurauksena keksittiin nykyisinkin 

Paavo Jauhiaisen johtama 
Olvi-Säätiö on tukenut sa-
volaista murreperinnettä.

Kotiseutuyhdistysten liiton 
sihteerinä toimii Tarja 
Itkonen.

Liiton varapuheenjohtaja 
Raimo Jalkanen käytti 
kiitospuheevuoron.

vielä käytössä olevat numerot. Paikallisen 
väestön on täytynyt olla jo savolaista pe-
rua koskapa samalla keksaistiin kaksi nu-
meroa, kuutonen ja yhdeksäinen.

Ajoituksen varhentuminen avaa uusia, 
ennalta arvaamattomia mahdollisuuksia 
mm. sukututkijoille.

Nykyisin käytössämme olevat arabia-
laiset tai intialaiset numerot kehiteltiin 
Intiassa n. 400 vuotta ennen ajanlaskum-
me alkua. Sotkeutumatta sen enempää 
jälkiviisauteen on pakko todeta, että kyllä 
matkailu Nilsiään olisi avartanut ja var-
haistanut intialaisten ajattelua numero-
ongelman parissa. Tottahan jääkaudet ja 
vedenpaisumukset olisivat vaikeuttaneet 
matkustamista olletikin kun tiet olivat 
puutteellisia. 

Lastukosken ja Juankosken kanavien 
puuttuminen olisi saattanut lujastikin suu-
tuttaa pitkämatkaisia kulkijoita. Numeroi-
den laajempi keksiminen ja yleistyminen 
jo tuolloin olisi mahdollisesti ja varovasti 
arvioiden parantanut paikkakunnan koulu-
laisten menestymistä Pisa-tutkimuksissa.

Numerokivi on seppä Tauno Korhosen 
hallussa Nilsiän Sydänmaassa.

Matti-Juhani Töyräs

Morsian, olet niin kaunis, mutta 
koska monet vuodet voivat 

muuttaa sinua ja kauneuttasi, an-
namme sille arvon nolla. Olet terve, 
mutta koska sekin voi rappeutua, 
annamme sillekin arvon nolla.

Teillä on nyt lahjoja ja varoja, 
mutta ne kuluvat helposti. Annamme 
varakkuudellekin arvon nolla. 
Olet niin viisas. Viisaudellakin on ra-
jansa ja sekin voidaan menettää, joten 
sillekin annamme arvon nolla. 
Jos Elämän antaja, Jeesus Kristus, 
saa olla sinun ja teidän avioliittonne 
Kuninkaana, 
jos Hän, kaiken alku, saa olla kaikes-
sa teille ykkönen, 
Hän siunaa sinun kauneutesi  kym-
menkertaiseksi eivätkä monet vuodet-
kaan sitä vähennä. 
Hän siunaa sinun terveytesi kymmen-
kertaiseksi ja nuoruutesi uudistuu 
kuin kotka. 
Hän siunaa teidän varakkuutenne 
kymmenkertaiseksi ja kukoistatte ja 
vahvistatte koko kansaa. 
Hän siunaa sinun viisautesi kymmen-
kertaiseksi ja monet vuodet tekevät 
sinut yhä viisaammaksi. 
Hänen siunauksensa muuttaa sinun 
ja teidän elämänne ja tulevaisuutenne 
nollan kymmentuhatkertaiseksi. 
Tässä rakastavan Kristuksen edes-
sä siunaamme teidät elämään 120 
vuotiaiksi! 
 
(San 31:30: Kauneus katoaa, 
viehätys haihtuu, ylivertanen se 
vaimo, joka pelkää Herraa.)

Muistini mukaan
Seppo Turunen

Koptien  
siunausrukous 

Nilsiän mystisessä numerokivessä on 
selvä yhdeksikkö tai miksipä ei kuutonen, 
kukapa sen tietäisi kertoa. 
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Nilsiän kirkonkokouksen istuessa poh-
timassa kirkon sisämaalauksen ai-

kataulua ja rahoitusta kokoukseen saapui 
kuopiolainen raatimies ja maalarimestari 
Carl Fredrik Blom. Hänellä oli muka-
naan varsin isokokoinen taulu, jonka hän 
oli maalannut edellisenä vuonna 1844. 
Taulun hinnaksi hän määräsi 300 pank-
koruplaa, johon kirkonkokous suostui 
kunhan taiteilija ensin korjaa kuljetuksen 
aiheuttamat vauriot taulun kultauksessa.

Näin Nilsiä oli saanut toiseen kirkkoon-
sa uuden alttaritaulun Pekka Leskisen 
maalaaman ”Ristiinnaulitun” tilalle. Tau-
lun aiheena oli Jeesuksen alasotto ristiltä. 
Aiheen Blom oli saanut Peter Paul Ruben-
sin jo 1611 maalaamasta alttaritriptyykin 
keskiosasta joka sijaitsi  Antwerpenin ka-
tedraalin arkebuseerien kappelissa.

Kokouksen edelleen jatkuessa päätet-
tiin. että kirkon sisätilat kalusteineen maa-
lattaisiin 1846, mutta merkintöjen mukaan 
maalaustyö tehtiin vasta vuonna 1847 ja 
sen sai tehdäkseen Carl Fredrik Blomin 
poika Carl Oscar Blom. Häneen palaam-
me tuonnempana.

Alttaritaulun  maalaaja Blom edusti 
kirkkomaalauksen perinnettä, jossa kirkon 
kaikki maalaustyöt alttaritaulua myöten 
saattoi urakoida sama käsityöläismaalari. 
Blom oli ammattikuntansa huipputekijä ja 
hänen tuotantonsa on kirkkotaiteen mur-
rosvaiheen laajin ja käsittää 42 työtä teos-
luettelon mukaan vuosien 1818 – 1854 
aikana. Joissakin myöhäisemmissä töissä 
poika on ollut mukana. Aikoinaan nimi-
en samankaltaisuus aiheutti sekaannuksia 
töiden määrityksissä.

Carl Fredrik Blom syntyi lokakuun en-
simmäisenä päivänä 1791 Vaasassa tuossa 
vaiheessa arvostettuun ja varakkaaseen 
perheeseen. Blomin isä ja isoisä olivat 
olleet aikanaan kruunun virkamiehiä. Jo 

14-vuotiaana Blom aloitti uransa Glasber-
gin työpajassa, joka teki maalaustöitä ja 
mainetta saaneita kukkakoristeisia huone-
kaluja. 

Blom boheemi taiteen mestari
Värikkäiden vaiheiden jälkeen vuonna 

1835 Blom sai porvari-ja mestarioikeudet 
myös Kuopiossa. Edellisiltä vuosilta pa-
pereista löytyy merkintöjä jotka kertovat 
avomielisesti boheemin taiteilijan vaiheis-
ta. Hän oli saanut sakkoja mm. herjauk-
sesta, juopottelusta ja tappelusta. Velko-
jakin oli kertynyt mittavasti ja kahdessa 
pakkohuutokaupassa myyttiin omaisuutta 
57 pankkoruplan arvosta. Velka oli kuiten-
kin peräti 1200 pankkoruplaa joten paljon 
se ei lyhentynyt.

Kuopiossa Carl Fredrik Blom oli kir-
joilla kuolemaansa saakka vuoteen 1855. 
Viimeiset vuotensa hän kuitenkin liikkui 
eri paikkakunnilla töiden perässä eläen 
erossa vaimostaan.

Omenahan ei tunnetusti putoa kauas 
puusta ja näinpä poika Carl Oscar alkoi 

myös kirkkomaalariksi ja hän sai Kuopi-
ossa 1843 porvarisoikeudet ja aloitti itse-
näisenä maalarimestarina. Kuten edellä 
jo mainittiin, hän sai urakakseen Nilsiän 
toisen kirkon sisämaalaukset, joihin kuu-
luivat myös alkuperäinen saarnastuoli ja 
lukkarinpenkki. Nämä ovat säilytykses-
sä Nilsiän 1843 rakennetussa tapulissa ja 
odottavat aikaa parempaa.

 Isänsä tapaan poikakin vietti riehakasta 
taiteilijaelämää ja hänenkin papereistaan 
löytyy mm. rangaistuksia nahisteluista, 
tappeluista, juopumuksesta sekä markki-
na- ja kotirauhan rikkomuksista. Vuonna 
1857 Carl Oscar muutti Jyväskylään. Hän 
piti hintatasonsa korkealla, seurusteli vain 
ruotsia puhuvien kanssa ja käyttäytyi hy-
vin herraskaisesti. Aikalaisten huomiota 
kiinnitti hänen tapansa käyttää aina si-
linterihattua ja lueskella töiden lomassa 
Alexander Dumasin romaaneja. Vanhoilla 
päivillään hän toimi elintarvikekauppiaa-
na.

Nyt palaamme Blomin maalaamaan 
alttaritauluun. Se siis maalattiin 1844 ja 
ostettiin Nilsiän seurakunnalle seuraava-
na vuonna, jolloin se sijoitettiin Nilsiän 

toisen kirkon alttaritauluksi. Tämä varsin 
tasapainoinen ja huolellinenkin maalaus 
ei kauan miellyttänyt. Kirkkoherra Johan 
Theodor Dahlström arvioi kirjeessään 
1886 Muinaistieteelliselle toimikunnalle, 
ettei taulu ole taiteellista arvoa ansaitseva. 

Arkkitehti Alarik Tawaststjerna päät-
teli myös raportissaan ennen kirkon pur-
kua ettei taululla ole taiteellista arvoa. 
Mielipiteet ovat alkaneet muuttua ja jo 
1960-luvun alussa kirkkoinventoija Riitta 
Pylkkänen piti sitä säilyttämisen arvoise-
na. Kirkkoherra Leskion kertomana piis-
pa Olavi Kares piti taulua arvokkaana.

Maalaus seurakuntakotiin 
Petäjäveden vanha kirkko hyväksyttiin 

Unescon maailmanperintökohteeksi. Ky-
seisen kirkon alttaritaulu on Carl Fredrik 
Blomin 1843 maalaama eli se valmistui 
vain vuotta ennen Nilsiän alttaritaulua. 
Petäjäveden kirkossa on myös kaksi muu-
ta Blomin tekemää maalausta eli taulut 
Martti Lutherista ja Mooseksesta. Petä-
jävesi maailmanperintökohteena näyttää 
arvostavan Carl Fredrik Blomia.

 Herää kaino ajatus, että Blomin maa-
laus siirrettäisiin sakaristosta seurakunta-
kodin päätyseinälle Pekka Leskisen taulun 
rinnalle. Sinne voitaisiin siirtää myöskin  
kirkkoherranviraston kokoushuoneen sei-
nällä riippuva Adolph Hårdhin apostoli 
Paavalia esittävä maalaus. Siellä ne olisi-
vat laajemmin seurakuntalaisten nähtävä-
nä ja mahtaisivat lisätä seurakuntalaisten 
kulttuuri-ja historiaharrastusta.

Matti-Juhani Töyräs

Lähteet:Hanka: Kirkkomaalauksen tradi-
tio ja muutos 1720-1880 Jyväskylä 1997
Lintunen:Saman armon alla, Jyväskylä 2005
Petäjäveden vanhan kirkon kotisivut
www.petajavesi.fi/kirkko

Kirkkotaidetta ja silinterihattuja

Pekka Leskisen alttaritaulu Ristiinnaulittu 
sai tehdä tilaa C. Blomin maalaukselle.

Carl Blomin alttaritaulumaalaus vuodelta 
1844 oli Nilsiän kirkossa. 
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”Pellonpekko ohrankasvun soi.”
(Agricola: Davidin Psalttarin
esipuhe v. 1551)

Iisalmen Soinlahdesta - Iijärven rannal- 
ta - kotoisin oleva luokkakaverini  

Seppo Suhonen väitteli tohtoriksi liivin 
kielen lättiläisistä lainasanoista v. 1973.  
Myöhemmin hänestä tuli itämeren-
suomalaisten kielten professori Helsingin 
yliopistoon.

Hän hommasi kymmenkunta vuotta 
sitten Iisalmen kulttuurikeskukseen tans-
simaan ja laulamaan setukaismummoja. 
En tosin päässyt näkemään esitystä – en 
myöskään nähnyt viime kesänä Evakko-
keskuksessa laulaneita udmurttimummo-
ja. Tiedetään, että kulttuurin säilyminen 
Stalinin vainojen alla entisessä Neuvosto-
liitossa on ollut mummojen varassa – niin 
varsinkin Virossa.

Seppo piti kulttuurikeskuksen Collan-
salissa luennon Viron setukaisten Pekko-
kansalliseepoksesta – setukaisten Kale-
valasta. Setukaiset ovat pieni virolainen 
heimo Viron kaakkoiskulmalla. Setumaal-
la heitä asuu noin 5.000 – Venäjän puolel-
la muutamia satoja. Kuopiolainen Snell-
man-instituutti kustansi alkuperäisteoksen 
Peko v. 1995 – teoksen suomensi Seppo 
Suhonen v. 2006.  Muistetaan myös, että 
Kuopiossa painettiin virolaisten kansallis-
eepos, F. R. Kreutzwaldin Kalevipoeg v. 
1862. Pekon lauloi runolaulaja Anne Va-
barna (1877 – 1964), joka lauloi 150.000 
säettä, kun esimerkiksi Larin Paraske lau-
loi ”vain” 12.000 säettä. Vabarnan löysi 
Armas Otto Väisänen – syntyisin Savon-
linnasta. Pekon elämänvaiheissa olivat tii-
viisti mukana Jeesus ja Maria, koska Va-
barna oli muiden setukaisten tapaan harras 
ortodoksi. Vabarnan säkeissä rekivärssy 
raikaa, saapasnahka soi, setukaisten san-
kari satuloi.

Pekko oli setukaisille hedelmällisyyden 

Pekko – setukaisten Kalevala
jumala. Pekolla on yhteys Pellon Pekkoon, 
jonka Agricola mainitsee Davidin Psaltta-
rin esipuheessa v. 1551 epäjumalien luet-
telossa. Pekko on suomalaisen mytologian 
olento, myyttinen kylväjä – maanviljelyn 
ja peltojen jumala. Pellon Pekko oli paitsi 
ohran ja ohrajuoman (oluen) myös laulun 
ja runouden jumala kuten antiikin Bac-
chus. Pekko lienee sama kuin Kalevalassa 
(16. runo) mainittu Sampsa Pellervoinen – 
maanviljelijä joka kasvatti puita ja peltoja. 
Hedelmällisyyden haltija Sampsa kylvi 
Sammon murusten avulla. Kalevalassa 
vaka vanha Väinämöinen laittoi Sampsa 
Pellervoisen etsimään laivapuita. Samp-
sa löysi tammen, josta Väinämöinen laati 
purtta laulamalla.

Vabarnan säkeissä setujen Pekko oli 
sotasankari ja pellon jumala, jolla oli 
myös perhe. Jeesus kruunasi hänet pel-
lonkuninkaaksi. Hänen hahmossaan on 
veijarimaisia piirteitä. Eepoksen lopussa 
Pekko taotuttaa kylkiluunsa mittaisen rau-
taisen kylkiluun muistoksi jälkipolville. 
Kuoppansa kohdalle hän käskee pystyttä-
mään luostarin - niinpä hänen haudalleen 
rakennettiin Petserin luostari. Pekkoa on 
palvottu vielä 1800-luvun lopulla mones-
sa kylässä Setumaalla. Sodassa vihollinen 
lakoaa Pekon edessä kuin ruoho ja ”päät 
putoavat kuin perunat”.

Kesällä setut viettivät omaperäistä hei-
mojuhlaa, jossa Setumaa julistettiin itse-
näiseksi kuningaskunnaksi, tosin vain päi-
vän ajaksi. Setumaan valtaistuimelle astui 
kuningas Peko. ”Pekko kasvoi kuin hamp-
pu, varttui kevätkukan lailla.” Oma lippu 
liehui, omaa kansallislaulua laulettiin, 
oma sotaväki marssi jousipyssyt ja keihäät 
olalla. Setukaisnaiset uhkeasti povea ko-
rottavine kupurasolkineen olivat romant-
tinen ilmestys. Kirmaskentillä kisailtiin 
hiekkasäkinkannossa, väkikapulanvedos-
sa ja Peko-kuninkaan tammisen nuijan 
heitossa. Näin kirjoitti dosentti Osmo Pe-

konen (Savon Sanomat 5.9.2003). Mie-
leen tulevat Sonkajärven eukonkantokisat.

Peko X oli siviilissä taidemaalari Evar 
Riitsaar, jota kiinnosti etnofuturismi, tai-
desuunta, jossa kansallinen traditio yhdis-
tetään nykyajan tuomiin mahdollisuuksiin.

Kirjahyllyssäni arvopaikalla on yli 
300-sivuinen setukaiseepos Pekko, jonka 
minulle luovutti omistuskirjoituksin ru-
nojen suomentaja Seppo Suhonen. Myös 
Kai Nieminen osallistui runojen muotoi-
luun. On surullista, että Sepon maineikas 
tiedemiehen ura katkesi hänen kuole-

maansa pari vuotta sitten. Seppo oli Viron 
presidentti Lennart Meren ystävä, Lauri 
Kettusen manttelinperijä, arvostettu kieli-
tieteilijä.

Setukaisten Pekolla ei taida olla paljoa-
kaan yhteistä Timo Koivusalon luomaan 
komediahahmoon Pekko Aikamiespoi-
kaan.

