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Kansi: Metsäsuomalaisten sukujuuret ovat herättäneet ihailun ja ylpeyden aihetta Keski-Ruotsissa ja Norjassa. Yksi
suomalaistalonpoikainen Juholan pihapiiri näkyy ylhäältä
komeasti Värmlannin Östmarkista. Kuva Eila Ollikainen.
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arhaillaan johtajiamme puhututtaa
talouskurimuksemme. Viisaat neuvot ovat tarpeen. Vaikka olemme nyt
vauraampia kuin koskaan, näyttää siltä,
että kelkkaa on voimallisesti käännettävä. Säästöpolkuja etsitään. Ehkäpä on
tulevaisuutta etsittävä myös katsomalla
historiaamme ja luettava samalla tervettä
tulevaisuutta esivanhempiemme vuosituhansien aikaisista opeista.
Etelä-Savon maakuntajohtaja Olli Kervinen arveli aikanaan, että esivanhempamme muuttivat tänne kalastamaan. Veden
vilja auttoi aikanaan monen huonon ajan
yli. Yhä edelleen jokamiehen kalastusoikeus on sen peruja. Tutkimustieto kertoo, että
kalat ovat terveellisempää ravintoa kuin
mitä on peltokarjan antama eväs. Samainen Olli oli marjojen viljelijä, niiden makujen ihailija. Hän ehdotti, että lautaselle
pantaisiinkin useaa marjaa aamupuuron sekaan. Saataisiin monia vitamiineja samalla
kertaa. Kalojen rasva-aineet ja marjojen
väriaineet pitävät monia tulehdustauteja
kurissa. Kun kalastetaan, syntyy auringon
valon ansiosta iholla ilmaiseksi D-vitamiinia, jota nyt lisätään myös maitotuotteisiin, kun sen vaikutuskirjo on niin laaja.
Perinteinen ravintomme oli terveellisempää kuin nykyinen, jossa valkea leipä
on jo syrjäyttämässä rukiisen. Arvokkaita ovat myös jyvien kuituaineet, jotka
säätelevät ravinnonottoamme ja pitävät
huolen suolemme toiminnasta. Tuoreet
tutkimukset kertovat, että oma ruokavaliomme vetää terveellisyydessään vertoja
Etelä-Euroopan kuuluille dieeteille.
Elimme sotiemme aikana ilman sokeria. Nyt kulutamme sitä vuosittain puolet
painostamme – syömme 30 - 40 kg sokeria, jos emme jo enemmänkin. Sekin on
tietysti valkeaa. Ja samalla seuraa ylipaino,

kun sokeri koukuttaa jo lapsesta pitäen.
Osa sokerista näet muokkautuu suolessa
etanoliksi. Joka toinen on pian ylipainoinen lapsuudesta lähtien. Iho venyy. Haima
puskee itsensä uuvuksiin. Sokeritauti on
pian joka kymmenellä ja elinvuodet lyhenevät vaivojen myötä, kun monenlaista
hoitoa tarvitaan ennen kirkkomaan kutsua.
Keskivartalon ylipaino vääntää ryhdin
vinoon - istuessakin. Istuimet ovat pehmustettuja. Nyt istuinkyhmymme eivät
löydä tukipintaa, eli istumme siis lihas- ja
rasvakudoksillamme. Veri ei kierrä litistyneissä suonissa. Seisova veri hyytyy. Merkittäviä poliitikkoja on istunut niin, että
ovat jo saaneet keuhkoveritulpan, siis käyneet lähellä rajaa. Jokaisen on muistettava,
että istuminen ei ole ihmisen luonnollinen
ajankulu. Tietokoneet ja muut painavat
ryhdin koukkuun. Aamuisin joka kymmenes aloittaa särkypillerillä työurakkansa ja
ainakin yhdelle se on tuolloin jo liikaa.
Aikanaan penkit olivat puuta. Kun
istuinkyhmyt pitivät virtausreitit avoimina, veri pääsi kiertämään. Keinotuolissa istuminenkin jalkojen potkiessa
vauhtia tehosti verenkiertoa. Vartalon
lihakset paransivat sitä kaikkialla. Ne
myös vahvistuivat. Tutkimus kertoo,
että tasapainoaistikin näin vertyy.
Kirjoitan tätä Kuopion Savilahdessa. Kolmisen sataa vuotta sitten Gabriel
Maxenius merkitsi täällä ylös säkeet. Ne
kertoivat että käsillä ja peukalolla pystyttiin hoitamaan kehomme kiputiloja.
Nuo säkeet aloittivat sata vuotta ennen
Elias Lönnrotia. Hän kokosi Kalevalan. Syntyi omaperäinen Kansallinen
kulttuurimme. Ehdotan sitä lukemaan
myös nykyisessä taloustilanteessa.
Osmo Hänninen,
puheenjohtaja, Savon kielen Seura
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Pihkatapin murre nousee
kaunokirjalliselle tasolle
Antti Heikkiselle
Savonia
2014 -palkinto

Antti Heikkisen esikoiskirja ”Pihkatappi” on palkittu kahdella kirjallisuuspalkinnolla, vuodenvaihteessa hän sai vastaanottaa Savonia 2014 –palkinnon.

N

uoren polven savolaisromaanille on
pitkään ollut tilaus. Nyt voidaan todeta että hyvvee kannatti oottoo. Savonia
2014 –kirjallisuuspalkintoraati sai antaa
tunnustuksen Antti Heikkisen 28, esikoisromaanille ”Pihkatappi”.
”Kirja kertoo savolaisesta kylästä ja
sen savolaisista ihmisistä ja kaiken lisäksi kirja on vielä osittain kirjoitettu savon
murteella. Sen savolaisempaa kirjaa saa
hakea”, perusteli Savonia-raadin puheenjohtaja Varpu Puskala valintaa palkin-
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non jakotilaisuudessa Aapelin päivänä
2.1.2014 Kuopion kaupungintalossa.
Esikoiskirjailija Heikkinen osoittaa
suomalaisen maaseudun olevan vielä voimissaan. Hänen kuvaamansa hahmot ovat
tuttuja jo ensi virkkeestä. Lähihistoria ja
suuri yhteiskunnallinen murros Kekkosen
ajasta EU-Suomeen kuvautuvat elävällä
tavalla pienen kylän kautta. Jatkumon katkeaminen sukutilan pidossa on kipeä asia
molemmille osallisille sukupolville. Heik.

Heikkinen on tuonut savon
murteen kaunokirjallisuuteen uskottavasti. Hän
kirjoittaa murteen omalla
tavallaan uusiksi yltäkylläisesti ja uskottavasti.
Raadin kuivahkoja perusteluja
puheenjohtaja
selvitti laveammin.
”Raatilaisia
erityisesti
sykähdytti se, että Heikkinen käyttää esikoiskirjassaan niin tavattoman rikasta
ja yltäkylläistä kieltä---eräällä tavalla kirjoittaa savolaisen murteen uusiksi, yltäkylläisesti ja ymmärrettävästi--- murre ikään kuin nousee uudelle
kaunokirjalliselle tasolle.
Heikkinen ei lottuuta savoksi vain briljeeraamisen takia, vaan savon murretta
puhuvat ihmiset ovat erittäin luontevia,
juurevia ja juuri oman kielensä takia niin
äärimmäisen uskottavia. Savonkielinen
dialogi on kirjan suola. Koko kirja ei kuitenkaan ole savon murretta. Kerronta ja
nykyhetken tapahtumat on kirjoitettu kirjakielellä, mutta siitäkin pilkistää siellä
täällä savon kielialueen rikkaita kielikuvia
ja sanoja. ”
Puskalalta moni on kysynyt eikö savoksi kirjoitettua kirjaa ole muiden murrealueiden ihmisten vaikea lukea.
”Itse en ole savon taitaja, mutta olen
nauttinut suuresti Heikkisen kirjan kielestä. Sitä on helppo lukea ja koko ajan saa
uusia ahaa-elämyksiä kielen rikkaudesta
ja muuntelumahdollisuuksista. ”

varttunut
kolmikymppinen toimittaja, joka näkee
netissä Urho Kekkosen
hautajaiset ja sen myötä
kiinnostuu omista juuristaan. Hän alkaa kirjoittaa
kirjaa perhehistoriasta, tavoitteena oma kasvutarina,
maalaiskuvaus ja sukupolviromaani. Kirjassa onkin
useita tasoja, joiden tapahtumia viedään eteenpäin limittäin, poikittain, joskus
melkeinpä päällekkäin.
Ensiksi kirja kertoo Taskisen kehittymisen lapsesta aikuiseksi mieheksi, oman
ammatin ja uran etsinnän ja parisuhdekiemurat. Samalla hän kertoo vanhempiensa
rakkaustarinan, äidin kuoleman ja isän
yksinhuoltajuuden. Mukaan hän liittää
molempien ukkiensa ja mummojensa sekä
kylän erikoisimpien tyyppinen elämäntarinat.
Maalaiskylän poikana Jussi Taskisella on huomattavasti enemmän eri-ikäisiä
seurattavia kuin kaupunkilaisnuorella. Yhteisöllisyys maalaiskylässä on aivan toista
luokkaa kuin kaupungissa, kaikki tuntevat
toisensa ja nuoretkin oppivat tietämään
Alzheimerin taudista ja alkoholismista.

Kasvutarina, maalaiskuvaus,
sukupolviromaani
Romaanin minäkertoja on Jussi Taskinen, pohjoissavolaisessa maalaiskylässä
Helka Pitkänen Nilsiän Palonurmesta onnittelee palkinnosta oman pitäjän poikaa
Antti Heikkistä.
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Sukupolviromaanissa nuori mies selvittää sukunsa miesten synnit: isoukki
tappoi ihmisiä kansalaissodassa, ukki
Venäjän rintamalla, isä näiden luottamuksen ja hän itse edellisten sukupolvien
elämäntyön. Hän kieltäytyy jatkamasta
sukutilan viljelyä ja ottaa isän kanssa yhteen uhaten samalla puukolla jota edellisten sukupolvien miehet ovat käyttäneet.
Romaani paljastaa maaseudun muuttumisen EU-Suomessa ja sukutilojen alasajon.
Savolaisuuteen liitetään huumori, ja
kirjoittajana Heikkinen on Aapelin perinteen jatkaja lämpimällä mutta ovelalla
tavalla. Tunnustusta ansaitsee myös toimittajan ammattitaito. Kirjan runsaudessa olisi monenkin romaanin ainekset, mutta toimittaja on osannut typistää suurista
asiakokonaisuuksista oleellisimmat lukijan nautittavaksi.

Raami faktaa,
loppu maalailua
Kulttuurin moniosaaja Antti Heikkinen
(s.1985) on syntynyt Nilsiässä, jossa pääsi ylioppilaaksi 2004. Hän työskentelee
paikallislehtien Nilsiäläinen ja KoillisSavo toimittajana, tekee teatteria, musisoi,
laulaa ja esiintyy stand-up-koomikkona ja
juontajana.

Pihkatappi (2013, Kustannusosakeyhtiö Siltala ) on hänen esikoiskirjansa. Hän
oli Helsingin Sanomien esikoiskirjallisuuspalkintoehdokkaana ja sai Kalevi
Jäntti palkinnon (2013). Parhaillaan hän
kirjoittaa kirjaa Juice Leskisestä.
Kun kirjailija on oman kylän poika,
romaaniin haetaan yhtäläisyyksiä todellisuudesta. Kyllästymiseen asti on saanut
vastata kyselyihin minkä verran Jussin tarinassa on omaelämänkerrallista. Ja eikös
se Hallikainen, joka hirttäytyi lakanaan
asunut juuri meidän tienmutkassa?
”Sanoisin että kirjassa on kaksikymmentä prosenttia faktaa elikkä raamit,
loppu on maalailua.
Paikallislehden toimittajana kuulee
kerrottavan ihmisistä ja tapahtumista, joita voi käyttää alitajunnasta hyödyksi. Ja
niitähän Nilsiässä kuulee. ”
Nilsiä on Antti Heikkiselle kotiseutu
sanan syvimmässä merkityksessä. Juttumatkalla hän saattaa joskus pysähtyä
katsellakseen veden välkettä ja mäkien
sinisyyttä. ”Kodin voi rakentaa minne tahansa, mutta maisemaa ei voi, se on näin
oma. Ja maisemaan kuuluvat tietysti nilsiäläiset ihmiset, jotka istuvat tänne parhaiten.”
Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen

Savonia 2014-kirjallisuuspalkintoraati ja saaja yhteiskuvassa Aapelin päivänä
Kuopiossa. Vas. Seppo Kononen, Matti Vanhanen, Antti Heikkinen, Terttu VilpponenSalmela, Jukka Liukkonen, Varpu Puskala, Jaakko Kosunen sekä Auli Poutiainen.
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Savon kaskiperinnetilat pysyvät hengissä

Konttilassa ja Telkkämäellä
vapaaehtoisille työtä
S
avossa ei ole enää savutupia näytettäväksi,
mutta kaskiviljely täällä
edelleen tiedetään ja osataan. Kuopiossa
Puijon mäellä Konttila ja Kaavilla Telkkämäen kaskiperinnetila edustavat perinteistä savolaista viljely- ja asumistapaa.
Kummassakin kehitys on kuitenkin
mennyt eteenpäin. Konttila edustaa vuosisadan alkukymmeniä ja Telkkämäessä
eletään jo 1 930-lukua.
Konttila, alun perin Kokonmäki, on
seudun vanhimpia tiloja, peräisin vuodelta
1770. Laajimmillaan pappilan torpan maat
käsittivät 40 hehtaaria metsää ja peltoa.
Viljelymaata kaskettiin, ja karja kulki
metsälaitumella. Mäkiviljelyssä käytettiin
jopa erikoiselta kuulostavaa suoviljelyä.
Se tarkoitti mäellä virtaavien purojen
kevättulvan patoamista ja ohjaamista lannoittamaan peltoa.
Kuopion kaupungin omistamaa Konttilan perinnetilaa on vuosituhannen vaihteesta lähtien vuokrannut Keijo Heikkinen. Jatkosta käytiin viime vuonna
kaupungin kanssa kova vääntö. Kaupunki
olisi halunnut napata peltoa golf-viheriöksi. Kiista päättyi Heikkisen vuokrasuhteen jatkumiseen - ja toivottavasti
myös kehittymiseen.
Heikkinen pyytää tilalle laajennusta
nykyisestä kuudesta hehtaarista yhdeksään hehtaariin, mikä tekisi mahdolliseksi monipuolisemman viljelytoiminnan.
Ensi kesänä kaupunkilaisille tarjotaan yh-

teisöviljelyn mahdollisuutta eli jokainen
halukas pääsee osallistumaan juuresten ja
vihannesten viljelyyn ja sadon itselleen.
Toiveena on myös tilan pääsy EU:n
perinnemaiseman
hoitotukiohjelmaan,
jolloin Konttilasta voitaisiin saada luomulammastila. Konttila on mukana kansainvälisessä WWOOF-järjestössä, joka
välittää kansainvälisiä vapaaehtoisia työntekijöitä luomutiloille. Ensimmäiset järjestön välittämät vapaaehtoiset saapuvat
Kuopioon toukokuussa.
Kesäkautena uutena yhtiökumppanina
aloittanut Selma Kilpi järjestää ruokakursseja ja organisoi kulttuuriohjelmaa
kuten kansanmusiikkitapahtumia ja laulajaisia.
Telkkämäen kaskiperinnetilalla (perustettu 1989) ei ole ollut isännän kanssa
Konttilan kaltaisia ongelmia. Luonnonsuojelualueella sijaitsevan tilan omistaa
metsähallitus, joka kustantaa osan toiminnasta, osansa toiminnoista tuottavat Kaavin kunta, Kaavin pitäjäseura ja vapaaehtoiset työntekijät.
Telkkämäessä kaadetaan ja poltetaan
joka vuosi uusi kaski työnjohtaja Auvo
Sapattisen johdolla. Kaskenpolttoon voi
pyrkiä vapaaehtoiseksi. Kesä-elokuussa
rengeille ja piioille on toki tarjolla vähemmän nokista työtä kuten nauriin kylvöä ja
rukiinleikkuuta.
Telkkämäessä käy perinnepäivänä
(24.8. ) totutusti satoja vierailijoita.

- Harvoin orjoo kiitetään, miniätä ee millonkaa, poijan naesta ee polovenaan.
- Paljon on kesällä hyviä hiihtäjiä ja talavella kovia niittäjiä.
- Vaekka miel on mustaa, mutta leepä on valakee.
- Laeskuus on hyvä hahja, kun sen voan ossoes oekeen käätteee.
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Kalevala on
kansallinen
aarre

nen legendaarinen ahkeruutensa ja työkykynsä näyttäytyi myös keräystyössä. Kanteletar, jossa on 652 runoa, ilmestyi 1840
sekä uusi Kalevala 1849.

