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Ei savon murre rohvessyöriäkään pa-
henna. Suomen ja erityisesti sotahis-

toriaan erikoistunut kuopiolainen Jussi T. 
Lappalainen ei ole menettänyt tippaa-
kaan tieteellisestä uskottavuudestaan, 
vaikka hän on pysynyt uskollisena savo- 
laiselle puheenparrelleen siellä, kussa hän  
kulloinkin on kulkenut. Edesmennyt 
Alpo Reinikainen pysyi hänkin loppuun 
saakka ”rantasalamelaisena” pääkaupun-
gin tiedepiireissä.

Jos professoritason tiedemies voi selit-
tää asiaansa suullisesti savoksi, niin eikö 
tiedettä voisi kirjoittaa savoksi? Tämä on 
ajankohtainen kysymys nyt, kun Helsin-
gin yliopistossa suomen kieltä opiskeleva 
Jani Koskinen on ilmaissut halukkuuten-
sa tehdä ”ratunsa” eli maisterinpapereihin 
vaadittava pro gradunsa savon murteella.

Koskisella on kokemusta, sillä jo pari- 
sen vuotta sitten hän teki humanististen  
tieteitten kandidaatin tutkintoon kuuluvan  
kandidaatintyönsä savoksi siinä muo-
dossa, kun sitä huastellaan Rääkkylän 
puolessa Keski-Karjalassa. Tuolloin pro- 
fessori Janne Saarikivi suhtautui suope- 
asti murteen käyttöön, vaikka Koskisen 
aihe ei millään lailla liipannut Savoa tai  
savolaisuutta. Tutkimuskohteena kun oli  
näet saamen kielen vaikutus skandinaavi- 
siin kieliin.

Janne Saarikivi jättäytyi sittemmin pois 
professorin tehtävistä, ja nyt sitten odotel-
laan, miten hänen seuraajansa suhtautuu 
helsinkiläissyntyisen Koskisen toiveisiin. 
Savon kielen seura toivoo hartaasti, että 
ensimmäinen savoksi kirjoitettu ”ratu” 
saataisiin julki Helsingin yliopistossa ja 

Maisteriksi 
savoksi

antaa sen vuoksi täyden tukensa Jani 
Koskisen pyrinnöille. Suomen kielellä on 
kirjoitettu jo niin paljon tiedettä viimeis-
ten 150 vuoden aikana, ettei yksi savoksi 
räntätty tutkielma sen asemaa horjuta.

Paljon enemmän meidän täytyy olla 
huolissaan sitä, että yhä useammat tutki- 
mukset ja väitöskirjat julkaistaan englan- 
nin kielellä. Englantiin siirtymistä voi-
daan tietysti perustella – ja perustellaan-
kin – tieteen ja sen myötä myös tutkijain 
kansainvälistymisellä. Jokainen kuiten-
kin ymmärtää, miten nopeasti suomen 
kieli näivettyy, jos tieteen sanastoa ei 
pidetä ajan tasalla. Ajaudutaan samaan 
jamaan kuin ennen 1800-luvun kansallis-
ta heräämistä, jolloin tiedettä voitiin 
harjoittaa suomen kielen kehittymättö-
myyteen vedoten vain ruotsin mukaan.

Nilsiäläinen kirjailija Antti Heikkinen 
osoitti viime vuonna kiitetyllä Pihkatap-
pi-romaanillaan, että savo maistuu savolta 
painettunakin. Toivoa sopii, että muuta-
man vuosikymmenen kuluttua Heikkises-
tä ja Koskisesta puhutaan ennakkoluulot-
tomina murteiden esitaistelijoina, jotka 
esimerkillään näyttivät tietä toisillekin.

Savolaiset eivät ole tämän päivän Eu-
roopassa suinkaan ainoita, jotka haluavat 
ja jopa vaativat kielellistä itsemääräämis-
oikeutta. Työtä alueellisen kulttuurin elin-
voiman vahvistamiseksi tehdään hyvinkin 
monissa Euroopan unionin jäsenmaissa; 
”alueiden Euroopassahan” me eletään, 
kuten unioniin liityttäessä sanottiin.

Esimerkiksi unionin keskusmaassa 
Saksassa ovat baijerilaiset opettajat lähte- 
neet vaatimaan ponnekkaasti, että eteläis- 

Itsenäisyyspäivä 2014 Muuruveden kirkossa henki syvää isän- 
maallisuutta ja lähetyvän joulun lämpöä Juankosken soittajien, 
kapellimestari Raimo Maarasen (oik.) sekä Muuruveden alue- 
pappi Eino Keinäsen tuottamalla sisällöllä. Kuva:Jukka Nykänen11.12.2014
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tä Baijerin murretta on ryhdyttävä opetta- 
maan osavaltion lapsille heti alakoulusta  
lähtien. Espanjasta on kuultu, miten omaa  
kieltään puhuvat katalonialaiset haluavat  
suorastaan itsenäistyä omaksi valtiokseen.  
Katalonian esimerkkiä seuraten on muu- 
tama muukin maakunta lähtenyt perää-
mään oikeutta omaan murteeseensa. Eng-
lannissa on seurattu jännityksellä skotlan-
tilaisten itsenäistymispyrkimyksiä, ja 
samanlaista kaipuuta muinaiseen kelttiläi-
seen menneisyyteen on myös Walesissa.

Keskitetysti hallitut ja johdetut kansal-
lisvaltiot eivät ole historiallisesti miten-

kään vanha keksintö. Nationalismin suu- 
ri nousu nähtiin vasta 1800-luvun jälki- 
puoliskolla. Katalonian tai Skotlannin  
itsenäistymispyrkimykset ja siihen liitty-
vä murteiden uusi tuleminen kertovat, 
että kehityksen pyörä on käännähtämässä 
nyt päinvastaiseen suuntaan.

Ja hyvä niin. Parempi olla isäntänä  
omassa pikkutalossa kuin kuunteluoppi- 
laana isossa.

Seppo Kononen,
Puheenjohtaja, 

Savon Kielen Seura r.y.

Seuran uuden puheenjohtajan, Seppo 
Konosen juttu Helsingin Sanomain 

mielipidesivulla (Jopa ruotsia voi puhua 
savon murteella) 25.6.14 ja sen hieman 
laajempi toisinto 3/14 Aakustissa (Ruot-
sikin taipuu savoksi) sai kesän uinuneen 
murremieleni hereille ja tökkimään näp-
päimiä. Tuli muistumia mieleen Kuopion 
kouluajoilta. Kun ne vielä ajallisesti sijoit-
tuvat hieman Konoa varhaisempiin vuo-
siin, mukana on historian havinaakin.

Meidän kahden koulunkäyntien väliin 
jääneinä vuosina ehtivät ruotsalaiset muut- 
taa kieltään. Niinpä se latikka, jolla olla-
verbin aikamuotoja opetettiin, ehti yksin-
kertaistua, kun länsilahden takaiset hei-
vasivat romukoppaan monikkomuodot. 
Kun minun aikanani ”on” ja ”ovat” vielä 
käännettiin ruotsiksi är ja äro, niistä jäl-
kimmäinen poistettiin kokonaan joten ne 
yhdistyivät muotoon är.

Riti ja Uki olivat kielimiehiä
Kuopion lyseon ruotsin lehtori Fri-

tiof ”Riti” Laukkanen opetti vara- eli 
olla-verbin aikamuodot meille sen entisen 
kielen mukaan, eli preesensistä perfektiin 
latikka kuului vara, är, äro, var, voro, har 

varit. Eikä hän malttanut pitää sisässään 
sen savonmurteista käännöstä vuara, iäjr, 
iäry, vuajr, vuuru, huajr vuarit. Olisiko 
Konon mainitsema kiuruvetinen opetta-
jansa Aili Merenheimo ollut Laukkasen 
opissa ja modernisoinut opin vastaamaan 
muuttunutta kieltä?

Näitä avarasieluisia opettajia oli muu-
allakin ja parhaiden juttujen synnyttäjis-
tä lienee mahdotonta saada varmuutta. 
Yhden parhaista – ja myös vanhimmista 
-  jossa opettaja hyväksyi  vaana-kään-
nöksen lipusta oikeaksi kuultuaan tarken-
nuksen, että sana alkaa ähvällä, kerrotaan 
syntyneen Savonlinnan lyseossa, mutta 
muistakin alkukodeista on väitteitä.

Uskon, että Laukkanen näki murteis-
tamisen edistävän oppimista ja kielten 
merkityksen ja vivahteiden tajua. Omas-
sa sanojen kirjaintamisessani olen puo-
lestani säilyttänyt muljausta ilmaisevan 
j-kirjaimen ja kirjoittanut sen myös sille 
kohtaa sanaa missä se oikein äännettäessä 
kuuluu. Olkoon se samalla omana Eskon 
puumerkkinäni muistuttamassa niitä, jotka 
savoa kirjoittaessaan näyttävät yhä enem-
män unohtavan tämän savolaista puhumis-
ta leimallisimmin ilmaisevan ääntämisen.

Mutta ei savo ruotsin kieleen rajoitu. 
Laukkasen aikalaisen, saksan kielen lehto-
rimme Uuno ”Uki” Hiltusen tunnin aluk-
si oli tervehdysliturgia: - Guten Morgen, 
liebe Jungen! . - Guten Morgen, Herr Stu-
dienrat! - Wie geht’s?... jne. Kuulumisten 
vaihdon jälkeen päiväkirjan vieressä kynä 
kädessä odottanut järjestäjä joutui tuliko-
keeseen. Welches Datum haben wir heu-
te? (Mikä päivä meillä on tänään?) Siihen 
piti osata vastata saksaksi oikein, muuten 
tuli lisäläksyjä. Mutta kyllä ”Uki” - inno-
kas rotari muuten -  osasi ja salli sopivin 
annoksin saksan savontamisenkin. Päivä-
määrän tiedustelu kääntyi ja ääntyi  hel-
posti  savoksi: Welehhes Tuattum huapen 
viir hoette?

Englanti ääntyy savolaisittain
Englannin kielihän on jo sinänsä lähel-

lä savolaista ääntämystä. Esa Pakarinen 
sitä aikanaan teeveessä opetti, aloittaen 
siitä tärkeimmästä sosiaalisen suhteen lä-
hentämislauseesta: Ae laav juu!

Ranskalaisten samaistumisen savo-
laisten tottumuksiin ilmaisi  puolestaan 
Kalevalan savontaja Matti Lehmonen 
paljastamalla eräässä keskustelussa, että 
ranskalaesettiim männöö illalla mielel-
lään suareen (soirée = illanvietto).

Savo maailman kielissä
Minkähänlaisia savon sovellusmahdol-

lisuuksia mahtaisi avautua, kun osaisi jo-
tain afrikkalaisista kielistä? Siellähän suun 
käyttömahdollisuudet avautuvat monissa 
ilmaisuissa paljon monimuotoisemmiksi 
kuin meidän elämänpiirimme kielissä. Mi-
ten murre avautuisi esimerkiksi swahilin 
kieleen? Löytyykö kirkon lähetyspiireistä 
taitajia ja tietäjiä?  

Esko Nieminen

Lehtori Uuno “Uki” Voutilainen.