Miten me Ylä-Savossa voisimme yh-
distää perinteen ja nykyajan?

Leo Puurunen

Pohjoissavolaistenkin hyvin tuntema 
joroislainen historianharrastaja ja sa-
vonkielen taitaja, maanviljelijä Heino 
Häyrinen on poissa. Hän joutui jättä-
mään kotitanhuat kirjaimellisesti saap-
paat jalassa, saatuaan sairauskohtauksen 
kesken saunanlämmityspuuhien   huhti-
kuisena  lauantaina ja kuoli puolitoista 
vuorokautta tämän jälkeen KYSissä 22. 
huhtikuuta.

Heino syntyi maanviljelijäperheen 
vanhimpana lapsena 29.6.1932 ja  teki 
elämäntyönsä kotitilaa viljellen; ensin 
perinteistä maanviljelystä  harjoittaen, 
pikkuhiljaa enemmän ja enemmän siirty-
en puutarhaviljelyyn. Hänen isännyysai-
kanaan tilan päätuotantosuunnaksi muo-
toutui  kesäkukka- ja taimiviljely, jota 
nykyisin jatkaa hänen poikansa Matti. 
Vielä eläkkeellä ollessaankin Heino aut-
teli innokkaasti poikansa ja tyttärensä 
puutarhayrityksissä, mm. ’harjoittelija-
na’ – kuten hän itse asian ilmaisi- Kuopi-
on torin taimimyymälässä.

Heinon näkyvimmäksi elämäntyöksi 
muodostui Joroisten Maanpuolustusmu-
seo. Jo isoisänsä aloittamaa vanhojen 
esineiden keräilyä jatkaen kokoelmat 
karttuivat, erityisesti Heinoa kiinnos-

ti sotilasesineistö: aseet, puvut ja muut 
aiheeseen liittyvät esineet.  Viimeisenä 
vuosikymmenenään Heino kiinnostui 
paikallishistorian tallentamisesta. Su-
vun päiväkirjojen, omien muistojen ja 
haastattelujen pohjalta syntyi viisi oma-
kustanteista kirjaa Joroisten historiasta. 
Sanonta kylillä kuuluikin, ettei Heinon 
kuullen uskalla mitään virkkaa, ellei ha-
lua lukea sitä seuraavasta kirjasta. 

Heino osallistui myös lyhyemmillä 
teksteillään moniin kirjoituskilpailui-
hin sijoittuen palkintosijoillekin. Savon 
kielen seuran järjestämiin murretapah-
tumiin ja murrekilpailuihin  osallistu-
minen oli myöskin mieluisia tapauksia. 
Heinolla oli tapana pukeutua tilantee-
seen sopiviin vanhoihin vaatteisiin niin 
museo-oppaana kuin erilaisissa tapahtu-
missa esitelmöidessäänkin. Saappaat ja 
pussihousut sekä lyyssi olivatkin usein 
nähty asu kylille lähdettäessä.

Kirjaansa Isoisän mukana kylätietä 
pitkin (2004) Heino keräsi 10 sivua sa-
nanlaskuja, joita on käytetty Joroisten-
Pieksämäen alueilla vuosina 1870-1950. 

Maija Rouvinen, 
Häyrisen tytär

Museomies Heino Häyrinen on poissa
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Nykyaikanen muatalon emäntä pittää 
suuressa arvossa Bertta Räsäsen 

(1921-1994) kokkoomoo  savolaista ruo-
kakalenteria. Se löytyy vuonna 1978 Eila 
Ollikaisen toimittamasta ”Savolainen 
keittokirja”-teoksesta. Bertta kertoo, että 
joulua varten tehtiin valamisteluja pitkin 
syksyä. Niinpä joulunalusviikot eivät ol-

Bertan 
joulu-
evväissä 
säelyy 
perinne

leet ollenkaa semmoista hössäkköö, ku on 
nykyaejjan immeisillä. Raahallisin mie-
lin ja suurella ilolla otettiin juhlaaeka ja 
joulunvieraat vastaan. Sanottiin: ”Hyvä 
Tuomas joulun tuopi...” Omin neuvoin ja 
omin einein Savossa on eletty. ”Hyvvee 
ja hyvän parasta” on suatu arkiaekaan ku 
myös juhlanaterioihin.

Bertan jouluevväissä eilleen 
säelyy perinne. Joulu-uatto 
tiällä on aena ollu juhlan ko-
hokohta. Ku ensin on kylyvet-
ty joulusaanassa, joulupukki 
käännä ja lahjat jaettu, alakaa 
uattoillan ruokailu. Ruuat  tu-
van lämpimässä uunissa jo 
tuoksuuvvat. Lanttulaatikko, 
porkkana- ja imelletty peru-
nalaatikko ouvvat valamiina 

tarjoilua varten. Laatikot ussein on sa-
viruukussa paestettu. Rosolli on värikäs 
lisäke. Muualta tulleen esj’kuvan muk-
kaan kinkku ilimesty savolaesiin pöytiin 
1930-luvulla, mutta se on sitte ”pitänyt 
pintansa.” Jo marraskuussa taloissa teu-
rastettiin sika ja kinkku pantiin korvoon 
suolavetteen. Joulunaluspäevinä kinkku 
paistettiin ja kaunisteltiin sinappilla ja 
korppujauhoilla.

Kaljat ja lippeekala tehttiin 
aekannaaan aattopöötään

Joulupöyvvän runsaista antimista ei 
sovi unnoottoo ruisleipee, rieskoo, piira-
koita eikä aenakaa kotj´kaljoo. Kuohuva 
tuoppikalja valamistettiin hyvissä aijjoin, 
siivilöitiin ja vietiin kellariin. Joulun kala-
ruuista tunnetuin on lippeekala. Sen vala-
mistaminen olj’ taetoo ja aekoo vuativa ja 
suvussa olj’vua yks’immeinen, joka osas 
sen kunnolla tehhä. 

Mualaistaloissa vieläkii jouluruuat pie-
tään keittiön yhteyvvessä olevassa ruoka-
komerossa, joka on viilee. Komeron hyllyt 
on puhdistettu ja varattu jouluvadeille ja 
-kulhoille. Siinä ne ouvvat lähempänä ku 
kellarissa - ouvvat käen ulottuvilla vaikka 
yöruokailuun.

 Aune Räsänen, 
Vehmersalmi

Sää kovin oikukas,  puuskanen
lähes tuhosi Suomen urheilumaineen,
Silloin kentälle asteli Ruuskanen.,
joka hallitsi hermopaineen.

Lähtö, kiihdytys, pysäytys tukijalkaan.
Keihäs irtosi, porasi tuuleen reiän.
Perään tähysti mies, tuumi ylimalkaan:
”Ronssi suattaa nyt olla meijän.”

Sillä näin oli asian päättänyt Antti, 
kun tuloksen kuultuaan suunsa avasi:
”Sanan alussa on turha konsonantti!”
Siksi mitalin värin savoksi tavasi.

Joku juontaja veti suuta hymyyn,
toinen taisi salaa naurahtaa,
vaikka parempi ois ollut painua lymyyn,
ken ei oikein lausu ees ”olympiaa”.

Kyllä”ronssi” iski syvälle mieleen
ja pani aivot arvioimaan,
että hyvin se sopisi kirjakieleen.
Siis: Sanakirjoja uudistamaan!

Esko Nieminen, Espoo

”Ronssi-kysymys on hyvä, osuu suo-
men kielen ytimeen. Vanha, vähintään 
6000-vuotinen sääntöhän sanoo, että 
sanan alussa voi olla vain yksi konso-
nantti ja jos lainasanojen myötä on use-
ampia pyrkimässä, ei muuta kuin muut 
paitsi viimeinen pois. Niinpä ronssi 
noudattaa tuota ikiaikaista sääntöä, joka 
sääntö puhekielessä voi edelleen hyvin. 
Mutta kirjakielen myötä noita vääriä 
sananalkuja on tullut runsaasti kieleen, 
ja 1800-luvulta lähtien niitä on opeteltu 
myös ääntämään. Moni jo osaakin. Ei 
taida voida kehityksen suuntaa kääntää, 
vaikkei siihen mitään periaatteellista 
syytä olisi. Vähintä mitä voimme teh-
dä on hyväksyä edes puhekielessä nuo 
vanhaa sääntöä noudattavat muodot.” 

E.N.

  ”Ronssi”,  
sanoi Ruuskanen

Savolaisen keittokirjan jou-
luaiheista kuvitusta 1979. 
Piirros Raimo Puustinen.

Keittokirjan kuvitusta,  ruki-
hista leipää ja  makoisaa lei-
vonnasta. Kuva Tere Tolvanen.

Bertan loihtiman kahvipöydän  antimia 
Tere Tolvasen ikuistamina.
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Kokenut työpari, toi-
mittaja Markku 

Heiskanen ja valokuvaa-
ja Mauno Hämäläinen 
on koonnut esittelykirjan  
Kuopiosta löytyvistä julki-
sista seinälaatoista, yhteensä  
67 kappaletta. Ensikuulemal-
ta hiukan kantikkaalta tuntu-
va aihe  puolustaa paikkaansa 
näin kirjanakin.  Vuosisadan 
kuluessa  (ensimmäinen  Snell-
manille v. 1906) monen laatan olemassa-
olo on unohtunut eikä  aihe tai henkilö 
välttämättä  puhuttele satunnaista katseli-
jaa. 

Laattojen  henkilöt ja tapahtumat tuo-
vat kaupungin historiasta esiin  persoo-
nia. Työvuosien perintönä   tekijöillä on   
parempaa tietoa jopa kiveen hakattujen 
vuosilukujen oikomiseen  (Hannes Ko-
lehmaisen lyhytaikainen asuminen 1912  
Kuopiossa). Vuoden heitto  on myös Min-
na Canthin muutossa Kuopioon  1879, 
oikeammin 1880.  Tosin vuoden virhe on 
toisarvoinen asia Minna Canthin talon ny-
kyisen alennustilan rinnalla.

Kunnioitettavan paljon kirjaan on mah-
tunut henkilöhistoriaa. Käyttäjäystäväl-
listä olisi  ollut taittaa laatan perustiedot 
kuten osoite, tekijä, paljastusvuosi, puu-
haajat esimerkiksi  nurkkalaatikoksi. Nyt 
ne pitää etsiä tekstistä,  eikä kaikkia löydy  
kuten paljastettiinko  Ahtisaaren laatta  en-
nen vai jälkeen Nobelin palkinnon. Sopisi 
vaikka tietovisailun kysymykseksi. 

Eniten muistomerkkejä Kuopiossa 
paljastettiin 1970-80 –luvulla armoitet-
tuna puuhamiehenä kansliasihteeri Heik-
ki Viitala.   Hänen ansiostaan ”Suomen 
Moskovaksikin”  nimitetyn kaupungin  

Laatoittajat ja 
laatat

Snellmanista Ahtisaareen henkilöt ja tapahtu-
mat Kuopion laattoina, Markku Heiskanen ja 
Mauno Hämäläinen, omakustanne.  

poliittinen historia on tullut  pronssiin mo-
nipuolisesti ikuistettua.     

Toinen mainittava henkilö muistomerk-
kien hankkimisessa on ollut Savon kielen 
seuran puheenjohtaja professori Osmo 
Hänninen, jonka aktiivisuuden ansiota 
ovat savolaisuuden apostolin C.A. Gott-
lundin muistolaatta ja ensimmäisen itse-
näisyysmiehen Georg Magnus Sprengt-
portenin muistomerkki satamapuistossa.

Kirjaan  on sisällytetty vain ulkotilojen  
laatat, niinpä huomiotta jäävät yliopiston 
tiloissa Savilahdessa olevat   Lauri  Ket-
tusen, Gabriel  Maxeniuksen,  C. A. Gott-
lundin ja  Väinö Kaukosen muistolaatat, 
joiden hankkimisessa  Osmo Hänninen on 
tehnyt valtavan työn.     

Muuten -  Kuopion taidemuseon veis-
tosten, muistomerkkien, reliefien luet-
teloista ( www.kulttuuri.kuopio.fi )   ei 
löydy  tietoja eikä  viittauksia  sisätilojen 
laattoihin, joita toki on muuallakin  kuin 
yliopistolla. Siinäpä olisi seuraava löytä-
misen paikka!   

Eila Ollikainen 

Savonia-palkinto, suuruudeltaan 10.000 
euroa, jaetaan torstaina 2. tammikuuta 

2014 klo 17 avoimessa yleisötilaisuudes-
sa Kuopion kaupungintalon juhlasalissa, 
Tulliportinkatu 31. Palkinto jaetaan nyt 
25 kerran. Ensimmäisen Savonia-palkin-
non sai Elina Karjalainen1987 teoksella 
Tärisevä enkeli ja muita juttuja

Sinikka Tirkkosen Savonia-ehdok-
kaaksi on valittu Pimeän halki, valon hal-
ki -runokokoelma (ntamo). Aiemmin eh-
dokkaana on ollut Kaunis ehto -kokoelma 
(ntamo). Arvostetun Runeberg-palkinnon 
Tirkkonen sai Luvaton elämä -novelliko-
koelmalla1988. 

Antti Heikkinen Nilsiästä kirjoitti ko-
mean sukutarinan Pihkatappi (Siltala). 
Esikoisromaani ilmestyi kesällä. Teos 
nappasi kiinni Savonia-palkinnon ehdok-
kuudesta.

Asko Sahlbergin Herodes (WSOY) 
on tänä vuonna myös Finlandia-palkinto-
ehdokkaana. Hän sai Savonia-palkinnon 
2003 teoksellaan Höyhen. 

Inka Nousiaisen on pitkästä aikaa eh-
dolla romaanillaan Kirkkaat päivät ja ilta 
(Siltala). Teoksellaan Kiinalaiset kengät 
hän sai Savonia-palkinnon vuonna 1997.

Marja-Leena Tiaisen nuortenkirja 
Khao Lakin sydämet (Tammi). Tiainen sai 
Savonia-palkinnon kirjallaan Alex ja pe-
lon aika vuonna 2007.

Jouni Tossavainen ja Kesäpäivä (Like) 
tavoittelevat niin ikään Savonia-palkintoa. 
Kesäpäivää passaa lukea talvipäivinä.  

Kuopiolaisen Martta Rossin runoko-
koelma Pimeää päin kesä sydämessä (nta-
mo) on syksyn yksi parhaista runokokoel-
mista. 

Savonia-palkintoehdokkaat ja 
muita savolaiskirjoja talven iloksi

Vahvat dekkaristit Marko Kilpi Kuole-
maton (Gummerus) ja Matti Rönkä Le-
vantin kyy (Gummerus) ovat kirjoillaan 
ilonamme, tyylillä, taidolla ja puhuttele-
vina.

Kari Hotakaisen Luonnon laki (Silta-
la) Onnettomuudesta avautuu yhteiskun-
nallisia ilmiöitä. 

Hannu Raittila Terminaali (Siltala) on 
suomalaisperheen tarina, perhesaaga. 

Leena Lehtolainen: Rautakolmio 
(Tammi). Maria Kallio tutkii saaristosta 
löytyviä ruumiita. Teos ilmestyi elokuus-
sa.

Matti Sihvosen Kalamiehen rukouskir-
ja (Kirjapaja). Emerituspiispan mietteitä 
luonnosta ja uskosta. 

Lasse Lehtinen & Sanna Ukkola: 
Vastarannan kiiski – Paavo Väyrysen ih-
meellinen elämä (WSOY). Poliitikon elä-
mäkerta..

Risto Lindstedt, Suomen Kuvalehdes-
tä tunnettu toimittaja kirjoitti henkilöku-
van Kuopiossakin vaikuttavasta kulttuuri-
mesenaatti Kauko Sorjosesta Mesenaatti 
(Kirjapaja). 

Karo Hämäläinen: Ilta on julma 
(WSOY). Makaaberi tarina kahden ystä-
vyspariskunnan illallisesta Lontoossa..

Leena Parkkinen: Galtbystä länteen 
(Teos). Romaani sisarussuhteista ja men-
neisyyden salaisuuksista. Kirjailijuus on 
näköjään periytyvää. Jukka Parkkinen 
sai Savonian 1990 teoksillaan Osakkeet 
nousussa Osku ja Voittoa kotiin Osku.

Tuija Lehtinen oikoo ihmissuhteitten 
kiemuroita lennokkaasti. Kurkistetaan 
Morsiuskamariin! (Otava) Tuija Lehti-
nen dekkarimaista tarinointia nuorille sir-
kusmaailmasta, Sirkuskoira Rico ja öinen 
ratsastaja (Otava).  
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Erkka Mykkänen (toim.), Supernyrkki 
(Teos). Novelli palaa! -kirjoituskilpailun 
parhaat. 

Tuula-Liina Varis: Että tuntisin elävä-
ni -novelleja (WSOY). Elämänmakuisia 
novelleja.

Näyttelijä-ohjaaja Kurt Nuotio aloit-
taa muistelmasarjan: Karvainen rahastaja 
(Otava).  

Vehmersalmelainen Kirsi Pehkonen 
kertoo urheilijatyttöjen unelmista, Vieras-
kentillä (Karisto). 

Työn kautta Savoon liittyy Päivi Ala-
salmi. Joenjoen laulu (Gummerus) on 
saamelaisten maaginen tarina 1500-lu-
vulta nykypäivään. Hän jatkaa perinteik-
käiden myös satujen kerrontaa uusintaen. 
Kultainen kissanpentu (Gummerus) on 
kuvitettu. 