Vienan Vuokkiniemen
runonlaulajat

K

alevala on kasvanut nykyiseen muotoonsa vaihe vaiheelta. Kalevala on
yhä elävä kirja. Suomen kirjallisuudessa
on ennen Kalevalaa ani harvoja eläviä,
monipuolisia henkilökuvia, tai yhtenäisten tapausketjujen kehittelyjä. Siinä on
rajuja konflikteja, vereviä henkilökuvia,
elämää ja liikettä. Sellaiset henkilöhahmot
kuin Väinämöinen, Ilmarinen, Joukahainen, Aino, Louhi, Lemminkäinen, Kullervo kasvavat yksilöiksi ja selväpiirteisiksi.
Tästä alkaen he saavat oman sijansa kansallisen mytologian perusaineksina.
Kuten tutkijat kaikkina aikoina, myös
Elias Lönnrot (1802-1884) oli sidoksissa
aikansa ”luonnollisiin totuuksiin.” Näin
syntyi kuva kahdesta kansasta, Kalevalasta (Väinölästä) ja Pohjolasta, joiden
välinen vastakohtaisuus purkautui ristiriidoiksi. Kalevalan ja Pohjolan välinen
sota Sammosta ylitti jopa oman kansan
itseyttä. Samalla se perusteli jatkuvan
kansallisen yhteenkuuluvuuden tunteen ja
puolustuskyvyn tärkeyttä. Sammon taonta
ja Sammon ryöstö ovat liki yhteneväiset ja
kohtaavat eri aikakausina sukupolvet toinen toisensa perään.

Käännetty jo yli 60 kielelle
Kalevalaisuus liitttyy esihistorian
kautta suomalaisiin, mutta samalla nykyaikaan. Kalevala eepoksen ilmestyessä
vuonna 1835 Suomi oli neljännesvuosisadan ollut autonominen suuriruhtinaskunta.
Tätä ennen vuoteen 1809 saakka Suomi
oli ollut osa Ruotsin valtakuntaa. Kalevala
nosti pienen, tuntemattoman kansan mui-
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den eurooppalaisten tietoisuuteen. Vuonna
2005 se oli käännetty jo 60 kielelle.
Esipuheessaan Elias Lönnrot ei pitänyt
työtään lopullisena edes sen valmistuttua. Lönnrot kirjoitti kyllä, ettei työ ole
ollut hänelle kovin rasittava, koska hän
oli tehnyt työtään ”mielisuosiolla.” Mutta lopuksi hän kirjoitti: ”Peräti toisin on
sen asian kanta, jossa monella muulla on
töissään apu, nimittäin toivo työnsä kauniiksi ja valmiiksi saaha. Ainaki epäilevä
jaksanossani mitään kelpaavaa toimittaa,
on tässä työssä toisinaan siksiki epäilys
kasvanut, että eräät kerrat juuri olen ollut
kaikki tukkunaan tuleen nakata, koska en
ole voimiani uskonut niitä mielenmyötäisesti toimittaa, enkä ole sopivaksi luullut
itsiäni omalla työllä ja vaivalla tutkinnon
alaseksikaan keskosesta työstä saattaa.”
Vielä vuonna 1843 Lönnrot suunnitteli
julkaisevansa oman Suomen historiansa,
mutta itsenäistä teosta ei syntynyt. Sen
sijaan vuosina 1845-1846 ilmestyi Snellmanin Maamiehen Ystävä-lehdessä laaja,
moniosainen kirjoitus. Siinä Lönnrot esitteli omia käsityksiään kansanomaisessa
muodossa. Lehti ilmestyi Kuopiossa. Hä-

Lönnrot sai suurimman osan Kalevalan runoaineksesta Vienasta ja erityisesti
Vuokkiniemen pitäjän alueelta. Eliväthän siellä Kalevalan suuret runonlaulajat
Arhippa Perttunen, Miihkali Perttunen
ja Vaassila Kieleväinen yhdessä muiden
runontaitajien kanssa. Lönnrot piti tästä
syystä Vuokkiniemeä koko Karjalan tärkeimpänä pitäjänä. Hän teki 1828-1845
kaikkiaan 11 keräysmatkaa, useat niistä
jalan tai alkeellisilla kulkuneuvoilla. Myöhempiä runoniekkoja ovat olleet esim.
Tollonjoen kylässä eläneet Tollon Kauro
Runolaulaja Arhippa Perttunen Vuokkiniemellä.

eli Tenesseini Kauro, Tenesseini Anni,
Iro Remsu (1879-1971) ja Mari Remsu
(1893-1978).
Karjalan tasavallan alueella karjalaisia
on arviolta 10 % sen asukkaista. Vuokkiniemi on Karjalan karjalaisin kylä. Karjalan kielikin siellä elää sen verran vireänä,
että siellä vielä ”paissah puhasta karjalua.”
Kalevalan pitkäaikainen tutkija edesmennyt professori Väinö Kaukonen on sanonut että ”Kalevala on kansallinen aarre.”
Kerrotaan, että Väinö Kaukonen uhrasi
koko elämänsä Kalevalan tutkimukselle.
Hän oli syntynyt Kuopiossa maaliskuun
18. pnä 1911 ja kuoli lokakuun 4. pnä
1990 Helsingissä. Hänen vaimonsa oli kotoisin Hämeestä. Kaukonen oli professori,
Kai Laitisen edeltäjä ja hänen läheinen ystävänsä savolaissyntyperänsä vuoksi.
Kaukonen tuli Helsingin yliopiston
kotimaisen kirjallisuuden professoriksi
1962. Hän on tutkinut erityisesti Kalevalan kokoonpanoa. Vienan Vuokkiniemessä
hän merkitsi muistiin 1940-luvulta lähtien
kymmenkunta muinaisrunoa, häärunoja,
loitsuja ja arvoituksia. Hoton runot eivät
olleet täydellisiä, mutta hyvin eheitä ja
monipiirteisiä. Hän taisi esim. Kilpalaulantaa, Aino-runoa, Väinämöisen polven
haavaa, kertauslauluja, loruja yms.
Ikääntynyt ja ystävällinen professori
Väinö Kaukonen vieraili Kuopiossa vielä
1980-luvun puolivälissä ja minäkin olin
kuulemassa hänen Kalevala-esitelmäänsä
Savon kielen seuran järjestämässä tilaisuudessa. ”Aiheesta muualla” Ylen Elävä
arkisto: Professori Väinö Kaukonen kertoo Elias Lönnrotista ja Kalevalan syntyvaiheista, Aarre Nymanin toimittama ohjelma vuodelta 1979.
Aune Räsänen, Vehmersalmi
Lähteet: Kai Laitinen: Suomen kirjallisuuden historia, Wikipedia, Facta, Unto Kupiainen: Suomen kirjallisuuden vaiheet WSO
1964, Suomalaisen Kirjallisuuden seura: Kalevalan kulttuurihistoria 2008, 578 siv.
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Metsäsuomalaisten esi-isät
ovat ylpeyden aihe Ruotsissa

K

ansallinen vähemmistöasema saattaakin muuttua identiteettiä kohentavaksi ylpeyden aiheeksi. Niin on
käynyt vanhimman suomalaisten Ruotsin
muuttoliikkeen seurauksena metsäsuomalaisuudeksi nimitetylle asutukselle
Keski-Ruotsissa ja Norjassa.
Tosin heistä ei koto-Suomessa juuri
tiedetä, paitsi tietysti lähtöpitäjässä Rautalammilla. Kunnasta on yhteydenpitoa
Torsbyn kuntaan, epävirallisista sukulaisja kotiseutuvierailuista nyt puhumatta.
Suur-Rautalammin alueelta
muutettiin 1580-1630 perhekunnittain KeskiRuotsiin ja Norjaan. Muuttajat asettuivat
asumaan Värmlantiin ja Taalainmaalle,
Hälsinglandin, Södermanlandin ja Norjassa Solorin seuduille.
Metsäsuomalaisten muistomerkkiin lähellä Norjan rajaa Röjden järven rannalla
on kaiverrettu 431 asuttajasuvun nimi,
suurin osa -nen loppuista savolaisaatelia.
Muuttajien määräksi on arvioitu vaihdellen 13 000-30 000 henkeä
Tuohikontissa tulijat toivat mukanaan
kaskiruukin siemeniä eli kaskenviljelytekniikan, asumismuodon eli savutuvan
ja saunan sekä paikannimistöä. Viimeksimainittuja on säilynyt talojen nimissä:
Ritamäki, Purola, Juhola, Mattila ja löytyypä niitä tienviitoistakin.
Ruotsin kruunu, etunenässä kuningas
Kaarle XI houkutteli hyviksi raivaajiksi
tunnettuja suomalaisia asuttamaan syrjäisiä metsäalueita. Parhaat peltomaat olivat
varattuja, mutta se ei tulijoita haitannut.
He rakensivat finngårdeninsa mäkien
päälle, kaatoivat kasken ja ottivat tuoreesta maasta satoisasta maatiaisrukiista
muutamana vuonna erinomaisia satoja.
Myöhemmän ajan viljelykokeissa on saa-
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rustuva teknologia, mannersuomalaisille
tuttu mutta metsäsuomalaisten asuinympäristössä outo. Leikattu ruis kuivattiin
riihen orsilla ennen puimista. Lämmityssavu kuivasi ja desinfioi jyvät korvaten
peittauksen. Itävyys säilyi vuosikymmeniä.
Jo Kustaa Vaasa oli jo vakuuttunut
menetelmän erinomaisuudesta ja määräsi 1592 linnoihin ja herraskartanoihin
rakennettavaksi riihen. Kruunun propaganda ei kuitenkaan purrut ruotsalaiseen
talonpoikaan. Kaikki alueen riihet olivat
suomalaisten rakentamia.

Savutuvan
savu ei mene henkeen
Myös toinen asumisinnovaatio, savutupa jäi seudun ruotsalaisille ja norjalaisille vieraaksi, sillä heillä oli taloissaan oli
piisilliset uuni. Mutta nykypäivän arkkitehti antaa tunnustusta savutuvalle. Vastoin yleistä käsitystä oikein rakennetussa
savutuvassa ilman laatu on hyvä, ja siellä voi oleskella lämmityksenkin aikana.

Kun turpeella tiivistetty välikatto säilytti
lämpöä ylhäällä, lämmitys on taloudellista, lämpöenergiasta saatiin 90 prosenttia
talteen.
Nämä ovat tietoja 2001 Norjassa tehdystä savutuvan lämmitystutkimuksesta,
jossa tutkittiin energian talteenoton ohella
terveysvaikutuksia. Koivun savu sisältää
suoloja, joiden takia se ei imeydy samalla elimistöön kuin esimerkiksi liikenteen
tuottama savu.
Mutta palataan historiaan. Kaskiviljelylle metsä on välttämätön, sillä parin
vuoden kuluttua tarvittiin raivata ja polttaa
uusi kaski. 1600-luvulla Ruotsin malmivarat (hopea, rauta) löydettiin, ja ruukkien polttoaineena ruvettiin tarvitsemaan
hiiltä.
Kruunu muutti elinkeinopolitiikkaa.
Muistokiven pystyttivät Solör-Värmlands
Finnkulturförening ja Niittahon-Jussin
Seura metsäsuomalaisten esi-isien Savossa, Hämeessä ja Pohjanmaalla olevien
kotiseutujen tuella 1970. Ritva Laitinen,
Eila Ollikanen ja Kyösti Kettunen etsivät
tuttuja savolaisnimiä.

Arkkitehti Arpad Sailo kertoi Kuopiossa metsäsuomalaisten savutuvista ja
niiden kunnostamisesta. Tilaisuuden
järjestivät Pohjois-Savon perinnepoliittinen yhdistys, Savon kielen seura, Savon
Arkki-tehdit SAFA ja Kuopion Luonnon
Ystäväin yhdsitys.
tu yhdestä kaskiruisjyvä jopa 11 000 jyvää, mikä sentään lie poikkeuksellista.

Riihiteknologia
Viljan käsittelyyn heillä oli riiheen pe-
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Kaskenpolttoa ruvettiin rajoittamaan,
mikä romahdutti metsäsuomalaisten elintason. Oli vauraita suomalaistaloja, mutta
enemmistö taantui köyhiksi tupien asujiksi. Maanviljelyssä kaskimaat tuottivat
heikosti, työvälineet eivät kehittyneet,
vielä 1970-luvulla maanviljelystöitä tehtiin hevospelillä.

Gottlundista Sailoon
1800-luvun alussa metsäsuomalaisten
apostoliksikin nimitetty kirjailija Carl
Axel Gottlund (1796-1875) korotti äänensä unohdettujen metsäsuomalaisten
puolesta ja ryhtyi puuhaamaan jopa omaa
kihlakuntaa. Heitä arvioitiin asuvan alueella vielä noin 25 000 henkeä.
Eristyneissä oloissa säilynyt savutupakulttuuri ja suomen kieli houkutteli suomalaisia tutkijoita. Värmlantiin
lähtivät kansatieteen professori Albert
Hämäläinen (1881-1949) ja suomen
kielen professori Lauri Kettunen (18851963). Hämäläistä kiinnostivat rakennukset, Kettunen tallensi tekemällään
kahdeksalla keräysmatkallaan kieltä ja ta-

rinoita. Hän tapasi ja jututti (fonografiin
mahtavia kertojia kuten Kaisa Vilhuisen
ja Niit`ahon Jussin eli Jussi Oinoisen.
Jussista tuli julkkis Suomessa. Hän
tapasi vierailullaan Urho Kekkosen ja
perustettiin metsäsuomalaisuuden asiaa edistämään Niit`ahon Jussin seura
(1959). Häviämässä oleva metsäsuomalainen kulttuuri ja erikoisesti savutuvat
olivat ehtineet havahduttaa historian harrastajia Ruotsissa ja Norjassa. Siellä oli
perustettu Solor-Värmland finnkulturföreningen ( 1958) ja Republiken Käckåsen
(1959), joka hoitanut ja restauroinut Kähkösen savutupaa ja viimeksi rakennuttanut saunan. Suomalaismetsien kulttuuri- ja korjaushankkeisiin on saatu hyvin
EU-avustuksia, joilla on voitu rahoittaa
kansainvälisiä leirejä ja tutkimuksia.
Pelkästään Östmarkin seudulta tiedetään
67 savutupaa, 62 savusaunaa ja muutamia
riihiä. Asumattomaksi jääneitä torppia on
siirtynyt kotiseutuyhdistysten ja yksityisten omistukseen ja matkailun tarpeisiin.
Esimerkiksi Lekvattnetissa kotiseutuyhdistyksen Ritamäen torpan ympäristöä

Postikorttikuva Ritamäen
torpasta. Sen omistaa Lekvattenin kotiseutuyhdistys.

hoidetaan vapaaehtoisten
talkoilla. Savutupien välissä voi vaeltaa 7 km tai
250 km patikkareitin, osia
niistä kulkee Norjan puolella. Norjan puolella Grue
Finnskogissa löytyy oma
Norsk Skogfinsk Museum.
Torsbyn kunnan omistaman Finnculturcentrumin (1992) näyttely siirtyy ensi
kesänä Lekvattnetiin, parikymmenen kilometrin päähän. Finnskogen natur- ja
kulturpark (2012) hakee uusia musiikkija kulttuuriohjelmia. Kuopiosta Antero
Raekallio kitaroineen on ollut muutamana
kesänä Taalainmaalla esiintymässä. Nyt
ruotsalaiset matkatoimistot olisivat kiinnostuneita järjestämään matkoja Savosta

Keski-Skandinavian metsäsuomalaissukuja:

G

rue Finnskogissa Ruotsin ja Norjan valtakunnan raja on
lähes
huomaamaton, ja suomalaismetsien asujien muistoja vaalitaan kummallakin puolella. Röjden järveä kiertävän maantien
varressa metsäsuomalaisten muistoksi
pystytetty komea ”Sukukivi ” sijaitsee
Norjan puolella 300 metrin päässä Ruotsin rajasta.
Komean paaden kylkeen pronssilaat-

Kettusen sukuseuran jäseniä ryhmittyneinä juuri paljastetun Lauri Kettusen
muistomerkin ympärille 12.7.1977.
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näihin kohteisiin.
Uupumaton organisaattori Suomen
päässä on espoolainen arkkitehti Arpad
Sailo. 1950-luvulla hänen vanhempansa
kuvanveistäjät Alpo ja Nina Sailo asuivat perheineen Östmarkissa. Myöhemmin
hän teki diplomityönsä savutuvista ja on
kesäisin oleskellut näillä seuduin. Viime vuonna hän rakensi Espoon museoon
näyttelyn metsäsuomalaisuudesta.