Lapinlahdella muistetaan alkavana 
vuonna kuvanveistäjä Aarne Paldani-
usta.   Hän syntyi (1915-1978) lapin-
lahtelaiseen maanviljelijäperheeseen ja 
haaveili nuorena taideopinnoista, mutta 
niihin ei ollut mahdollisuutta.  Hänestä 
tuli maanviljelijä,   vain iltatöinään hän 
veisteli puuta.

Vasta kun lääkäri kielsi raskaan työn- 

Aarne Paldaniuksen
100-vuotisjuhlanäyttely Lapinlahdella

teon,  jäi siihen aikaa enemmän.  En-
simmäisen kerran hän esiintyi  Ars 
Liberan näyttelyssä Kuopiossa 1967 
herättäen puutöillään  huomiota.  Hänen 
töitään arvostettiin ja niitä on monessa 
julkisessa kokoelmassa.

Aarne Paldaniuksen muistonäytte-
ly on Lapinlahden pääkirjastossa 8.1. 
2015 saakka.
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Savolaisen kirjavuoden huipennuksessa,  
Kirjakantissa marraskuun lopussa jul- 

kistettiin   ehdokkaat   vuoden 2015   Savonia- 
-palkinnon saajaksi.  Kirjallisuuspalkinnon  
savolaislaadusta on  keskusteltu,  mutta 
ainakin yksi seikka  näemmä puoltaisi koti- 
paikkauskollisuutta – palkittua kun  on ti-

laisuus nähdä ja 
kuulla  muuten-
kin kuin sekkiä 
pokkaamassa.  

Helena Waris, syntynyt v.1979 Helsin-
gissä, mutta Kitteellä kasvaneena sanoo 
edelleen  ”miun”,  vaikka on asunut 18 
vuotta   Ristiinassa.  Hän kirjoitti ja tarjosi   
esikoistaan kustantajille sinnikkäästi, 
kunnes ura aukeni nuortenkirjalla.  Vuori  
-teos sisältää mytologisia aineksia, entei-
levästi tulevalle kirjailijalle luettiin  iltasa-
tuna Kalevalaa. 

Kaksi Savonia-palkittua  on  aikaisem-
min Kuopiossa nähty  eikä Pirjo Hassisen 
(s. 1957 Kuopiossa) edelliskerrasta kauan 
olekaan.  Hän sai Savonian  2012,   eikä 
se ole  ainoa tuotteliaan kirjailijan saama  
huomionosoitus. Sauna Paradis on romaa-
ni muistamisesta ja muistelemisesta tutun  
kuuloisten paikannimien kaupungissa.

Asko Sahlberg (s. 1964 Heinolassa) 
pääsi ylioppilaaksi Vesannolla ja  päätyi 
vaellusvuosien jälkeen Göteborgiin, jos-
sa  hän löysi uransa kirjailijana.  Savonia-
palkinto tuli  pienoisromaanista Höyhen 
vuonna 2002. Sittemmin kirjailija on lisän- 
nyt puhtia ja sivuja.  Göteborgiin sijoittu- 
vaa Yö nielee päivän, on  luonnehdittu suo-
rastaan järkälemäiseksi siirtolaiskuvauk- 
seksi. 

Antti Holma   (s. 1982 Helsingissä) kä- 
vi ilmaisutaidon lukion Helsingissä, mut-
ta kasvuympäristönä oli Sonkajärvi, jonne 
suunniteltiin joskus jopa elokuvakylää.  
Näillä eväillä kasvoi taiteellinen lahjak-
kuus, jonka kansa tuntee parhaiten viih-
deohjelma  Putouksesta. Hänet on palkittu 
näyttelijänä ja ohjaajana ja esittävän tai-
teen maailmaan sijoittuu  myös  esikois-
teos Järjestäjä. 

Pasi Lampela  (s. 1969 Mikkelissä) 
opiskeli dramaturgiaa Teatterikorkeakou-
lussa ja on  sen jälkeen toiminut vapaana 
näytelmäkirjailijana ja ohjaajana Helsin-
gissä. Ohjannut näytelmiensä kantaesi-
tykset ja käsikirjoittanut televisiosarjoja.  
Novellikokoelma Kirottujen ilot   kuvaa 
rankasti ajan oireistoa. 

Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen

Kuusi 
ehdolla 
Savonia 
-palkittavaksi

Tammikuussa 2014 Pihkatappi-kirjas-
taan  palkittu  Antti Heikkinen ansaitsee 
kiitoksen itseä säästelemättömästä  kirjal-
lisuuden esillä pitämisestä. 

Kuudesta palkintoehdokkaasta olivat  
Kirjakantissa  esittäytymässä kuopiolai-
nen Jouni Tossavainen  ja mikkeliläinen, 
oikeammin ristiinalainen  Helena Waris.  

Tervossa vuonna 1958 syntyneelle 
Jouni Tossavaiselle, voisi antaa uutte-
ruusmitalin, 21 kirjaa kahdessa vuosi- 
kymmenessä. Hänen esikoisteoksen-
sa on Juoksijan testamentti (1985) ja 
nyt ehdolla hiukan samasta aihepiiristä 
New Yorkin Lentävä suomalainen, joka 
siis ei ole Hannes Kolehmaisen elä- 
mänkerta vaan romaani. 

Leena Parkkonen katseli Savonia-palkintoon ehdolla olevia kirjoja Kirjakantissa Kuo-
pion pääkirjastossa.

Savolaenen 
A l l a k k a 

on ilmesty-
nyt uutena 
ja tietävänä. 
Edellisen ker-
ran savolaista kansanviisautta sisäl-
tävä kalenteri tuli seitsemän vuotta sitten 
ja ehdittiin myydä loppuun.

 Tekijä  Seija Pitkänen ei ole käyttänyt 
välj´vuosia sananlaskun allakantekijän 
tapaan, vaan aikaisemman  sisällön muok- 
kaamiseen ja uudella täydentämiseen. ”Va-
hinko ee tule itekseen, sano entinen tyttö  
kun  kolomoset sae.” Vanhoihin savolaispi- 
täjiin istuvat  tuoreekin sanomukset  ”Ee   
jaksa enempöö ku Nilisän ukko kahta ak-
koo”. 

Savolaesen Allakan sisältönä on  van-
hoja sanontoja, uskomuksia, taikoja,  tie-
toa nimipäivistä ja astrolookinen kalente-
ri.  Ennustuksiin pitänee suhtautua kuten 
muuhunkin savolaisuuteen varauksella. 

Tekijä varoittaa myös  lukemasta al-
lakkaa ällätikku kädessä.  Levveimmän 
savon sijasta teksti on käyttösavoa,  jota 
nuoremman polven kirjoittajat  ovat  ru-
venneet levittämään.   Ja onhan se luki-
jaystävällisempää. Pohjoisen  kustannus-
talossa Nordbookissa  savolaista murretta  
ja allakkaa heti ymmärrettiin. 

Aikaisemmin Seija Pitkänen on kirjoit-
tanut ja julkaissut runoja ja pakinoita mm. 
Lunttilappuja parisuhteessa. Hän asuu 
Maaningalla.                                    

                                                         EO

Savolaenen  
Allakka 
tulj  
uuves- 
taan 

Antti Heikkinen, 
edellinen 
Savonia  
-palkittu. 



8  AAKUSTI 4/2014 AAKUSTI 4/2014  9

Annan päivästähän se kaikki alkoi, 
nimittäin joulun odotus. Silloin piti 

panna lipeäkalat korvoon likoamaan.
Kalat olivat ns. kapakaloja, kuivattuja 

turskia, joten ne oli liotettava ensin vesi-
korvossa, johon oli lisätty hieman emäk-
sistä lipeäkiveä, tuota hengenvaarallista  
myrkkyä, jota käytettiin ennen vanhaan 
pyykin pesussa. Jotkut korvasivat lipeän 
koivupuun emäksisellä tuhkalla.

Aikansa liottuaan siirrettiin turvonneet 
kalat pärevasussa Hirvikoskeen juokse-
van veden huuhtelemiksi, jossa ne saivat 
huuhtoutua muutamia päiviä. Aattoiltana 
ne sitten keitettiin sideharsopussissa, jotta 
ne säilyisivät jotenkin kalannäköisinä.

Joulupöytään tuotuna tuo ”herkku” oli 
lähinnä mautonta valkoista mössöä. Jo-
kainen voi mielessään kuvitella, ettei tuol-
lainen viikkokausia vedessä lillunut ape 
voinut maistua juuri huulta eikä haavalta.

Kaiken kruunasi kumminkin valkokas-
tike, eikä siinä vielä kaikki, päälle piti ri-
potella runsaasti jauhettua mustapippuria.

Sikaa monessa muodossa
Suomalaisten joulupöydän antimiin on 

kuulunut aina perinteinen kinkku. Se on 

Joulu on  
vielä ovella

säilyttänyt kautta aikojen asemansa jou-
lupöydän kruununa. Tuskin kukaan tulee 
ajatelleeksi asian raadollista puolta, jol-
loin possu kiljuen viedään alttarille.

Teurastaja naksauttaa sen korvan juu-
reen 6.35:n kuulan, sitten teurastaja vetää 
siltä kurkun auki, jolloin veri alkaa virrata 
alla olevaan pesuvatiin, josta sitten tehtiin 
kovan vatkaamisen jälkeen veripalttua.

Eikä siinä vielä kaikki.
Luuttomasta siansivusta käärittiin rulla 

nahkoineen päivineen, suolalla ja karkeal-
la pippurirouheella maustettuna, pumpuli-
langalla yhteen kääritty paketti, joka sitten 
pitkän keiton ansiosta oli muuttunut her-
kuksi. Kääryleeksi.

Sianpääkään ei ollut käyttökelvotonta.
Siitä tehtiin sianpää sylttyä, jonkinlaista 
aladoopia. Kerran olen sellaistakin mais-
tanut, kun naapurimme Immolan Aili oli 
sitä rustannut.

Oma kokemukseni jäi ainutkertaisek-
si, kun tuosta aladoopista ilmaantui sian 
tummunut takahammas. Mistähän kum- 
masta mahtanee johtua, että kinkkusiivu 
edelleen  pakkaa pyörimään  suussani?

Silti minä himoitsen  sitä, vaikka lihan 
syöminen on mielestäni villiä.

Joulukalat 
Ennen vanhaan sanottiin, jotta pieniä 

ovat silakat joulukaloiksi. Mutta eipä ole 
enää, silakoita monissa liemissä marinoi-
tuina, ovat nykyihmisten joulupöytien 
suuria herkkuja. Lohi oli vain herrojen 
herkkua, jopa kuningasten ruokaa.

Silsalla eli rosolli kuuluu etuoikeutetus-
ti joulupöytään, ja maistuu makoiselta sen 
päälle levitetyn  sokeri/etikka/kermakastik- 
keen kera. Sillin on nykyään korvanneet 
suolakurkut ja hyvä niin.

Malaks limpan ja kotikalja
Sitähän minäkin aina kuljetin peräkon-

tissani jouluiksi Vaasan seuduilta, umpi-
mustaa vuokaleipää, josta en vielä tähän 
päivään mennessä saanut selville sen jou-
luista olemusta. Kotikalja, tuo takuuvar-
masti närästystä aiheuttava ruokajuoma.