Jukka Itkonen tarjoilee ruoka-aiheisia 
riimirunoja, Astronautin rusinapulla (Ota-
va). 

Joukkoon kuuluu varmaankin Antti 
Leikas teoksellaan Huopaaminen (Silta-
la), olihan viime vuonna Savonia-palkin-
toehdosa, Melominen (Siltala)

Jos kirjailija-isoäti oli kuopiolainen, 
niin Siri Kolu voi olla etäsavolainen. Pel-
ko ihmisessä, nuortenromaani P-influens-
san vaivaamasta maailmasta. (Otava).  Ja 
Siri Kolun Rosvolat ja vaakunaväijy (Ota-
va) jatkaa voittoisaa Rosvolat-kulkuaan.

Sarjakuva-Finlandian vuonna 2010 al-
bumillaan Eero voittanut Petteri Tikka-
sen uusin teos on Autoerotiikkaa (Like). 

Hilkka Ravilo: Terhi (Myllylahti). 
Traagisen juttu. 

Tatu Kokko: Heinäkuun päivä (Ica-
sos). Tositapahtumiin perustuva romaani 
Eero Järnefeltin kesästä 1891. 

Marja-Sisko Aalto, esikoisteos Murha 
tuomiokapitulissa (Icasos).  

Postuumisti julkaistu Jukka Kauppi-
sen runokokoelma Surisen pyörre. Sää 
tulevaisuuden museossa (ntamo 2013) 
julkistettiin Kuopiossa syyskuun lopussa. 
Ruumiin kieli -kokoelman näköispainos 

julkistettiin samassa tilaisuudessa, alkupe-
räinen julkaisija oli Sanataiteen yhdistys 
1998.

Atik Ismail: Mestaruussarjan maestrot  
Henkilökuvia  suomalaisen jalkapallon 
kultakauden 1960-1989 mestaruussarjan 
pelaajista. Entinen  jalkapalloilija Atik 
Ismail on haastatellut ja kertoo muistoja 
sadasta tunnetusta pelaajista. Heistä kol-
mannes on savolaisia,  eikä kirjoittaja sa-
laa mielipidettään ketkä hänestä ovat suu-
rimpia.

Juha Pohjonen Oula Silvennoinen  
Tuntematon Lauri Törni, Otava.   Kahden 
historiantutkijan elämänkerta myyttisestä   
Lauri Törnistä (1916-1965),  jolle myönet-
tiin sodanaikaisista ansioista  Mannerheim 
-risti ja tuomittiin sodan jälkeen maan-
petturuudesta. Hän pakeni  Yhdysvaltoi-
hin,  liittyi armeijaan ja kuoli Vietnamin 
sodassa.   Juha Pohjonen on  Itä-Suomen 
yliopiston historian dosentti ja asuu Kuo-
piossa. Oula Jääskeläinen  Oulun ylipiston 
tutkijatohtori.

Ritva Kolehmainen

Pääkaupunkiseudulla toimiva Ylä-
Savon seura ry piti syyskokouk-

sen Ristola-yhteisön tiloissa Helsingissä. 
Sääntömääräisten asioiden lisäksi seuralle 
valittiin tulevalle vuodelle puheenjohtaja 
ja johtokunta. Puheenjohtajana jatkaa  
edelleen Kaija Pulli ja johtokunnassa 
jatkavat: Mirja Kärkkäinen, Anja Lauk-
kanen,  Aimo Ollikainen, Pekka Rusanen, 
Anja Sahrakorpi, Tellervo Ukkonen ja 
Leena Vatanen. Uudeksi jäseneksi Ensio 
Leskisen tilalle valittiin Mauno Rahikainen.

Ennen varsinaista pikkujoulua seura-
laisia viihdytti oopperalaulaja/trubaduuri 
Veli-Pekka Väisänen. Jouluisia yhteis-
lauluja laulatti pianosäestyksellä Erla 
Pulli.  Ohjelman jälkeen syötiin Savosta 
tuotua, aitoa mykyrokkaa.  Kahvin aika-
na Jussi & The Old Boys soittivat entisten 
nuorten mielimusiikkia 50- ja 60-luvuilta. 
Yhtyeessä soittavat:  laulaja-kitaristi Jussi 
Ollikainen, rummut Pekka Aaltonen, ki-
tara ja urut Jyrä Häkli, sekä basso Aimo 
Ollikainen. Seuran toimintaa kartoitettiin 
arpajaisilla. Seuralaisilla oli mahdollisuus 
tutustua Anja Laukkasen vesivärimaa-
lauksiin ”Iloa väreissä”. Lopuksi vieraili 
joulupukki. 

Ylä-Savon seura koostuu Ylä-Savosta 

Ylä-Savon seura voi hyvin
pääkaupungin seudulle muuttaneista ja 
heidän jälkeläisistään. Seuran tarkoitus 
on jatkaa yläsavolaista perinnettä etelässä. 
Seura kaipaa uusia jäseniä toimintaansa. 

Lisätietoja: Kaija Pulli, Urputie 14 H, 
00410 HELSINKI, puh. 040 71 60 264, 
040 513 1925, kaijapulli@yahoo.com, 
www.yla-savonseura.fi.

Yläsavolaisia lehtiä ja kulttuuria
Seuralaiset tuokaa yläsavolaisia lehtiä 

tapahtumiin muiden luettavaksi. Laitetaan 
lehdet kiertoon ja ollaan ekoihmisiä. Itsel-
le tulee Lapinlahden paikallislehti Matti ja 
Liisa. Tuon aina niitä kokouksiin. 

IN-Teatteri esittää Kultalampea Iisal-
men kulttuurikeskuksessa 2.11.2013 – 
6.4.2014 Ernest Thompsonin näytelmä 
sai ensi-iltansa New Yorkissa vuonna 
1978. Tunnetuin versio siitä on vuonna 
1981 valmistunut elokuva, joka sai kolme 
Oscar-palkintoa. Pääosissa Marjatta 
Miettinen ja Mauri Saikkonen. Liput 
puh. 044 082 3010.  Samalla voit käydä 
ihailemassa Ylä-Savon seura ry:n omista-
maa ja taiteilija Eeva Ryynäsen tekemää 
ja seuralle lahjoittamaa Pihlajaveistosta. 

Kaija Pulli

Seuralaisia 
viihdytti Jussi 
& The Old 
Boys entisten 
nuorten mu-
siikilla. Vas. 
Aimo Olli-
kainen, Jussi 
Ollikainen, 
Pekka Aalto-
nen ja Jyrä 
Häkli.
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Tapasin Ahti Sonnisen ensi kerran 
1974 Lapinlahden musiikkileirin ai-

kana. Lapinlahden pitäjäjuhlien suunnit-
telupalaverissa opettaja Raimo Korpela 
keskusteli Ahti Sonnisen kanssa musiik-
kileirin perustamisesta. Sonninen innostui 
heti asiasta. 

Täällä tarvittiin ”isokenkäistä” musii-
kin keulakuvaa – olihan Sonninen tuolloin 
Sibelius-akatemian professori. Niinpä mu-
siikin taso Lapinlahdella otti aimo harppa-
uksen eteenpäin. Voittipa Raimon johta-
ma Lapinlahden nuoriso-orkesteri kerran 
Suomen mestaruudenkin, vaikka mukana 
oli Helsingin parhaita orkestereita.

Niinpä Lapinlahden kunnan 100-vuo-
tisjuhlassa v. 1974 kuultiin Lapinlahden 
laulun kantaesitys, jonka sanat olivat Unto 
Eskelisen ja sävellys Ahti Sonnisen.

Säveltäjä Ahti Sonnisen isä, kansakou-
lun opettaja Albanus Sonninen syntyi La-
pinlahdella Kivistön Sonnilassa. Albanus 
sai opettajan paikan Siilinjärvellä. Niinpä 
siilinjärviset pitävät Ahti Sonnista ”oma-
naan” ja ovat nimenneet hänelle oman 
nimikkohuoneenkin. Kuitenkin me lapin-
lahtelaiset pidämme Ahtia ”omana poika-
namme” – onhan Sonnisten suku asunut 
Kivistöllä vuosisatoja. Halosten taiteilija-
suku oli hänelle sukua kuten taidemaalari 
Tyko Sallinenkin.

Albanus Sonninen kertoi, että Taavet-
ti Sonninen ja Emil Halonen olivat su-
kulaisia ja koulutovereita. Emil ja Arttu 
Halonen olivat Sonnisten pikkuserkkuja, 
koska heidän vanhempansa olivat sisarus-
ten lapsia. 

Artun pojanpoika Mikko Halonen ker-
toi (v. 2013) sellaistakin juttua, että kerran 
Ahti Sonninen meni Mikon kanssa Kuo-
piossa hotelli Atlakseen, tilasi pullon kon-
jakkia, kaksi pulloa vissyä ja tyhjän kan-
nun. Vissyt kaadettiin kannuun ja konjakki 

Koska valaissee kointähtönen
Ahti Sonninen (1914 -84)

vissypulloihin - nenäliinasta korkit. Sitten 
oltiinkin valmiit lähtemään Lapinlahdelle 
Tamara, Arttu ja Mikko Halosten luo sau-
naan. Mikko sai Ahti Sonniselta sävellyk-
sen, jonka nimi oli Mustaa pippuria. Mik-
ko tarjosi sitä Lapinlahden musiikkileirille 
soitettavaksi. Mutta silloinen johtaja ei 
sitä huolinut, koska oli kyseenalaista soit-
taa sitä hänen nimissään. Mikko kävi pro-
fessorin viimeisillä syntymäpäivilläkin, 
mutta maestro tuskin enää tajusi mitään.

Ahti Sonninen pelasi pesäpalloa Siilin-
järven Ponnistuksen joukkueessa SM-sar-
jassa v. 1936. Hän sävelsi Pesäpalloilijoi-
den marssin, jonka sanoitti pelaajatoveri 
Eino Halonen. Ahti itse kertoi, kuinka 
hän kuunteli isän johtaman Siilinjärven 
sekakuoron harjoituksia kansakoulun ylä-
kerran luokassa.

Ahti valmistui opettajaksi Kajaanin se-
minaarista 1936 ja toimi opettajana Kart-
tulan Syvänniemellä. Täältä hän läksi 
opiskelemaan Sibelius-akatemiaan 1939 
-47. Jatkosodan aikana Ahti toimi Aunuk-
sen radion musiikkipäällikkönä ja opetta-
jana 1943 -44. Äänislinnassa kuultiin v. 
1942 konsertissa kantaesityksenä Sonni-
sen Itäkarjalainen sarja. Aunuksesta hän 
keräsi noin 250 kansansävelmää. Hänen 
kokoamansa on Karjalaisia kansanlaulu-
ja Suojärven seudulta. Vapaaksi taiteili-
jaksi hän heittäytyi 1952, ja hänestä tuli 
Sibelius-akatemian lehtori v. 1969 sekä 
professori v. 1974. Pro Finlandia -mitalin 
hän sai v. 1961. Hän oli mukana perusta-
massa Musiikkilukiota Kuopioon.

Ahti Sonninen opiskeli Merikannon ja 
Rannan johdolla – edusti tavallaan Klami-
traditiota. Romanttinen Sonninen oli läs-
nä Seitsemän veljeksen (1946) Seunalan 
Anna -osassa. Sonnisen menestyksekkäin 
läpimurtoteos oli Yrjö Kokon aiheeseen 
perustuva kolminäytöksinen satubalet-

ti Pessi ja Illusia (1952), jolle kolmen 
vuoden kuluessa kertyi noin 150 esitystä. 
Pessi ja Illusia esitettiin omana tuotantona 
1954 Tukholman oopperassa. Suomessa 
siitä on tehty myös TV-versio. Vuodesta 
1951 eteenpäin Sonnisen päätyö oli sävel-
täminen.

Ansioituneena elokuvamusiikin säveltä- 
jänä - 13 kokoillan elokuvaa - Sonninen 
sävelsi 1949 ensimmäisen suomalaisen ra-
dio-oopperan Merenkuninkaan tytär. Teos 
esitettiin Prix Italia -kilpailussa. Tuntema-
ton sotilas -elokuvan (1955) musiikki on 
Sonnisen käsialaa kuin myös Radio tekee 
murron (1951). Kaikkiaan hän on ollut 
mukana 32 elokuvan teossa.

Kuorolauluja on noin 60. Hän on 
sovittanut lauluja kokoelmiin Laululipas 
ja Laulukerho sekä Savolaisia hengellisiä 
kansansävelmiä. Kansakoululaisille tuli-
vat tutuiksi koululaulukirjat kuten Soitam-
me yhdessä. Onpa sanottu, että Sonnisen 
säveltämä Jouluhymni on kaikkien aiko-
jen kaunein suomalainen joululaulu.

Hartaista sävelistä ehkä tunnetuin on 
Sonnisen sovittama Koska valaissee koin-
tähtönen. Meriaiheinen ooppera Haavruu-
va esitettiin Kansallisooppperan 100-vuo-
tisjuhlien aikana. Siinä käsitellään Ruijan 
kansanihmisten uskomuksia pyydykseen 
tarttuneesta taruolennosta.

Sonninen sävelsi Kalevala-aiheisia 
teoksia: Lemminkäisen äiti, Iso tammi, 
Kyllikin ryöstö, Ilmarisen vaellus ja Sam-
mon taonta. Kirjokansi (1972) pohjau-
tuu varhaiskristillisiin legendoihin. Sitä 
Sonninen piti suorastaan elämäntyönään. 
Vastakkain olivat urbaani modernismi ja 
myyttinen kalevalaisuus. 

Siilifolkin yhteydessä vietetään Ahti 
Sonnisen syntymän satavuotisjuhlaa 
11.7.2014.

Albanus Sonninen kertoo Ahti-pojan 
syntymisestä kirjassaan Muistelmia (s. 
130).” mua köyhää kerjääjää.” (Virsi 361)

Leo Puurunen

Heinäkuun 11. 2014 tulee kuluneeksi 
100 vuotta siilinjärveläistaustaisen 

säveltäjän Ahti Sonnisen syntymästä. 
Sonninen oli monipuolinen musiikin am-
mattilainen: paitsi säveltäjänä, hän tuli tun-
netuksi myös koulujen musiikinopetuksen 
uudistajana ja koululaulukirjojen tekijänä, 
Lapinlahden musiikkileirin sekä Itä-Hel-
singin musiikkiopiston perustajana.

Sonnisen läpimurtoteos oli Yrjö Kokon 
Pessi ja Illusia -kirjaan perustuvan baletin 
sävellys vuonna 1951. Hän sävelsi myös 
paljon elokuvamusiikkia, kuuluisimpana 
Tuntemattoman sotilaan musiikki.

Siilinjärvellä juhlistetaan Ahti Sonnisen 
juhlavuotta monenlaisin tapahtumin vuon-
na 2014. Lisätietoja juhlavuodesta www.
siilinjarvi.fi/AhtiSonninen

Tuotteet tulevat myyntiin 14.12.2013 
alkaen ja niitä on mahdollista ostaa Siilin-
järven kirjastoilta ja kunnantalon neuvon-
nasta. Tiedustelut kulttuuri@siilinjarvi.fi.

Juhlavuoden myyntituotteet ovat hieno 
lahja musiikinystävälle. Tuotteet on suun-
nitellut graafikko Päivi Hagroos yhteis-
työssä Sonnisen perikunnan kanssa.

Myynnin tuotto käytetään juhlavuoden 
kustannusten kattamiseen.

Ahti Sonnisen 
syntymästä 
100 vuotta

Juhlavuotta varten on suunniteltu tuottei-
ta: seinäkalenteri vuodelle 2014, tyylikäs 
nuottivihko sekä muistivihkoja.
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Savon kielen seura r.y. jatkaa 32. toi-
mintavuonna 2014  savolaisen kulttuu-

riin muotojen edistämistä ja esiin tuomista 
vakiintuneita toimintamuotoja käyttäen. 

Merkittävänä  hankkeena viedään pää-
tökseen  kotiseutuneuvos Unto Eskeli-
seltä (1921-2013)  jääneestä kirjallisesta 
aineistosta kootun runokirjan julkaisu. 

Julkaisun vaatima pohjatyö, runojen 
kirjoittaminen ja tallentaminen digitaali-
seen muotoon  saatiin  toteutettua vuoden  
2013 aikana.

Runokirja  ilmestyy suunnitelman mu-
kaan   keväällä  2014.  Julkaisun toimit-
taa lehtori Katri Ahokas   ja sitä  valmis-
televaan toimikuntaan kuuluvat seuran 
hallituksen nimeäminä  Seppo Kononen, 
Erkki Ryynänen, Ulla Eskelinen, Ritva 
Kokander, Risto Lappalainen ja Tuula Ol-
lila.  Kustannuksiin haetaan  tukea hank-
keeseen myönteisesti suhtautuneelta Olvi-
Säätiöltä.   

Mainittakoon, että  runoaineiston di-
gitalisoinnissa voitiin tarjota kesätyötä  
kahdelle Itä-Suomen yliopiston suomen 
kielen opiskelijalle.  Em. kokemuksen pe-
rusteella Jukka Lappalaisen aloittamaa  
Ylä-Savon sanakirjan valmistelua tuetaan 
jatkossa hakemalla apua  Itä-Suomen yli-
opiston äidinkielen opiskelijoista.