Ampiainen
Anturainen
Arpiainen
Eskoinen
Haikoinen
Haikolainen
Haittinen

Hakkarainen
Halinen
Haljanen
Haljakka
Halttuinen
Hamuinen
Harjuinen

toihin n kaiverrettu 431 muuttajasuvun
sukunimet, jotka oli etsitty sukututkijoiden Sigurd Bograngin, Olov Olssonin
ja Richard Brobergin johdolla. Kivi paljastettiin ensimmäisessä Finnskogsdagen
juhlassa v. 1970. Juhlia vietetään Grue
Finnskogissa joka vuosi heinäkuussa.
Sukuluettelon on tehnyt tutkija Birger
Nesholen Norsk Skogfinsk Museum.

Harkkinen
Hartikainen
Hattarainen
Hattuinen
Haukkainen
Havuinen
Heikkainen

Heiloinen
Helminen
Helsoinen
Heppuinen
Hiiroinen
Himainen
Hirvi

Hokkainen
Hollainen
Hommainen
Honkainen
Hotakka
Huiskainen
Hujainen
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Hukkainen
Hulvainen
Humslainen
Huotari
Hurrinen
Huuskoinen
Hynninen
Hyvöinen
Hyyryläinen
Hyytiäinen
Hähmä
Häkkinen
Hämäläinen
Hänninen
Härköinen
Hätäräinen
Ikoinen
Ilmoinen
Janhuinen
Jokinen
Jonainen
Jouhinen
Juntinen
Juoksinen
Jupinen
Jurmoinen
Jurtinen
Juskainen
Juuselainen
Juustinen
Juutloinen
Jämsäinen
Jämsäläinen
Jäppinen
Kahilainen
Kaikkalainen
Kaikkoinen
Kailainen
Kaipainen
Kalainen
Kalari
Kalikkainen
Kalvoinen
Kammoinen

Kanainen
Kansainen
Kantalainen
Karheinen
Karhinen
Karhuinen
Karilainen
Karjainen
Karjalainen
Karppinen
Karttuinen
Karvainen
Karvinen
Kasakka
Kasuinen
Katainen
Kauppinen
Kauppoinen
Kauttoinen
Kavalainen
Kavia
Kekkoinen
Kekäläinen
Keltainen
Kemppainen
Keppainen
Keroinen
Kettuinen
Kiesinen
Kiikkalainen
Kiiliäinen
Kiiskinen
Killerinen
Kilpoinen
Kinniäinen
Kinnuinen
Kinoinen
Kirjalainen
Kirnuinen
Kituinen
Kivinen
Koikkalainen
Kokkoinen
Kolari
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Kolehmainen
Kolkkinen
Konkari
Konttinen
Kopoinen
Korhoinen
Korppinen
Kortteinen
Kossi
Kotilainen
Kottarainen
Kovainen
Kuhmolainen
Kuikka
Kuikkoinen
Kukkaroinen
Kukkoinen
Kullainen
Kuoppainen
Kuosmainen
Kuparinen
Kurki
Kurpiainen
Kuuliainen
Kymöinen
Kyröläinen
Kyttäinen
Kytöinen
Kytöläinen
Kähköinen
Käiväräinen
Källäinen
Kärkkäinen
Kääriäinen
Kössiläinen
Kössinen
Laakkoinen
Laatikainen
Lahoinen
Laininen
Laitinen
Lampinen
Laninen
Lankinen

Lappalainen
Lappinen
Laukkainen
Laulainen
Laurikainen
Lautiainen
Lehmoinen
Leikoinen
Leppoinen
Leruinen
Leskinen
Lievoinen
Liimatainen
Liitiäinen
Linkkinen
Lintuinen
Loaskoinen
Lohi
Liukkoinen
Loimaalainen
Loininen
Loukkiainen
Luaininen
Luamoinen
Lujainen
Lumiainen
Luojainen
Luojuinen
Luotinen
Luskainen
Luukkoinen
Lätikkäinen
Makkoinen
Mammoinen
Mankinen
Manninen
Markkuinen
Marttinen
Matilainen
Mattinen
Maunuinen
Mehtoinen
Minkkinen
Moijainen

Moilainen
Monkalainen
Muhoinen
Mujuinen
Mulikka
Multiainen
Murainen
Murtoinen
Mustoinen
Myllärinen
Mäkeläinen
Mäkäräinen
Navilainen
Navinen
Narvinen
Neuvoinen
Nikkainen
Nikkarainen
Niutainen
Nokelainen
Norilainen
Nuotinen
Nurinen
Nuualainen
Nykäinen
Nyröinen
Näperöinen
Närhinen
Närkinen
Närkkiläinen
Oavinen
Oinoinen
Ojainen
Ollilainen
Orainen
Oravainen
Paalainen
Paanainen
Paappainen
Paasoinen
Paavilainen
Pajainen
Pakkainen
Paljakka

Paljakainen
Pallukka
Parkkoinen
Pasainen
Pasu
Peipoinen
Pelkoinen
Pellinen
Pennainen
Pennalainen
Pentikäinen
Penttinen
Perhoinen
Perkkiläinen
Petolainen
Piesainen
Piipari
Piiskainen
Piispainen
Pitkäinen
Pohjoinen
Pohjolainen
Poikainen
Poikeroinen
Poikoinen
Pokkainen
Pommeri
Porkka
Pulkkinen
Pulliainen
Puntainen
Purainen
Purkainen
Pussinen
Pusuinen
Putkoinen

Puttoinen
Puuppoinen
Puuroinen
Puvinen
Pylkkäinen
Pynninen
Pyntöinen
Pyrvinen
Päykkäinen
Pääkköinen
Pääriläinen
Pöntyinen
Pöyhöinen
Raapiainen
Raaskoinen
Raatikainen
Rahikainen
Rajalainen
Rantainen
Rautalainen
Rautiainen
Reitoinen
Reittinen
Restoinen
Riekkinen
Riikoinen
Rimpinen
Rintainen
Romppainen
Ronkainen
Ronttainen
Rumpainen
Ruohtalainen
Ruokolainen
Rusainen
Ruskoinen

Ruumilainen
Ryslöinen
Räihäinen
Räisäinen
Rämäinen
Räystäinen
Röntyinen
Saamainen
Saastainen
Saloinen
Sarvainen
Sarvinen
Savinen
Savolainen
Savuinen
Seiloinen
Seppäinen
Siekkinen
Siikainen
Sikainen
Siloinen
Silkkinen
Simoinen
Sinikka
Sinkkoinen
Soikkainen
Sorainen
Sorkkainen
Sormuinen
Sorsa
Suhoinen
Suihkoinen
Suikkainen
Suuroinen
Suutarinen
Säpsäläinen

Sättinen
Taajainen
Tahvanainen
Tamarainen
Talkoinen
Tarvainen
Tasainen
Taskinen
Tattinen
Teiskinen
Tenhuinen
Tiainen
Tiihoinen
Tiitinen
Tikkainen
Tilkkinen
Tilkkoinen
Timoinen
Toikkainen
Toivakainen
Tolainen
Toloinen
Tomminen
Toppoinen
Torkainen
Tornianen
Tossavainen
Tuppulainen
Tuppurainen
Turpeinen
Turpiainen
Turpoinen
Turuinen
Tuuroinen
Tyskäinen
Törröinen

Ukkoinen
Unhainen
Uotinen
Urpiainen
Utriainen
Vahainen
Vainoinen
Vaissinen
Valkoinen
Vappuinen
Varpuinen
Vauhkoinen
Vaulainen
Veroinen
Veteläinen
Vihainen
Vihoinen
Viholainen
Viiksoinen
Viinikainen
Viitainen
Vilhuinen
Viljakainen
Vinnari
Virolainen
Vitikainen
Volainen
Väisäinen
Väntäinen
Yrjänäinen
Yökköinen
Öhmöinen

Se on mun, sano Eenokki akkoonsa!
Tämä pielaveteläinen sananlasku syntyi kun Eenokki-nimisen miehen puoliso oli
lähtenyt mustalaisten mukaan oppimaan povaustaitoa. Kohta puoleen lähti Eenokki
itse vaimoaan hakemaan ja tappelemalla täytyi Eenokin ryhtyä akkansa ottaa.
Tappelun metakassa Eenokki kiljaisi tuon sittemmin elämään jääneen huudahtuksensa. Eenokin akka eli vielä 1930-luvulla Pielavedellä liikkuen povarina ja tunnettiin seutukunnalla ”Imisä piruna”.
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Sally Kortmanin koulu oli
aikakautensa puheenaiheita
Robert Kiljander (1848 – 1924)

L

apinlahdella syntynyt näytelmäkirjailija on jäänyt meille turhan tuntemattomaksi, vaikka hänen huvinäytelmänsä
olivat aikanaan nuorisoseurojen iltamien
pääviehätyksiä.
Iisalmen emäseurakunnan kappalainen
Samuel Kiljander muutti asumaan Lapinlahdelle Väärnin pappilaan 1835. Täällä hän asui kuolemaansa saakka vuoteen
1849. Samuelin leski Antoinette Margareta Calonius sai lapsineen hallita Väärniä
aina toukokuun 1 päivään 1853. Kivulloisuudestaan huolimatta Kiljander oli tarmokas pappismies, joka kunnosti pitkään
rappiolla olleet Väärnin rakennukset.
Porvoon tuomiokapituli määräsi 1842
Lapinlahden rukoushuoneen saarnaajaksi
Samuelin veljen Kaarle Martti Kiljanderin. Hän oli ollut Porvoon lukiossa itsensä Johan Ludvig Runebergin oppilaana.
Tämä meni Lapinlahdelta käsin naimisiin
1847 Helena Sofia Frosteruksen, Iisalmen
kirkkoherran veljen, rovasti Erik Juhana
Frosteruksen tyttären kanssa. Seuraavan
vuonna heille syntyi Väärnissä esikoinen
Kaarle Johan Robert, josta tuli huomattava näytelmäkirjailija.
V. 1866 K. M. Kiljander oli päässyt
Kuopion hiippakunnan notaariksi ja samalla Nilsiän kirkkoherraksi, jona hän oli
kuolemaansa saakka 1879. Hän otti elämäntehtäväkseen pappistoimiensa ohella Runebergin runouden suomentamisen
(Nadeschda, Kuningas Fjalar ja Salamiin
kuninkaat).
Isän kirjailijanlahjat näkyivät Robertpojassa. Robert Kiljander kävi Kuopion
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lukiota - kirjoitteli jo kouluaikoina näytelmiä - muutti 1878 loppuiäkseen Jyväskylään. Täällä hän sai postiekspeditöörin
aseman, myöhemmin postimestarin arvonimen.
Aluksi Robert kirjoitti ruotsiksi, mutta
1880-luvulta lähtien suomeksi. Tuttavuus
Minna Canthin kanssa oli molemminpuoliseksi hyödyksi. Kirjeissään Canth
kehuu Kiljanderin näytelmiä – erityisesti
Amalia ystävämme -näytelmää. Syntyi
joukko pikkukaupungin oloja ja elämää
leppoisassa hengessä tarkastelevia huvinäytelmiä.
Pikkuporvariskuvauksilla
oli suuri yleisömenestys. Niiden arvo on
luonnekomiikan ohella juonen nokkeluudessa ja ympäristönkuvauksen sujuvuudessa. Myös vuoropuhelu on luontevaa.

Komedia-ainekset
Jyväskylästä
Aiheet komedioihinsa hän sai kotikaupungistaan Jyväskylästä. Hänen näytelmiään esitettiin Kansallisteatterissa kymmeniä kertoja. Teattereiden ohjelmistossa oli
jopa yhdeksän pikkukaupunkikomediaa.
Suosituimpia Robertin näytelmistä ovat
olleet: Amalia ystävämme (1887), Kumarrusmatka (1894), Kihlajaiskemut (1909)
ja myös Mestarin nuuskarasia (1887) on
naurattanut tuhansia teatterin ystäviä. Postikonttorin (Pikkukaupungin kuvaus yhdessä näytöksessä, 1897) henkilöitä ovat
vanha postinhoitaja, kirjuri, postiljooni,
piikatyttö ja pieni poika. Kiljanderin näytelmistä kerrottiin jopa Amerikan suomalaisille lapsille (1916).
Robert Kiljanderin näytelmässä Sanny
Kortmanin koulu ei ollut minkäänlaista

skandaalia, ja se tapahtui tiiviisti opettajienhuoneessa. Tiedetään runoilija L.
Onervankin käyneen katsomassa syksyn
1902 menestysnäytelmää Sanny Kortmanin koulu ja ihastuneen näkemäänsä:
”Kun koko kaupunki siitä puhui”. Mutta
Edvin Laine laajensi tarinaa ja liimasi
siihen kohtauksia, jotka toivat siihen eloa.
Käsikirjoituksen oli muokannut Serp. Laine antoi elokuvalle (1960) uuden nimen
Skandaali tyttökoulussa. Liisa Nevalainen
Sannyn roolissa, Kosti Klemelä pastori
Pölkkysen roolissa ja Esko Salminen –
tuolloin vielä teatterikoulun oppilaana –
tekivät hienoja roolisuorituksia.
Robert Kiljander kuoli 1924. Hän on
jäänyt meille savolaisille ilman omaa
syytään turhan tuntemattomaksi. Hyvät
markkinat -näytelmässä satulamaakari
Töppönen seikkailee syysmarkkinoilla.
Samantapaisia toilauksia harrasti lapinlahtelainen Imppa Ryynänen Kuopion
tammimarkkinoilla.
Leo Puurunen

Jyri Paretskoille
Topelius-palkinto

S

uomen Nuortenkirjailijat ry:n
Topelius-palkinnon viime vuoden
parhaasta nuortenkirjasta sai Jyri Paretskoi kirjastaan ”Shell`s Angels”
(Karisto). Hän on iisalmelainen äidinkielenopettaja, ja kirjan tapahtumat sijoittuvat paikkakunnalla tutun
huoltoaseman piiriin.
Topelius-palkinto on jaettu vuodesta 1946 lähtien lasten ja nuortenkirjailijoille. Palkinnon myöntäneeseen
asiantuntijaraatiin kuuluvat puheenjohtajana kirjastonhoitaja Marja Welin, erityiskirjastonhoitaja Markku
Kesti, äidinkielenopettaja Marja Rikaniemi ja kriitikko Emma Sauri.
Raati kiitteli kirjan poikanäkökulmaa ja tarttumista miehenalun arjen
kipeisiin ongelmakohtiin.