Pernakropsu
Tuollainen kummajainen ei kuulunut 

lapsuuteni joulupöydän antimiin. Sen sijaan  
muistan kuulleeni, että appifaarillani meni 
joulu pilalle, kun Tyyne makasi sairaalas-
sa, eivätkä flikat osanneet teherä perna-
kropsua.

Pernakropsuhan on sukulainen imelle-
tylle perunalaatikolle, joka oli niinikään 
vieras pohjoiskarjalaisessa joulupöydässä.

Muut laatikot
Lanttuloota, herkkueinekseni, jota tuh-

railen joulujen välilläkin itselleni kesäi-
siksi keskiyön välipaloiksi.

Jouluaaton sapuskoihin kuului lähtemät-
tömästi kokonaisista ohraryyneistä hau-
dutettu uunipuuro, hammaspuuro, kuten 
keskimmäiseni Hammas-Satu osuvasti ni-
mitteleekin. Sen kera maistui rusinasoppa. 
Röyhtäyttää, eiköhän tämä jo riittäne?

Mutta eipähän.
Kerran huomasin, että kaupassamme  

oli myytävänä pahvista puristettuja jou-

Sävel: Tiikerihai
 
Yö tuas koevujen ylle sua,
rannassa leppee jo tasanen mua.
Siellä tuoksussa tuomien
kuulet laalun hiljaisen.
Laalu lemmestä kertoo näen
kuinka kalamies järvelle päen.
Lähti saaliin jo löytääkseen
armaalleen sen antaakseen.
 
:.:Vuan juluma ahven jo voe
vuan juluma ahven jo voe.
Oo hiljoo että suat’ kivvii välistä
karkuun piästä het pois:.:
 
Yö tuas koevujen ylle suap
rantaan leppee jo myrskyn mua.
Siellä tuoksussa tuomien
kuulet laalun hiljasen.
”Ahvenhirmusta” kertoo näen.
kuinka myrsky jo rantaan päen.
rannan kivet nyt maaltaakseen
rakkaatta  yli ahvenveen

:,: Vuan juluma ahven jo voe
vuan juluma ahven jo voe.
Oo hiljoo että suat’ kivvii välistä
karkuun piästä het pois :,:
  

Leppävirta 2014

Salme Watjus

Ahven oi joi

lupukin naamareita. Silloin minulle vasta 
selvisi, että joulupukki onkin vain virtuaa-
linen hahmo.

Että isänikin, jota arvostin yli kaiken 
kehtasi valehdella minulle. Että oma isä-
nikin, olosuhteiden pakosta ja äitini pai-
nostuksesta tietenkin. Valehteli omalle 
ainoalle pojalleen.

OK 
Kinkut, kalat ja laatikot ovat kuuluneet köyhiinkin  
joulupöytiin.Piirakoiden leivonta on antoisaa tal- 
kootyötä ja sosiaalista kanssakäymistä joulun alla.
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Antti Heikkinen:  
Risainen elämä – Juice Leskinen  

1950-2006  478 sivua. Otava 2014

Antti Heikkinen on tehnyt kulttuuri-
teon kirjoittaessaan perusteellisen elämä-
kerran Juice Leskisestä.

Antti haastatteli kirjaa varten 170 ih-
mistä, joista reilut sata puhuu omalla ni-
mellään. Kirjassa Juice-muistoja kertovat 
niin ensirakkaus kuin viimeiseksi jäänyt 
vaimo, yksi neljästä lapsesta, toinen vai-
mo ja hänen tyttärensä, Juicen veli, jopa  
sylikummi ja tietysti muutamat oikeat ys-
tävät, kymmenet Manse-rokkarit ja muut 
muusikkokaverit.

(IL 1.10.2014) 

Antti Heikkisen lokakuun alussa jul-
kaistu Juice Leskisen elämäkerta Risai-
nen elämä myy kuin häkä. Ensimmäinen 
6 000 kirjan painos myytiin heti loppuun 
ja toisesta, 10 000 kappaleen painoksesta 
on vain rippeet jäljellä.

(AL 15.10.2014)

Sydämellinen  
ja nerokas narsisti

Antti Heikkisen elämäkerta pureutuu 
Juicen ristiriitaiseen luonteeseen ydintä 
myöten.

Antti Heikkinen, 29, syntynyt ja kasva-
nut Nilsiässä, lähellä Leskisen Juankos-
kella sijainnutta lapsuudenkotia. Savolai-
nen ymmärtää toisen savolaisen sielua ja 
tuntoja. Kirja on kirjoitettu puhekielellä, 
paikallisia adjektiiveja ja ilmaisuja suosi-
en. Kirosanojakaan ei kaihdeta, oikeastaan 
ne tuovat kirjaan juttelumaista intiimiyttä.

Juice rakasti ja ymmärsi kieltä syvästi. 
Hän käytti mestarillisesti suomen kieltä, 

“Riipaisevan rehellinen”
Tänä syksynä julkaistu kirja on saanut runsaasti julkisuutta

vaikka riimitys paikoin meni pakkomiel-
teiseksi.

(AL  2.10.2014)

Kaljanhakijasta 
tuli elämäkerturi

Kirjailija-näyttelijä Antti Heikkinen 
kirjoitti Juice Leskisestä rehellisen elämä-
kerran. Heikkisen kirjoitustyyli Risaisessa 
elämässä on savolaisen juureva.

Kesken haastattelun Juice pyysi toimit-
taja Antti Heikkistä hakemaan kaupasta 
kaksi sikspäkkiä Lapin kultaa.

Että pöydällä on rahat  ja avaimet, ota.
Heikkinen oli tullut Juicen luo Tam-

pereelle haastattelemaan tätä Nilsiän pai-
kallislehteen Pitäjäläiseen. Totta  kai hän 
pani kynän pois ja lähti hakumieheksi.

”Lie ollut elämäni hohdokkain kauppa-
reissu. Että sain hakea Juicelle kaljaa! Voe 
perkele”,  Heikkinen kirjoittaa tänään il-
mestyvän Risainen elämä –nimisen Juicen 
elämäkerran esipuheessa.

Se oli viimeinen kerta, kun hän tapasi 
muusikon. Juttu ilmestyi Pitäjäläisessä 
torstaina 23. marraskuuta 2006. Seuraava-
na päivänä Juice kuoli.

(HS 2.10.2014)

Jotta Juice ei  
olisi vain pelkkä patsas

-Syystä tai toisesta Leskinen on ol-
lut vahvasti mukana lapsuudenkodissa-
ni, mikä on sinänsä hämmentävää, koska 
meillä varmasti kuunneltiin enemmän 
Matti Louhivuorta kuin Juicea, Heikki-
nen selvittää hankkeensa taustoja.

-Ensimmäinen Juicen kappale, joka ko-
lahti, oli Syksyn sävel –niin kliseistä kuin 
se onkin.

Kirjan taustalla on kitkerämpiäkin tun-

toja. Heikkinen oli kenties viimeinen Jui-
cen tavannut toimittaja, eivätkä kollegat 
epäröineet käydä nuoren miehen kimp-
puun.

-Eräästä viikkolehdestä soitettiin Les-
kisen kuoleman jälkeen ja kysyttiin va-
lokuvia. Lupasin heille yhden kuvan ker-
rottuani asian ensin Juicen vaimolle Sari 
Leskiselle, mutta vannotin, että sillä ei saa 
sitten revitellä. Kun lehti tuli, se kuva oli 
saatana sivun kokoisena! Tuli hirveä  hä-
peä siitä ja ajattelin että voi kun tämmöi-
sen voisi jotenkin hyvittää.

(AL 28.9.2014)

Teräväsanainen ja älykäs 
Juice intoutui usein naljailemaan ylei-

sön kustannuksella.
-Kerran oli lavan edessä häirikköjengiä 

ja niiden suunsoitto oli jatkunut jo pitkään. 
Sitten joku huus Juicelle, että painu vit-
tuun. Juice vastas heti, että kyllä mä var-
maan painunkin, mutta pitää soitella tää 
keikka ensin ja kerronko sulta  terveisiä 
ja pahottelenko, kun pääset  niin harvoin 
käymään? Nää oli niitä kertoja, kun bän-
dikin nauro kaksinkerroin, Hannu Ter-
vajärvi havainnollistaa kirjassa  Juicen 
suunsoittoa.

”Juice tuli kesällä käymään mun luona 
Helsingissä ja sillä oli niin repaleiset far-
kut, että perse paistoi. Nykyisinhän se on 
muotia, mutta silloin se oli vastenmielisen 
näköistä. Mä sponsoroin sille Mic Macista 
ehjät housut. Ei sitä silloin arvannu, että 
vuoden päästä se on Suomen ykkösartisti.”

Mikko Alatalo, vuosi 1973.

Leskinen sairasti muun muassa munu-
aisten vajaatoimintaa, maksakirroosia ja 
diabetestä.

(IS 3.10.2014)

Marraskuisena aamuna 2006 Leskinen 
heräsi uuteen päivään virkeänä, mutta jo il-
tapäivän puolella hänen kuntonsa romahti. 
Vielä ambulanssiin mennessään hän lausui 

Sari-vaimolleen viimeiset sanat.
-Anna viiniä.

(IL 3.10.2014)

Näin Juice-klassikot syntyivät
Suomirock: Uusi Juice-elämäkerta pal-

jastaa kiinnostavia yksityiskohtia Juice 
Leskisen rakastetuimpien laulujen taustal-
ta. IS poimi kirjasta 11 kiinnostavan kap-
paleen tarinat.

(Simo Holopainen, IS 11.10.2014)
Syksyn sävel, 15. yö, Marilyn, Pilvee 

pilvee, Musta aurinko nousee, Norjalai-
nen villapaita, Sika, Ei elämästä selviä 
hengissä, Jyrki Boy, Juankoski here I 
come, Kaksoiselämää.

Savonia-palkinnon raati arvosteli kirjan 
Pihkatappi kieltä, että Heikkisen teksti on 
yltäkylläistä ja ymmärrettävää.

-Olen kirjoittanut sillä tavalla kuin pu-
hutaan savoa. Monesti savon  murteeseen 
lisätään kirjoitettuna jiitä ja muuta. Se ei 
sinänsä ole huonoa asia. Minusta se on 
enemmän tieteellistä. 

 (Antti Heikkinen, Puoli seitsemän  
TV-ohjelmassa 14.10.2014)

Toimitti: Marja-Riitta Saastamoinen 
Taustakuva: Eeva ja Jukka Nykäsen  

perhealbumi
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Vähän päivässä, paljon viikossa. Tällä   
kansanviisaudella vastasi kirjailija 

Panu Rajala  haastattelija  Risto Löfin  
kysymykseen miten kirjallisuuden pro-
fessorin hämmästyttävä tuotteliaisuus on 
mahdollista.  Panu Rajala  lieneekin   suo-
malaisista kirjallisuuden tutkijoista  eniten  
elämänkertoja julkaissut kirjoittaja, niistä 
tuoreimpana äskettäin ilmestynyt kirja  
Olavi Paavolaisesta. 