Tapahtumat,  osallistuminen   
Savon murremestaruuskilpailu järjes-

tetään vuosikokouksen yhteydessä Kuo-
piossa maaliskuussa.  Suomen Heimot ry. 
ei  välivuonna  järjestä murteella puhumi-
sen SM-kilpailua,  mutta edellisvuosien 
tapaan avoin kilpailu maakunnallisesta 
mestaruudesta kiinnostanee osanottajia ja 
yleisöä.  

Kuopion murretori  pidetään  14.-

Savon kielen seuran  
toimintasuunnitelma  2014

19.7.2014  uusitun kauppatorin lavalla koe- 
telluin ja tuorein esiintyjävoimin. Murre-
torin kustannuksiin haetaan taloudellista 
tukea mm. Säästöpankki Optiasta. 

Savon kielen seura osallistuu Pohjois-
Savon kotiseutuyhdistysten liiton toimin-
taan. 

Suomen Kotiseutuliiton Kotiseutupäi-
ville Hämeenlinnaan  7.-8. 8.2014  lähe-
tetään edustaja.

Seura  osallistuu  Suomen Heimot ry. 
kokoontumiseen Kajaanissa  5.7.2014.  

Aakusti ja Ahti 
Jäsenlehti Aakustia  ( ilmestymässä 25. 

vuosikerta)    ilmestyy  neljä numeroa, 
printtilehti  postitetaan seuran jäsenille.   
Aakustin numerot ovat luettavissa vuodes-
ta 2004 lähtien  www.savonkielenseura.fi     
Lehden palstat ovat avoinna  murteista ja 
kulttuurista kiinnostuneille  kirjoittajille

Vuonna 2014 tulee kuluneeksi 100 
vuotta säveltäjä Ahti Sonnisen syntymäs-
tä. Sonninen keräsi  nuoruudessaan muun 
muassa savolaisia kansanlauluja. Hänen 
työtään voidaan tuoda esille seuran tilai-
suuksissa vuoden aikana.  

Periaatteena Savon kielen seura r.y.  on 
halukas yhteistyöhön  savolaisen kulttuu-
rin edistämiseksi  muillakin tahoilla.   

 Nii on tuaes isänmuahengessä juhlittu, 
eekä paetoo oo vaehettu suotta,
oelj Tamperee kaapunti iha huumattu.
Ku osa kansassta, repi ku koevusta tuohta.

Nyt oelj kuitennii helemat lyhemmät,
se tek sen, – siästy kankaassa monta eoroo,
mut paljaat kaalat, viilekkeet olalla ylenevät,
paparatsit ku yhtenää niitä seoroo.

Miehet, mustissa puvuissaa, sinise ravati kansa,
käeskynkkee loekkivat,- oesko pisteet niillä mae,
Veteraanit,- monet jo jonniiverran kumarassa,
reenikka rivi rinnassa, joeta sovassa hyö sae.

Oelj tummoo, ja oelj vaaleeta immeestä,
tippa silimässä, konserttii otti ossoo,
tanssittu ee, saevat immeeset kehua ihteesä,
tämmöset juhlat, – ensvuonnakii meelle passoo.

Mut nuo ilonpilloojat,- hulttiot,- löötyy kansasta,
ne ee nytkää, sanansäelällä, ehtojaa juluki tuo,
vua raju tappelu,- putka,- poelliisit asialla,
 nähhää tulos,- minkälaese  mualiman hyö luo.
                                                          

    Yks Lyytinen  

Joskus väitetään, ettei savon murteella 
voi  ilmaista suuria tunteita kuten rak-

kautta ja surua,  koska sanottava helposti 
värittyy koomiseksi.  Mutta  savo sopii 
muunkin leikisti puhumiseen. Juhani An-
tikaisen  Viärä´leekasten tarinoesta löytyy 
hehkuvia rakkaudentunnustuksia, jopa 
eroottisia muisteloita nuoruusvuosilta. 

Murteen käyttö päinvastoin vahvistaa 
aikuisen miehen olevan sanomisissaan to-
sissaan.

”Tahoen rakastoo sinuva miärittele-
mään oman arvosj/Tahoen rakastoo sinu-
van sitomatta mihinkään/Tahoen olla si-
nun kanssasj olematta tunkeeleva.”

Toisaalta luopumisesta ja surusta ker-
tovissa säkeissä kukkii pieni kukkanen  
”Ku`nurmi joskus peittää kummun kulta-

sen/kummuljen tuokee yksj horsma mul-
tanen.”

Murteella kirjoittamisessa pitää toisaal-
ta koettaa noudatella kieliopillisia määrei-
tä, toisaalta rohjeta rikkoa silloin kun kor-
va käskee.  Juhani Antikainen on kokenut 
harrastajakirjoittaja,  hänen runojaan on 
julkaistu paikallislehtien palstoilla ja Aa-
kustissa, kuuluu Vestäjiin. Omakustantei-
sessa kirjassa on yli kahdeksankymmentä 
runoa. 

Vaikuttava on hänen tarinansa vaka-
vasta sairastumisesta ja hoidoista, joiden 
ansioista hän on elänyt vuosia jatkoaikaa.

Juhani Antikainen: Savo´laeset ja 
Kasku, elj Viärä`leekasten tarinoeta.

Eila Ollikainen

Murteella vakavissaan
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Pane nyt turve tunkemahan,/ maa väke-
vä vääntämähän (Kylväjän sanat Kaleva-
lassa).

Tunge pääsi turpehesen, mätä mättähän 
sisähän (Kalevalan käärmeenluvussa).

On minulla majani ympärillä pieni tur-
ve, jota kätteni väellä viljelen (Aleksis 
Kivi).

Olen siinäkin nyt päässyt tässä oman 
turpeen isännäksi, rakentaa tupatöl-
li omalle turpeelle, sitten jos tuota jos-
kus sattuisi niin rikkaaksi pääsemään. 
(Pekka Halosen kirjeestä Axel Gallènille 
14.5.1899).

Suossa kasvanut maatunut turve on 
meille suomalaisille ikivanha asia. Ku-
vaannollisesti (Pekka Halonen) turve tar-
koittaa kotikontua, pysyväistä asuinsijaa. 
Turvetta on käytetty kateaineenakin: on 
puhuttu turvekattoisesta savupirtistä. Mui-
noisina aikoina kuivattua ja hienoksi revit-
tyä rahkaturvetta on käytetty kuivikkeena 
ja lannansekoitusaineena.

Turvetta on kauan käytetty polttoai-
neena. Elokuvista olemme nähneet, kuin 
irlantilaiset ja skotlantilaiset polttavat tur-
vetta uunissa kuten me puuta. Kuopioon 
1972 perustettu Haapaniemi on ensimmäi-
nen jyrsinturvetta käyttävä lämmitysvoi-
malaitos.

Turvemaan sitoma hiilimäärä on kak-
sinkertainen verrattuna kaikkiin maailman 
metsien biomassaan. YK:n ympäristöoh-
jelma UNEP:n mukaan turvemaat ovat 
maailman tärkein hiilivarasto. Niinpä 
UNEP onkin vedonnut turvesoiden suoje-
lun puolesta. Luonnonsuojelijat ovat kau-
histelleet ”suon paluuta”. Metsänhoitajat 
ovat puolustelleet soiden ojitusta puiden 
kasvun nopeuttamisella: elpyvä puusto si-
too hiiltä ja vapauttaa happea. Rahkasam-
malen istutus suon turvepohjaan on yhtä 
järkevä toimenpide kuin hiekan kantami-

nen Saharan hiekkadyyneille. ”Suomella 
on vastuu omasta kansastaan, vaikka eu-
rokiimaiset luontopapittaret EU:ssa ra-
hoittavatkin taantumishankkeita” (Savon 
Sanomat 29.9.2013). Tiedemiehet ovat 
väittäneet, että ilmasto lämpenee kasvi-
huonekaasujen vaikutuksesta. Fossiilisista 
polttoaineista pyritään siirtymään uusiutu-
van energian eli puun ja hakkeen käyttöön 
(Hinku-hanke).

Suomessa on valtavat turvevarat. Suo-
men maa-alasta turvemaita on kolmasosa, 
mutta vain yksi prosentti on varattu ener-
giatuotantoon. Kuitenkin turve on suoma-
laisten energia-aarre. 1970-luvun energia-
kriisi lisäsi turpeen hyödyntämistä. Turve 
vähentää riippuvuutta tuontienergiasta. 
Säät ovat turvetuotannolle erittäin 
ratkaiseva tekijä.

Kivihiilen poltto on täyttä hulluutta 
maassa, jossa suota on joka paikassa. Luon-
toliitto ja vihreät ovat tämän aiheuttaneet 
(tekstari Iisalmen Sanomissa 29.9.2013). 
Maakuntajohtaja Jussi Huttunen (Savon 
Sanomat 26.9.2013) on korostanut bio-
massan käyttöä. Metsien suojelusta Suo-
messa on tehty niin tiukkaa, että sitä sopii 
jo epäillä hölmöläisten hommaksi. Mutta 
yltiöpäiset suojelutavoitteet ja valitukset 
ovat estämässä luonnonvaramme kestä-
vän käytön (Valitusten teossa vihreät ovat 
kunnostautuneet muun muassa Kuopiossa 
niin, että veronmaksajat ovat maksaneet 
useita miljoonia euroja tästä ”harrastuk-
sesta”). Suojelu ja valitukset ovat johta-
neet lisääntyvään polttoaineiden tuontiin. 
Samalla logiikalla Norjassa tulisi lopettaa 
öljyn ja kaasun tuotanto. Halutaanko Itä-
Suomesta tehdä luonnonvarojen reser-
vaatti? Lähiruoka, puu ja biomassa tulevat 
maaseudulta. Suomen energiahuollosta 
noin 70 % perustuu tuontienergiaan. Turve 
kattaa vain noin 7 % Suomen energiahuol-

losta. Suomen energialasku on kymmenen 
miljardia euroa ja siitä seitsemän miljardia 
menee ulkomaille.

Toki turpeennosto aiheuttaa haittojakin. 
Valumavesien vaikutuksia ei VAPO aluksi 
osannut hoitaa. Soiden ojitus aiheutti hait-
toja lähivesistölle. Mutta turvetuotannon 
osuus vesistökuormituksesta on alle 1 %, 
jolloin 99 % tulee muualta. 

Puoli vuosisataa sitten aloitettu turpeen 
nosto Sonkajärvellä näkyy nyt Onkivedel-
lä asti. Järven pohjassa on selvä lietekerros 
hienojakoista turvetta. Vapo ei investoinut 
vielä silloin tarpeeksi vesiensuojelutek-
niikkaan. Mutta nykyään ympäristövai-
kutukset ovat hallittavissa. Luonnonsuo-
jeluliitto on esittänyt turpeenpoltosta 
luopumista vuoteen 2020 mennessä. Ym-
päristöministeri Niinistön räpeltäminen 
Talvivaaran kaivoksen ja turpeenpolton 
kieltämisen kanssa ei herätä luottamusta. 
Mielestäni turvepeltojen raivaamista ei 
saa lopettaa. Perusteluna on energian edul-
lisuus, kotimaisuus, työllistävä vaikutus 
(12.300 henkilötyövuotta), lyhyet kulje-
tusmatkat ja luonnon säästyminen. Turve 
ei tarvitse verotukia niin kuin ulkomaiset 
polttoaineet. Suomen soissa on enemmän 
energiaa kuin Pohjanmeren öljyvaroissa, 
vaikka tuotannossa on vain 0,7 % soiden 
pinta-alasta. Pahin puute tuloista ja työ-
paikoista on syrjäseuduilla, missä turvetta 
riittää. Koko Suomi olisi pidettävä asut-
tuna. Valtiovallan toimintaa on verrattu 
maataloon: talossa on omaa peltoa, jossa 
kasvaa viljaa ja heinää, mutta niiden an-
netaan mädäntyä peltoon ja ostetaan rehut 
ulkoa. Tulos on aivan toinen, jos toises-
sa talossa tehdään töitä ja hyödynnetään 
maanantimia. Kriisiaikana tarvitsemme 
kaikki kotimaisen energian lähteet, koska 
maailmalla on energiaa niukasti. 

EU on julistanut turpeen uusiutumatto-
maksi luonnonvaraksi. Mutta rahkasam-
mal poloinen ei tätä tiedä, vaan kasvaa 
joka vuosi uutta pituutta. Turpeen uusiu-
tumisaika on 2.-3.000 vuotta. Viherpiper-

täjät ovat unohtaneet, että turvetuotannon 
haitat ovat pieniä verrattuna kivihiileen. 
Saksalaiset investoivat Saksaan ja ame-
rikkalaiset Amerikkaan, mutta miksi suo-
malaiset eivät ymmärrä/halua investoida 
Suomeen? Suomi voisi pärjätä tulevaisuu-
dessa energia- ja luonnonvaraosaamisella. 
On epäisänmaallista puhua turpeen vahin-
gollisuudesta nykyisessä taloustilanteessa. 
Suomen maaseudusta ei pidä tehdä ehdoin 
tahdoin raaka-ainereservaattia.

Jos olisin Jumala tai Kekkonen, laittai-
sin turpeen ykkösvihollisen, ympäristömi-
nisteri Niinistön pyllyyn tikun ja lähettäi-
sin myötätuuleen.

Leo Puurunen

Alussa oli suo, kuokka ja Jussi

Itsenäisyyspäivän aikoihin
muistellaan Talvisotaa
ja mielialoja Suomessa. 
Muistellaan enteitä
ja oman sedän
viimemuisteluita.

Sota on nyt kaukana
ja aikaetäisyys kasvaa,
mutta yhä sen tunnelmat
heijastuvat arkitoimiimme.

Tänäänkin tiedämme sen,
että meillä kaikilla on sama
kohtalo ja sama mielenkiinto
vapautemme ylläpitoon.

Yksituumaisuudessa on
aina oikeutettua elää.

Aune Räsänen
Vehmersalmi

Itsenäi- 
syys- 
päivän  
aikoihin
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Haavella olj ennee yksj vieheen piikki suunpielessä, kaekkj muut olj suorenna,  
että kala oes voenu karata, mutt’ olj jo väsynyt, se olj näky ku’ Onni kanto kalloo sylis-
sää rantaa. 

Valokuvijakkii on jossaen.Tämän jutun kaevoen päeväkirjasta. Maenittakkoon vielj, 
että seeravana päevänä joku ukko sae samanlaesen vonkalee. Savon Sanomissakii olj 
juttu siitä, minä laetoen Tullj Taestelija lehteen kuvan, joka olkii sitt kannessa, ku’ Onni 
kantaa piäntä lasta (haakee) veessä rantaan.

Tämä kertomus on tosj -70luvulta,  olimme virvelöimässä Valkeisenlammella Niira-
lassa, (Olj muute Rapalan viehe) ku’ tämä tarina sattuj. 

Juhani Antikainen, Kuopio

Valla’suurj’ haaki
Valeekeselle virvelöemään läksj Onni ja Jussi,
mielessä olj kala’sualis, jolla täättee kalapussi.
Mutt’ eepä tienneet poojat, mikä eessä on kohta,
ku’ vieheesee’ ee tarttuna ees yhtä piäntä lohta.

Vieheeseen ku’ tarttu valla’ suurj haaki,
molemmilla kaveruksilla jäe nyt suut aaki.
Suurj täätyy kala’ olla, ku’ venettäkin vettää,
tullessamme ee virvelöemässä ollu kettää.

Väsyttivät tunnin kaksj tätä suurta kalloo,
tuota ee suoha venneesee nostettuva salloo.
Suuhun nous’ molemmille nielemätön pala,
ee mahu huaviin tämä hirveen suurj kala.

Syvvyksii ee karkuuteta ennee tätä kalloo,
vaekka eppäelyksen häevä mielessä kävj salloo.

Juhani Aho kirjoitti (1883) kertomuksen 
Siihen aikaan kun isä lampun osti. Siinä 

Aho kirjoittaa ”vanhasta istukas-Pekasta, 
joka kaikki päreet kiskoi”. Aho kuvaa 
tilannetta ennen öljylampun ostamista. 
Mikä ihmeen ”istukas”? 

Tavallisesti ̀ istukas` tarkoittaa juurikas-
via, joka on otettu talteen siemenen saantia 
varten seuraavana kasvukautena viljeltä-
väksi. Ihminenkin voitiin ”istuttaa”. Sil-
loin se tarkoitti vakinaista ruotuvaivaista. 
Ruotu /vaivaisruotu oli taloryhmä, johon 
kuuluvien talojen velvollisuutena oli 1852 
vaivaishoitoasetuksen mukaan vuoron pe-
rään elättää yksi köyhäinapua nauttiva. 
Istukasta oli kinkerikunnan jokaisessa ta-
lossa pidettävä yhtä kauan, yksi tai useam-
pia vuorokausia kerrallaan. Vaivaisruodun 
tuli itse huoltaa omat köyhänsä ja avun-
tarvitsijansa. Köyhä ja usein sairas ihmi-
nen – ruotilainen / ruotulainen - sijoitet-
tiin johonkin ruotuun. Puhuttiin ruoti- tai 
ruotumummosta, ruoti- tai ruotu-ukosta, 
myös ruotipojista. Kinkerikunnissa mak-
suista huolehti ”oltermanni” eli ”olteri” – 
eräänlainen kylänvanhin. Vaivaishoitohal-
lituksen jäsen toimi peräänkatsojana, jolle 
kuului myös köyhien kodeissa käynti.