Joppaa viimennii
Nyt on ilimassa talaven meeninki,
on jo lunta, ja pakkasta mittarin täös,
äejän kaavan se ihteesä ootatti,
kävel karhuttii, jotta mistee pesän löys,
Jiät järvii ee ottanna tullaksee,
ne välillä suilj, ja uuvellee tuaes jiäpy,
monet jäessä rypivät, iha iteksee,
jotkut poes ee piässy, vua pohjaa hyö häepy.
Tekolavut oel kilipahiihtäjii kiusana,
ku ohitusta ee kunnolla voenna tehhä,
ee tarvinna voettajoo arvalla ratkaesta,
seoel Norja, – jos haluis sen lähössä nähhä.
Tuohon rytmiin pit jokkaese kuitennii tottua,
jopa kalamiehettii vua kotonaa makaes,
mut nyt,- suap villapaetoo ehtiä,- nuttua,
pyyvöt matikalle laettoo, näen suap vahingon takaes.
Yks Lyytinen
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Minna Canth Tampereen
vaikuttavimmaksi naiseksi
S
avossa vietetään Minna Canthin
170-vuotisjuhlavuotta
muistellen
hänen uraansa kirjailijana ja menestyvänä liikenaisena. Hän muutti tänne
36-vuotiaana leskenä ja seitsemän lapsen
yksinhuoltajana. Minnan muistoksi on
kaupungissa nimetty koulu, katu, puisto,
seminaaritapahtuma, leivos jne.
Yhteistä muistamisille on niiden halpuus. Ainutlaatuisen muistomerkin eli
kirjailijatalon suojeluun kaupungista ei
ole löytynyt varaa.
Tamperelaiset panevat Minnan suhteen
paremmaksi. Minna Canth valittiin äskettäin Aamulehden Moro-liitteen yleisöäänestyksessä kautta aikojen Tampereen
vaikuttavimmaksi naiseksi.
Ulrika Wilhelmiina Johnsson syntyi
Tampereella 1844 ja vietti siellä kahdeksan ensimmäistä elinvuottaan. Tampereella lapsuusvuosina kehittyi hänen vahva itsetuntonsa, jonka turvin hän selvisi
myöhemmin elämän taisteluissa.
Näin arvioi kirjailija Tarja Lappalainen, joka on tutkinut kuopiolaisessa kulttuurielämässä 1800-luvun loppupuolella
vaikuttaneiden henkilöiden kuten Minna

Canthin, Elisabet Järnefeltin ja Juhani
Ahon suhteita. Hänen kirjansa Salonkielämää ilmestyi tammikuussa.
Minna isä Gustaf Johnson oli Finlaysonin työmies, joka eteni työnjohtajaksi,
sai siirron ja ylennyksen lankakaupan
johtajaksi Kuopioon. Isä oli fiksu mies,
ja lahjakas tytär oli hänen silmäteränsä ja
kaiken huomion keskipiste. Tyttö saikin
kasvaa vapaasti ja hänen lahjakkuuttaan
tuettiin.
Isä piti tärkeänä tyttären kouluttamista mikä oli kaikkea muuta kuin itsestään
selvyys tuona aikana. Minna näytti välillä
pettävän odotukset keskeyttämällä seminaarin ja sulkeutumalla hoitamaan kotia
ja lapsia. Yksinhuoltajuus ja ympäröivän
elämän tarkkailu nosti hänessä esiin sen
Minnan, jonka aikalaiset ja jälkipolvi ovat
oppineet tuntemaan. Olkoon se juhlavuonna lohdutuksena kuopiolaisille.
Tampereella näyttelykeskus Vapriikissa
on 31.8. saakka avoinna näyttely Tampereen naisista Tehrään meistä nyt numeroo.
Teksti: Eila Ollikainen

Hameniekka Canth patsaannenässä

S

uomen ainoa nainen, joka istuu hame
päällä pronssipatsaan nenässä, on Minna Canth. Hän on saanut - jälleen ainoa
naisena Suomessa - oman valtakunnallisen liputuspäivän 19.3. Samalla vietämme
tasa-arvon päivää.
Minna Canthia (1844 -97) on kunnioitettu omalla Minna-musikaalilla.
Kävimme Lapinlahden porukalla katsomassa ja kuuntelemassa lähes kolmituntista esitystä Kuopion kaupunginteatterissa.
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Ammattitaitoinen esitys on vaatinut 140
henkilön panostuksen.
Minna tutustui 40-vuotiaana kuvernööri Järnefeltin perheeseen ja nuoreen Juhani
Ahoon. Alettiin puhua Minnan salongista.
Minnan näytelmä Kovan onnen lapsia
poistettiin ohjelmistosta heti ensi esityksen jälkeen liian radikaalina. Kauppa-Lopon mallina ollut Loviisa Pellikka haastoi
Minnan oikeuteen kunnianloukkauksesta.
Mutta Loviisa hävisi juttunsa.

Minnan salonkiin kuuluivat
myös Olga ja Robert Kiljander

”Kuin ensimmäistä päivää”
palkittiin Savonialla jo v. 2009

Robertin tuttavuus Minna Canthin
kanssa oli molemminpuoliseksi hyödyksi. Syntyi joukko pikkukaupungin oloja ja
elämää leppoisassa hengessä tarkastelevia
huvinäytelmiä. Pikkuporvariskuvauksilla oli suuri yleisömenestys. Näytelmästä
Sanny Kortmanin koulu tehtiin 1960 elokuva - Serpin käsikirjoittamana. Hyvät
markkinat -näytelmässä satulamaakari
Töppönen seikkailee Kuopion syysmarkkinoilla samaan tapaan kuin lapinlahtelainen satulaseppä Imppa Ryynänen.
Yläsavolaisittain ilahduttavaa oli myös
Minna-musikaalissa Johanna Jauhiaisen
- Hannele Jauhiaisen tyttären - rooli Minnan Hanna-tyttärenä. Minnan seitsemästä
lapsesta Hanna kuoli 19-vuotiaana.
Vaikka vähän keinotekoisesti olen
noukkinut Minna-musikaalista Juhani
Ahon, Robert Kiljanderin ja Johannan laulajana, toki Minna Canth on koko Suomen
merkkihenkilö.
Olisivatko Suomen naiset saaneet äänioikeuden 1906 ensimmäisenä Euroopassa
ilman Minnaa? En usko.
Leo Puurunen

K

Minna Canth -juhlaa
Minna-postimerkki ilmestyy 15.3.
Kuopion Filatelistikerhon tuottamana.
Hallinto-oikeuden päällikkö, ylituomari Veijo Tarukannel luennoi Minnan kunniaksi oikeudenmukaisuudesta
keskiviikkona 19.3. klo 18.30 Kuopion
kaupungintalolla.
Oodi Minnalle -nuottivihko myyntiin. Oodin on säveltänyt Pekka Vienola, sanat Hilja Merioja. Nuottivihko maksaa 12 euroa.
Kirjallisuudentutkija Minna Maijalan luento Herkkä, hellä, hehkuvainen
Minna Canth keskiviikkona 9.4. klo 17
Kuopion pääkirjaston kokoussalissa.

uopion kaupunginteatterin kevätkauden ohjelmistossa on Anni Krogeruksen kirjoittama näytelmä ”Kuin ensimmäistä päivää”. Olli Matti Oinosen ohjaus
sai ensi-iltansa 29.1., ja siitä on toukokuun loppuun mennessä 25 esitystä.
Näytelmän sisältöä teatterin käsiohjelma kuvaa näin:
”Kuopiolaissyntyisen Anni Krogeruksen näytelmä kertoo hulvattomasta hoitoalan arjesta, jossa resurssipulaa paikataan
sivareilla ja vessoja puhdistaa sudanilainen maahanmuuttajalääkäri. Tragikoominen näytelmä antaa uuden merkityksen
kolmivuorotyölle, ja se pureutuu lämmöllä
ihmisten työssä jaksamiseen ja vanhusten
hoitoon.”
Moniko mahtaa muistaa – ei edes paikallinen teatteriarvostelija! -että kirjana
ilmestynyt Anni Krogeruksen näytelmä
palkittiin jo v.2009 Savonia –kirjallisuuspalkinnolla. Viisi vuotta sitten näytelmätekstin valintaa palkittavaksi pidettiin
rohkeana valintana,
mutta sittemmin
menestys teattereissa on osoittanut raadin
kyvykkyyden.
Savonia-palkintoraadin perustelut valinnalleen olivat jyhkeät.
”Kirjoittaja on aikamme Minna Canth;
näytelmä ottaa kantaa yhteiskunnallisiin
epäkohtiin ja puolustaa naisten ja muiden
heikkojen asemaa. Päähenkilö Ritvan selkää koettavat katkaista niin työtoverit kuin
olosuhteetkin; tuttua niin monelta työpaikalta. Näytelmän henkilöt eivät ole sankarigalleriasta vaan he ovat lähihoitajia,
maahanmuuttajia ja siviilipalvelusmiehiä.
--- Krogerus näyttää kuinka olennainen –
ihmisen tarpeet- on saanut yhteiskunnassamme väistyä tehokkuuden ja itsekkyyden tieltä. ”
Siis aikamme Minna Canth osasi kirjoittaa hulvattomasta hoitoalan arjesta.
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Nilsiän taikayöt
K

uopion käräjillä käsiteltiin kolmeen
eri otteeseen vuosina 1760-1761 Nilsiässä ilmiannolla esiin tullutta taikuustapausta. Arvovaltainen kruunun nimismies
Samuel Agander syytti Savon rykmentin
Kuopion komppanian ruodun 82 sotilasta
Nils Paradia loitsimisesta ja taikateoista.
Armeija seurasi tarkoin tapahtumia
ja oli lähettänyt täysivaltaiseksi edustajakseen hyväsyntyisen kenttävääpelin Magnus Friedrich Tavastin käräjiä
seuraamaan.
Ruotu 82 muodostui kolmesta tilallisesta Antti Taskisesta, Juho Taskisesta ja
Pekka Kuosmasesta Nilsiän kylästä. Ruotu oli luovuttanut torpan sotilaalleen. Sotilas Nils Parad oli naimisissa nilsiäläisen
Anna Taskisen kanssa ja heillä oli yksi
vuoden ikäinen lapsi.
Oikeusjutun kulun selvittäminen käräjäoikeuden konseptipöytäkirjoista on
varsin tuskastuttavaa ja hidasta puuhaa.
Kirjurin käsiala on kiireessä muodostunut
varsin lennokkaaksi, yliviivauksia ja marginaaleihin tehtyjä korjauksia on runsaasti. 1700-luvun ruotsinkieli on sitten vielä
oma mielenkiintoinen juttunsa.
Kyseisenä aikana varsinaiset noitaoikeudenkäynnit olivat jo takanapäin, onneksi. Edellisillä vuosisadoilla Ruotsin
valtakuntaan kuuluvassa Suomessa syytettiin noituudesta arviolta 1500 henkilöä.
Hovioikeus lievensi useinkin tuomioita ja
kuolemantuomioita arvioidaan toimeenpannun alle 100. Vahva usko Kyöpelinvuoren eli Blåkullan seksipitoisista juhlista Paholaisen kanssa noitasalvoineen
alkaa hiipua. ” Puhun mieluummin pötyä
kuin annan kiusata itseäni” kuten syytetty
Lisbeta Skarp sanoi 1666 kun kuulustelut aina vain jatkuivat. Peukaloruuvit
jäivät odottamaan aikaa parempaa ja uutta
tulemistaan.
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Vaikka noituus oli menettämässä uskottavuutensa oli jäljellä sentään lievempi
muoto, taikuus, jolla pyrittiin vaikuttamaan asioihin maagisin keinoin. Tavallista oli pyrkiä parantamaan sairauksia, saamaan takaisin varastettua omaisuutta sekä
lisäämään henkilökohtaista onnea. Viimeksi mainittuun vaikuttaminen oli tietysti järkevää koska onnea on maailmassa vain vakiomäärä ja jos itselle sitä lisää
tarvitsee niin se on toisilta pois otettava.
Näin ajateltiin. Helppoa tuohon olisi vieläkin uskoa.

Naulassa taikavoimaa
Maallisen mahdin ja kirkollisen vallan
yhteistyön lisääntyessä uskonnollinen kurinpito kiristyi. Taikuus katsottiin kerettiläisyydeksi huolimatta siitä, että taikatekoihin liittyi yhä useammin kristillisyyden
vaikutusta. Kirkko, kirkolliset juhlapäivät,
kristilliset tunnukset sekä hautausmaa
asukkaineen olivat tavanomaisesti mukana. Tässä tapauksessa taikaväline eli naula irrotettiin kirkon seinästä ja sitä sitten
käytettiin taikateossa loitsimisen lisäksi.
Tuomittu uskoi, että naulaan oli sitoutunut
kirkon pyhyydestä säteilevää taikavoimaa
jota voi käyttää omiin tarkoituksiin.
Mutta nyt viimeinkin tapahtumien kulkuun pöytäkirjojen mukaan. Syytetty Nils
Parad oli kaksi viikkoa ennen Juhannusta 1760 murtautunut Nilsiän kappelikirkkoon ja irroittanut seinästä neljä tuumaa
pitkän naulan, jonka arvoksi lautamiehet
määrittivät neljä äyriä. Naulan syytetty oli
vienyt torppaansa ja todistaja Anna Simulattaren mukaan loitsinut ja taikonut
tarkoituksena ettei leipä talosta koskaan
loppuisi. Todistaja Simulatar oli nähnyt
Paradin seuraavana päivänä kellotapulin
lähellä metsässä ja hän oli näyttänyt ah-

distuneelta ja vihaiselta eikä hän ollut uskaltanut mennä hänen luokseen.
Myöhemmin syytetty oli palauttanut
naulan takaisin kirkkoon, mutta ei ollut
saanut tilaisuutta lyödä sitä takaisin seinään. Sotilaan vaimo Margareta Ukotar
oli nähnyt naulan Paradin torpassa ja oli
haastettu todistajaksi. Parad pyrki jääväämään Ukottaren sillä perusteella, että
Ukotar oli jolloinkin vihapäissään toivottanut Paradin vaimon menevän ” Helvetin
kuuseen”.
Käräjien lautamies Iivari Savolainen
nousi kuitenkin todistamaan Ukottaren
puolesta ja sanoi tämän olevan kunnollisen ja kristillisen ihmisen. Oikeus antoi Ukottaren todistaa. Syytettynä olleen
vaimonsa Parad totesi olleen täysin tietämätön hänen toimistaan ja tämän oikeus
uskoi. Paradin torpasta oli kuitenkin leipä
taikomisesta huolimatta loppunut ja vaimo
Anna Taskinen oli mennyt naapuritorppaan sitä lainaamaan. Parad oli udelleen
loitsinut leivän riittävyyttä ja käyttänyt
jälleen samaa naulaa jonka Simulatar oli
käynyt kirkosta uudelleen näpistämässä.
Seuraavana päivänä Parad oli palauttanut
naulan kirkkoon. Simulatar valitti, ettei
hän ollut saanut taikomisen jälkeen rauhaa
jäsenilleen.

Parad sai potkut armeijasta
Käräjien päätöksessä tuomitaan syytetty sotilas Nils Parad joka oli syntynyt
Wärmlannissa Ruotsissa ja sanoo olevansa 20 vuotta vanha, osaa lukea kirjasta
ja tuntee kristillisyyden, ei ole hyvässä
ruumiin kunnossa ja on köyhä, Ruotsin
valtakunnan vuoden 1734 lain Pahategon
Caaren II kappaleen 2. §:n mukaan 20
taalarin sakkoon, joka voidaan muuntaa
kahdeksaksi päiväksi vankeutta vedellä ja
leivällä.
Päätöksessä edelleen tuomitaan syytetty Maria Simulatar, joka on syntynyt Nilsiässä ja sanoo olevansa 40 vuotta vanha,

osaa lukea kirjasta ja tuntee kristillisyyden, ei ole hyvässä ruumiin kunnossa ja
on köyhä, samaisen lain Pahategon Caaren XLVII kappaleen 1. §:n mukaisesti
näpistämisestä. Sakkoa kertyi puolet
varastetun naulan arvosta eli kaksi äyriä
kuten Kuninkaallisessa asetuksessakin
20.5. 1699 säädetään. Sen sijaan häntä ei
tuomittu loitsimisesta ja taikauksista vaan
todetaan, että kantajan olisi se pitänyt kyetä toteen näyttämään Oikeudenkäynnin
kaaren XVII luvun 33 §:n mukaan mutta
ei ollut sitä tehnyt.
Hyväsyntyinen kenttävääpeli Magnus
Friedrich Tavast toimi nopeasti ja sotilas
Parad hylättiin Savon Rykmentin Kuopion komppanian rullista jo kahdeksan
päivän kuluttua. Parad muutti perheineen
Juankosken ruukille miilunpolttajaksi.
Perheeseen ehtii syntyä neljä lasta kunnes Anna Taskitar 1765 kuolee. Leskimies
Parad menee uudelleen naimisiin leskivaimo Kaisa Toivottaren kanssa ja he saavat
kaksi yhteistä lasta. Paradille on merkitty
vielä senkin jälkeen yksi lapsi Margareta
Toivottaren kanssa mutta perin mahdollista on, että vaimon nimessä on virhe.
Matti-Juhani Töyräs
Lähteet: Ruotsin valtakunnan laki 1734
Emmi Tittonen: Tuomitaan taikuuden
harjoittamisesta.2007
Kaarina Koski: Kuoleman voimat- kirkonväki
suomalaisessa uskomusperinteessä.2010
Joensuun maakunta-arkisto. Kuopion
käräjät 1.10.1760, 5.2.1761 ja 13.2.1761
Leena Virtanen: Noitanaisen älä anna elää. 2013
Chritfrid Ganander: Nytt finskt lexicon. 1937
Savon rykmentin katselmusrullat. Internet
Suomen sukututkimusseura. Historiakirjat. Internet

- Kööhä on sillon rikas, kun maha
on täännä.
- Syöp sen leivän mustemmannii,
kun soap miestä mielin meärin.
- Kumpi on mies, joka tekköö tynnörin tapin vai tapiin tynnörin.?
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Kuuntele mitä kirjoitat!
N

Suomen armeija on syönyt torstaisin hernesoppaa koko itsenäisyyden ajan. Hernekeitto eli rokka ja pannari ovat varuskuntaravintoloiden kestosuosikkeja edelleen.