 Ihmekö siis että hän oli  odotettu esiin-
tyjä Kirjakantissa  ja piti lauantaina puoli-
toista tuntia kirjaston kokoussalin  yleisöä 
tiukasti  paikallaan.     

Rajalan elämänkerroissa ihmetyttää 
paitsi lukumäärä myös moniäänisyys. 
Teksti yhtä aikaa sujuvaa ja syvällistä,  
historialliset faktat ja päivänkohtainen po-
pulaarisuus  sulassa sovussa.  

Mutta sopiiko että vakava akateeminen 
tutkijan esittelee avioelämän yksityiskoh-
tia  ja  ex-julkkispuolison hengellisiä  eri-
koisuuksia maailmalle? Eikö se ole jo kos-
toa ?  heitettiin kysymys yleisön joukosta.

- Kun näin Katri-Helenasta muutama 

vuosi sitten tehdyn musikaalin, läksin 
siitä, että minullakin on sanani sanottava-
na ja oikeus puolustautua. Musikaalissa  
aviomiehestä oli tehty  pölvästi, joka ei 
ymmärrä  Katri-Helenan taidetta ja seu-
rustelua vainajien kanssa. 

Omasta  mielestään hän käsitteli enti-
sistä vaimoistaan kirjoitetuissa kirjoissa 
heitä  ymmärryksellä ja rakastavasti.

Olihan Katri-Helena itsekin kertonut 
julkisuudessa viestittelystään  tuonpuolei-
seen.  Ensimmäisen puolison,  kansainvä-
lisen mallin erikoinen elämä  ansaitsi tulla 
kerrotuksi ja siihen hän  oli kysynyt ja saa-
nut luvan  kuolinvuoteella.

”Joskus jännittää  
kun teksti nousee lentoon”

Mutta  miten ja miksi lajiksi ovat muo-
dostuneet nimenomaan  elämäkerrat? 

Taustalla on usein pitkä  historia,  tapaa- 
misia ja kertynyttä materiaalia.  Oikea 
unelmakohde kirjoittajalle  oli  Mika 
Waltari  1970-luvulta lähtien tehtyine 

nauhoituksineen. Niihin hän oli lukenut 
tekstejään ja muistojaan.

Rajalalla ei ole tiukkaa suunnitelmaa 
työhön ryhtyessään. Ehkä työtapaa voisi 
nimittää vaistonvaraiseksi metodiksi. Pi-
tää  lukea aineistoa,  että  teksti rupeaa 
elämään. Joskus kirjallisuuden seuran ar- 
kistossa saa kokea jännittäviä hetkiä, 
kun  teksti nousee lentoon. Hyvä haas- 
tateltava,  jos sellainen sattuu kohdalle,  on 
työssä  bonusta. 

Tutkijauransa aikana hän on  tavannut 
lukuisia kirjailijoita,  joista erityisesti on 
jäänyt mieleen yli yhdeksänkymppinen 
Sirkka Selja, jonka muisti pelasi vielä 
kirkkaasti hänen kertoessaan Tulenkanta-
jien ajoista.

Toisaalta jännittävää  on ryhtyä tutki-
maan kohdetta, josta ei tiedä mitään, ja 
jossa  joutuu pois  mukavuusalueeltaan.  
Olavi Paavolainen oli  tällainen kohde, 
jota hän itse oli miettinyt.  Mikä hän to-
della oli miehiään: henkinen johtaja, tuli-
sielu   - vai poliittinen takinkääntäjä, val-
takunnan pessimisti,  loppua kohti hiipuva 
alkoholisti?  

-Mika Waltari sanoi osuvasti, että Ola-
villa oli aina monta mielipidettä, hymäh-
tää Rajala.  Tarpeen tullen hän osasi kään-
tää esiin sopivimman. Hän halusi kaikessa 
olla ensimmäinen ja oli valmis sen takia 
tekemään vaikka  180 asteen käännöksen.

- Mutta uusien urien avaaja  sukupolvel- 
leen Paavolainen ehdottomasti oli. Hänen 
henkinen johtoasemansa  näkyy näin jäl-
keenpäinkin kuten myös inhimilliset heik-
koudet.  Asemaansa hän käytti häikäile-
mättömästi hyväksi omien suosikkiensa 
kuten runoilija  Katri  Valan  esille  nos-
tamiseen.

Elämänkerta rakentuu  
vaistonvaraisella metodilla

Professori Panu Rajala ja toimittaja Risto Löf  keskustelivat  
elämänkerroista.

Olavi Paavolaisen lukuisista naissuh-
teista löytyy yllättäviä nimiä kuten Hertta 
Kuusinen. Suotta hän ei evästänyt  jälki-
polvia, että ”tulette hämmästymään mää-
rää ja laatua”.

 Panu Rajalan mielestä Suomalaisen 
kirjallisuuden seuran elämänkertakirjalli-
suudessa yleisöllä liittyy seksuaalisuuteen 
odotusarvo, eikä kirjoittaja senkään takia  
sitä voi sivuuttaa.

Eila Ollikainen

Kirjailija  Hanna Waris kertoi  teoksensa 
syntymisestä toimittaja Riitta Raatikaisen 
haastattelemana.

Lupu ja vapaat tyylit 
-trio esitti nykykansan-
runoa, räppiä.



14  AAKUSTI 4/2014 AAKUSTI 4/2014  15

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten lii-
ton syyskokouksessa 8.11. Nilsiässä 

oli edustettuna 15 yhdistystä. Hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin edelleen Mar-
ja-Sisko Pihl Juankoskelta sekä hallituk-
sen varsinaisiksi jäseniksi erovuoroiset 
Raimo Jalkanen Rautalammilta ja Sirpa 
Ollikainen Varkaudesta ja uutena Anna-
Maija Korhonen Tervosta.

 Uusiksi varajäseniksi valittiin Tuula 
Ollila Kuopiosta ja Anne Vilman Nil-
siästä sekä jatkamaan Olavi Saarelainen 
Rautalammilta ja Maija Teppana-Karvi-
nen Leppävirralta.  

Vuoden 2015 aikana liitto jakaa tun-
nustuksen  vuoden kotiseutuyhdistykselle, 
kotiseutukirjalle ja antaa tunnustuksen ko-
tiseututeosta ja tukee jäsenyhdistysten toi-
mintaa  kohde- ja toiminta-avustuksella. 

Liitto jatkaa edellisvuonna aloitettua 
hanketta kotiseutukasvatuksen saamiseksi 
peruskoulun opetusohjelmaan.  Kotiseutu-
yhdistyksillä olevaa tietoa pyritään saatta-
maan paremmin koulujen käyttöön.

Vuosille 2015-2016 sijoittuvan Koti-
seutukasvatus-projektin kokonaisbudjetti 
on 96 050 euroa, johon anotaan avustuk-
sina  67 000 euroa ja osallistuvien jäsen-
yhdistysten osuus on 4 800 euroa ja liiton 
omarahoitusosuus 14 660 euroa.  

Esiselvitystyön projektista  teki  Ann-
Mari Karvinen, ja sitä esiteltiin yhdis-
tyksille syksyn kuluessa neljässä tilaisuu-
dessa. Nyt olisi kiire ottaa yhteyksiä oman 
alueen peruskoulun opetusssuunnitelmien 
laatijoihin, tähdensi Karvinen. 

Syyskokouksen päätti tutustuminen 
Nilsiän kotiseutumuseoon. 

Eila Ollikainen

Marja-S. Pihl  
jatkaa liiton  
johdossa

”Nuotiolla puuttunut ei juttu, missä 
Hurtti-vanhus istui vaan....”

Nuo J.L. Runebergin säkeet Vänrikki 
Stoolin tarinoista tulivat väistämättä 

mieleen, kun katsoi ja kuunteli televisiosta 
101-vuotiasta sotaveteraania Hannes Hy-
nöstä itsenäisyyspäivän juhlavastaanotol-
la presidentinlinnassa.

Kas siinäpä mies, joka ei turhasta hät-
kähdä ja uskaltaa olla oma itsensä myös 
ns. yhteiskunnan isokenkäisten edessä. 
Tuskinpa lie Joroisissa syntynyt ja Mik-
kelin maalaiskunnassa maanviljelijänä it-
sensä ja perheensä elättänyt mies Vänrikki 
Stoolin tarinoita kovin usein lukenut, vaan 
on kasvanut pikku hiljaa sadan vuoden ai-
kana meidän aikamme Hurtti-ukoksi. 

Savolainen rivimiesveteraani hurma-
si Linnan parituhatpäisen juhlakansan ja 
tv:nsä ääressä juhlineen parimiljoonaisen 
Suomen väärentämättömällä savolaisella 
puheenparrellaan kuulijansa yhtä lailla ja 
yhtä välittömästi kuin edesmennyt jalka-
väenkenraali Adolf Ehrnrooth aikanaan 
vastaavassa tilanteessa halkinaisella pu-
heellaan ja sorauttavalla ärrällään. 

Hurtti-ukko Mikkelistä
korvasi itsensä kenraalin

Sitä juohtuu kysymään, mistä näitä ai-
toja tyyppejä riittää? Savostapa tietenkin, 
mistä muualta. Kaksi vuotta Hynöstä pal-
jon nuorempi savolainen, pielavetinen kei-
häänheittäjä Antti Ruuskanen, oli Linnan 
juhlien halutuinta juttuseuraa ja olisi ollut 
vielä tänäkin vuonna, ellei satavuotiasta 
Hynöstä kutsuttu pitoihin mukaan.

Kiitokset eteläsavolaisille veteraani-
työn tekijöille, että hoksasivat lähettää he-
vosmies Hynösen vielä näin hyvissä ajoin, 
kun muisti pelaa ja huumori on tallella. 
Seuraavan sadan vuoden päästä se olisi ol-
lut jo myöhäistä.

Ilomantsilainen Mannerheimin ristin ri-
tari Onni Määttänen oli Mikkelin miehen 
veroinen tervaskanto.

Kerrotaan, miten hän oli ollut kotipi-
täjässään joillain veteraanijuhlilla paikal-
lisessa kylpylässä, jossa häntä oli tullut 
tervehtimään komea naishenkilö.

”Muistatteko minut”, tämä rouva oli 
kysynyt satavuotiaalta ritarilta?

”En meinannut tuntea, kun sinulla on 
vaatteet päällä.”

Seppo Kononen

Savolainen puattimatka...
Kuopijos voesit jo puattiin tulla,
jos mualiman ympärj matka oes sulla.
Poekkee tarvii ee astuukkaa,
voet puatissas koko aijan rotkottaa. 
Nii siitä lähettii höyryä täyttä,
kapteenj tahto taitojaan näyttää:
“Uuniin lyö viäriä puita vuan,
kun matkan kohtaan myö saavutaan!”

Sellaasta on elon markkinoilla,
tännään en voenekaan luonas olls,
ku puatti tää johonnii rätkähti,
kariko puatin eteen pätkähti.

“Kuuleha, perämiesj, kahtomaa mää
nähhä ee voe tässä minnekkää!”
“Sumu tää aena vuan sakenoo
ja eissä on sankkoo lepikkoo.” 
Kunnian kellot ee soeja nyt voe,
vaekka Luojamme kerran vettäkin loe.
Ei auttais ies ropo Raamatun lesken.
“Muuten mänis, vuan vesj loppu kesken.”
 