Kesän kiireisimpinä työaikoina sattui 
usein niin, että työkuntoisimpia istukkaita 
”ahnehdittiin”. Mutta päätettiin, että joka 
anastaa kiireisimmäksi työajaksi oman tai 
toisen kinkerikunnan istukkaan, joutuu pi-
tämään häntä vakituisena istukkaana. Esi-
merkiksi Lapinlahdella oli seurakunnan 
perustamisvuonna 1858 yhteensä 103 is-
tukasta. Kinkerikuntaa alettiin kutsua vai-
vaishoitopiiriksi, koska köyhiä ja vaivai-
sia oli niin paljon. Usein suku tai naapurit 
pitävät huolta vanhuksista tai vammaisis-
ta, jotka itse eivät pystyneet. Huutolaisten 

määrä kasvoi rajusti suurten nälkävuosien 
jälkeen 1868.

Mistä sitten saatiin rahaa vaivaiskas-
saan? Kirkkoherran häissä keräämät tai 
avioparien kuulutuksista saamat lahjat 
sekä piirin vaivaisille lankeavat sakkora-
haosuudet, jotka kinkerikuntien jäsenet 
olivat joutuneet maksamaan. Loput piti 
kerätä talollisilta veroina. Käytännös-
sä ruotilaisen elättäminen tapahtui siten, 
että ruotikapat kerättiin ruodun piirissä 
ja annettiin sen vaivaiselle. Ruotivuosi 
päättyi juhannuksena, jolloin kinkerikun-
nassa voitiin ruotivaivaista vaihtaa. Talol-
liset järjestivät halon- ja havunhakkuuta, 
aidaksien ja seipäiden valmistusta sekä 
vaimoväelle kehruuta, joille töille määri-
teltiin palkat. Myöhemmin valittiin – ku-
vernöörin ohjeiden mukaan – jokaiseen 
kinkerikuntaan erikoinen joutilaiden hen-
kilöiden kaitsijamies, valvoja, jonka tehtä-
viin kuului estää liiallista kerjuuta ja jakaa 
jauholippuja.

Kunnallishallinnon (1865) kehittymi-
sen myötä vaivaishoitoa varten valittiin 
holhouslautakunta, kun kunnallinen toi-
minta erotettiin seurakunnasta. Ruotuhoi-
dosta luovuttiin 1800 -luvun lopulla, kos-
ka se oli tyypillinen omavaraistalouteen 
kuulunut hoitomuoto, eikä sopinut hyvin 
rahatalouteen. Uusi vaivaishoitoasetus 
vahvistettiin 1879, mistä kehittyi vuoden 
1922 köyhäinhoitolaki.

Jouko Halmekoski julkaisi äskettäin 
(2011) kirjan Orjamarkkinat – Huutolais-
lasten kohtaloita Suomessa. Irvokkaas-
ti 28.12. Viattomien lasten päivänä heti 
joulun jälkeen pidetyt huutolaislasten 
kauppatilaisuudet muodostuivat mark-
kinakokouksiksi. Perusajatus oli saada 
vähäosaiset sijoitetuksi mahdollisimman 

Vanha istukas Pekka,  
joka kaikki päreet kiskoi

Uittelivat poojat kalan kohtj uimarantoo,
verkoella olj varmistettu ettej kala karkoo.

Rannalla Onni kahloo vuatteet piällä vettee’
koppoo kalan suureen sylliin,
-nyt et karkoo peto syvänteehi syvviin.
Sylissään ku’ piene’lapse 
kalan rantaan kantaa,
satakunta kahtojookin nyt aplootija antaa.

Haavella olj paenoo lähes kaks’toesta killoo,
siitä riitti asemalla kerto-
mista, riemuva ja illoo.
Verkot kävi kottoonsa hake-
massa yksj työkaverj,
sillä aekoo ku’ väsytettii kalloo ja
jotta suatii’ sumputettuva koko uimaranta.

Samamoenen vonkale se olj täämähii Akun haaki, joskaa tämä ee  liity tähän tarinaan.
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huokeasti vakavaraisempiin taloihin. Al-
haisen työkyvyn omaavat huudettavat 
koostuivat lapsista, vanhuksista, sokeista, 
vammaisista sekä mieli- ja pitkäaikais-
sairaista. Tilaisuudesta jäi monen lapsen 
mieleen polttava häpeä pitkäksi aikaa. 
Elättisopimuksen sai vähiten korvausta 
vaativa koti. Huutolaisia ottaneet kodit 
olivat tähän tehtävään sekä hyvin soveltu-
via että täysin soveltumattomia. Valvontaa 
ei ollut: sijoituspaikoissa lapset joutuivat 
kovaan työhön. Heitä rangaistiin pienis-
täkin virheistä, ja pahimmillaan lapsia 
pidettiin kuin eläimiä. Huutolaisten olo-
suhteet vaihtelivat orjuudesta normaaliin 
renki- ja piika-asemaan. Onneksi jotkut 
saivat lempeääkin kohtelua. Huutolais-
lapsista kasvoi uskomattomia selviytyjiä, 
jotka joutuivat taistelemaan tiensä onneen 
ja parempaan elämään. 

Raakuutta ja huolenpitoa
Huutolaislasten kokemusskaala vaihte-

lee raakuuden rajoilta hyvään huolenpi-
toon ja kasvatukseen. Vaikka orjamark-
kinat olivat aikansa sosiaalihuoltoa, niin 
huutolaisuus oli häpeällistä ja ihmisarvoa 
alentavaa.  Huutolaisuus eli elätteelle anto 
oli niin suuri häpeä huudetuille itselleen, 
ettei siitä ole haluttu puhua. Tässä suhtees-
sa kertomukset ovat kuin keskitysleiristä 
selviytyneiden tarinoita. Köyhä torppari 
saattoi ottaa vielä köyhemmältä torpparilta 
lapsen, että saisi tuloja itselleen. Yleisin 
syy miksi lapset päätyivät huutolaisiksi, 
oli vanhempien kuolema. Joskus perhees-
sä oli ”liikaa” lapsia, joten osa työnnettiin 
huutolaisiksi. Lehtolapsi eli avioton lap-
si päätyi helposti huutolaisten joukkoon. 
Eriarvoisuus sijoitusperheen omiin lap-
siin nähden ilmeni kotitöiden runsautena, 
hellyyden puutteena ja ruumiillisena ku-
rituksena. Oikeastaan huutolainen ei saa-
nut lainkaan kasvatusta, ainoastaan työtä 
ja selkäsaunoja. Hän joutui huolehtimaan 
koko elämänsä ajan itsestään. Kuolema 

oli osa elämää, sitä kunnioitettiin, mutta ei 
pelätty. Halmekosken kirja toimii kansa-
kunnan muistina.

Vaivaishuutokaupat olivat laajimmil-
laan 1870 -1880 -luvuilla. Yleisin hinta 
oli 13 markkaa. Huutokaupat kiellettiin 
1890 -luvun alussa, mutta niitä tiedetään 
järjestetyn vielä vuonna 1935. Myös huu-
tolais- ja huutolaislapsi -nimitysten käyttö 
kiellettiin. Siirryttiin sijoituskotijärjestel-
mään. Vaivaishoito korvautui köyhäinhoi-
to-sanalla.

Köyhyys on pysyvää
Hannes Gebhard (k. 1933) esitti, että 

Suomen yhteiskunnallinen kysymys oli 
maalaiskysymys. Miten ratkaista maaseu-
dulla elävän loisväestön, mäkitupalaisten 
ja torppareiden ongelmat, jos sosiaalipoli-
tiikka kohdistui vain teollisuusväestöön?

Vaikka huutolaisuus on kadonnut, tilal-
le on noussut lisääntyvä yksinäisyys.

Valistusfilosofi J. J. Rousseaun (k. 
1778) väitetään sanoneen: Ainoa asia, 
mitä rikkaat pyytävät köyhiltä on, että 
nämä pysyisivät poissa näkyvistä. Onko 
niin, että rikkaat ovat aina tarvinneet köy-
hänsä ja köyhät rikkaansa? Köyhyys oli 
omaa syytä ja  Jumalan sallimusta?

Kalevalassa Kullervon kohtalo oli va-
vahduttava. Kenen syy?

Minna Canth kirjoitti paljon köyhis-
tä ihmisistä. Theodolinda Hahnsson (k. 
1919) kirjoitti kirjan (ilm. 1887) Huuto-
laiset, nykyajan kuvaus. Siinä lapset jou-
tuvat kestikievariin kelpo ihmisten käsiin. 
Jaakko Nikkinen kirjoitti huutolaisista 
teoksessaan Ylenkatsotuita (1922). Näitä 
en ole lukenut.

Tarvitaan ihmisiä, jotka painottavat elä-
misen tasoa ja laatua aineellisen kulutus-
hysterian kustannuksella. Isossa kirjassa 
sanotaan: ”Köyhät teillä on aina keskuu-
dessanne”. 

Leo Puurunen

Hornetti on piässy laskeetummaan 
ihan torille, ihan kaappahallin kup-

peesseen.
Liekkö lennokin ohjoojalle tullu suola-

sen näläkä tuolla yläilimoissa?
Kalakukko muljahti mielleen ja eikun 

kaappahallista Hanna-vainnoon herkkuva 
hakemmaan.

Myöpköhän nuo velaksi, ku kukkaro 
jäe kottii? 

Niin käppäili lennokin ajaja muikkein 
ilimmein konneesa luo, velaksi ostettu 
muikkukukko kainalossaan.

Kiepauttaa ihtesä konneessen.
Taijampa vetästä kukosta kunnon sii-

vun, ennenku lähen tästä.
Kahtelloo hanskalootasta linkkarin ja 

eikun syömmään.
Syötyvvään otti vielä piimäpurkista 

kunnon kullauksen ja alako sihtailla ilim-
moo, mistä kohti piäsisi takasin taevvaal-
le?

Taijampa hurrauttoo tuosta kaapunnin-
talon ja Keilatalon välistä.

Nii vetäsi turpot aaki ja hävisi konnein-
nee taevvaan tuullii.

Teki ilimassa muutaman häränpyllyn 
kaapuntilaisten ihmetykseks.

Katohan kummoo, ihan niinku mahasta 

möyräisisi, eihän tuo juutas ennen oo tuota 
tehnä, tuo halavatun kalakukkoko?

Hajahti jo nokkaanni outo haju, ei taija 
haesta kerosiinille, kyllä se on sitä ihan ih-
teesä ajatteli lennokin ajaja.

Taijampa vielä näättee niille oikkeen 
kunnon surmansilimukan.

Se mikä äsken olj hoosuussa on nyt nis-
kassa.

Sen pituinen se.

Murteen kirjoittamisesta 
Tahdonpa sanoa yleisesti,  ettei mur-

teella kirjoittaminen ole niitä maailman 
yksinkertaisimpia puuhia. Miksi näin?

Ensinnäkään en ole syntyisin tältä mur-
realueelta, enkä ole näin ollen saanut ve-
renperintönä omaksua tätä aitoa paikallis-
ta kieltä.

Mikään ei ole ärsyttävämpää, kun joku 
yrittää käyttää paikallista murretta, kuin 
puujaloilla kävellen, haparoiden, väliin si-
vuun sujahtaen, ojanpohjalle hojaantuen.

Puhekielessähän vilisee runsaasti mur-
resanoja ja se onkin kielemme rikkaus, 

Voe  
mahoton 
tätä Ihmettä

Hornet  oli savolaisten ihmeteltävänä 
Kuopion torilla 6.12.2010. Kuva Eila 
Ollikainen.
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Högt bland i Sarijärvis moar bodde 
bonden Paavo i sitt frostigt hemman.

Näin runoili niin sanottu kansallisrunoi-
lijamme Runeberg, ruotsiksipa tietenkin, 
kun ei osannut tai ei sitten halunnut käyt-
tää tavallisen rahvaan kieltä.

Mutta……
Siinäpä onkin kääntäjän vastuu, panee 

omiaan, kuin Ruuneperi.
Käänteli ja väänteli tekstiä ihan mielen-

sä mukaan.
Saarijärven salomailla, tilallansa hallai-

sella asui Paavo…….
Kääntäjällä on suuri vastuu siitä, mitä 

paperille kirjoittaa, yrittää väännellä ja 
käännellä runomittaa oman mielensä mu-
kaan.

Riuhtaisenpa esimerkiksi pätkän Ruot-
sin kansallilaulua:

Du gamla du fria, du fjällhöga nord, du 
tysta du glädjerika sköna, jag hälsar dig 
vänaste upp på jord, din sol dina ängder 
gröna.

Ainakaan minun vasasvenskallani ei 
käännös vastaa lainkaan suomeksi kään-
nettyä versiota, mutta minkäs teet, kun 
kieli ei käänny, eikä varsinkaan väänny 
suomen kielisen inehmon maiskuteltavak-
si.

Kangasniemeläinen Otto Mannis -vai-
naa lienee kuitenkin melko hyvin onnis-
tunut kääntämään Vänrikki Stoolin tarinat 
suomeksi, jonka ns. kansallisrunoilijam-
me oli sepustanut omalla ruotsillaan, se 
joka seisoo Esplanadin puistossa käsi ta-
kin rinnukseen sujautettuna, aukkoja kat-
sellen, kuin Napoleon aikoinaan Mosko-
van porteilla.

Näin joulun korvalla muistuu mieleeni 
vanha saksalainen ikivanha saksalainen 
joululaulu, jonka Nurmeksen koulusta 
saamieni tietojen pohjalta oli säveltänyt 
muuan kyläkirkon urkuri Franz Xaver  

Kirjan suomentamisen vaikeutta
Gruber, mutta nykytiedon mukaan tuon 
sävelsi samainen henkilö kitaralle, kos-
kapa rotat olivat järsineet urkujen palkeet 
piloille.

Mene ja tiedä, mikä on totuus tässäkin 
asiassa, kun niitä tuntuu oleven ainakin 
kaksi versiota.

Stille Nacht heilige Nacht, alles schläft, 
einsam  Wacht nur das traute hoch  heilige 
Paar

Holder Knabe in lockigen Haar, schlaf 
in himmlischen Ruh….

Sama pätee myöskien kääntäjien suh-
teen, omiaan panevat.

Siippani sanoikin, että sanat pitää sovit-
taa sävellettyyn tekstiin, johon minä, vas-
tarannan kiiskenä, muutettakoon hiukan 
sävelkulkua, jotta saataisiin edes jonkin-
moinen kelvollinen kielenkäännös.

Ei kelvannut se, hyvän sävelkorvan saa-
neelle siipalleni.

Hiljainen yö, pyhä yö, kaikki makkoo-
vat, yksi vuan valavvoo, pyhä pariskunta, 
poika, jolla on kultaiset kutrit makkoo 
ihan rauhassa taivaallisessa rauhassa.

Olipa siinä sanankääntäjälle oikea um-
pisolmu, kun käänsi sen.

Jouluyö, juhla yö, päättynyt kaikk`on 
työ, kaks vain valveill on puolisoaan, lap-
sen herttaisen nukkuessaan, seimikätkyes-
sään, seimikätkyessään.

Aivan väärälle uralle harhautuu kään-
täjä, joka ei osaa kielen nyansseja, puhu-
mattakoon siitä, että hallitsisi kielen eri 
murteita.

Kieli on monimutkainen sanankäytön 
väline.

Samalla sanalla voi olla useitakin erilai-
sia merkityksiä, samalla lauseella voidaan 
irvailla tai sitten puhua totisinta totta, ym-
märtää vastapuolen huumoria tai olla ihan 
tosissaan toisen kanssa puhuessa.

OK

varsinkin nykyään, kun muuttoliike on 
pannut olosuhteiden pakosta meidät suo-
malaiset asumaan sikin sokin.

Jokunen sana tarttuu lännestä jokunen 
taas itäisestä maastamme.

Iivanoilta perittyjä lainoja vilisee vielä-
kin itä-suomalaisessa puheessa, kun taas 
lännessä ruotsin vaikutus näkyy yhä voi-
makkaana.

Tulevaisuudessa olemme kielipuoli 
suomalaisia, siitä pitävät huolen maahan-
muuttajat, jotka tuovat oman lisänsä puhe-

kieleemme sen juurruttaen.
Säilynyt on ainoastaan virastojen käyt-

tämä kapulakieli, jota eivät sen laatijat 
enempää, kuin sen lukijatkaan tahdo oi-
kein ymmärtää.

Puhekielessähän vilisee runsaasti mur-
resanoja ja se onkin kielemme rikkaus, 
varsinkin nykyään, kun muuttoliike on 
pannut olosuhteiden pakosta meidät suo-
malaiset asumaan sikin sokin.

Osmo Kuokkanen

Useita syitä on erakoitumiseen ja 
yksinäisyyteen, joihin ei tarpeeksi 

nyky-yhteiskunta kiinnitä yksinäiseen 
kävijään huomiota. Sellainen on esim. 
kuulon heikkeneminen. 

Itse avun etsiminen ei aluksi onnistu, 
kun muutenkin on vaivasta haittaa ja se 
voi edetä siksi pitkäkestoiseksi hoidoksi ja 
vaivan saanut vain väsyy itseensä ja kokee 
olevansa vain toisten autettava.