Hernesoppoo armeijalle
T

ammikuu on hernesopan kulta-aikoo.
Lienee harvassa näillä main’se ruokatalous, missä hernesoppoo ei hyväksytä
aterialle. Useimmiten soppa keitetään kinkunluuhun. Nykyisin kaupasta suatavat
ruokaherneet mainostaa, että kahteen tuntiin soppa valamistuu, mutta en ole kokkeillu niin pikaista keittoaikoo.
Enkä oikein usko siihen. Keitin nytkin
sopan 10 litran kattilalla. Kinkunluun lisäksi laitoin palvilihaa sekä possunniskaa.
Keittoaika oli neljä tuntia ja niinpä keitostani tuli ”sakeaa ja makeaa.” Ei niin kuin
”Tuntematon sotilas”-kirjassa kerrotaan,
kuinka sotamies valitti soppatykin iäressä,
että ”herne ehtii toinen toistaan” ja johonka vänrikki Lammio vastasi tiukasti: - Jos
ruoka ei maistu, saa olla syömättä.
Suapi olla syömättä, jos ei maistu! Hernesopasta voidaan kuitenkin sanoa, että se
on meille suomalaisille lähes kansallisruo-

22 AAKUSTI 1/2014

ka. Varsinnii myö rintamaveteraanien jäläkeinen sukupolvi tiedostamme sen. Soppatykki oli rintamalla hevosella heleposti
kuljetettava, vaikeissakin olosuhteissa.
Meidän isät, sedät, enot ovat asian omakohtaisesti kertoneet. Vuan eipähän tuo
minun isäni nuista paljonkaa huastellu;
Sortavalasta puhui, minkä puhui. Hernerokka ravihti ja piti nälän kaukana.
Rintamamiesmatrikkeli (myöhäis-lat.=
luettelo) kertoo minunkin isäni olleen JR
30 komppanian joukoissa: Syväri, Pirttipohja, Sortavala, Latva, Kaskanankorpi,
Muurmanninrata, Koura, Barani. Näillä
korpireissuilla hernesoppoo ja kaurapuuroa on tarvittu, tuotiinpa se sotamiehille
kuumana, kylymänä tai vaikka joskus jiätyneenäkin.
-Se piti sotamiehen kuitennii hengissä,
sano Viljo-setä kerran.
Aune Räsänen, Vehmersalmi

äit aivan oikein. Kehoitus koskee
murteiden, varsinkin savon murteen
kirjoittamista. Ei siitä tule oikeaan ääntämiseen kelvollista tekstiä, jos kirjoittaja
tyytyy pelkästään jälkiensä katseluun.
Syntysavolainen tietysti pystyy vääntämään puhuessaan miten tahansa kirjoitetun suoraan savoksi, mutta paneppa lukukokeeseen äkkinäinen!
Edellisen kanssa ristiriitaisen oloisesti
esitän toisen väitteen: Omalla murteella
kirjoitetun jutun virheitä on vaikea huomata.
Kumpikin väite tukee toisiaan, kun
mietimme murteen osaamisen lähtökohtaa
toisheimoisen ja savolaisen välillä: Edellinen tutustuu kirjoitettuun savoon outona,
ulkopuolisena ilmiönä, opittuaan sitä ennen kirjakielen, jälkimmäinen opittuaan
ensin puhumaan murteellaan ja kirjoittamaan sen jälkeen - kirjakielellä.
Toisesta väitteestä kumpuaa kolmas:
Toisheimoinen pystyy huomaamaan murteen kirjoitusvirheet helpommin kuin
omaheimoinen. Tämä paljastuu jälleen
lukutekstillä. Kun toisheimoinen pannaan
lukemaan esimerkiksi savoa savolaisen
kirjoittamasta tekstistä, väärin menee.
Syntysavolainen taas lukee tekstin savonomaisesti ääntäen, koska hän tietää oikean
ääntämisen.Ilmiö selittyy puhumisen sävelkululla eli intonaatiolla.
Väitteideni lievennyksenä totean, että
oma- ja vierasheimoisen toistensa ymmärtäminen paranee keskinäisessä jutustelussa. Yksilöllinen kuuleminen tosin siirtyy
tajuntaan ajallisesti varsin suurin vaihteluin. Monet meistä tajuavat intonaation
vähäisessäkin murrekylvyssä, toiset vasta
oltuaan kauan murteen puhealueella. Ensin mainituista yhtenä parhaista todisteista
on Lasse Pöysti, Sortavalan poika, jonka
murrevainu tuntuu esimerkiksi konstaa-

peli Metsona Simo Puupposen eli Aapelin jutuista kootun, Rauni Mollbergin
vuonna 1964 televisiolle ohjaaman kolmiosaisen sketsisarjan Meidän Herramme
muurahaisia alussa. Savolainen sävelkulku kuuluu loistavasti, kun Pöysti päästää
suustaan muuten kirjakieltä tapailevan
puheen sekaan: ” Herra pojlisimestari…”
Oman kirjoittamisen kuuntelu voi ensiksi tuntua vaikealta: Ei kuule, mitä kuuntelee. Esimerkistä käy juuri j-kirjaimen
kuuleminen oikeassa lävessä, kun sillä
halutaan ilmaista savon leimallisin murrepiirre liudennus eli muljaus. Tästä jo aikaisemmin kirjoitin (Aakusti 2/13), mutta
en silloin vielä aakkosen väärin sijoittelun
historiallisen perinteen vaikutuksesta tai
venäjänkielen liudennukseen vertaamalla.
Venäjänkielessä liudennus esitetään
usein omalla aakkosella ilmaistuna sanan
siinä kohdassa missä se lausutaan, joten
puhuessa ei synny väärintulkintoja. Esimerkiksi rintamalla olleille veteraaneille
tutuksi tullut komento Tulta! kuului vastapuolelta huudettuna Agonj! jossa j tuli
selvästi viimeisenä. Myös sana Slovarj –
jonka kieltä osaamaton saattaa luulla äänneasunsa perusteella merkitsevän hidasta
foksia eli savolaisittain ”lovajrija”, (mutta
on suomeksi sanakirja), kertoo liudennuksen omalla kirjaimella.
Kielihistorian tunteva Erkki Lyytikäinen, Helsingin yliopiston eläkkeellä oleva
amanuenssi ja yksi Suomen murrekirjan1
kirjoittajista toteaa, että ”se i:n väri on
aika tiukassa kimpussa myötäkonsonanttinsa kanssa”, jolla hän käsittääkseni puolustelee savon liudennusta ilmentävän j:n
kirjoittamista sanan loppuun, koska se on
pois jätettyä i-kirjainta korvaamassa.
Kyseessä on siis ristiriita kielihistorian
ja ääntämisen kanssa.
Tilanne pitää kielihistorioitsijan ja kuu-
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loonsa tukeutuvan eli Lyytikäisen ja minut vähän toisiaan epäilevinä. Mahtaisiko
edes kunnon parlografi auttaa? Kuuleeko
se samoin kuin minä, jonka korviin jää viimeisenä soimaan ännä, kun lausun savoksi ”meni”, ällä, kun murteutan sanan ”tuli”
ja ässä, kun pyrin savolaiseen osakuntaan
”susi”-ääntämiskokeessa? Ellei se kuule
samoin, vika on kai sitten korvani kuuloluissa, jotka sanojen niiden ulottuviin
suustani ehtiessään kääntävät kirjainnuksen kielihistorian vaatimusten vastaiseen
asuun, jossa lopulta päästävät sanan aivojeni väärinkäsitykseksi, ja näin rauhoittavat savolaiskorvat sanat mänj, tulj ja susj,
tarjoten ”se o’ aena ollunna nuin” hokemalle uuden, kielihistoriallisen perusteen.
Korvalääkärit eivät ole vielä kuuloluuvikaa minussa diagnosoineet. Pysyn siis
edelleen kannassani, että silmä ei riitä,

vaan korva on otettava kirjoitusavuksi.
Jotta tämä väite ei jäisi yksinomaan omiksi
mietteiksi, lainaan Eila Ollikaisen Aakusti 4/13 numerossa ollutta juttua Murteella
vakavissaan: ”Murteella kirjoittamisessa
pitää toisaalta koettaa noudatella kieliopillisia määreitä, toisaalta rohjeta rikkoa silloin kun korva käskee.” -En ole tietoinen
Eilan heimotaustasta, mutta toivon, että
oivallus tuli savolaisesta kynästä.
Kokonaan toinen juttu on sitten, jos savon murre halutaa pitää kokonaan omassa
reviirissä ja toisheimoiset selvästi eroavina väärinpuhujina. Silloin väärinkirjoitus
takaa heimosuojan.
Esko Nieminen
Lähteet:
Erkki Lyytikäinen, Jorma Rekunen ja Jaakko
Yli-Paavola: Suomen murrekirja, GaudeamusOy
2013, ISBN 978-952-495-299-6, 666 sivua.

Savon Tomerat Naiset jälleen oikealla asialla

Koillis-Savon käden taitajia
ja taitoja koottiin kansiin
S
avon Tomerat Naiset ovat tehneet urakan, jolle tuskin hetimiten ilmaantuu
uusijaa, nimittäin esittelyn Koillis-Savon
alueen käsityöntekijöistä ja alueella tehtävistä käsitöistä.
Runsaan kolmen vuoden aikana 20102013 yhdistys keräsi ja tallensi Käden
taidot ja taitajat Koillis-Savossa -hankkeessa tietoja ja taitoja yhteensä 69 tekijältä. Haastatellut käsityöläiset ovat
kotoisin Juankoskelta, Kaavilta, Nilsiästä,
Rautavaaralta ja Riistavedeltä.
Se ei ollut vain perinteen tallennus,
vaan mukaan haettiin nimenomaan elävää
käsityötaitoa edustavia tekijöitä ja mahdollisimman monenlaisia tuotteita. Niinpä mukana on kutojia, neulojia, ompelijoi-
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ta, puuseppiä, koruseppiä, keraamikkoja ,
nyplääjiä, hirsityön, veneen ja risuaidan
tekijöitä, keraamikkoja, puutaiteilijoita
jne. Tekijät ovat harrastajia ja ammattilaisia. Hämmästyttävästi Koillis-Savosta
löytyy jopa vientiä harjoittavia käsityöalan yrityksiä, tietää hankevastaava, artenomi Eila Santanen.
Esittelyssä on myös pitäjille eri tavoin
leimallisia nimikkotekstiilejä, kuten Koillis-Savon kansallispuku, Nilsiän körttipuku, Rautavaara-puku ja pitäjätekstiilisarja,
Vehmersalmi-puku ja huivi, Riistavesi
-huivi ja saarli sekä Tuusniemi -lapanen
ja huivi.
Savon Tomerat Naiset sai Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n kautta hanketu-

Käden taidot ja taitajat Koillis-Savossa-hankkeesta tehtyä kansioita Riistaveden kirjastossa luovuttamassa kotiseutuneuvos Anna-Liisa Happonen oik. ja artenomi Eila
Santanen Savon Tomerista Naisista. Vastaaottajana kirjastonhoitaja Pirjo Huovinen.
kea 54 000 euroa. Alkuun taitajia kartoitettiin yhdistyksen johtokunnan jäsenten
verkostojen kautta, sittemin tietämyksensä tekijöistä toi mukana Kuopion seudun
käsi- ja taideteollisuus ry käsityökeskusten henkilökunta Juankoskella. Kaavilla,
Nilsiässä ja Tuusniemeltä. Valitettavasti
nämä käsityökeskukset, joiden vaikutus
näkyy kootussa materiaalissa käsityötaidon ylläpitäjänä ja edistäjänä, lopettivat
yhdistyksen konkurssin takia toimintansa
hankkeen aikana. Haastatteluista huomattava osa tehtiin talkootyönä, jota kertyi
reilusti yli 900 tuntia.
Savon Tomerat Naiset puheenjohtaja,
kotiseutuneuvos Anna-Liisa Happonen
sanoo, että nyt kokoon saatu materiaali on
vain pieni raapaisu taitavista tekijöistä ja
heidän tuotteistaan. Samalla on jouduttu
toteamaan että monet osaajat ovat jo menneet manan majoille tietoineen ja taitoineen.
- Kulttuurimme ja tarpeemme on ajan
saatossa muuttunut. Paljon on kuitenkin
tuotteita, joita ei voi valmistaa massatuotteena. Käsityö on nousemassa arvoonsa
samoin niiden taitajat, hän ennustaa.

Käden taidot ja taitajat Koillis-Savossa
-haastatteluista on tehty 240-sivuinen kuvitettu kansio ja CD-levy, jossa on videoituja työnäytteitä. Kansio toimii myös
hakuteoksena alueen yrittäjistä henkilö- ja
osoitetietoineen. Toistaiseksi siihen voi
tutustua kirjastoissa, toivottavasti se leviää myös oppilaitoksiin ja kaupalliseen
käyttöön.
Teksti ja kuva: Eila Ollikainen

Tallennemallina
pitäjäpuku
Tuote/pääsana: pitäjäpuku, Rautavaara
Muut nimitykset: emännän puku
Sijainti kunta: Rautavaara
Rautavaara -puku

KUVAUS TUOTTEESTA
Materiaali: loimi: musta puuvillalanka, kude: yksisäikeinen karstavillalanka
Pääväri: kuteen värit: luonnon musta,
vanhapunainen ja harmaa
Valmistustapa: kangas kudottu kan-

AAKUSTI 1/2014 25

gaspuissa, ommeltu puvuksi
Koristeaiheet: hameessa raidoitus, liivi kudottu punaisella langalla, kiinnitys
päällystetyillä napeilla, paitamallinen pusero, johon kuuluu ”Värttinä-koru”
Sidos: hame ja liivi: kudevaltainen
pomsi, huivi: palttina
Kuvion valmistustekniikka: kutomalla halutun mallin mukaiseksi: hame
raidallinen, liivi yksivärinen, huivin värit
harmaa ja punainen, värivaikutus sidoksessa, ruudullinen
Mitat: ommellaan mallin mukaan kullekin henkilölle sopivaksi.
Esikuva tai malli: Rautavaaran pitäjäpuvun suunnittelu aloitettiin v.1970 luvun
lopulla Maa- ja kotitalousnaisten toimesta.
Pukua varten etsittiin vanhaa rautavaaralaista sidosta, mallitilkku oli löydetty Jokelan talosta Alaluostassa.
Puvun värejä oli Maa- ja kotitalousnaisten kanssa valitsemassa massa opettaja
Hilja Merioja. Puvussa se ovat Rautavaaran vaakunan värit, muistetut myös Savon
ja Karjalan vaakunoista. Mallin suunnittelivat Jokelasta löydettyjen vanhojen valokuvien pohjalta Maa- ja kotitalousnaisten
rautavaaralaiset jäsenet, ja kaavat piirsi
emäntä Liisa Korkalainen.
Rautavaaran pukuun kuuluu pystyraitainen, myötäpäivään laskostettu raidallinen hame, vyötärön alapuolelle ulottuva
yksivärinen liivi ja riihipaitamallinen pusero, joka on puuvillaa tai pellavaa.
Villaisen hartiahuivin sidos on palttinaa, värivaikutus sidoksessa, huivi kudotaan ruudulliseksi.
Puvun kanssa suositellaan käytettäväksi
harmaita sukkahousuja ja mustia avokkaita. Pukuun kuuluu myös Hilja Meriojan
suunnittelema koru, jossa on hopeapohjalla on Keyritty-järvestä nostettua järvimalmia. Korumalli voitti Rautavaaralla
järjestetyn korukilpailun.
Kannattaa muistuttaa myös siitä, että
Rautavaaralla on oma 16-osainen mökkitekstiilimallisto, jota on tehty vuodesta
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1987. Mallistossa on tekstiilejä olohuoneeseen, keittiöön ja saunaan ja senkin on
suunnittelut Hilja Merioja. Ajatuksena
on, että kun miehet tekivät hirsimökkejä
tilaukseen voitaisiin liittää myös tekstiileitä tilaajan toiveen mukaan.
Valokuva tai piirros: valokuva puvusta, huivista ja korusta.
Materiaalin hankintapaikka: lankaliikkeet.
Puvun käyttötarkoitus: juhlavassa
käytössä mutta myös tarjoilupukuna eri
tilaisuuksissa.
Puvun nykytilanne: ne, joilla puku on,
käyttävät sitä harkintansa mukaan, uusia
pukuja valmistetaan vähän.
LISÄTIETOJA: Terttu Lampinen,
puh. 040-5633938.
Lähteenä:
Terttu Lampisen ja Liisa Korkalaisen artikkeli ”Oekeessa patteessa”kirjassa, kustantaja Savon Tomerat
Naiset ry.
Päiväys ja dokumentoija
Tallennus 1.2.2013 ja puvun kuvat
Eila Santanen.
Hilja Meriojan kirjoittama runo
Rautavaara-pukuun liittyvän korun
sanomasta: ”Rautavaara-koru on
kunnianosoitus Rautavaaran ihmisille
ja luonnonrikkaudelle, joille rakentuu
tämä päivä ja huomisen uusi kehitys.”
”Käsi kehräpuusta nyhtää pellavaa,
pyörii rautainen kehrä, kierii kehrävarsi, kuvat elämän langan kirjona kiertää
värttinää: savupirtin seinään perinnöksi kehityksen hopealanka jää.”
Huivi: Puvun koru.
- Kun ee voe siäriä pitentee, niin
pittää hametta lyhentee.
- Keskentekosta kalua ee piä
näättee hulluille eekä herroille.
- Joka ee säely sänkyyn, ee saely
säkkiinkään ( tytön viettely)

Tekohampaat samaan
lassiin yöksi laitetaan
M

ikä murre on seksikkäintä suomen
kielessä? kyseli naispuolinen kirjeenvaihtokaveri kommenttiani.
Ehdin jo luulla sijoittuneeni toisen sukupuolen suhteen kärkipäähän hänen listallaan, mutta se oli turha luulo.
Hän oli tutustunut iltapäivälehden deittipalstan kyselyyn murteitten seksikkyydestä. Savon murre siellä komeili ykkösenä, kintereillään pohjalaiset. Jäljessä liuta
muitakin murteita, kenties koko arsenaali.
Kiitokset vaan kysymästä; minä olen
kautta aikojen ollut huonohko lemmestä
lurittelemaan- ja jo vanhakin! - ajattelemaan tällaisia nuorille tarkoitettuja ajankohtaisuuksia.
Sitten on vielä kysymys näkökulmasta
eli mitä kukin pitää seksikkäänä puheena.
Savolaisesta seksikkyydestä tulee mieleeni aikoinaan lehdessä ollut Topin Hallin mainos, jossa Topi kehaisee:
-Sain tänään lammasta!
Tuskinpa Topi ihan tuota tarkoitti.