Perämies, kuule, nyt työtäs tie,
vesj ei oo kortilla; – mitenkähä lie,
jos jonniin keinon tähän pulumahan loes
ja vettä peräpiästä keulan etteen toes?
 
                                      Jukka Suominen  

Sotaveteraani  
Hannes Hynö-

sestä tuli 
yhdessä illassa 
Suomen kansan 

ikoni.  
Kuva:  

Savon Sanomat/ 
Janne Laitinen
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A hyvä veli, jätä henkeä edes vähäsen...         
Suunnilleen tuon sisältöisenä Nil-

siässä  perimätieto muistaa laukkukauppi-
as Mihail Isakoff Peksujevin viimeiset 
sanat. Muistitieto muuttuu nopeasti ajan 
myötä kuten tässäkin tapauksessa huoma-
taan. Tapaus on varsin traaginen ja luul-
lakseni kertomisen arvoinen.

Tapahtumien vyyhti lähti purkautumaan 
kun laukkukauppias Dimitri Nikitin Pek-
sujev ilmestyi Nilsiän kruununnimismie-
hen Fredrik  Evert Walldenin puheille 
21.11.1870 ja vaati selvittämään sukulais-
miehensä Mihail Peksujevin olinpaikan. 
Kyseinen henkilö ei ollut tullut sovittuna 
päivänä Kuopioon täydentämään myynti-
varastoaan eikä ollut antanut muutenkaan 
minkäänlaista elonmerkkiä. 

Nimismies käynnisti tutkimukset ja 
pian selvisi, että kyseinen laukkukauppias 
oli viimeksi nähty Tiirinlahden Hakolah-
dessa 14.11.1870 kun hän oli ollut menos-
sa torppari Melartinin torppaan. Paikan-
päällä suoritetussa poliisitutkimuksessa 
löydettiin perunakuopasta verinen peite ja 
osittain poltettuja veren tahraamia olkia. 
Vihjeet surmatyöstä olivat sen verran vah-
vat, että nimismies päätti vangita torppari 
August Wilhelm Melartinin.

 Tässä vaiheessa on syytä esitellä mur-
henäytelmän päähenkilöt. Kuten myö-
hemmin esille tulee surmatuksi tullut 
laukkukaupppias Mihail Isakoff Peksujev 
oli kotoisin Kostamuksen kylästä Konto-
kin kappelista Vuokkiniemen pitäjästä Ar-
kangelin kuvernementista Venäjältä. Mis-
sään oikeudenkäyntien vaiheessa ei tullut 
selville ikää ja omaisistakin mainitaan 
vain isä Isak Maksimoff Peksujev kun hän 
oikeudessa vaati kauppatavaroiden luo-
vuttamista itselleen.

 Poliisille ilmoituksen tehnyt sukulais-

Kulkukauppiaan matkanpää
mies Dimitri oli kotoisin samalta seudul-
ta ja he olivat tulleet tutuille seuduille 
Pohjois-Savoon viljelyskauden päätyttyä. 
Vienan alueelta kotoisin olevia kulku-
kauppiaita liikkui Suomessa, Karjalassa ja 
Venäjällä useita tuhansia ja se oli pääelin-
keinona maataloutta merkittävämpää ja oli 
jatkunut ainakin 1600-luvulta saakka.

Suhtautuminen kierteleviin kauppiai-
siin vaihteli ja varsinkin maakauppiaat ja 
virkamiehet suhtautuivat heihin nuivasti 
huhujen levittäjinä. Syrjäseutujen asuk-
kaat suorastaan odottivat heitä kun tar-
vittavat tuotteet tulivat kotiovelle ja vilk-
kaitten, esiintymistaitoisten kauppiaitten 
tarinat viehättivät heitä suuresti.

Laukkuryssällä  
savolaiset sukujuuret

Sukutaustaltaan Peksujevit olivat savo-
laisia, sillä 1500-luvulla heidät tunnetaan 
Juvalta Pöksysten tai Pöksyläisten nimel-
lä. Sieltä ainakin yksi perhe siirtyi Tavin-
salmen pitäjän Kiuruvedelle ja 1600-lu-
vulla Vuokkiniemeen Venäjän puolelle. 
Vuokkiniemen nimikin on ollut eräässä 
vaiheessa Peksuniemi. Mielenkiintoinen 
sivujuonne on se, että Nilsiän Kinahmissa 
mainitaan 1708 Pekka Pöksäisen vävynä 
Matti Pietikäinen joka oli tullut Kiuruve-
deltä. Puoliso oli Maria Pöksäinen. Suku 
jatkuu edelleen Nilsiässä. 

Epäilty papillista sukua
Epäillystä surmatyöstä pidätetty August 

Wilhelm Melartin oli syntynyt 10.6.1838 
ja hänen isänsä oli varapastori, Nilsiän pit-
käaikainen kappalainen Henrik Jonathan 
Melartin. Häntä Mikkelin kirkkoherraksi 
edennyt Bernhard Sarlin kuvaa ystäväl-
liseksi ja ahkeraksi talouden hoitajaksi 

mutta ripitysmatkoillaan kovin kiireiseksi 
joka ei ollut seurakuntalaistensa suosima.

Torpparina Tiirinlahden Hakolahdes-
sa asuva August mainitaan oikeuden pa-
pereissa sepäntyöt taitavana henkilönä. 
Papintodistuksessa mainitaan hänen  saa-
neen oikeudessa seitsemän markan sakon 
näpistyksestä. Kyseessä lienee perimätie-
tona kulkeva juttu viljavarkaudesta pai-
kallisesta kruununmakasiinista. 

Torpparin perheeseen kuului vaimo 
Krispiina Hollender ja kolme alaikäistä 
lasta, joista vanhin oli tapahtumien aikana 
viisivuotias. Häntäkin oikeus kuuli mutta 
jatkuvasti muuttuvan kertomuksen vuok-
si jätti huomiotta. August osasi kirjoittaa 
suomeksi ja allekirjoitti kirjeensä Akusti 
Melarttiini.

Melartinit kuuluivat huomattavaan sää-
tyläisukuun ja heillä oli läheisiä yhteyksiä 
varsinaisiin aatelisiinkin. Syytetyn isoisä 
Jonathan Melartin oli Puumalan kappa- 
lainen ja naimisissa Muuruvedellä Anna 
Elisabeth Tawaststjernan kanssa.

Suku on kirjattu Ruotsin ritarihuoneella 
numerolla 1107 ja Suomen ritarihuoneella 
numero 81.

Mustasukkaisuus  
ja äkkipikaistus 

Nimismiehen myöhemmin avunannosta 
pidättämä torpparin vaimo Krispiina Hol-
lender oli syntynyt 25.3.1840 Nilsiässä ja 
hänkin kuului varsin arvostettuun ja van-
haan sukuun, joka oli alunperin tullut Hol-
lannista Tammisaareen. Suvussa oli ollut 
runsaasti vaikutusvaltaisia virkamiehiä 
kautta aikojen ja eräs mielenkiintoisim-
mista oli aikoinaan Peter Hollender-Rid-
der, Delawaren Uuden Ruotsin ensimmäi-
nen kuvernööri, laivastomajuri ja Viipurin 
linnan komendantti.

Surullisemmasta päästä kuuluisuuksia 
oli Krispiinan äidin veli Pekka Kuosma-
nen joka tuomittiin 1830 Viaporin linnaan 
tunnustusvankeuteen herännäisjohtaja 

Paavo Ruotsalaisen ainoan pojan Juhanan 
surmaamisesta kuristamalla.

Kolme päivää myöhemmin eli 
24.11.1870 vallesmanni oli jälleen avus-
tajineen Melartinin torpalla asiaa selvit-
tämässä ja löysivät navetan lattian alta 
epäillylle kuuluvan kirstun, josta löytyi 
surmatulle kuuluneita tavaroita kuten eri-
laisia kankaita, huiveja ja muuta pikkuesi-
neistöä 123 markan ja 30  pennin edestä.

Kuulusteltuna  Krispiina Hollender ryh-
tyi kertomaan tapausten kulkua, mikä ete-
ni seuraavasti:

-Laukkukauppias Mihail Peksujev tuli 
Melartinin torppaan 14.11.1870 iltapäiväl-
lä noin klo 16 aikoihin ja esitteli tavaroi-
taan emännälle, joka oli lapsineen kotona. 
Isäntä oli mennyt käymään naapurissa. 
Illemmalla Peksujev pyysi yösijaa, jon-
ka emäntä lupasi ja laittoi lattialle olkien 
päälle makuusijan peitteineen. Vieras nu-
kahti kohta syvään uneen eikä herännyt 
kun isäntä palasi kotiin. 

Nähtyään vieraan miehen Melartin 
epäili vaimonsa olleen lihallisessa suh-
teessa vieraaseen. Vaimo sai kuitenkin 
rauhoitettua miehensä, joka kuitenkin het-
ken kuluttua nousi ja löi rautaisella uunin-
koukulla lattialla syvässä unessa nukku-
vaa miestä useita kertoja päähän. Tämän 
jälkeen hän kantoi ruumiin ja vuodevaat-
teet perunakuoppaan. Palattuaan sisälle 
hän kertoi polttaneensa oljet sekä uhkasi 
vaimoaan tappamisella mikäli tämä asias-
ta mitään hiiskuisi. 

Edelleen talon emäntä kertoi, että Me-
lartin oli 18.11.1870 lainannut naapuril-
taan Matti Willmanilta hevosen ja työreen 
ja sillä kuljettanut ruumiin yhdeksän virs-
tan eli noin kahdeksan kilometrin päähän 
Kuopion tien varrella olevan Kumpusen 
sillan lähelle ja haudannut sinne.

Ruumis löytyi kerrotusta paikasta ma-
talasta haudasta. Löydettäessä hän oli 
alusvaatteisillaan ja kasvojen suojana oli 
kaksi jalkarättiä. Muuten ruumis oli pei-
tetty surmatyön yhteydessä vereytyneillä 

Laukkuryssä Peksujev
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vaatteilla.
Kuolemansyyn tutkintaa tuli tammi-

kuun 4. päivänä 1871 suorittamaan Iisal-
men piirilääkäri August Forsten kahden 
hevosen saattueessa. Hän totesi hyvin pe-
rinpohjaisessa lausunnossaan kuoleman 
aiheutuneen useista väkivaltaisen voimak-
kaista iskuista päähän, jotka aiheuttivat 
verenvuodon aivoihin ja sitä kautta kuo-
leman. Sen sijaan kaulassa ollut kolmin-
kertainen naru oli laitettu vasta kuoleman 
jälkeen ja muusta syystä. Laskua kertyi 
kaiken kaikkiaan 72 markkaa ja 3 penniä.

Paloviina poisti  
hammassäryn ja vei muistin 

Surmatyötä käsiteltiin alioikeudessa 
kolmessa eri istunnossa, jotka pidettiin 
Nilsiän kirkolla Joentaan talossa, joka 
nykyisin tunnetaan Heikkilänä. Tuomari-
na oli Pielaveden tuomiokunnan tuomari 
August Westzynthius ja lautamiehiä oli 
kahdeksan. Tuomarille talo oli tuttu sillä 
hänen vaimonsa oli talon edesmenneen 
isännän, kirkkoherra Hjelmmanin tytär.