Yleensä sitä ajatellaan vain vanhusten 
sairaudeksi. Alussa sellainen voi olla hu-
vittavaa, kun toinen osapuoli ei kuule ja 
vastaa miten sattuu puheisiin ja ei ilmaise 
eleelläkään, (pelkääkö kertoa), ettei kuule. 
Mitä sellaiselle voi tehdä? Hän ”kuuntelee 
ja taipuu”, mutta ei ymmärrä ja sitä ei 
ympärillä huomata.(Pitävät vain jotenkin 
kummallisena.) Läheinen tuntee, että hän 
on asioista kiinnostunut ja haluaa tietää 
sen sisällöstä. Hän näkee, että puhujan suu 
käy, piirretään kuvia taululle ja puhutaan 
kait vielä selitystä.

On puhuja, joka kertoo senkin, että 
hänen äänensä on niin kova, ettei tarvit-
se mikrofoneja ja kuittaa selvityksensä 
käden huitaisunsa niillä sanoilla, mitä ei 
tämä kuulosairas ei tietenkään kuule ja 
puhe menee ”harakoille.” 

Jos on useita kuulosairaita, jotka ovat 
tulleet tätä hyvää esitelmää kuulemaan, 
huomautan, että ihmiset taputtavat ja on 
siinä kuulosairas itse mukana, joka toteaa 
lopussa :”Mitähän ne oikein puhuvat, kun 
noin hauskaakin näyttää olevan. Menipäs 
tuo aika, vaikka en mitään ymmärtänyt.”

Monet vanhemmat ihmiset istuvat niin 
ikään paikoillaan ja kaikkien ei tarvitse 
olla kuulemattakaan, mutta hyvä asia on-
tuu. Kuulen pois lähtiessä, että oli turha 
reissu, eipä tarvitse toiste tulla. 

Moni asia menee ohitse, jos ei kuuleva 
tartu asiaan ja kerro siihen olevan apuja. 
Mikään häpeä ei ole sanoa, ettei kuule. 
Se on vaiva, joka on tullut työstä tai tila-
päisesti stereoiden kovasta kuuntelemi-
sesta. Niitä kuunnellaan tänä päivänä tosi 
kovasti ja niiden jumputus jättää varhain 
vauriot nuoriin aivoihin, kunnes on tullut 
häiriö henkilön kuulokeskukseen, joka voi 
olla elinikäinen vika. Se on hyvä, jos on 
kovaääniset ja mikrofonit joilla on induk-
tiopisteet, joita voi kuulolaitteen omista-
vat käyttää hyväkseen.

Salme Watjus,  
Leppävirta

Merkkejä erakoitumisesta
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Suomen kielestä tuli koulujen oppiai-
ne 170 vuotta sitten eli 6.11.1843 senaatti 
vahvisti Gymnaasi- ja koulujärjestyksen, 
jossa  suomen kielestä tehtiin opetettava 
aine. Myös venäjän kieli määrättiin oppi-
aineeksi 1843.

(HS 6.11.2013)

Kuulen usein tuttujeni sanovan ylpeäs-
ti, etteivät he tiedä mitään urheilusta. En 
ole koskaan ymmärtänyt, miksi se olisi 
hienoa. Minusta ei olemassa mitään tietoa, 
jonka puuttumisella kannattaisi ylpeillä.

(Merete Mazzarella,  
Sivistyneen tuntomerkit, Olivia 11/13)

Usko Siskoa. Toissa kerralla virisi vil-
kas keskustelu ”olo on kuin osuuskaupan 
hoitajalla”-sanonnasta.

Kaarlo Lähteenmaa: ”Kun Pohjois-
Karjalassa 50 vuotta sitten liikkui ´etelän 
herroja´puhumassa, ´reppuselkämaalais
liittolaiset´pilveilivät: ´Jo tok pitj herra 
erinomassen puhheen… Sitä ei tok ym-
märtännä muut kun osuuskaopan hoetaja 
ja sehhii veärin.´”

(HS 17.11.2013)

IL selvitti, millainen huumori polii-
tikkoja naurattaa. Päättäjät kertovat par-
haat vitsinsä. Pohjalaista verbitaivutusta

Pohjalaiseen huumoriini kuuluu itse-
ironia, jota  täytyy käyttää harkiten. Olen 
huomannut, että se ei avaudu muualla 
Suomessa. Riskillä laitan tähän pohojalaa-
sen olla-verbin taivutuksen: Moon oikias/
soot vääräs/moomma oikias/tootta vääräs/
noon aivan mettäs.

(Janne Sankelo (kok), IL 9.11.2013)

Jussi Raittinen on Helsingissä aina 

Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittuja asunut lähellä lapsuutensa Kallion ja 
Sörnäisten kotikulmia, mutta ei elviste-
le stadilaisuudella. – Olin juontokeikalla 
Turussa ja hämmensin joitakin puhumalla 
puhdasta paikallismurretta.

(Jussi Raittinen 70 vuotta,  
AL 14.9.2013)

Maailman kaunein sana
”Mikä on maailman kaunein sana? 

Veikko Huovisen novellissa  mannekiini 
vastasi ”koera”. Kansa  äänesti jokunen 
vuosi sitten suomen kielen kauneimmaksi 
sanaksi ”äidin”.

Minusta  maailman kaunein sana on 
kohtuus. Kaikissa taivutusmuodoissaan. 
Sitä sanaa kun muistaisi ihmispolo itsel-
leen hokea, huoltako meillä tässä.

(Pekka Juntti, AL 22.9.2013)

Suomen kielen lautakunta teki viikol-
la merkittävän linjanvedon. Se suosittaa, 
että ”uskomusolentoa merkitsevän sanan 
voi vastedes kirjoittaa yhtä hyvin ilman 
j:tä tai j:llisenä: hyvä haltia tai hyvä hal-
tija.

(HS 26.10.2013)

Ihmistä kutsutaan pronominilla se  
Daniel Kehlman: Minä ja Kaminski

Tämä koruton ja liikauttava teos on 
ärsyttävä yhdessä kielellisessä seikassa, 
jolla kirjailija on ehkä halunnut korostaa  
tarinan häikäilemättömyyttä.

Romaanissa nimittäin kutsutaan ihmis-
tä pronominilla se. Tämä tapa, joka jatkuu 
läpi romaanin, saa mielessäni mitätöityä  
henkilöiden ihmisarvon.

(Kirja-arvostelu, Marjaana Roponen,  
AL 7.11.2013)

Kolumnisti Jyrki Lehtolalla on niin 
kiihkeitä mielipiteitä, että hänen pitää jar-
rutella. Silti joku aina suuttuu.

Lehtola kirjoitti novellikokoelman, jot-
ka ”olivat sitä samaa postmodernia skei-
daa.”

”En todellakaan muista milloin ja mik-
si”, toimittaja Jouni Tossavainen pyysi 
Lehtolaa kirjoittamaan kolumneja Savon 
Sanomiin.

”Kaikki kunnia Kuopiota ja savolaisia 
kohtaan, mutta siellä sain harjoitella ko-
lumnien tekoa kaikilta piilossa.”

(HS 4.11.2013)

-Voisin käydä aamu-uinneilla ja pyö-
räkin pitäisi viedä huoltoon. Porissa olisi 
upeasti mahdollisuuksia harrastaa. Niin 
kuin tuore porilainen pronssiuimari Matti 
Mattson totesi: ”Poris on kaikki mitä ih-
minen tarttee.”

(Jaana Laitinen-Pesola, ET 14/2013)

Tervetuloa meidän takapihalle!
Savolaisessa Keiteleen kunnassa otet-

tiin päihdehoitola  iloisesti vastaan. Toisin 
kävi Töölössä. Pitäisikö päihdeongelmai-
set siis sijoittaa syrjäseuduille?

”Se on tarpeellinen laitos tuommoinen. 
Meitä kun on ihmisiä niin monenlaisia. Ei 
siitä minkäänlaista  haittaa ole ollut”, tote-
aa eräs naapurimies, joka ei halua nimeään 
julkisuuteen.

(HS 29.9.2013)

Kielessä on paljon pielessä
”Totta  kai”. Miten asia voi olla ”tot-

ta”, mutta silti perään lisätään epäilevät 
”kai”? Tarkoittaako ”totta kai” lopulta  sa-
volaisittain ”voepi olla tai voepi olla ole-
mattakkii”?

(Tiina Ellilä, AL 29.10.2013)

Välillä Teuvo Länsivuori sai taistella 
myös mekaanikkoja vastaan. Japanilaiset 
tilasivat  vääriä osia, eivätkä ymmärtäneet, 
kun Länsivuori sanoi savoksi, että ”etu-
pyörä vatkkovvaa” – täristi.

”Eivät  he olisi ymmärtäneet, vaikka 
olisin osannut englantia. Homma parani 
vasta, kun sain omat mekaanikot kaudelle 
1975.”

(HS 27.9.2013)

Huumori on arvokas asia, siksi sitä oli-
si syytä käyttää säästeliäästi. Jotkut asiat 
ovat niin raskaita, etteivät ne kevenny huu-
morilla. Eikä ihmistä ole syytä korottaa tai 
laskea yhden luonteenpiirteen perusteel-
la. Siksi  odotan muistokirjoitusta, jossa  
todetaan: ”Vapaa-aikanaan hän harrasti 
sienestystä ja sauvakävelyä. Lähipiirissä 
hänet tunnettiin vakavana ihmisenä, joka 
hyväksyi savolaiset ja Charles Chaplinin.”

(Kari Hotakainen, ME-lehti 11/2013)

Sinäkö se oot, joka jatkuvasti haakut 
meetä savolaesia tässä paekallislehessä? 
Lopeta ainakin muiden jo Savosta aikaa 
sitten tulleiden ahkerien työtätekevien ve-
ronmaksajien haukkuminen tällä palstalla.

  (Savolaene,  Keski-Uusimaa 8.8.2013)

Sairastaako savolaispoika Kattainen 
dementiaa kun ei kotikylän mies huasta 
savon murretta?

(Sudettisavolainen Kataisen  
kotikylästä, Keski-Uusimaa 16.8.2013)

Räisää ei kuitenkaan kiusattu, eivät 
edes stadilaispojat, eikä hän joutunut hoi-
tajienkaan silmätikuksi.

”Olin babyface, pikkuinen, hellyttävä 
poika, joka puhui levvveetä savvoo. Haus-
kuutin heitä.”

(Tapani Räisä, 6-vuotiaana  
sijoituksiin joutunut, HS 27.10.2013)

Minne  matka? Leppoisaan Savoon
-On kiva käydä Kuopiossa mummolas-

sa. Siellä on leppoisa savolainen meininki 
ja mukavat ihmiset. Hyvä tunnelma.

(Hanna Tenhunen, I-S 21.9.2013)

Jos minun nimeäni ei mainita, mutta 
Heinäluoman mainitaan, minä olen hyvin 
vihainen.”

(Paavo Lipponen, Matti Pitkon 
pakinoista  

Iltalehdessä, lainaus AL:ssä 2.10.2013)
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Antti Heikkinen syntyi 1985 Nilsiässä. 
Hän asuu siellä edelleen ja on ”toimittaja-
sekatyömies”.

Miksi juuri tämä kirja?
Se syntyi esikoiskäsikirjoitukseni poh-

jalta ja on esikoiseksi tehty. Pihkatappi oli 
pakko pullauttaa ulos, jotta saisin kirjoi-
tettua muutakin.

(HS:n kirjallisuuspalkin-
toa varten esiteltiin 10 esikois-

kirjailijaa, HS 26.10.2013)

”Lehtisen historiantulkinta on oikeisto-
lainen ja kekkosvastainen. Nämä asenteet  
leimaavat  kaikkea hänen ajatteluaan ja 
toimintaansa.”

(Paavo Väyrynen Lasse Lehtisen ja 
Sanna Ukkolan Väyrys-kirjasta Suomen-

maassa, lainaus AL:ssä 2.10.2013)

Meänmaa-yhdistys edistää monikult-
tuurisuutta

Tornionjokilaaksossa perustettu Meän-
maa-yhdistys edistää Suomen ja Ruotsin 
rajan ylittävää kulttuuria.

Yhdistys aikoo osallistua meänkielisen 
lehden, kirjallisuuden ja meänkielisen sa-
nakirjan tuottamiseen. Meän kieli on yksi 
Ruotsin virallisista vähemmistökielistä.

(HS 19.11.2013)

Savolaisille ovat kiverät äänneyhdistel-
mät vaikeita. Niinpä nimi Kauko on Kaa-
ko,  tai vähän hienommin Kaoko.

Vaimon kanssa olisi elämä helppoa,  jos  
nimenä olisi Jouko.

Kun vaimo huutaisi:
-Jooko!,  voisi vain  nyökytellä: - Joo 

joo!
(Kauko, AL Vitsim murjasu 31.10.2013)

Kerro sisäpiirivitsi
”Kaksi miestä istui junassa. Toinen 

miehistä kysyi toiselta: ´Mi-mi-mitä kello 
on?´ Toinen miehistä ei vastannut mitään. 
Änkyttävä mies poistui hetken päästä ju-
nasta. Sivullisena ollut kolmas mies kysyi 

ihmetellen: ´Miksi et vastannut hänelle 
mitään?´ Mies vastasi: ´E-e-enhän mi-
minä voinut, kun se olisi lu-luullut minun 
ma-matkivan ja olisi sa-saattanut käydä 
kimppuun´ .”

(Kuinka kohtaat änkyttäjän? Taija 
Taskinen Suomen änkyttäjien  

seurasta, HS 22.10.2013)

Ahon hallitus ja Suomen Pankki tu-
hosivat neljännesvuosisata sitten maas-
tamme satoja tuhansia työpaikkoja kovan 
markan politiikalla.

Sen poliittisen masokismin juuret ulot-
tuvat J. V. Snellmaniin, jonka mukaan 
1800-luvun nälkävuosina Suomeen ei pi-
tänyt tuoda muista maista ruokaa. Ei pitä-
nyt velkaantua ulkomaille. Körttipäällikkö 
Paavo Ruotsalainen vastasi Snellmanille: 
”Työ filosohvit teette selvää jälkeä ruama-
tusta kuin sika perunamuasta”.

(Esko Seppänen, HS 8.9.2013)

Törö! Terppa! Päevee!
Tänään torstaina on World Hello Day 

eli maailman tervehdyspäivä. Kavereita 
on moikkailtu maailman sivu.

2009: Verkkolehti Kielikukkanen keräsi 
lukijoidensa käyttämiä tervehdyksiä. Ylei-
sin kolmikko oli moi, hei ja terve. Luovia 
tervehdyksiä olivat esimerkiksi termos, 
terppa, törö, böö ja päevee.

(HS 21.11.2013)

Esikoisfinalisti Juicen kimpussa
HESARIN esikoiskirjagaala on Kuis-

kaajalla ohittamaton tilaisuus onkia tietoja 
kirjailijoiden taiteellisista pyrinnöistä. Fi-
naalissa mukana ollut Antti ”Pihkjatap-
pi” Heikkinen kertoi, että kirjoittaa elä-
mäkertaa Juice Leskisestä. Teos ilmestyy 
Siltalalta ensi syksynä.

Kuiskaaja, jonka lempiralli on Juicen 
unohtumaton Ilomantsi, malttaa tuskin 
odottaa.

(HS 23.11.2013)

Savolaiset ulkoistetaan Afrikkaan, 
jossa savolaiset saavat alkuperäiskansan 
statuksen.

Paavo Lipponen muodostaa Somali-
aan savolaisten pakolaishallituksen, ja ot-
taa nimekseen keisari Paavo XXX.

Säästösyistä karjalaiset ja hämäläiset 
fuusioidaan. Näin syntyy puhuva satakun-
talainen, mikä on ihmiskunnan historiaa.

(Matti Pitko, AL 30.11.2013)

Lipposen varamies on Seppo Kääriäi-
nen. Iso Vihree lopetti puolustusministe-
rinä puolet varuskunnistamme, ja ulkoisti 
ruokahuollon esikunnan kotiseudulleen 
Savoon.

Seppo varautuu aina kaikkeen. Veija-
rilla on omat pekonitkin aina mukana, jos 
joutuu pataan.

(Matti Pitko, AL 30.11.2013)

Kieli yhdistää ja erottaa ihmisiä Poh-
janmaalla. Alavetelin murre kuulostaa 
ensi alkuun muinaisskandinaaviselta kie-
leltä. Sitten korva alkaa tunnistaa  puheen-
sorinasta suomenkielisiä  lainasanoja.

”Joku on sattuvasti sanonut, että me 
emme osaa ruotsia  emmekä suomea, mut-
ta puhumme sujuvasti molempia, lähes 
koko ikänsä Alavetelissä asunut Christer 
Forrström, 67, nauraa.

(Yhteishyvä, lokakuu 2013)
 
Suomi, junttien kieli?
Tiedemaailma rakastaa englantia, jolle 

ennen vanhaan naureskeltiin myös Britan-
niassa.

Hyvä tiede ja yleisön palvelu eivät aina 
ole ristiriidassa.

Hyvä ajankohtainen esimerkki on his-
torioitsija Ville Kivimäki. Ensiksi hän 
teki kiinnostavan englanninkielisen väi-
töskirjan suomalaissotilaiden psyykkisistä 
ongelmista ja myöhemmin Tieto-Finlandi-
alla palkitun kansantajuisen kirjan Murtu-
neet mielet.