Pohjalainen ei kursaile
Pohjalaisesta seksikkyydestä puheenollen on siteerattava Antti Tuurin Pohjanmaata, jossa poika ehdottaa tyttökaverilleen:
-Veretähän varvi ennen ku vanahempas
tulloo.
Talon isäntäväki oli näet heinäpellolla
korjuutöissä. Pohjalaista suoranuottisuutta
parhaimmillaan, jossa asiat sanotaan lyhyesti ja ytimekkäästi, sen kummemmin
kruusailematta, väliin uhoten omaa erinomaisuutta.
Entäpäs sitten tämä karjalainen lemmenkohtaus, jossa tyttö toppuuttelee liian
innokasta sulhoaan.

-Robeloitsehe mi robeloitsehet, mut
kusottimeh et kose.
Tässä muutama esimerkki seksikkäistä
puheista, joista auervaaralaisuus oli kaukana.
On tosi vaikeata asettaa seksikkyyspuheita mihinkään kategoriaan, koskapa
näissäkin asioissa on niin monta mieltä
kuin naistakin.
Jotain seksikästä huushollissamme?
Myö vuan tiällä kotona, tekohampaat
sammaan lassiin yöksi laitettaan.

Yhtä kansaa
Näin ovat sulautetut pohjalaiset ja pohjoiskarjalaiset kansankerrokset yhdeksi
suomalaiseksi kansaksi, jota maailman
ääriltä maahamme muuttaneet mahometit
eivät voi horjuttaa.
Rasismiako?
Ehkäpä vielä tänä päivänä.
Mutta väistämätön totuushan on se, että
tulevaisuudessa meidän on pakko luopua
tuohikulttuuristamme ja sopeutua globaalisuuteen (ennen vanhaan sanottiin ryssiin), jotka haluavat ilman galasnikoveja
ostaa meiltä maat ja mannut.
OK.
- Naiminen viep puo älyä viisaalta,
mutta tuhmalta koko älyn.
- Mihin piä viep ja perse tyyree.
- Se on peliä, kun perse seesoo kesken puuronkeeton.
- Pannaan voan sano emäntä, eekä
oo vasten isäntäkkään.
- Aena sitä piäsöö toesen pahasta,
voan omasta ee millonkaan.
- Suamattomuus estää hyvät halut.
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Saksittuja

Kokosi:

Marja-Riitta Saastamoinen
Ajelin päivänä muutamana viitostietä.
Huomasin Siilinjärven kupeessa rautatiepysäkin nimeltä Pöljä. Tuli mieleen, että
onko Katainen, Urpilainen, Räsänen, Himanen ja kumppanit nousseet tältä asemalta junaan, kun kuuntelee heidän puheitaan ja tekojaan tuolta ”hiekkalaatikolta”.
Ohiajanut (Keski-Uusimaa 1.12.2013)
Savolaisten on aika saada tietää
Perussuomalaisten kansanedustaja Olli
Immonen on esittänyt maan hallitukselle
kirjallisen kysymyksen, jossa hän ehdottaa, että Suomessa ryhdyttäisiin tilastoimaan etnisiä ryhmiä.
On ryhdyttävä väestönlaskentaan, jossa
suomalaisten etniset identiteetit luokitellaan selvästi ja kaihtelematta. Savolaisten
on aika saada tietää, ovatko he eri palvelu- ja viranomaisyhteyksissä tekemisissä toisten savolaisten kanssa vai kenties
eteläpohjalaisten, pirkanmaalaisten vai
pohjoiskarjalaisten. Päivittäisessä kanssakäymisessä rotupiirteet ja murteet antavat
tästä seikasta usein vihiä, mutta liian usein
epäily kanssakansalaisten etnisestä taustasta jää arvailujen varaan.
Jos koti on arvoiltaan ja lähtökohdiltaan
vahvasti hämäläinen, on Turun rannikkoseudulta kotoisin oleva opettaja omiaan
aiheuttamaan hämmennystä lapsen arjessa.
(Kaarina Hazard, Iltalehti 18.12.2013,
myös lainaus AL:ssä 19.12.2013))
Virallisesti toisen polven savolainen
Olen espoolainen, itähelsinkiläinen,
valkoihoinen, nainen, toimittaja, puoliksi
suomenruotsalainen, toisen polven savolainen, koiranomistaja. Kaikkia näitä limittäin ja samanaikaisesti.
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Tilastokeskus alkoi viime vuonna pitää
kirjaa ihmisistä syntyperän mukaan.
Kukaan ei ole kutsunut minua savolaiseksi haukkumistarkoituksessa. Vielä.
(Pauliina Grönholm,
HS Nyt-liite 10.1.2014)
Pöljän päivän anatomia
Matti Heikkistä on monessa yhteydessä kuvattu hiihtäjäksi, joka tarvitsee menestyäkseen sen pöljän päivän.
Sellainen osui kohdalle kun Heikkinen
voitti 2011 Oslossa 15 kilometrin (p) maailmanmestaruuden.
Nyt toivotaan hartaasti, että Heikkisellä
olisi pöljä päivä myös 14. helmikuuta, kun
sama matka kilpaillaan Sotsin olympialaisissa.
Yleensä pöljä päivä tulee arvaamatta,
mutta Heikkinen on kokenut sen monesti
myös ihan arkisessa harjoittelussaan.
(HS 4.2.2014)
-Mummo ja mumma viitotaan samalla
tavalla. Viittomakielessä ei ole sellaisia
murre-eroja kuin puhekielessä.
Karo, maailman viisain elossa oleva
koira ymmärtää erinomaisesti viittomia.
Esimerkiksi ”istu” tai ”tule” toimivat aina,
kehuu Kauppinen koiran kielitaitoa.
(Liisa Kauppinen, YK:n ihmisoikeuspalkinnon saaja, AL 15.12.2013)
Mandelasta esitettyjä muistosanoja lukiessa ei voi välttyä vaikutelmalta, että
maailmasta poistui hyvä mies.
(Seppo Kononen, Savon Sanomien
artikkelitoimittaja, AL 12.12.2013
Atso Almila jatkaa kapujen kapuna
Kapellimestari- ja orkesteriprofessoriksi valittiin Panulan linjan takuumies.
Kapellimestari Atso Almila, 60, jatkaa
Sibelius-Akatemian kapellimestari- ja orkesterikoulutuksen professorina seuraavan viisivuotiskauden.
(HS 20.12.2013)

Karisma katosi
Kun Hanna Pakarinen lauloi koelauluissa kravatti kaulassaan Bon Jovia ja puhui Lappeenrannan murretta, kansa ihastui. Finaalijaksoihin mennessä lähes koko
Suomi oli asettunut jonkun Idols-tähden
taakse. Vieläkin muistetaan, kuinka laulutaidoistaan arvosteltu pohjoisen poika
Antti Tuisku vastasi tuomaristolle yhdessä livejaksoista.
-No ossoonhan mie laullaa, Tuisku ilmoitti.
Onko Idolsissa tänä vuonna karismaa?
Ei. Kuinka monelle semifinalisteista aukeaa ura musiikkibisneksessä? Korkeintaan
yhdelle.
(Anne Rask, Iltalehti 19.12.2013)
Multakurkku piruilee vielä kerran
Kyllä on ollut ikävä. Kuplettilaulaja
Jaakko Teppo on se ihminen, jota juuri näinä aikoina tarvittaisiin piruilemaan
pikkuisen kepuliherroille ja –rouville.
Harmi kyllä ”Ruikonperän multakurkku”
on pidätellyt äänijänteitään jo pitkään.
Multakurkku nähdään lavoilla vielä kerran – tosin keinutuolissa kunniavieraana.
Piruilut isketään kuultaviksi muiden artistien kautta Finlandia-talossa.
(Mari Koppinen, HS 24.11.2013)
Uskallan ennustaa ensi vuodelle:
Jyrki Katainen lähtee Brysseliin komissaariksi, mutta sotaveteraanit lyövät
hanttiin.
Sotaveteraanit eivät taistelleet viittä
vuotta siksi, että Suomessa on jälleen savolainen komissaari.
(Matti Pitko, AL 29.12.2013)
Jyrki Katainen vaatii iloisempia suomalaisia. Jos ilmeet eivät muutu, Katainen
hankkii iloisemman kansan Naurun tasavallasta, joka sijaitsee Isossa valtameressä.
(Matti Pitko AL 25.1.2014)

-On suuri rikkaus, että maakunnat
ovat Suomessa erimoisia ja että niissä
on omanlaisensa murteet. Muistan hyvin
70-80-luvulla, kun sain röykkiöittäin kirjeitä, joissa äidinkielenopettajat kirjoittivat, että lopeta tuo törkeä murteen puhuminen. Minun mielestäni olisi hienoa, että
murteet säilyisivät.
-Jos pohjalaista puhuu, naiset ottaa kolme askelta ennemminkin taaksepäin.
(Juha Mieto, HS 7.2.2014)
Luottamus tärkeää myynnissä
IICA fellow – Urpo Launonen
IICA (Institute of Instrumentation,
Control and Automation) on koko Australian kattava ammatillinen järjestö, joka
edustaa teollisuuden mittaus- ja automaatioalan kokeneita ja korkean tason ammattilaisia.
Melbournelainen businessmies Urpo
Launonen on ainut suomalainen ”fellow”
ja aktiivinen tässä IICA-järjestössä.
Urpo piti värikkään puheen paperi- ja
selluloosateollisuuden automaation historiasta viimeisen 30 vuoden ajalta.
Jokaisen piti myös kertoa joku humoristinen tarina alalta, ja Urpo kertoi seuraavan:
Kerran Urpo antoi asiakkaalle Suomessa kymmenen vuoden takuun, kun asiakas
epäili erään laitteen toimintaa. Oltiin Suomessa juhlimassa kauppoja ravintolassa
Inkeroisten klubilla asiakkaan kanssa joskus 1991 ja hauskaa oli. Koska asiakas
vieläkin loppuillasta epäili laitetta, kaivoi
Urpo rahasetelin lompakostaan ja kirjoitti
siihen että 10 v takuu.
Vuosia meni ja ei asiaa enää muisteltu.
Lähes 20 vuotta myöhemmin yhtenä perjantai-iltana asiakkaan kaveri soitti läksiäisjuhlistaan Suomesta, että hänellä on
yksipaperi, jonka haluaisi palauttaa. Urpo
vastasi, että arvaan, mikä paperi se on. Ja
hän sai sen pian kuriirilla takaisin.
Siinä tarina ystävyydestä asiakkaan
kanssa, mikä kestää vuosikymmeniä, jos
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on luottamusta ja tekee asiat oikein.
(Suomi Newspaper 12.12.2013
Australiassa. Urpo Launonen on
Savon kielen seuran jäsen.)
Niinistö on puhunut myös rasismista.
Vepan baarissa kuulinkin aamulla, että
Ikaalisissa on syyllistytty etnisiin puhdistuksiin. Hannus (nimi vaihdettu) vietiin
Kylpylän saunaan.
(Matti Pitko, AL 4.1.2014)
Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat onnellisia. Siksi perustimme
Vepan baariin Onnenpekka-palvelun. Itella tuo baariin kadonneet miehet jopa kotiovelle. Tässä tarjouksiamme:
Herra C: Kyseessä on savolainen, josta
vastuu lankeaa vastaanottajalle. Erikoistarjouksessa vähän käytettyjä iisalmelaisia, Rothin sukulaisia. Savolaisen saa
myös kokoon taitettuna ja osina. Kaukosäätö.
(Matti Pitko, AL 4.1.2014)
Selkärangaton viikko
Jyrki Katainen lupasi vastata puhelimeen, jos häntä pyydetään EU:n puheenjohtajaksi. Hallituksesta katoavat loputkin
voimat, kun pääministeri vain päivystää
puhelinta.
Koneen omistaja Antti Herlin sanoi
teollisuusseminaarissa, että Kataisen hallitus on kaikkeen syyllinen.
Ensi viikolla eliitti kokoontuu päiväkotiin. Jyrki Katainen puhuu kakaraseminaarissa potkuhousuissa.
Jyrki Katainen on fantastinen, mutta
hallitus on kakarahallitus, joka vain istuu seminaareissa, kun tarvittaisiin kovia
päättäjiä. Siis sellaisia yrmyjä kuin Paavo
Lipponen ja Sauli Niinistö.
Lipponen puhuu vaikka Kiinan keisarin
kanssa ilman lupaa, mutta Päiviään Paavo
kutsuu rakkaakseen. Kun ei muista enää
Päivin nimeä.
(Matti Pitko, AL 18.1.2014)
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Personal trainerista halutaan ammattinimike. Kävisikö Peräkylän Raineri?
(Matti Pitko, AL 27.1.2014)
Vanha kansa ennusti mateen maksasta
tulevan kesän sään. Jos maksa oli kirjava,
kesästä tuli sateinen.
(Matti Pitko, AL 27.1.2014)
Savon murteella vokottelevalla paras
vienti
Kumppaninvalinnassa murteella on
merkitystä. E-kontakti-sivuston mukaan
seksikkäin on savon murre.
Sivuston kyselyyn vastanneista 20 prosenttia piti savon murretta seksikkäimpänä, kakkossijalle nousi pohjanmaan murre. Kolmas oli Lapissa puhuttu murre ja
Tampereen seudun murre neljäs.
(AL 4.1.2014)
Savon kieli on tutkimuksen mukaan
seksikkäin murre. Tässä malliksi: ”Meijjän kylällä se olj ennen vanahaa sivvee
opettajatar. Kaapassakaan se ei pyytännä
kananmunija vuan kanantavaroeta.”
Pohjalaismurre on toiseksi seksikkäin
kieli. Lapualainen ökytalon poika kosii
romanttisesti: ”Voisiks sää ajatella makaavas joskus meirän sukuhauras.”
(Matti Pitko 6.1.2014)
Tutkimuksen mukaan Savon murre
on Suomen seksikkäin. Totta, savolaisen
kanssa suudellessa menee kielikin solmuun.
(Jorma Pokkinen, AL 13.1.2014)
Suomalaiset puhuvat yhä hämäläisemmin
Suomen puhekieli hämäläistyy, väittää
Liisa Mustanoja Tampereen yliopistosta.
Yksi syypää on Pikku Kakkonen.
Murteet ovat tasoittuneet. Puhekieltä muokkaavat monet asiat, mutta sen
murrepohjainen uudistuminen on nimenomaan hämäläistä. Yksi syy tähän on se,