Syytetyn selostus muuttuu prosessin 
kestäessä, mutta kihlakunnanoikeudelle 
hän omakätisesti kirjoittaa suomeksi että 
hän oli tapahtumien aikana kylässä Adam 
Summasen mökillä suonen iskennässä sil-
lä mato söi hänen hammastaan eli hänellä 
oli hammassärky.

Paloviinaa hän nautti kivun takia eikä 
muista illan tapahtumia. Vaimon tunnus-
tuksesta hän toteaa, että sen hän on tehnyt 
kun vallesmanni  ja venäläiset sitä kiristi-
vät. Löytyneitä tavaroita hän selittää sillä, 
että varsinainen tupa oli kylmillään russa-
koitten takia niin sinne voitiin mitä tahan-
sa kuljettaa.

Todistajia kuultiin peräti 42 koska Me-
lartin pyrki myöhemmin vierittämään syyn 
Stina Miettisen pojille Herman ja August 
Rissaselle. Näillä kun oli ollut kärhämää 
aiemmin Peksujevin lompakon varastami-
sesta. Todisteet kuitenkin osoittivat, että 

he eivät voineet olla syyllisiä.
Kihlakunnanoikeus tuomitsi hänet 

Ruotsin valtakunnan lain 1734 Pahante-
gon Caaren 24. luvun 1 pykälän mukaan 
kuolemaan… andacon hengen hengestä, 
ja älkön siinä auttako sovindo, eikä asian-
omaisen esirukous.

Krispiina Hollenderin kihlakunnanoi-
keus tuomitsi saman Pahantegon Caaren 
61. luvun 3 pykälän mukaan 40 taalarin 
sakkoon ja 76 markan korvauksiin teon 
salaamisesta. Varojen puuttuessa tuomion 
voi korvata istumalla vankeudessa vedellä 
ja leivällä 12 päivää.

Viimeisessä alioikeuden istunnossa 
syyttäjä, kruununnimismies Fredrik Evert 
Wallden ilmoitti, että kuvernööri on anta-
nut luvan surmatun hautaamiseen ja sen 
on tehnyt Kuopion kreikkalaisen seura-
kunnan kirkkoherra Konstantin Kopijeff. 
Hautaus oli tehty Nilsiään vanhan kir-
kon hautausmaahan. Kirkkoherran kuluja 
kertyi kahdella hevosella kolmen päivän 
matkasta 47 markkaa ja 95 penniä. Kirstu 
maksoi sen lisäksi neljä markkaa.

Tämän Kopijeffin pojantytär oli kuu-
luisa pianotaiteilija Maria Kopijeff, joka 
avioiduttuaan liikemies Arvid Lindin 
kanssa tunnettiin Mai Lindinä. Hän antoi 
myöhemmin nimensä ja omaisuutensa 
Suomen tunnetuimmalle  pianokilpailulle. 
Liikemies Arvid Lind oli tunnetun uutis-
tenlukijan Arvi Lindin isoisän veli eli iso-
setä.

Päätä ei sittenkään irroitettu,  
mutta passitettiin Siperiaan

Viipurin Hovioikeus perehtyi asiaan ja 
tuomitsi August Wilhelm Melartinin me-
nettämään henkensä kaulan katkaisulla ja 
teilauksella toukokuun 6. päivänä 1871 
antamassaan päätöksessä. Krispiina Hol-
lenderin osalta tuomio muuttui ja hänet 
vapautettiin sakosta ja korvauksista.

   Viipurin Hovioikeus lähetti edelleen 
päätöksensä Hänen Kuninkaalliselle 

Majesteetilleen Keisarille. Kirjelmä on 
tullut Senaatin oikeusosastoon elokuussa 
1871. Senaatin oikeusosaston diaari 90 
vuodelta 1872.

Kuopion lääninvankilan ja lasaretin lää-
käri Georg Avellan sanoo lausunnossaan 
7. päivänä lokakuuta 1871, että syytetty 
August Wilhelm Melartin on ruumiinra-
kenteeltaan vahva ja terve. Hän voi ilman 
hengenvaaraa kärsiä ankarankin ruumiin-
rangaistuksen ja kestää karkotuksen Sipe-
riaan.

August Wilhelm Melartin, papin poika 
ja torppari. Tuomittu kuolemaan laukku-
kauppias Mihail Isakoff Peksujevin ryös-

töstä ja taposta 15.11.1871. Rangaistus 
muutettu pakkotyöksi Siperiassa.

Ilmoitus Viipurista lähdöstä 13.9.1872.
Hänen jälkensä päättyvät tähän, ainakin 

toistaiseksi.

Matti-Juhani Töyräs

Lähteet: Senaatin oikeusosaston SOO pag. 305, 
v.1871 nro 167 valokopiot
Vuokkiniemi-seuran sukutiedot/Pauli Laukkanen
I.K.Inha: Kalevalan laulumailta
Antti Lappalainen: Valat ja valheet
Kalevi Pursiainen: Hollender-suvun tietoja
Tytti Halonen:Tammisaaren emäpiruista Viipurin 
säätyläisiksi

Seuran nettisivut on uusittu  
Aakustista aineistoa kielentutkimukseen

Savon kielen seuran nettisivut interne-
tissä  kokivat marraskuun alussa muo-

donmuutoksen.
 Nyt www.savonkielenseura.fi    etusivu  

kuvineen  toivottaa  katselijan tervetulleek- 
si  kesäiselle murretorille. Puheenjohtaja  
Seppo Kononen selventää savon kielen 
syvintä olemusta:  ”savolaenen ee pyri kos- 
kaaan narroomaan kuulijoetaan vuoan ja  
aenoastaan sannoo tottuuven tai oman kan- 
tasa pitemmän kuavan mukkaan,  mutkan 
kaatta.”

Pitemmän kaavan mukaan, noin sadalla 
sivulla  seura esittäytyy. Toiminta-osastos-

sa kerrotaan muun muassa  keihäänheit-
täjä Antti Ruuskasen valinnasta Yljpiä-
viäntäjksi ja juhlallisuuksista Pielavedellä. 
Keskeisinä toimintona esitellään  vuotui-
set  murretorit ja murremestaruuskilpailut, 
on historiaa ja ajantasaista tietoa.  Myös  
löytyvät  Suomen Heimot ry:n murteella 
puhumisen SM-kilpailujen tulokset  kaut-
ta aikojen. Luettelo onkin  savolaisten  
kannalta kunniakas. 

Savon kielen seuran 30-vuotishistoriikki 
”Joutavilla jottaen se tietättää ” on  koko-
naisuudessaan luettavissa.  Historiikkia  on 
toki edelleen saatavissa rahastonhoitaja  

Jokkaenen kynnellekykenevä seuroo Savon kieliseuran tapahtumia myös sähköisesti 
internetissä osotteessa www.savonkielenseura.fi Pankee tok osote mieleennö.



20  AAKUSTI 4/2014 AAKUSTI 4/2014  21

värikkäänä julkaisuna edulliseen hintaan.  
Arkisto-osastolla on tallessa kaksituhat- 

luvun  toimintasuunnitelmat ja –kertomuk- 
set.  Kiinnostaviin uutisiin ja  Aakustien 
sisältöihin vuodesta 2008 viitataan etusi-
vun vinkeissä, josta niitä pääsee lukemaan 
suoraan näpäyttämällä.  Palautetta  voi an-
taa nettisivulla olevan viestin lomakkeen 
avulla.  Sivujen sisältöä päivitetään ajan 
tasalla. 

Edelliset nettisivut palvelivat vuo-
sikymmenen, ja esitystekniikka ehti jo 
muuttua.  Alun perin  sivut rakensi Sau-
nalahden palvelimelle  Kari Tiihonen.  
Sittemmin sivuja päivitti pitkään Eero 
Mantere. 

www.savonkieleneseura.fi   sivuston 
uusimistyön teki  Pekka Ollikainen; hän 
on opettanut kotisivujen tekemistä kansa-
laisopiston kursseilla.  Uudet sivut on teh-
ty WordPress-julkaisualustalle  ja sijaitse-
vat Easylinehost Finland Oy palvelimella.

Aakusteista tehdään korpus 
Kielentutkijat ja muutkin humanistit 

ovat kiinnostuneita savolaiskulttuurin 
iänenkannattajan sisällöstä.  Kansallis-
kirjastossa olevista Aakustin  2000 -2013 
vuosikerroista tehdään sähköinen teksti-
kokoelma, korpus.  

Korpukset kielentutkijoille arvokkaita 
työkaluja. Niiden avulla tutkimusaineis-
tosta voidaan tehdä sähköisiä hakuja ja 
tutkia tekstin sisältämää kieltä.

Tekstikorpuksia ja niihin liittyviä  pal-
veluja tarjoaa tutkijoille  esimerkiksi Korp 
(https://kkorp.csc.fi ). Korpia ylläpitävät 
yhteistyössä  CSC Tieteen tietotekniikan 
keskus ja kansallinen FIN-CLARIN-kon-
sortio.  Viimeksimainittu on suomalainen 
osa kielentutkimuksen ja muiden huma-
nististen tieteiden yhteistä eurooppalaista 
CLARIN –tutkimusinfrastrukturia.   FIN-
CLARIN konsortion jäsenenä on  suoma-
laisia yliopistoja ja korkeakouluja, Koti-
maisten kielen keskus (Kotus )  ja Tieteen 

tietotekniikan keskus (CSC).
FIN-CLARIN tarjoaman aineiston 

käyttö on tutkijalle maksutonta. Aineistot 
tulevat saataville Korpin tai vastaavan pal-
velun kautta. Pääsy kokonaisiin teksteihin 
edellyttää käyttäjätunnusta, salasanaa ja 
tehtävää,  joka sisältää tutkimustyötä.  Teks- 
tistä poimitaan myös lyhyitä katkelmia, 
jossa on rajallinen konteksti esimerkiksi 
virke  tai kappale.  Nämä katkelmat ovat 
hakuliittymän kautta julkisesti saatavissa. 

Projektisuunnittelija Imre  Bartis  FIN_
CLARIN  edustajana kysyi lupaa koota 
Aakustin sisältöjä korpukseen. Kielentut-
kijoiden lisäksi arveli hän aineiston kiin-
nostavan muiden humanististen alojen 
tutkijoita, jotka kipeästi tarvitsevat moni-
puolisia, ajanmukaisia ja riittävän laajoja 
aineistoja. Tekijänoikeuskysymykset ovat  
monesti siellä hankalasti ohitettavia. 

Koska tähän saakka  Aakustissa julkais- 
tujen aineistojen käyttöä tieteellisiin tarkoi-
tuksiin ei tekijänoikeudellisesti  tai muuten 
ole rajoitettu,  kunniapuheenjohtaja, pu- 
heenjohtaja ja sihteeri  antoivat  luvan  2000- 
2013  Aakustien  palvella tutkimusta. 

Hyvähän se on että tutkitaan! totesi 
Seppo Kononen.  