Tosinaan akateeminen teksti ei  kestä 

kansantajuistamista eikä kääntämistä sik-
si, ettei se sisällä mitään. Ei vaikka kuinka 
olisi latinalla ja sivistyssanoilla marinoi-
tua. 

Lauri Viita esitti aikoinaan pisteliään 
kysymyksen: ”Mitä, puhuiko hän viittä 
kieltä? Entä oliko  hänellä asiaa?

(Pekka Mykkänen, HS 1.12.2013) 

Suomen kieli ei ole tieteen kieli
Tärkeimmät tieteelliset julkaisut ovat 

olleet 500 vuoden ajan englannin-, sak-
san- tai ranskankielisiä. Suurimmalle 
osalle teknisistä termeistä ei ikinä ehditä 
löytää suomenkielisiä vastineita. Mikä on 
”plain vanilla swap” suomeksi?

Suomen kieli on varjelemisen väärti, 
mutta ovatko väkisin väännetyt käännök-
set suomen kielen arvoisia?

(Kasper Eerola, kauppatieteiden 
kandidaatti, Hki, HS 23.11.2013)

Suomi on tärkeä tieteen kielenä
Kasper Eerola pyrki mitätöimään suo-

men kielen tieteen (ja ilmeisesti myös 
talouden) kielenä. Käsittääkseni syy eng-
lannin näkyvään käyttöön on tieteellisen 
ja taloudellisen toiminnan kansainvälisyy-
dessä, ei suomen kielen rajoittuneisuudes-
sa.

Onko järkevää että tieteestä kiinnostu-
nut kansalainen saa  tietoa vain englannik-
si tai ruotsiksi?

(Pasi Ockenström, Vihti, HS 25.11.2013)

Pääministeri Paavo Lipponen tutkii 
Huittisissa, voiko hullu mies syödä enem-
män kuin saa eläkettä. Lipposelle tarjo-
taan Huittisen hullun virallinen lounas: 
lasi vettä ja onkivehkeet.

(Pitkon siivut, tammikuu 2002)

Juopunut pappi vietiin putkaan Kuopi-
ossa. Savolaiset alkoivat heti kilpailla sii-
tä, mikä puolue saa kirkkoherran vaaleissa 
ehdokkaakseen.

(Pitkon siivut, marraskuu 2002)
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Metsäpolku

Metsäöpolku, ”sitä ei ole tekemällä 
tehty, vaan se on syntynyt, itsestään 

syntynyt, itse itsensä kulkenut. Se ei kulje 
niin kuin umpisilmäinen maantie, minne 
ihmiset sen vievät, eikä niin kuin rautatie, 
joka lyö päänsä kallioon tai puhkaisekse 
sen läpi.” (Juhani Aho: Metsäpolku-lastu 
kokoelmassa Tyven meri, 1912)

Arkkitehti Hannu Puurunen kertoo 
(Matti ja Liisa 8.9.2011), että usein unoh-
detaan metsien kulttuurimaisemat: polut, 
vanhat asuinpaikat ja tervahaudan pohjat. 

Hannua on aina kiehtonut ikiaikainen, 
kirveen koskematon metsä, jossa ihmisen 
jäljet heti erottuvat. Mutta nykyään metsä-
polkujen paikalla on yhä useammin hak-
kuuaukeita. 

Tulevaisuuden ennustaja Juhani Aho 
jatkaa: ”Tulleeko kerran meillekin aika, 
jolloin kaikki metsätiet ovat maanteiksi 
muuttuneet? Koittaneeko päivä, jolloin 
sydänmaan koukertavat, varjoiset polut 
ovat suoria, pölyisiä kärrykujia?” Sata 
vuotta sitten Aho aavisti, että luonnollinen 
liikkuminen on vähentynyt: ”Silloin ei-
vät ihmiset enää notkein jaloin ja pystyin 
päin kulje, vaan vaeltavat selkä koukussa 
ja aivot uuvuksissa yksitoikkoisista etäi-
syyksistä, leveää suoraa linjaa, jossa virsta 
tuntuu pitkältä kuin peninkulma.”

Juhani Aholle luonto oli hänen kirk-
konsa. Hän kuvasi Tapion tarhoja, lehmiä 
väljässä metsässä kuljeskelemassa kinttu-
polkuja pitkin.

”Miesty metsä, kostu korpi,/ taivu, ai-
noinen Tapio.”

”Siitä Ilmarin emäntä,/ tuo takojan tark-
ka vaimo,/ lehmät läävästä lähetti,/ laski 
karjan laitumelle,/ pani paimenen perä-
hän,/ orjan lehmien ajohon… Tellervo, Ta-
pion neiti,/…jok’ olet karjan kaitselija,…
tarkassa Tapiolassa!” (Kalevala)

Entisaikana ei ollut kunnon teitä. Suurin 

osa ihmisistä eli maaseudulla - monet sy-
dänmailla. Usein kylien välillä kulki vain 
kinttupolku. Polut syntyivät, kun ihmiset 
ja eläimen liikkuivat niitä pitkin. Kun leh-
mät hakivat ruokansa ulkometsässä, niille 
kehkeytyi omia polkujaan. Ihmiset alkoi-
vat käyttää samoja kapeita ja kiemurtele-
via kinttupolkuja. Ennen vanhaan ihmiset 
liikkuivat enimmäkseen jalan - talvella 
reellä ja suksella. Joskus kinttupolut laa-
jenivat niin, että niitä pitkin saattoi ajella 
reellä ja kärryillä.

Polkuja tarvittiin, koska monen perheen 
elintarvikkeet kannettiin selkärepulla ko-
tiin. Oikopolku lyhensi matkaa. Väisälän-
mäellä suuri, laakea kivi, Puolivälinkivi 
oli tuohikontin leppuutuskivi – matkan 
puolivälissä. Lahnoja ja haukia kannettiin 
isolla kalakontilla kevätkudun aikana ran-
nasta mäen päälle. 

Muistan, kuinka koulupoikana vähän 
väliä sai olla aukomassa veräjiä ja työn-
telemässä veräjän välipuita paikoilleen. 
Silloin harmittelimme lehmien laidunta-
mista metsissä. Mutta viime aikoina olen 
alkanut entistä enemmän kaivata entisajan 
veräjiä - mutta niitä ei ole ollut enää vuo-
sikymmeniin. Lehmiä ei enää laidunneta 
väljässä metsässä. Hirvienkin käyttämät 
kinttupolut ovat hävinneet. Monen polun 
varressa oli kirkkaana pulppuava lähde. 
Joskus tutuilla poluilla kukki romantiik-
kakin. Rakastavaiset kuuntelivat käen ku-
kuntaa ja laskivat vuosia. Ikäihmiset laski-
vat jäljellä olevia elinvuosiaan.

Hyvät marjapaikat piti käydä ennak-
koon katsomassa. Niistä ei haluttu ulko-
puolisille kertoa. Parhaille marjapaikoille 
tuli melkein kilpajuoksu. 

Juhani Ahon kuvaamat mansikka-ahot 
kuuluivat myös meidän lapsuuteemme. 
Muki tai tuslaaki - läkkipellistä tehty mar-
jasiivilä - olivat astioina. Syksyllä musti-
kat ja puolukat ropisivat päretuohiseen. 
Vadelma eli vattu kasvoi hakkuualueilla. 
Lakat säilöttiin lasipurkkeihin.

Mesimarjoja olen poiminut sangon täy-

teen. Mutta kun lehmien laiduntaminen 
väljässä metsässä loppui, loppuivat myös 
mesimarjat. Nostalgista kaipuuta mennee-
seen kuuluu laulussa Luona vanhan verä-
jän.

Olemme metsäläisiä. Metsä on meidän 
kotimme. Taidolla mies metsiä käy – neu-
voo sananlasku. Silmän isku ja jalan polku 
on kaiken pahuuden alku. Kantelettaressa 
sanotaan: Tulennasta tuiman tunnen, jalon 
jalkansa polusta.

Oletko lukenut Juhani Ahon lastun 
Kosteikko, kukkula, saari? Mielestäni se 
on Ahon parhaita lastuja. Lisäarvoa lastul-
le tuo se, että kuvaus on Varpaisjärveltä, 
nykyisen Lapinlahden alueelta.

Juhani Ahosta on moneksi. Useimmat 
meistä pitävät Ahoa ”pehmomiehenä” – 
menneitten aikojen haikailijana. Mutta 
monikaan ei tiedä sitä, että Aho oli nuo-
rempana varsin radikaali. Hän ajoi samoja 
asioita kuin 1970 -luvun stalinistit: naisten 
ja köyhien aseman parantaminen, torppa-
rien vapauttaminen, tasa-arvoisuus joka 
tasolla jne. Myös vihreät arvot olivat Ahon 
mielessä. Kannattaisi lukea Martti Tur-
tolan ja Tarja Lappalaisen teos Kansal-
liskirjailija Juhani Aho. Siellä sivulla 243 
on Nuori Suomi -albumissa ollut kirjoitus 
Karhulan kartanon kuivikemullan valmis-
tustapa ja navetta Kuopion näyttelyssä. 
Juttu päättyy lauseeseen: ”Näyttelyn sa-
tain elukkain virtsasta tuli ainoastaan kah-
den Karhulan navetassa seisovan elukan 
talteen otetuksi. Kaikkien muiden valui 
siihen suureen säiliöön – Valkeisen lam-
peen.” (Sic!) Miksi vasemmisto ja vihreät 
eivät ole ottaneet Ahoa kotijumalakseen?

Juhani Aho on opettanut meille jo yli 
sata vuotta sitten hitaan elämän filosofiaa: 
Still/ Flow/ Downshifting/ Slow -elämää, 
mitä nykyään esitetään suurena uutuutena.

Leo Puurunen

Aamulehden toimittaja Matti Pitko ki-
ertää Pirkanmaata esittelemässä kir-

jojaan Puolikarkeat muistelmat ja Pitkon 
siivut. Pitko on toimittaja, jonka kolum-
neista löytyy erityisen riemukkaita lohkai-
suja savolaisista Aakustin Saksittuihin.

Tänä vuonna ilmestyneen kirjan Puo-
likarkeat muistelmat alkajaisiksi on Val-
tiovallan tervehdys, kirjoittajana Paavo 
Lipponen. Tähän Pitko kertoikin olevan 
erityisen lämpimät välit.

Pitko kertoi Mäntän reissullaan että 
hänen lähiesi-isänsä  on savolainen ja et-
tei hänellä ole mitään savolaisia vastaan. 
Hänen perheensä tuli evakossa Harlusta. 
Mainitsin muuttaneeni tänne lähes myk-
kien pariin. Siihen Pitko totesi, että olisit 
muuttanut Satakuntaan. Hänelle alettiin 
siellä jutella vasta 20 vuoden jälkeen!

Niinpä Aamulehdessä oli Pitkon kolum-
nissa heitto, että karjalaiset  ja hämäläiset 
on risteytetty ja on saatu puhuva satakun-
talainen, mikä on ihmiskunnan historiaa.

Pitko antoi luvan lainata myös kirjois-
taan, mistä olemme kiitollisia.

Marja-Riitta Saastamoinen

Pitkon siivuja 
ja muistelmia

Toimittaja Matti Pitko.         Kuva Aamulehti
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Se tapahtui niin kauan sitten, ettei 
nykypolvella ole siitä harmainta 

aavistusta. Kansalaisten oli leikattava 
1.pnä tammikuuta 1946 kaikki 5000, 
1000, ja 500 mk:n setelit kahtia.

Oikeat puoliskot piti esittää 
10.1.-16.2. välisenä aikana kuittia 
vastaan määrättyihin toimistoihin 
valtion tilille merkittäväksi. Kuitti 
oli tosite valtion saamasta lainasta.

Vasemmat puoliskot kelpasivat 
tilapäisinä maksuvälineinä jonkin aikaa, 
kunnes ne sitten vaihdettiin uusiin setelei-
hin.

Minullekin on jäänyt arkistoihin yksi 
tällainen tynkä viisisatanen, jota olen pyö-
ritellyt kansien välissä kaikki nämä vuosi-
kymmenet.

Sota oli hävitty ja meille oli neukkujen 
taholta määrätty lähes ylivoimaiset sota-
korvaukset maksettavaksi, joiden arvo oli 
kolmesataa miljoonaa kultadollaria (300 
000000).

Eikä siinä vielä kaikki, vei meiltä kar-
jalan maat ja mannut tehtaineen ja kai-
voksineen.Vastikkeettomasti meidän oli 
toimitettava neukuille laivoja, vetureita, 
paperikoneita ja ties mitä.

Toimitusehdot olivat tiukkoja
Alati ilmassa leijui miehityksen pelko, 

mikä osittain toteutuikin valvontakomis-
sion asettuessa Hotelli Tornin valtiaiksi, 
Porkkalan tukikohdasta puhumattakaan.

Sotakorvausten maksaminen oli todel-
la hämmästyttävä suoritus kansaltamme.
Olimmehan niihin päiviin asti olleet lähes 
agraarinen yhteiskunta.

Mutta olihan tuosta pakkopaidasta sen-
tään jotain positiivistäkin. Suomesta tuli 

Valtion  
pakkolaina

teollisuusmaa, tosin pakon edessä.
Turha on tämän päivän suomalaisten 

rutista mistään lamasta. Kaikilla on sen-
tään leipää, toisin kuin silloin.

Kaikkialle, minne katseeni osuukin, 
näen pelkästään kännykkäänsä näpelöiviä 
tyhjäntoimittajia, tai sellaisia käsiposkella 
ajavia bemarin kuskeja, jotka kääntyvät 
mielivaltaisesti vilkkua vilauttamatta.

Sitten vielä joukko persuja, joiden men-
taliteettiin ei sovi muut, kuin korvesta 
reväistyt metsäsuomalaiset pientalonpo-
jat, entiset vennamolaiset, vaikka samaan 
Homo Sapiensin klaaniinhan me kaikki 
ihmiset kuulumme, ehkäpä näkemykse-
ni mukaan mahtuu vielä jokunen Orang 
Utah:kin, nokkelista simpansseista puhu-
mattakaan, niitä  on helposti vertailtavissa 
ihmisrotuun, koska yllättävät monet tämän 
päivän taaplaajat älyllisillä taidoillaan.

Maahan muuttajiinkin totuin jo lapsuu-
dessani. Niitähän tuli laumoittain itärajan 
takaa joka antautuneina tai pakon sanele-
mina.

Kylällemme sijoitettiin moneen maa-
laistaloon luottovankeja maataloustöihin.
Lähimpään Alaskan Pekan taloon sijoitet-
tiin töihin mies Ukrainasta. 

Kauhtunut suikka päässä, puukengät 
jaloissaan,  repaleinen kenttäpusero pääl-
lään hän työskenteli Pekan Immolassa, 
joka oli lähinnä meitä.

Pekka tunnettiin kylällämme umpivee-
mäisenä miehenä, jolla oli varsin niukka 
sanavarasto koskapa lähes joka toinen 
sana oli perkele.

Pekka oli nähnyt Alaskassa kulkiessaan 
kaikki maailman syöverit, hyvät ja huonot 
ja kas kummaa, ehkäpä siitä syystä Pekas-
ta löytyi inhimillinenkin puoli.

Vanki lihoi ja pulskistui ja voi kaikin 
puolin hyvin Pekan huushollissa, toisin 
kuin läheisiin taloihin sijoitetut vangit, 
joita kitsaat talolliset syöttivät perunan-
kuorilla ja ties minkälaisilla ihmisravin-
noksi kelpaamattomilla jätteillä.

Heidän mielestään vanki ei ollut ihmi-
nen. Näin ajattelevat nykyään muutamat 
tämän päivän kansalaiset maahanmuutta-
jista. Kakkosluokan kansalaisia, puhuvat 
ihan toista murretta, kuin myö tavan savo-
laiset.

Ovat uskonnoltaan mahomettilaisia, 

tietänevätkö missä ilmansuunnassa Mek-
ka mahtaa olla, kaipa tietänevät, kun pyl-
listelevät Lapinlahden suunnalle, päin 
puusta rakennettua Lutheruksen kirkkoa.

Näyttää olevan niin,  jos joku ei tun-
nusta vallalla olevaa uskonlahkoa olemme 
yhteiskuntaluokalle vieraita maahanmuut-
tajia, heidät  tulee karkottaa hetimmiten 
pois yhteisöstämme.

Minne ovat mormoonit kadonneet, nuo 
siistit solmio kaulaiset nuorukaiset?

Lutheeruksen papit siunasivat sotamme, 
Isän Pojan j.n.e, kun taas toisen valtion us-
kontomme (ortodoksit) edustajia epäiltiin 
maanpetoksesta sotiemme jälkeen.

Minä  sain seurata korttiaikaa ihan pai-
kan päältä, vaikka räkäinen nokkani ylet-
tyi hädin tuskin tiskin reunan tasolle

Piti olla sokerikortti, piti olla yleisos-
tokortti… Isäni leikkeli kuponkeja, joita 
sitten liimaili pahalta haiseviin levyihin, 
jotka sitten päätyivät viikon loppupuolella 
asiaa tuntemattomien diledanttien akkojen 
käsittelyyn.

OK.