että hämäläismurteen nuotti on tasainen ja
neutraali. Se ei ole kiekuvaa turkulaista,
ei nopeatempoista karjalaista eikä leveää
savolaista.
Hämäläismurteen vaikutus on havaittu
parhaiten jälkitavun i:ttömyydessä: punanen, semmonen, kirjottaa. Tämän leviäminen on jo lähellä päätepistettä. Toinen
oikeneminen: maitoo, euroo.
Pohjalaismurteiden ylimääräiset vokaalit ja h:t – lehemä, mennähän – muuttavat
paljon enemmän puheen rytmiä.
Kaikki hämäläinen ei ole yleistymässä,
ei esimerkiksi d:n korvaaminen r:llä: lähretään, yhreksän.
(HS 15.2.2014)
Tässä näyte Savon seksikkäästä murteesta:
-Mitenkä nuo nuapurin lapset on kaekki
niin musikaallisia? – Mitenkä ee oes. Kun
isä on torvi ja äet on kirree kuv viulun kiel.
(Matti Pitko, AL 17.2.2014)
Murreryhmä otti siivet alleen
Facebookissa on ollut Tampereen murreryhmä vasta vähän yli kolme viikkoa,
mutta se on saanut tuulta purjeeseen heti
alkumetreillä. Jäseniä on jo liki 1 500.
Murreryhmästä on kiittäminen Niemelän Jaria, joka pisti sen pystyyn Jaakko
”Jaska” Jauhiaisen kanssa.
(AL MORO 27.2.2014)
Voe mavon silimä, jos Toljanteri loppuu
Joulunaikaan tunsi saavansa Yle-verolle vastinetta. Meidän perheessä tuijoteltiin
ahkerasti Tonttu Toljanterin joulukalenteria. Leikkihuoneesta kuuluu puhetta, kun
kaksivuotias sättii leluaan: Voe mavon silimä. Sanonta on suoraan Tonttu Toljanterin suusta.
Toljanteria näytellyt Kunto Ojansivu on suomalaisille tontun arkkityyppi.
Viänänen eli kuopiolainen partiotonttu
(Erkki Teittinen) on sellainen savolaisen

ihmisen perikuva, että häntä on vaikea
katsoa nauramatta. Samalla Viänänen oli
parasta mahdollista mainosta Kuopiolle ja
Savolle. Lupsakka tonttu ei jättänyt ketään
kylmäksi.
Harmi että vuosi 2013jäi Toljanterin
viimeiseksi. Ylen kertoman mukaan näin
tapahtuu.
Jos yhden uudenvuoden toivomuksen
voisi esittää, se olisi, että Tonttu Toljanteria ei lopetettaisi. Kukas sitten opettaa perheen pienimpiä kiroilemaan sievästi? Voe
mavon silimä, jos sarja tosiaan lakkaa.
Voe kehvatsun mavon silimä.
(Antenni; Kari Angeria, SS 2.1.2014)
Minna Canth on pop pop-upissa
Kuopion kaupunginteatterin kulttuurikahvila perustaa pop-up-kahvilan Helsingin Lasipalatsin tiloihin. Kahvilassa keskustellaan Kuopion teatterin päivänä 26.1.
aina ajankohtaisista Minna Canthista, Maria Jotunista ja Helene Schjerfbeckistä.
Nythän on meneillään Ulrika Wilhelmiina Johnssonin eli Minna Canthin
170-vuotisjuhlavuosi. Canthista puhuvat
Outi Vuorikari, Suvi Ahola ja Heini
Tola.
(HS 20.1.2014)
Minna, aina ensimmäisenä
Eikö ole hieman outoa, että vain kahdeksan ensimmäistä elinvuottaan Tampereella asunut Minna Canth on Moron
äänestyksessä kaupunkilaisten mielestä
Tampereen kautta aikain vaikuttavin nainen?
-Ei minusta, sanoo Canthin ja tämän
läheisten elämästä juuri kirjan kirjoittanut
tutkija, kirjailija Tarja Lappalainen.
-Minna Canth oli hyvin monella tavalla
paljon aikaansa edellä. Ja juuri Tampereella Ulrika Wilhelmiinasta tuli Minna, aivan
oma itsensä.
Gustaf-isä eteni työnjohtajaksi Finlaysonilla ja sai siirron Kuopioon Tampereen
lankatehtaan johtajaksi. Se tiesi muuttoa
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Savoon. Minna oli tuolloin 8-vuotias. Isä
piti kiinni Minnan koulutuksesta ja tyttö
lähti Jyväskylän seminaariin.
(Matti Kuusela, AL 31.1.2014)
Minna Canthista on tehty ainakin yksi
elokuva, se on tosin aika vanha. Se käsitteli Minnan ja suomalaisen teatterin uranuurtajan Kaarlo Bergbomin yhteistyötä ja
ystävyyttä.
(Nimimerkki Keski-iän isoäiti,
AL 3.2.2014)
Miten tavallinen Kansalainen pärjää
Cheekin valtakaudella?
Suomirap-genren ylimpänä auktoriteettina toimii tietysti Cheek. Yksi lupaavimmista nimistä on perjantaina toisen levynsä julkaissut Tapani Kansalainen.
Kuka: Savosta kotoisin oleva, Tampereella asuva rap-artisti ja –tuottaja. Oikealta nimeltään Vesa Tamminen.
Häh: Hulvaton Tapani Kansalainen
–taiteilijanimi syntyi sen pohjalta, että
Tamminen on räpännyt aikoinaan englanniksi nimellä John Cityzen. ”Se oli luonteva käännös”, hän selvittää.
(AL 20.1.2014)
Kielioppivirheet eivät ole kielen tasaarvoa. Ne ovat useimmiten vain kielioppivirheitä. Tämä ei tietenkään tarkoita
sitä, että murteet ja slangit olisivat huonoa
kieltä, päinvastoin. Ne ovat kieltä mehukkaimmillaan, kuten myös orientin nuotilla
ja nopeudella puhuttu suomi.
(Jari Tervo, Seura nro 7/2014)
Nauraminen on terveellistä mutta ei
vaaratonta
RISKIT.
Nauru pidentää ikää, sanotaan. Ja pitkälti tämä pitääkin paikkansa. Tuoreen
brittitutkimuksen mukaan joissakin tapauksissa nauru voi kuitenkin olla haitaksi.
Tutkimuksen mukaan nauru vähentää
vihaisuutta, ahdistusta, stressiä ja masen-
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nusta.
Naurun synkempi puoli on sen haittavaikutukset kuten astmakohtaukset, huimaus, pääkivut, leukojen sijoiltaan meno,
virtsankarkailu sekä kaatuilu, vatsatyrän
ulostyöntyminen ja pahimmassa tapauksessa sydämen ja henkitorven repeäminen.
DUODECIM
(AL 9.1.2014)
Uudissanat 2013 Teknologia ja ruokatrendit synnyttävät sanoja
Baarihyppely, hallintohimmeli, hipaisukortti, hulailu, hyönteissyönti, jauholeipomo, joustokaukalo, kännykkäparkki,
laikata, mentalisoida, mimmikirjallisuus,
muistohuone, nyhtöpossu, oleskeluyhteiskunta, protaus, pätkäpaasto, rahakoira,
seisomapöytä, sirkkapatukka, sote, tiedonharavointi, tietovuotaja, täpätä, valuvika,
villiuinti, vlogi ja yt.
Kokosi Riitta Eronen kielitoimiston
sanakirjan toimituksen kanssa.
(Kooste, HS 9.1.2014)
”Alkaa tekemään” sai pasmat sekaisin
Suomen kielen lautakunta on hyväksynyt alkaa tekemään –muodon yleiskieleen.
Lautakunnan päätös v. 2004 sai Kielitoimiston sanakirjaan merkinnän ”puhutussa
kielessä myös ´alkaa tekemään´”.
Yksi kielenhuollon tärkeimmistä periaatteista on se, ettei normitettu yleiskieli
saa etääntyä vallitsevasta puhekielestä liiaksi.
Alkaa tekemään -muotoa käytti jo
Mikael Agricola ja muodolla on ollut
lännessä hyvin vahva murre-edustus.
Yleiskieleen päätettiin kuitenkin valita
itämurteinen alkaa tehdä.
(Ville Eloranta, HS 6.2.2014)
Virkakielipulputus jatkuu
Onhan pitänyt ihan hallintolain voimalla jyristä, ettei virkakieli saa olla epäasiallista, saati asiatonta.
Olisipa keskuudessamme yhä pakinoitsija Olli, Uuden Suomen Väinö Nuorteva.

Hän rakasti byrokraattien keksimiä nimityskummajaisia.
Tässä Ollin pakinasanastoa
viime
vuosisadan puolivälin paikkeilta: varatalousosajärjestelyhallitus,
tonttietuoikeusluovutusperuutus, punnitusmittaustarkistustoimikunta, muutosasian yleinen
päätöstenjakelutoimisto…
(Jyrki Pietilä, AL 19.2.2014)
Olen jo oppinut, että twitteriä kannattaa

käyttää kansainvälisten uutisten, kolumnien ja artikkeleiden lukemiseen sen sijaan,
että huutelisi tyhjyyteen omia kuulumisia.
(Kirjailija Minna Lindgren,
KMV-lehti 27.1.2014)
Stadilainen ja savolainen talitintti istuivat puussa. Stadilainen lauloi titityy,
titityy, titityy. Savolainen vastasi hetken
päästä: No titipä hyvinnii tyy.
(AL Moro 9.1.2014)

Elokuvakerho Hopeatähden kevätkausi
on jo pitkällä, mutta nähtävää vielä on

S

uositun elokuvakerhon kevät on eurooppalainen. Alkuvuodesta on jo katsottu Timo K. Mukan klassikkoteosta Maa
on syntinen laulu. Helmikuussa valkokankaalla projisoitiin Joachim Rønning ja Espen Sandberg ohjaamassa KON-TIKI, ja
maaliskuussa oli vuorossa Yaron Zilbermanin ohjaama A Late Quartet (Englanti
2013).
Maaliskuun toinen esitys Viimeinen
rakkaus, esitetään tiistaina 25.3. Hetkestä,
jolloin Pauline (Clémence Poésy) ojentaa
Matthew Morganille (Michael Caine) auttavan kätensä bussissa, alkaa yksinäisen ja
elämäänsä väsähtäneen Morganin matka
kohti onnellista elämää.
Huhtikuussa vuorossa on JAHTI (ti.
15.4.), yhteistyössä Ikääntyvien yliopiston kanssa. Jahdin esityksen vieraaksi saadaan filosofi, kirjailija Torsti Lehtinen.
Thomas Vinterbergin ohjaama tanskalainen elokuva on vuodelta 2012. Pääosissa
esiintyvät Mads Mikkelsen, Thomas Bo
Larsen, Annika Wedderkopp, Lasse Fogelströmja Susse Wold.
Jahti on mestariteos, joka panee pohtimaan, onko yhteisö ”aina oikeassa”. Entä
sitten, kun se on väärässä? Lapsia on suojeltava. Kuka suojelisi aikuista? Jahti on
saanut lukuisia kansainvälisiä elokuvapalkintoja, mm. Cannesin elokuvajuhlat: pa-

ras miespääosa. Pohjoismaiden neuvoston
elokuvapalkinto 2013: paras pohjoismainen elokuva.
Kirjailija, FM Torsti Lehtinen (s.1942)
on julkaissut runsaat 30 teosta: romaaneja, runo- ja aforismikokoelmia, näytelmiä,
esseitä ja filosofisia teoksia. Hän on tutkinut eksistenssifilosofiaa ja suomentanut
mm. Søren Kierkegaardin tuotantoa.
Toukokuussa (ti 6.5.) hypätään legendaarisen ranskalaisnäyttelijättären Catherine Deneuven matkaan. Ranskalainen
Bettien matka on hurmaavaa ”road movie” Bettiestä, entisestä Miss Bretagnesta.
Ohjaaja on Emmanuelle
Gerard Garouste. Viime vuonna 70
vuotta täyttänyt Deneuve säteilee entiseen
tapaan ja väläyttää myös komediennen taitojaan. Draamaa parhaimmillaan.
Hopeatähti on kaikille avoin, erityisesti
seniori-väestölle suunnattu elokuvakerho,
jonka esitykset ovat päiväsaikaan klo 13.
Ohjelmiston suunnittelu: toimittaja Ritva Kolehmainen ja toiminnanjohtaja Saija
Nissinen. Kerhonvetäjänä toimittaja Ritva
Kolehmainen.
Esitykset ovat Kino Kuvakukossa Kuopiossa os. Vuorikatu 27.
Liput: suoraan ovelta. Liput 6 €. Ovet
avataan n. ½ tuntia ennen esitysten alkua,
esitykset alkavat klo 13.
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Ylä-Savon seurasta kuuluu kummia:

Puheenjohtaja Pulli vetäytyy
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Kyllä tästä iästä on hyötyäkin. Voi elää
ja harrastaa mitä tykkää. Toivoa vaan pitää, että terveyttä ja jaksamista piisaisi ja
saisi edelleen nauttia perheen ja ystävien
seurasta. Onneksi meillä on tämä mukava
seura, jossa voimme muistella kotiseutuamme ja ystäviämme. Oekeen mukavoo
kevväättä Teelle.
Kaeja

Kaijan tietovisa
Ylä-Savon seurasta:
1) Milloin Iisalmesta tuli kaupunki?
2) Milloin Lapinlahden
kunta perustettiin?
3)Kauanko Varpaisjärvi toimi
itsenäisenä kuntana ennen
Lapinlahteen liittämistä?
4) Minä vuonna Sonjärven
kunta perustettiin?
5) Minä vuonna Kiuruvesi
muuttui kaupungiksi?
6) Milloin Pielavesi erosi
Iisalmen seurakunnasta?
7) Milloin Vieremä aloitti
itsenäisenä kuntana?
8) Milloin perustettiin Keitele?
9) Entäpä milloin Rautavaara perustettiin?
10)Kuka on säveltänyt, sanoittanut Savolaisen laulun? )Milloin
ja missä se sai kantaesityksensä?
Montako säkeistöä siinä on?
Tietovisan vastaukset
1) 24.10.1860 2) 1874 3) 100 vuotta 4)
1922 5) 1993 6) 1830 7) 1922 8) 1879 9)
1879 10) sanoitus A. Oksanen, sävellys Karl
Collan. Kantaesitys 9.12.1852 Ravintola
Kaisaniemi. 11 säkeistöä. Se on Suomen ensimmäinen maakuntalaulu

Ote puheenjohtaja Kaija Pullin kirjoituksesta seuran Pihlajanlehti-lehdessä.
Seuramme 43. toimintavuosi alkoi ja
7. puheenjohtavuoteni ja 14. vuoteni seuran johtokunnassa. Ensi lokakuun lopussa
olen päättänyt lopettaa yli 40 vuotta kestäneen työurani. Kyllä ihan saavutankin
oikean eläkeiän ensimmäisen etapin.
Minusta on aika ikävää, että eläkeläiset
ajatellaan yhteiskunnan luopioiksi. Olemme tehneet pitkän työrupeaman. Varsinkin
se sukupolvi, joka sota-ajan jälkeen rakensi tämän maan lähes tyhjästä, ansaitsee
kyllä kaiken kunnioituksen. Meidän länsimainen, ahneen ihmisen näkökulma on
laittaa raha kaiken tärkeimmäksi asiaksi.
Rahalla ei saa fyysistä terveyttä, psyykkistä mielenterveyttä. Toki rahalla saa
apua moneen asiaan ja sitä ilmankaan ei
voi olla.
Pitkän uhrautuvaisen uran tehneet työntekijät laitetaan työelämän loppupuolella hanttihommiin ja aletaan ”vihjailla”
eläkkeelle lähtemisestä. Ei osata käyttää
hyödyksi sitä kokemusta, mitä heillä on.
Samat virheet toistetaan vain siksi, ettei
voida kysyä ”vanhoilta fossiileilta mitään”. Luullaan, että he eivät ymmärrä tätä
nykyistä teknologiaa.
Kyllä me vanhatkin ymmärrämme.
Työn tekee edelleen ihminen, joka osaa
ajatella ja osaa käyttää kokemusta hyväkseen. Olen itsekin ollut nuori työuraani
aloittaessani. Silloin ihan mielellään neuvottiin, jos joku apua tarvitsi. Nyt ei ole
aikaa eikä halua neuvoa eikä opettaa. Meidän pitää alkaa vaatia kunnioitusta. Ehkä
me olemme liian kilttejä. Suomalainen
yhteiskunta kaipaisi idän viisautta, jossa
kunnioitetaan ikäihmisiä ja osataan hyödyntää heidän kokemuksiaan.
En halua mustamaalata ikäkysymystä.