Eila Ollikainen 

Suomalais-ugrilaisen kantakansan al-
kukodin selvittelyssä on ratkaiseva 

kantakielessä oleva hunajan nimitys mesi. 
Kansanomaista mehiläishoitoa on erityi-
sen paljon Volgan keskijuoksun varrella. 
Monet tutkijat sijoittavat alkukodin  mie-
lellään Volgan itäpuolelle jäävälle, nykyi-
sin votjakkien asuttamalle alueelle.

Ennen Suomeen tuloaan - arviolta 1000 
eKr. katkesi yhteys läntisimmän osan ja 
entisen pesäseudun välillä. Suomalais-vol- 
galaisen ajan päättyminen ja itämeren-
suomalaisten Baltiaan, Suomenlahden ja 
Itämeren partaille muuttamisen ajankohta 
on kuitenkin epävarma. Kustaa Vilkuna 
pitää hyvin todennäköisenä, että itämeren-
suomalaisten oleskelu Itämeren äärellä on 
kestänyt vuosituhansia. 

Uatralla maata äestettiiin
Varhaiskantasuomalaiset elivät nähtä-

västi suurin piirtein suomalais-volgalaisen 
kulttuuriperinnön varassa. Varhaiskanta- 

Suomalaisten tulo  
asuisijoilleen Suomeen

Suomalais-ugrilaiset kansat Osa II

suomalaista aikaa on nimitetty myös suo- 
malais-lappalaiseksi ajaksi. He olivat met- 
sästäjiä ja kalastajia, jotka eivät muodos-
taneet kiinteätä asutusta. Tänä kautena 
sanastoa rikastuttanut aines kuvastaa kai-
killa elämän aloilla tapahtunutta kehitystä. 

Eläimistä tunnettiin ainakin lehmä ja 
sika. Maanviljelyssanastoon liittyvät sa-
nat jauhaa ja huhmar. Työmenetelmiin 
liittyy vasara. Yhteiskunta sai talonpoi-
kaisyhteiskunnan leiman. Naapurikanso-
jen kanssa, ensin liettualais-lättiläisen 500 
eKr. ja sitten germaanien, on ollut vuoro-
vaikutusta. Kalastaja otti näihin aikoihin 
ehkä käyttöönsä uudentyyppisen nuotan. 
Maanviljelijä siirtyi viljelemään peltoa, 
jonka hän kynti ”uatralla.” Maidosta opit-
tiin valmistamaan juustoja. Uusiksi vilje-
lykasveiksi saatiin kaura ja ruis. Runsaasti 
uutta näyttää sanaston perusteella opitun 
yhteiskuntamuodoista ja tapaoikeudesta. 
Lisäksi opittiin tuntemaan uusia metalleja 
(rauta, kulta, tina, lyijy). 

Maanviljelystä  
ja pyyntitaloutta

Saviastioiden valmistustaito keksittiin 
n. 10 500 vuotta sitten Lähi-Idässä, mis-
tä se levisi Eurooppaan. Suomessa taito 
opittiin n. 7000 vuotta sitten. Täällä alkoi 
neoliittinen eli nuorin kivikausi. 

Maamme kuului laajaan kampakeraa- 
miseen kulttuuripiiriin. Saviastioiden raa-
ka-aineet hankittiin yleensä asuinpaikko-

Savolaisten kaski- ja myös kivisten mäkipeltojen 
viljelyn jo vuosisatoja sitten kehittämä työväline, 
hankouatra eli savolaisittain ”nökköuatra” Puuma-
lan pitäjän Kauppilan kylästä valokuvannut Auvo 
Hirsjärvi. Kansallismuseon kokoelmat.

Luota uskoon elon pirtas.
Sä kaipaat lohduttajaa,
on silloin pitkä yö,
kun ei löydä olkapäätä,
mihin sydän liikaa lyö.
Sä käytät kaiken virtas,
usein akku tyhjä on.
Luota uskoon elon pirtas,
on sulla terveet jalat 

    joka onni tänään on.
 

                                 Leppävirta
                             Salme Watjus

Uskoa tarvitaan
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jen läheisyydestä. 
Astioiden valmistukseen ei käynyt puh-

das savi, vaan siihen oli sekoitetettava jo-
tain polttokestävyyttä  parantavaa ainetta 
sideaineeksi, kuten hiekkaa, palanutta luu-
ta, kalkkikivirouhetta tai simpukankuorta. 

Kampakeraaminen alue ulottui Pohjan-
lahdelta Uralille ja Itämeren kaakkoiskul-
milta Jäämerelle. Kulttuurin sisällä voi 
nähdä kolme suurta alueellista ryhmää: 
läntisen, keskisen ja itäisen. Suomen li-
säksi läntiseen ryhmään kuuluvat Itä-Kar-
jala ja Baltian maat. 

On oletettu, että kampakeraamisen 
kulttuurin väestö on ollut kieleltään suo-
malais-ugrilaisia. Kulttuuripiirin muodos-
tumiseen ei kuitenkaan näytä liittyneen 
suuria kansainvaelluksia. Keramiikka al-
koi esiintyä esineistössä, elinkeinoissa ja 
yhteiskuntarakenteessa todettavina muu-
toksina. Kysymyksessä näyttää olleen 
muualta omaksuttu laina. 

Kiukaisten kulttuurissa pääelinkeinona 
oli kuitenkin pyyntitalous. Porin Tuors-
niemestä on n. 4000 vanha verkkolöytö. 
Siihen sisältyy yli 800 männynkaarnako-
hoa sekä lehmuksen niinestä kudottujen 
verkkojen jäännöksiä. Ne ovat peräisin 
paristakymmenestä verkosta, joita lienee 
käytetty hylkeiden pyyntiin. Piisirpit, jau-
hin- survinkivet sekä mahdollisesti kuok-
kina käytetyt kapeateräiset kirveet liitty-
vät maatalouteen. Maanviljelystä kertovat 
myös Kiukaisten kulttuuriin ajoitetetut 
viljan siitepölyt ja kuoreton ohran jyvä. 

Savon asutuksen alkuperä
Savon historian aamunkoitto alkoi piir-

tyä silloin, kun ensimmäiset ihmisen mer-
kit ilmaantuivat Savossa,  professori Pek-
ka Lappalaisen tutkimuksen mukaan. 
Ne ovat neoliittiselta kivikaudelta kam-
pakeraamisen kulttuurin piiristä n. 2300-
2000 eKr. Nämä puolikiinteät asuinpaikat  
näyttävät sijainneen kaakosta luoteeseen 
kulkeneiden vesireittien varsilla. Löydöt 
todistanevat yhteyksistä Laatokan Karja-

laan, missä arkeologinen tutkimus olettaa 
tyypillisen kampakeramiikan syntyneen-
kin. 

Ristiina kuuluu Savon vanhimpiin asu-
tusalueisiin. Kivikaudenaikaisia asuin-
paikkoja on löydetty Hartikkalankylästä ja 
kalliomaalauksia Astuvansalmesta ja Uit-
tamonsalmesta. Useat maalaukset kertovat 
esihistoriallisen pyyntiväen asettumista 
paikkakunnalle. 

Myös Itä-Suomen alueelta on tehty  
kymmeniä kampakeraamiseen piiriin 
ajoittuvia asuinpaikkalöytöjä. Pohjois-Sa-
vosta erittäinkin Kiuruvedeltä, Pielavedel-
tä, Lapinlahdelta, Siilinjärveltä, Karttulas-
ta, Tervosta, Suonenjoelta, Riistavedeltä, 
Vehmersalmelta, jossa saaristomainen 
luonto niemekkeineen, selkineen ja  kapeine 
salmineen tarjosi kalastaville ja metsän-
riistaa pyydystäville erämiehille kiitolli-
set liikkumapaikat. Kivikauden ihmiset ja 
lappalaiset pystyttivät rannoille kotansa 
ja kalasaunansa. Nämä kalasaunat olivat-
kin Vehmersalmen vakituisen asutuksen 
edelläkävijöitä, kertoo tutkimuksen tehnyt 
kirkkoherra Esko Kähkönen kirjassaan 
”Eräsijoista nykyiseksi Vehmersalmeksi” 
(Savon Sanomain Kirjapaino Oy, Kuopio 

1968). 
Huomattavin ja tarkoin tutkittu löytö 

Vehmersalmella on Roikanmäen Juurik-
kaharjun kivikautinen asuinpaikka, maan-
viljelijä Sven Kauppisen tilan maalta n. 
1,5 metrin syvyydestä. Kauppinen toimitti 
saviastian palaset Kansallismuseoon. Ne 
ovat tyypillisen kampakeramiikan van-
hinta astetta ja puhtainta tyyliltään. Kan-
sallismuseossa on yhteensä 93 kpl tämän 
löydön saviastianpaloja, kaapimia, sahan 
tai veitsen kappaleita, piiesineitä ja pari 
naskalia. 

Saviastianpaloja on myös Kuopion 
Isänmaallisen Seuran kokoelmissa. Kai-
vauskertomuksen mukaan Roikanmäen 
asuinpaikalla on keskeinen merkitys mui-
naisen Suur-Saimaan rajojen ongelmaa 
ratkaistaessa. Suvasveden pohjoispäästä 
kuljettiin myös Eukonselän ja Riistakos-
ken kautta Riistaveden riistaisille alueille. 
Eräretkien nimistöön kuuluvat myös saa-
lista kuvaavat Jänissalo ja Lahnasalo sekä 
ruokailupaikka Einessalo.  

Aune Räsänen, 
 Vehmersalmi

Lähdeaineisto: Wikipedia, Kansallismuseo/
opetus/opetuspaketit, Facta Osa IV, Esko Käh-
könen 1968: ”Eräsijoista nykyiseksi Vehmer-
salmeksi” sekä professori Pekka Lappalainen: 
Kotiseutuni Savo, Suomen Maakuntajulkaisu, 
Kirjapaino Savo Oy, Kuopio 1972.

Ennen muinoin Savossa oli kansantapana 
ylpeillä ylivuotisilla kaskinvilja-aumoilla. 
Nämä metsän peitossa sijainneet aumat 
kielivät samalla talon vauraudesta. Auma 
on viime vuosisadan lopulta Joroisista. 

Savon rykmentin lippu vuodelta 1686. 
(Valokuvattu Kansallismuseon kokoelmis-
sa olevasta akvarellikopiosta.)

Seimessä mie makkoon,
vuoronj syön, vuoronj kakkoon.
Sitte tulloo lähtö Ekypttiin pakkoon.
Ollaan siirtolaessii laettommii,
iliman minkkääv valtakunnan paperrii.

Männään haotaluolliin pimmeisiin,
luottamista eijjou immeissiin.
Herootes se ase vyöllä
kotipuolleen hiippii yöllä,
nirhhoo sata poekalasta
poes tieltä kuleksimasta.
Aasi vielläe tärissöö,
niän, sen turpakarvat värissöö.

Tullaan takas Peetlehemmiin.
Minun vuoronj astuu remmiin.
Opin kyllä ihtenj pukemmaan,
en vuan sisältä tae ulukkoo lukemmaan.

Tuploon kolome alaluokkoo.
Äeti alavariisa huokkoo:
Meijjän pojasta ei tule mittää,
lastenkottiin kae tuo laettoo pittää.
Eipä toenna vielä hättäellä,
vaekkei ossoo mesettee tae sättäellä.
Sannoo minun isä. 
Pörröttää miun tukkoo.Vaekka, tiijjän,
että vierraam miehen nimi 
issyyspaperloissa lukkoo.