Tervon Hautolahden komeassa  kylätalossa pistäydyttiin  kesäretkellä  Aakustissa 
3/2013  (ss. 15-18), mutta kuvailu  jäi valitettavasti sanalliseksi tilaongelmien 
takia.  Kylätaloa kannattaa kuitenkin ihailla  loppuvuodestakin, sillä niin   erin-
omaisen urakan kyläläiset ovat v. 1955 alun perin rakennetun betonitiilisen 
navetan kunnostustyössä tehneet. Navetta toimii kyläläisten kokoontumispaikkana, 
ja tällä kertaa koolla pöydän ympärillä  (vasemmalla ) hautolahtelaiset  Pekka 
Kokander ja Jussi Hätinen,  (oikealla)   isäntä Timo Vauhkonen, Ritva Kokander 
sekä vierailijat  Tuomo Loikkanen ja Eila Ollikainen.
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Eletään vuoden pimeintä aikaa, lume-
ton maa, ja pilviset päivät, tekevät 

elämästä hiukan yksitoikkoisen.  Paitsi että 
nykyajan uutuudet, ja rakentamisen vauhti, 
herättävät välillä mukaansa tuohon myller-
rykseen.

Savon kansalle on muodostunut, kuin 
”messiaan” odotuksen henki, – Matkus, 
– sepä se, –  ”se kuuluu syksyks valamis-
tuvan,” kuuluu puhetta sieltä ja täältä,  ja 
niinhän se myös toteutui, – valmista tuli.

Ollaan marraskuun puolenvälin paik-
keilla, pakkasta muutama aste, aamun pi-
täisi valjeta, mutta kun ei, kello näyttää jo 
seitsemää, – taas päivä lyhenee muutaman 
pykälän verran.  Eläkeläisten, Sulon ja Sii-
rin mökissä on herätty jo, syykin on siihen 
selvillä.

-Alahan laettaatua, nii piästään tästä läh-
temää, Sulo muistutti.

-Lähtemää, minnekkä lähtemää, kun se 
toaes toohuaa, uteli Siiri töittensä lomassa. 

-No sinne Matkuksee, - etkö tuota muis-
ta, ku illalla sulle selevitin, jotta siellä on 
ne mahottoma isot avvaakset, ja tarjookset, 
jaku sinne tulloo ministerit sun muut top-
lokkaat. 

-Empä minä sun matkutuksia oo kuun-
nellu, vähätteli Siiri Sulon tarinoita, mutta 
passoohan tuolla käväestä, jos sieltä löötä-
es jottae halavalla,  onko sulla ies pensoo-
aatossaes.

-No on, on, millonka oot nähny minun 
pensata ajavan. 

Siitä sitten alettiin siirtyä vanhan Sko-
dan luo, hitaammin kuin kymmenen vuotta 
sitten. Myös autoon meno, oli vivalloisen-
paa kuin ennen, mutta viimein se onnistui.  
Sulo käynnisti auton, jäi tuijottamaan mit-
taristoa.

-No voe su hele---, 
-Mikä, mikä nyt,  ottiko tuaes rinnasta. 

Siiri hätääntyi.
-Eekä ku pensa o vähissä,  ommulla 

moottoersaha pensoo tuolla kannussa, mi-

nä paan sitä, se vähä savuaa, mut antaa sa-
vuta.     

Niin siitä selvittiin tien päälle, ja kun oli 
ajeltu tuo noin parikymmenen kilometrin 
matka, muutamien Siirin huomautusten 
saattelemana, oltiinkin jo Pitkälahden mai-
semissa, ja piti ruveta seuraamaan tiehaa-
raa mistä voi kääntyä Matkukselle.  Siinä-
hän se oli,  tie ja autojono edessä.

-No kiännä, kiännä tuonne toeselle ka-
estalle, ee myö jiähä nuita oottelemmaa, 
ties mitekaavan ne siinä torottaavat, Siiri 
kiukustui.  

Mutta samassa nousi edellä olevasta au-
tosta kookas mies, nyrkkiä näyttäen, koval-
la äänellä komensi, –  ”eepäes ettuilla siinä, 
tuonne vua jono hännille, tae minä..”

Eikä siinä muu auttanut, kuin peruuttaa 
hännille, kuten käsky kuului, – ja se häntä-
hän oli jo venynyt kauas, tulijoita kun riitti.

-Ossootko sinä perruuttoo, mite ettäälle 
pittääkää, katohaa vähä, nyt kohta ryyk-kee 
toesta, kaekkeen sitä jootuukii, Siiri tuskai-
li.

- Elä marise, et oes lähtennä, akkaen 
kansa ku lähtöö taepaleelle, nii mikkääee 
onnistu.

- Lähtennä ja lähtennä, itehän tuota pyy-
sit, jos arvasin nii enn oes lähtennä. 

Peruutus kuitenkin onnistui, paikka vii-
mein löytyi, – mutta mittavalla häviöllä, 
sillä jakuva autotulva oli saanut jo yliotteen 
järjestyksestäkin.

Siinä sitä sitten köröttelivät, – Sulo ja 
Siiri, – nöyränä, liikenteen ohjaajien käs-
kyjä kuunnellen. 

-Hei, hei siinä se Skoodan mies, siitä 
jono poikki, ja ajatte tuonne tiältä kahtoen 
kolmanteen väälään ja sinne perille.

- Perille, perille, minä kunen ruppee pit-
kiä matkoja kävelemmää, mullon toessa 
talavena leekattu lonkka, see sitä suvahe, 
minä ku heetän tämän tähä,  nii et maha 
mittää

-Elähää hermostu, tie niiku sannoovat, 

kohta ruppee tuaes rintaes koskemaa, aja-
tuonne minne käsköövät, Siiri tivasi.

-Ajahhaa minä ku kerkii, mutku tuo yks 
juutas,  en paremmin sano, äääh no nytkaet 
seon siinä.

Parkkiruutu löytyi ja auto siihen,  hiukan 
vinosittain mutta kumminkin.

-Paahha ovet lukkoo, ja ota keppis sieltä 
aatosta, Siiri muistutti, johon ei vastausta 
saanut, mutta Sulon kulmakarvojen alta vä-
lähti merkille pantava katse, –  ne akat.

Siitä se alkoi, verkkaisa kävely kohti 
suuren suurta kauppapaikkaa, IKEAaa.

Sulo pysähtyi huokaisten keppiinsä no-
jaten.

– No jo on isoks nuo kaapat venynnä, 
näenköhän luuloovat pärjeeväsä. 

Matka jatkui, oltiin jo ovella, -ei täs-
tä ovesta, tästä tullaan ulos, tuolta sisään, 
kuului neuvo.

 - No jo on konstikasta, Siiri marmatti, 
on tuota ennen suanna kulukee ovesta ku 
ovesta, ee sitä nykyää sua ku tönniivät. Ee-
hää tiällä pysty liikkumaa ollenkaa,  kaek-
keen sitä vanahoella päevillää pittää jootua.

Siinä sitä oltii,väentungoksessa, – määt-
täkö työ vae tulettako työ, – kuuluu väen 
joukosta, – koettakeehaa siirtyä.

Siiri ja sulo yrittivät siirtyä, sen kun jal-
koja pysty liikuttamaan.  Oli tuolia, pöytiä, 
sohvia, kaappia, mutta eipä siinä voinut py-
sähtyä niitä ihmettelemään.   Siirin polvet 
ja Sulon lonkka alkoivat jo olla lujilla,

-En tok kuolemaksenkaa oes uskonna, 
että tiällä tämmöne rahviikki on,  Siiri ma-
naili. Minä istun aenakii-- tuohon sohvalle.

-Istuhhaa siihe, maksun perriivät sulta, 
tae myövät koko sohvan sulle,  Sulo oh-
jeisti, nyt ku löövetää se ovi, josta piästää 
poes, nii meetä ee tiällä paekalla nähhä, nä-
läkäänniihhän tiällä kuoloo, ku eehää tiällä 
oo eväspuolta ollenkaa, vaekka pitolla.

Ovi löytyi viimeinkin. Pääsivät ulos 
Sulo ja Siiri, kipeitä niveliä jo kolotti.

- Nyt ku löövettäes semmone kaappa, 
josta saes ostoo vaekka jonnii sämpylä tae 
jos oes vielä kahvit, oli Siirin toivomus.

Lähistöllä ollut ystävällinen herra kuuli 
Siirin valituksen.

- Tuollahan on tuo päivittäistavara talo, 
IKANO, siellä on kahvioita ja ruokakaup-
poja, sinne vaan niin hommat hoituu.

- Kiitoksia vuan paljo, Sulo nyökytteli, 
hattun reuhkaansa nostaen, mutta vain vä-
hän toistalaitaa kohentaen.

 - Oelpaa yks kunnon mies sakissa, nii 
höylisti neovo meetä.

 Hiljakseen etenivät Sulo ja Siiri, keppe-
jään apuna käyttäen, matka ei sentään ollut 
älyttömän pitkä, mutta riittävä, eläkeläisten 
kuluneille nivelille,  alettiin jo kumminkin 
olla neuvotun kauppatalon ovella.

- Onkohaan tua oekee ovi, ettee kää niin-
ku tuolla nuapurissa, Siiri mutisi ja pyyh-
käisi käsisyrjällä silmäkulmiaan, tuulenvi-
re kun sai ne vettä vuotamaan.                                 

- Tuostahaan nuita immeesiä sisälle lap-
paa, kaetpa siitä männää myökii, Sulo teki 
selkoa uhmakkaasti.

Sulo jäe otvimaa, että nii siinä nimessä 
pit olla, mutta ehhää minä osanna erotella 
nuita kumpookaa, – ikejoo ja ikanoota, – 
kyllähä tuolla katoella on julumilla kirja-
emilla nimet näkyvissä.

-No nythään tuota piästii kuitennii si-
säpuolelle, Siiri totesi, mut äejän paljo on 
immeesiä tiälläkii, mistähää hiijestä niitä 
riittänöö?

-Mistee ja mistee, kunon kokosyksy tu-
ata toetottanneet, että silloen aakii ik, ikä,-
no oelpa tuo mikähyvvääsä,  nii on koko 
liäni väek lyöttäännä tänne,  Sulo jo äkä-
mystyi.

Molempia jo väsytti, ja nälkä kun oli, sai 
kenet tahansa hermostumaan.

-Nyt ku löövettäes jostae istun, tuollahaa 
näkkyy joku puarimaenos, jospa sinne ho-
putti Siiri.

-  Täättä taetaa olla. 
Samassa pari rouvashenkilöä nousi, tul-

kaa tänne me olemme juuri lähdössä, saatte 
nämä paikat, toinen voi noutaa kahvit, ja 
toinen pitää paikkoja.

Sulo haki kahvit ja sämpylät, ja voe sitä 
autuuden tunnetta,  kun piäsivät he istu-
maan ja nauttimaan nälkäänsä kahvit ja 
maistuvat sämpylät.

- Nuille roovville minä toevosin pitkee 

     Matkuksen avajaiset
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Sanat Pirkko Korhonen
Säv. Karjalan poikia, 

Kuulepas, mummeli, minnekä matka,
minnekä sulla on tuommonen hatka?
Säyneisen Ämmälle, Säyneisen Ämmälle,
Säysneisen Ämmälle kauppaan juu.

Tattis Tapiolle, kiitoksia Pirkko!
Paljon ravasitte, kaupan avasitte,
tyhjät hyllyt täyttyi taas.
Syttyi valot kattoon, kiilto lattiamattoon,
rappuset lakasitte, tarjoukset takasitte,
tervetulleeks toivotitte.

Ukko jo jalakoja kenkiin survoo,
autoosa hyppee ja kaupalle kurvoo,
helekutin hoppu, kun kahvi on loppu,
kun happani maito ja munia ei oo.

Eipä hättee mittää, kauppaan piästä pittää, 
Säyneisen Ämmälle, Säyneisen Ämmälle,
Säyneisen Ämmälle kauppaan juu.
Tattis Tapiolle, kiitoksia Pirkko!
Paljon ravasitte, kaupan avasitte,
tyhjät hyllyt täyttyi taas.

Kiitos kun tarjootte herkkuja meille,
myö tässä tuuvaan terkkuja teille:
kukkia nippu ja korkeelle lipppu,
sillä kauppa se on, joka kanattaa.

Syttyi valot kattoon, kiilto lattiamattoon,
rappuset lakasitte, tarjoukset takasitte,
tervetulleeks toivotitte.
Eipä hättee mitään, kauppaan päästä pittää,
Säyneisen Ämmälle, Säyneisen Ämmälle,
Säyneisen Ämmälle kauppaan juu!

Säyneisen kyläkunta menetti viimeisen päivittäistavarakaupan, kun Peeässä  
sulki ikivanhan osuuskaupan ovet elokuun lopussa. Kylä taisteli uuden kaupan 
puolesta ja itsenäisyyspäivän alla valot syttyivät nyt M-ryhmittymään kuuluvas-
sa kaupassa ”Säyneisen Ämmässä”. Kylän väki lauloi pitkin avajaispäivää onnea 
Säyneisen uudelle kyläkaupalle ja sen kauppiaille Pirkolle ja Tapiolle.

Oodi Säyneisen kyläkaupalleikkee, oel ne nii höveliä ku antovat paek-
kasa meelle.

- Niihää nuo oelj, heetä hattuis, poes 
piästäes, paa vaekka povelles, Siiri komen-
si.

Ku on nua kahvit juotu, nii pariskunnan 
pittää jo lähtee, kolomaas tunti mänössä.

 - Koko päevä o oltu tiällä toesten tönit-
tävänä, eekä oo se hurskaammaks tultu, jos 
tuosta männessä sillipurkki yhytettää, nii 
ostetaa, entine näky olovan jo lopuillaa. 
Mulle aenakii tua riittää, aakaeskaat vaek-
ka kui monta puotia – nyt lähetää.

Niin Sulo ja Siiri vyöryivät vankassa ih-
mismassassa kohti ovea, ei siinä huonompi 
kuntoiset mahtaneet mitään, ei voinut poi-
keta sillipurkkia ostamaan, – oli vain men-
tävä.  

- Huh huh, voe tokkiisa, – minkälaene 
rypypaekka pit olla. Luojan kiitos,  että 
hengissä selevittii, Siiri huokaili ja ko-
henteli takkinsa napitusta samalla Suloa 
jementäen, – paa nyt hattu piähäes, ja ala 
kävellä aaton luokse, nii lähetää.    

Sulo laittoi hatun päähänsä, otti kepin, 
ja astui jo muutaman askeleen,  pysähtyi, 
taivasteli.

- No nyt se vasta myrkyn lykkäes,  pa-
nitko ies sinäkää merkille, mihinkä ruutuun 
myö se aato heetettii, Sulo tiiventi ja ojen-
teli kepillään satojen autojen laania päin.

-Enhää minä, sen punasen aaton vie-
reenhän sinä sen heetit, Siiri muisti,  

-Niinpä hyvinnii, – punasen ja punasen,  
oesit vähä tarkemmin kahtonna, tiällon sa-
toja punasia aatoja, mistee minä sen nyt 
löövän, Sulo jo korotti ääntään.

- Paa paha asialle ja mää ite perässä, tätä 
tämä elämä vielä puuttu.

Tämän sadattelun kun kuuli joku jäjes-
tysmies, jolle Sulo kertoi autonsa tunto-
merkit,-- hän ystävällisesti ohjasi heidät 
skootansa luo, – toivotti turvallista koti-
matkaa, ja neuvoi pois pääsyn alueelta.

- On se tuo nykyaeka männy kummaks,  
katkaisi Siiri äänettömyyden.

Kun oli taivallettu jo jonkin matkaa, – 
hiljaisuus, – sekkii sillipukki jäe ostamata, 

hiljasuus,
 – Semminä sano vua, että päevä närree 

kiertää, ennen ku niättä tämä ukon,  aenak-
kaa eokkonee olova avajaesissa.

                                                                                
                                           Yks Lyytinen

Savon murremestaruudesta kilpail-
laan maaliskuun viimeisenä viikon-

loppuna 29.3. Kuopiossa Pohjois-Sa-
von liiton maakuntasalissa Sepänkatu 
1:ssä Savon kielen seuran vuosiko-
kouksen jälkeen puoliltapäivin.    

Kilpailuun voi osallistua voi jokai-
nen savon murteen harrastaja ja taitaja.  

Kilpailu on kaksiosainen: ensin jo-
kaisella on ennalta valmistamansa  4 
minuutin puhe itse valitsemastaan ai-
heesta. Toiseksi tuomaristo haastatte-
lee kilpailijat.  Tavoitteena on luonteva 
murteellinen ulosanti, ei  sisäluku. 

Suomen Heimot ry.:n järjestämää  
SM-murremestaruuskilpailua ei tule-
vana kesänä pidetä, vaan seuraava val-
takunnallinen kilpailu on  2015 Kajaa-
nissa. 

Murremestaria tarvitaan esiinty-
mään muunmuassa 14.-19.7. Kuopion 
murretorilla ja yleensä kysyntää on ol-
lut esiintymään jatkossakin.  

Ennakkoon kilpailusta saa tieto-
ja seuran sihteeriltä Eila Ollikaiselta 
puh. 044 27574422.  Ilmoittautua voi 
ennakkoon tai viimeistään kilpailupai-
kalla. 

Tämän vuoden Savon murremestari 
Lauri Andersin voitti murteen puhu-
jien SM-arvon 27.7. Iisalmessa. Koti-
kaupunki Varkaus palkitsi 6.12. hänet 
kaupungin kulttuuripalkinnolla.  

Savon  
murremestaruuskilpailu  
P-S:n maakuntasalissa 

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

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