Savon nainen 2014 kahdelle

J

o viitenätoista Kansainvälisenä naistenpäivänä Kuopion II Zonta-kerho on
nimennyt Savon naisen. Ne ovat olleet
hyviä valintoja: edelläkävijöitä ja huippuosaajia savolaisessa ympäristössä.
Tämänvuotisesta Savon naisen 2014
valinnasta saa aiheen todeta ”Vihdoinkin jo oli aikakin!” Sirkka Sinkkosen
valintaa on lykännyt, koska tähän saakka
hän on ollut etsimässä ehdokkaita. Nyt
toimikunta otti valinnan itselleen, ja poikkeavasti tunnustuksia annettiin kaksi.
Professori Sirkka Sinkkonen nimitettiin
tasa-arvon puolestapuhujana ja naisille
merkittävän yliopistokoulutuksen kehittäjänä.
Huippu-urheilija Marjaana Heikkinen
puhuu vammaisten tasa-arvoisten liikuntamahdollisuuksien puolesta ja esimerkillään näyttänyt miten sisulla ja valmennuksella pystyy nousemaan maailman kärkeen.

Meriittiä riittää molemmilla
Savon naisten meriittejä voisi luetella
pitkään. Sirkka Sinkkonen on usein ollut ensimmäinen ja ainoa sukupuolensa
edustaja. Hän oli Kuopion korkeakoulun
ensimmäinen naisprofessori alkaen vuodesta 1974, aluksi suunnitteluprofessori ja
sitten terveyden ja sairaanhoidon hallinnon (nyk. terveyshallintotiede) professori
ja yliopiston vararehtori. Hän on hoitotieteen, terveyshallintotieteen ja terveystaloustieteen koulutuksen käynnistäjä Suomessa. Uran upeimpia hetkiä oli, kun hän
sai vihkiä alan ensimmäiset tohtorit Kuopion yliopiston ensimmäisessä promootiossa 1982.
Kuopiossa muistetaan myös hänen johdollaan järjestetyt Minna -symposiumit
1970-luvulla. Päätöksentekijänä hän on

Savon naiset 2014 Sirkka Sinkkonen ja
Marjaana Heikkinen.
mm. Suomen Akatemiassa, asiantuntijana WHO:ssa, Euroopan neuvostossa ja
EU:ssa sekä lähempänä Kuopion kunnalliselämässä.Sirkka Sinkkosen vaikuttavasta urasta ilmestyy elämänkerta syksyllä.

Olympiakulta haaveena
Marjaana Heikkinen on koulutukseltaan mielenterveyshoitaja ja diakonissa,
mutta parantumaton sairaus muutti elämän
suunnan. Leikkauskomplikaatio 2008 vei
vasemman puolen toimintakyvyn eikä
kuntoutumisesta annettu paljoa toivoa.
Päästyään kuntoutuksen alkuun hän innostui nuorena harrastetusta keihäänheitosta
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ja kuulantyönnöstä. Lontoon paraolympialaisista 2012 tuli pronssia keihäänheitossa, kuulassa 4. sija. Vuonna 2012 tuli
MM-hopeaa keihäänheitossa, EM-hopeaa
keihäässä ja pronssia kuulassa.
Marjaana Heikkisen tähtäimessä on
mitali Rion olympialaisissa, apuna henki-

lökohtainen valmentaja ja aviomies. Nyt
olympiamitalisti käy taistelua, että Kuopio
–halliin rakennettaisiin hissi, joka auttaisi,
paitsi hänen myös vammaisten ja ikäihmisten kuntosaliin pääsyä.
Teksti ja kuva: Eila Olikainen

Kirjeenvaihtajamme Aune ja Azoreilla

Saaret kuuluvat Euroopan unioniin

A

zorit on Atlantilla sijaitseva Portugalille kuuluva autonominen
saariryhmä. Se sijaitsee
1500 km päässä Lissabonista Pohjois-Amerikan
rannikolla. Osana Portugalia Azorit kuuluvat Euroopan unioniin.
Pääkaupunki on Ponta
Delgata, jonne lomavietäjät ohjataan Atlantin ylityslennoillaan. PontaDelgata on myös oivallinen
Kieliseuramme ja Aakusti -lehden tukija Aune Räsänen
etappi pitkänmatkan pur- lähetti lehdellemme lehtileikkeen (v.2000), joka kertoo
jehtijoille. Viehättävässä hänen esikoisromaaninsa “Iäksi sitoutuneet” luovuttamivenesatamassa tapaa sy- sesta Kuusalun kirjastoon. Lahjoitus sai näkyvää huomiota
vänmeren kalastajia, del- sikäläisessä maakuntalehdessä.
fiinejä, valaita ja merikilpikonnia bongaamaan saapuneita turisteja. vesiputouksilla, mutta myös saaren pohAzorit koostuvat yhdeksästä tuliperäi- joisella maanviljelys- ja karjankasvatussestä saaresta. Ihmiset ovat ystävällisiä, il- alueella.
mapiiri rauhallinen ja kiireetön. Luonnon
Vuokrasimme auton muutamaksi päiluoma on suurta, ihmiskäden jälki pientä, väksi ja liikuimme Sao Miguelin jyrkkäsievää ja historiallista.
vuoristoisilla teillä, jossa tee- ja viinivilPääkaupungissa Ponta Delgatassa tu- jelykset peittivät pengerretyt rinteet tilkristi saa osakseen kaipaamansa palvelun. kutäkin tavoin. Anna-tytär olikin taitava
Vuonna 2013 huhtikuussa matkasimme ajaja, vaikka sakea sumu yllätti mereltä.
perheryhmänä Kuopiosta lomamatkalle Isä-Jarmo luki karttaa ja matkanteko onAzoreille; Jarmo-isäntä, Anna-tytär, hä- nistui hyvin kolmena päivänä. Saaren
nen 5-vuotias poikansa Konsta ja allekir- menneisyys ja nykyaika tulivat tutuiksi.
joittanut.
Aune Räsänen,
Viikon sisällä ehdimme nähdä ja kokea
Vehmersalmi
paljon uutta delfiiniretkellä, vuoristossa,
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Savon kielen seura r.y
toimintakertomus 2013

A

lkaneella uudella vuosikymmenellä, 31. toimintavuonna Savon kielen seurassa ei ehditty lepäillä laakereilla, vaan tartuttiin ripeästi eteen tulleisiin
haasteisiin.
Savolainen sanataide koki menetyksen
kunniajäsenemme, kotiseutuneuvos Unto
Eskelisen poismenon kautta 20.1.2013.
Seura käynnisti hankkeen hänen kirjallisen tuotantonsa tallentamiseksi digitaaliseen muotoon sekä kirjaksi.
Savon murremestaruuskilpailu ja murretori nostivat esiin uusia kykyjä kuluneenakin vuonna. Seuran isännyydessä
järjestettiin yhteistyössä Iisalmen kaupungin markkinointiosaston kanssa Suomen
Heimot ry. murteella puhumisen Suomenmestaruuskilpailu Koljonvirralla Iisalmessa.

Hallitus
Seuran hallitus on kokoontunut kahdeksan kertaa: 14.2., 23.3., 22.4., 27.5., 18.6.,
1.8., 16.10. ja 9.12. Kokouspaikkoina
ovat olleet Savon Sanomain neuvotteluhuone, Kuopion pääkirjasto sekä Unto ja
Ulla Eskelisen koti.
Hallitukseen ovat kuuluneet varsinaisina jäseninä
Osmo Hänninen
puheenjohtaja, Ritva Kokander varapuheenjohtaja, Eila Ollikainen sihteeri,
Raija Uhlbäck rahastonhoitaja, jäseninä
Anna-Liisa Happonen, Seppo Kononen,
Jukka Lappalainen, Teuvo Laakkonen,
Jari Känninen, Leo Puurunen, Veijo
Martikainen ja Tuula Ollila, varajäseninä
Heikki Hiltunen, Eevariitta Jäntti, Pertti
Pasanen, Jouko Kröger, Marja-Riitta
Saastamoinen, Risto Lappalainen ja Matti
Väisänen.

Savon murremestaruuskilpailu, Kuopion murretori
Vuosikokous pidettiin 23.3. Kuopion
pääkirjaston luentosalissa, osanottajina 18
jäsentä, kokouksen puheenjohtajana Risto
Lappalainen. Käsiteltiin sääntömääräiset
asiat. Kokouksen jälkeen pidetyssä Savon
murremestaruuskilpailussa titteliä tavoitteli viisi kilpailijaa, heistä varkautelainen
Lauri Andersin esitti kotikaupunkinsa
kirjailijan Varma Niirasen tekstejä mestaruuden arvoisesti. Kilpailun veti Risto
Lappalainen, tuomareina Auli Poutiainen,
Marjatta Miettinen ja Jari Känninen.
14. Kuopion murretori pidettiin 15.20.7. satamatorilla, yhteistyössä Taidetori
2013 kanssa. Viikon mittaisen päiväohjelman oli koonnut ja juonsi Seppo Kononen,
paitsi lauantaina Aapeli Rummukainen eli
Veikko Huuskonen. Kuopion kaupungin
hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan
edustajana viikon avasi Pekka Niiranen.
Satamatorin lavalla vieraili esiintyjiä eri
puolilta Savoa, niinpä kansanedustaja
Seppo Kääriäinen kertoili kaskuja parlamentista ja arkkitehti Heikki Tegelman
opettajastaan Kalle Väänäsestä Viipurissa.

SM-murteita Koljonvirralla
Murteella puhumisen SM-kilpailuun
27.7 Iisalmessa, Koljonvirta Camping,
osallistui 11 kilpailijaa Suomen Heimot
ry:n jäsenyhdistyksistä Etelä-Pohjanmaalta, Savosta, Kainuusta ja Rauman seudulta. Arvovaltaiseen tuomaristoon kuuluivat
Marjatta Palander, Auli Poutiainen, Jouko
Pennanen, Esa Laukkanen, puheenjohtajana Seppo Kononen; kilpailun juontajina
Marjatta Miettinen ja Olavi Rytkönen.
Leppoisassa kesäillassa Koljonvirta
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Campingin pihapiirissä ohjelmasta nautti 300 hengen yleisö. Henkilökohtaisen
Suomen mestaruuden voitti Savon edustaja Lauri Andersin,
joukkuekilpailun
Etelä-Pohjanmaan joukkue (Aino MäkiKaukola, Eero Peltoniemi, Eila Hautaaho). Kiertopalkinto Talonpojan aurinko
matkasi kahdeksi vuodeksi Kauhavalle.

Unto Eskelisen
kirjallinen aineisto
Unto Eskelisen (1921-2013) kirjallinen
tuotanto kesti yli kuusi vuosikymmentä.
Hänen runojaan ja kirjoituksiaan julkaistiin lehdissä ja juhlarunoina, mutta vain
parissa pienessä runojulkaisussa.
Seuran hallituksessa heräsi ajatus
muistokoelmasta, mikä vaatisi paperille
talletetun aineiston digitaaliseen muotoon kirjoittamisen. Ulla Eskelinen antoi
seuralle lainaksi em. tarkoitusta varten
yhteensä 23 kansiota tai vihkoa tekstejä.
Seura anoi Olvi-Säätiöltä Unto Eskelisen
kirjallisen aineiston digitaaliseen muotoon
kirjoittamista ja käsittelyä varten apurahaa ja saikin tarkoitukseen 10 000 euroa.
Suomen kielen opiskelijat Anniina Pellikka ja Laura Tuomainen lajittelivat ja
kirjoittivat 1.6.-31.7.2013 noin 3500 runon yms. aineiston digitaaliseen muotoon,
jossa se supistui noin 1735 runoon.
Lehtori Katri Ahokas toimitti 1.9.1.12.2013 runoista 300 runon käsikirjoituksen. Vielä tarvitaan kuvitusta ja painotyön toteutus. Toimikuntana hanketta vie
eteenpäin Seppo Kononen pj, Ritva Kokander, Tuula Ollila, Risto Lappalainen,
Erkki Ryynänen ja Ulla Eskelinen.

Osallistuminen
Pohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten
liiton hallituksessa edustajana on Ritva
Kokander. Liiton 10-vuotisjuhlaan Kuopiossa 9.12. osallistuivat Eila Ollikainen,
Osmo Hänninen ja Marja-Riitta Saastamoinen.
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Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa Seinäjoella 8.-11.8. oli edustajana
Eila Ollikainen. Hän kuului Suomen Kotiseutuliiton valtuustoon Pohjois-Savon
edustajana 9.8.2013 asti.

Aakusti Nettisivut Arkisto
Jäsenlehti Aakusti (25. vsk) ilmestyi
neljä numeroa. Lehden taittaa Jukka Nykänen. Lehti postitetaan jäsenistöllejäsenetuna.
Nettisivustoa www.savonkielenseura.fi
päivittää Eero Mantere. Linkki Aakustiin
löytyy myös mielipide-, kulttuuri- ja tiedelehtien Kultti ry:n www.kultti.net.
Seuran arkisto on vuokratilassa MLL:n
Järvi-Suomen piirin vapaaehtoistoiminnan tiloissa (ent. pankkiholvi) Kasarmikadulla.

Jäsenistö
Seuran jäsenmäärä oli 269 jäsentä,
joista ainaisjäseniä 29 ja 1 kunniajäsen.
Uusia jäseniä saatiin 10 ja erosi 12.
Kuluneen vuoden aikana poistuivat
kuoleman kautta Unto Eskelisen lisäksi
kulttuurivaikuttaja, professori Kai Laitinen, murretorin aloittaja, insinööri Veikko Nissinen ja agronomi Marja Linnove.

Suomen Heimot ry.
Suomen Heimot ry. edustajat kokoontuivat Koljonvirralla 27.7. Heimoyhteistyön tavoitteeksi otettiin karjalaisten ja
Meän kielen edustajien saaminen mukaan
järjestöön.
Seuraavat kokoontumiset Kajaanissa
Eino Leino-talossa ovat Kajaanin runoviikolla 5.7.2014 sekä 4. tai 5.7. 2015
murre SM-kisoissa.
Kisojen järjestämisvuorossa on Elias Lönnrot-seura. Suomen Heimot ry.
puheenjohtaja jatkaa Osmo Hänninen,
varapuheenjohtajana Lasse Lyytikäinen.

Vuoskokkoos ja Savon
murremestaruuskilipaelu
Murremestaruuskilipaelu pietään
29.3. puolilta päevin (klo 12.00 )
Pohjois-Savon liiton maakuntasalissa
Sepänkatu 1:ssä 2 krs.

Ensin pietään
Savon Kielen Seura ry:n
vuosikokous
kymmeneltä (klo 10.00) ja
käsitellään siäntöen miäreemät asijat ja sen piälle
ryypättään kokkooskahvit.

Sitte ite kilipaelusta
Murremestaruuskilipaelussa tuasj kysytään savolaesta puhetaetoo.
Kilipaelu on avoin kaekille kansalaesluottamusta naattiville
murteen puhujille. Osallistuva voep muillakii murteilla kun savoks,
er juttu vuan on pärjeekö. Tarkotus on löötee luontevia murteen
puhujia, ei niinkään ulko- ja sisälukijoita, vaekka taetohan se on sekkii.
Kilpaelu käävään kahessa osassa. Ensmäeseks jokkaisella kilpaelijalla
on neljän (4) minnuutin puhheenvuoro itekunniin ihtesä etukätteen
valihtemasta ja valamistamasta aeheesta. Tyylj on vappaa.
Toesessa osassa tuomaristo, jossa on kokeneita murteen tulikihtijoeta,
huastattaa kilipaelijoita, mistäpähä aeheesta hyväks näkköövät.
Tavotteena on luonteva murteellinen puheilimasu, eekä mikään
sisäluku.Tuomariston parraaks arvioema puhuja suap

Savon murremestarin arvon!

Tervetulloo kilpailijat ja ylleisö muakuntaliiton juhlasalliin huastamaan
ja kuuntelemmaan laavantaena 29.3. klo 12. Kilipaelijoehin passoes
ilimottautua etukätteen seoran sihteerille Ollikaisen Eelalle puh. 044
2757442 tae 017 2822250. Ilimottaatua voep myös kilipaelupaikalla
viimestään puol tuntia ennen kissoo.

6.2.2014 /EO
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– Mitteepä teit kesälomalla?
– Ens’mäesen viikon alottelin joutenolloo, kaks viikkoo olin jouten
ja viimesen viikon lopettelin joutenolloo.
R.T. (PIEKSÄMÄKI)

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