                                     Mari Niiranen

Jeesus, 0 – 12 vee
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Terveiset Turun kirjamessuilta! Väkeä 
oli runsaasti, mutta kirjamessut ovat 

vielä ihmisen kokoiset. Ensimmäisenä 
tapasin nilsiäläisen toimittaja-kirjailija 
Antti Heikkisen. Hänen kirjoittamansa 
Risainen elämä – Juice Leskinen 1950–
2006 (Siltala) on herättänyt arvostavaa 
keskustelua. Tieto-Finlandia-ehdokkuutta 
povaan. 

Kolme vahvaa savolaislähtöistä kir-
jailijaa Sirpa Kähkönen,  Graniittimies 
(Otava, syyskuu); Tuija Lehtinen, Armon 
aika (Otava, syyskuu); Leena Lehtolai-
nen, Kuusi kohtausta Sadusta (Tammi, 
elokuu) ovat lukijoiden suosikkeja.

Jouni Tossavainen: New Yorkin len-
tävä suomalainen (Like, elokuu). Mesta-
rijuoksija Hannes Kolehmaisen elämä 
muuttuu New Yorkissa keväällä 1921. Ko-
meaa urheiluhistoriaa.

Vastikään olleen Aleksis Kiven päivän 
kunniaksi nostan esiin Riina Katajavuo-
ren: Wenla Männistön. Seitsemän veljes-
tä -mukaelma nykyajan naisista (Tammi, 
elokuu).

Ja vasta olleen kirjallisuuden päivän 
vuoksi otan mukaan näitä valtakunnalli-
sesti merkittäviä teoksia, suolana savolai-
set hengentuotteet.

Teppo Kulmala: Kirjailija rhythm and 
blues (Kustannushai). Tuntemattomaan on 
välillä hyvä tarttua.

Tätä ei voi jättää väliin, jos on lukenut 
kolme edellistä. Tuomas Kyrö: Ilosia ai-
koja, Mielensäpahoittaja (WSOY, heinä-
kuu). Suosikkihahmo veti Hopeatähteen 
kaksi salillista katsojia. 

Heikki Turunen: Karjalan kuningas 
(WSOY, lokakuu). Simpauttajasta kaikki 
alkoi. 

Maria Peura: Ja taivaan tähdet pu-
toavat (Teos, syyskuu). Niin hienoa ker-
rontaa, etten malta kiiruhtaa, vaan nautin 
kielestä.

M.G. Soikkeli: Läpinäkyvä kuolema 
(Minerva, elokuu). Scifi-romaani kertoo  
murhasta,  johtolankoja ei misssään?

Antti O. Arponen: Pallo karkasi käsis-
tä (Kustannushai). Arponen oli aikanaan 
Viikko-Savon päätoimittaja. Urheiluhisto-
rioitsija yllättää novellikokoelmalla.

Rakas – 7 rakkaustarinaa (Karisto, elo-
kuu). Eri kirjoittajien romanttisia kerto-
muksia. Mukana myös Kirsi Pehkonen.

Markku Envall: Joka tähtiä tähystää 
(WSOY, heinäkuu). Kirjoittajan yhdeksäs 
aforismikokoelma. 

Jörn Donner: Poika ja isä (Otava, 
syyskuu). Dekkarimainen romaani mysti-
sestä rikoksesta sekä isän ja pojan yhtey-
destä.

Risto Isomäki: Kurganin varjot (Tam-
mi, syyskuu). Ekologinen katastrofi uhkaa 
Mustallamerellä. 

Raija Oranen: Aurora (Teos, elokuu). 
Komea romaani historiamme mahtinaises-
ta.

Tietokirjoja luen yhä enemmän

Leena Kirstinä: Kirsi Kunnas sateessa 

ja tuulessa (WSOY, lokakuu). Tunnetun 
saturunoilijan henkilökuva. Kirstinän ta-
paan aina Vammalan vahan kirjallisuuden 
päivillä. Sekin suositeltava kirjallisuusta-
pahtuma!

Panu Rajala: Tulisoihtu pimeään – 
Olavi Paavolaisen elämä (WSOY, syys-
kuu). Elämäkerta särmikkäästä kulttuuri-
vaikuttajasta. Rajala nähdään tänä syksynä 
Kirjakantin vieraana.

Anita Konkka: Unennäkijän muis-
telmat (Teos, syyskuu). Muistelmat kult-
tuurikodista kirjailijaksi. Monet kirjailijat 
messuilla tavatessamme ylistivät Konkan 
kirjaa. Lukulistalle. 

Paavo Lipponen: Murrosten aika 
(WSOY, lokakuu). Poliitikon muistelmat 
vuosilta 1979–1995. Savolaiset tykkää. 

Erkki Tuomioja: Siinä syntyy vielä ru-
mihia (Tammi, syyskuu). Poliittiset päivä-
kirjat vuosilta 1991–1994. 

Muumi 100 v. juhla jatkuu: Muumimaa-
ilma ja todellisuus – Tove Janssonin elä-
mä kuvina (WSOY, syyskuu). Taiteilijan 
kuvaelämäkerta. Laadittu läheisessä yh-
teistyössä Toven sukulaisten kanssa. Esi-
puheen on kirjoittanut Toven veljentytär 
Sophia Jansson.

.Maarit Tyrkkö: Tyttö ja nauhuri 
(WSOY, syyskuu). Muistelmateos toimit-
tajan tiestä Urho Kekkosen läheiseksi. Ra-
diosta kuulin keskustelun kirjasta, lukulis-
talle kirja nousi.

Peter von Bagh: Muisteja (Like, syys-
kuu). Suomalaisen cinefiilin muistelmateos.

Hannu Kahakorpi (toim.): Kalle Pää-
talo – semmonen savotta (Gummerus, 
syyskuu). Talvi- ja jatkosota kirjailija Kal-
le Päätalon silmin. Ohjaaja Kahakorpi oli 
ensimmäisen Hopeatähdet-elokuvakerhon 
ensimmäisen näytöksen vieraana syksyllä 
2008. Päätalo veti Kuvakukon salin täy-
teen väkeä. 

Teemu Keskisarja: Tolvajärven jäl-
keen – Suurtaistelun ihmisten historia 
(Siltala, syyskuu). Tolvajärven taisteluun 

joulukuussa 1939 osallistuneiden sotilai-
den kohtaloita.

Sami Feiring: Lyhyesti sanomisen tai-
to (Avain, marraskuu). Johdatus aforismin 
maailmaan.

Seppo Knuuttila & Ulla Piela (toim.): 
Ympäristömytologia (SKS, lokakuuu). 
Kulttuuriin ja taiteentutkimukseen perus-
tuva teos ympäristömytologiasta.

Ja lasten- ja nuotenkirjoissa 
voi jakaa lukemisen riemun!

Maikki Harjanne: Mintun syntymä-
päivät (Otava, elokuu). Suosikkihahmo 
jännittää synttäreitään.

Aino Havukainen & Sami Toivonen: 
Tatu ja Patu, syömään! (Otava, elokuu). 
Outolan poikien käsikirja syömiseen. 

Tuula Kallioniemi & Jii Roikonen: 
Hässäkkää ja hätähousuja (Otava, heinä-
kuu). Reuhurinteen alakoulussa vietetään 
pajaviikkoa. Reuhurinteellä on koettu 
monta hauskaa lukuhetkeä.

Markku Karpio: Selviytymispeli 
(Tammi, syyskuu). Yhdeksäsluokkalaisten 
partiovaellus muuttuu selviytymispeliksi 
nuortenromaanissa. Kirjasta olen lukenut 
monta hyvää kritiikkiä. Siis listalleni!

Tuula Korolainen, Riitta Tulusto & 
Maija Hurme: Lasten oma vuosikirja 
(Lasten Keskus, lokakuu). Vuoden juhla-, 
liputus- ja merkkipäivien opas lapsille. 
Tarpeellista tietoa isommillekin.

Leena Laulajainen & Virpi Penna: 
Hopeasarvinen poro (Tammi, syyskuu. 
Satukokoelma Lapista. 

Ismo Loivamaa (toim.): Unen sinistä 
maata päin (Minerva, elokuu). Lasten 
tuutulauluja ja iltarunoja. Mietin, onko 
tässä Sininen uni -kirjan muistumia.

Sarjakuva kuuluu mukaan, kun tekijä 
on tiältäpäen.  Petteri Tikkanen: Armeija 
(Like, syyskuu). 

Ritva Kolehmainen

Syksyn kirjasato 
on runsas ja hyvä
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Suomen viime sotien seurauksena or-
voiksi jääneet lapset, tällä haavaa jo   

ikäihmiset,  ovat heränneet  valvomaan 
etujaan  ja  toimimaan ryhmänsä puolesta.  
Orvoksi  jäi noin  50 000 lasta, nyt heitä 
on tiedetään olevan elossa vajaa kolman-
nes  noin  16 000 henkeä. 

Tiedetään, koska  Kaatuneitten Omais-
ten Liitto ja  sotaorpojen yhdistykset ke-
räsivät vuosien työllä  sotaorpojen rekis-
terin,  jossa on heidän henkilötietonsa. Se 
vakuutti myös valtiovallan.

Viime vuonna pääministeri Jyrki Ka-
tainen ja sosiaaliministeri  Paula Risikko  
allekirjoittivat  vv.1939-1944  sotaorvoille 
osoitetun kunnianosoituksen.  Jakoon tuli 
myös sotaorpotunnus, jonka on suunnitel-
lut taiteilija Aimo Vuorinen.  

Ensimmäisiä tunnuksia on jaettu kulu-
vana vuonna kuten lokakuussa Kuopiossa 
juhlassa.  Jako  jatkuu, sillä  rekisteröity 
sotaorpo on oikeutettu saamaan tunnuk-
sen ja siihen liittyvän kunnianosoituksen.   
Tunnuksen saadakseen pitää ottaa yhteyt-
tä Kaatuneitten Omaisten  tai sotaorpojen 
yhdistykseen. 

- Sotaorvot olivat aikaisemmin unoh-
dettu  kansa,  sanoo  Pohjois-Savon Sota-
orvot  ry. puheenjohtaja Teuvo 
Laakkonen.  Sodan päättymi-
sen jälkeen  orvoille annettiin ta-
loudellista  tukea koulutukseen, 
mutta aikuistuttuaan he katosi-
vat tilastoista ja luetteloista. 

Sotaorvoille  
oma tunnus

Kaatuneitten Omaisten  jäsenyhdistyk-
set ovat toimineet kohta  70 vuotta  sota-
leskien ja  omaisten  hyväksi,   mutta ni-
menomaan orpouden  vaikutukseen  lasten 
elämänkaaressa  on havahduttu  viime 
vuosina.  

 Pohjois-Savon Sotaorvot ry perustet-
tiin v. 2007 Kaatuneitten Omaisten jäsen-
yhdistykseksi toimimaan  sotaorpojen ja 
muiden kaatuneiden omaisten hyväksi,  
vaalimaan  sodassa kaatuneiden ja sodan 
olosuhteissa henkensä menettäneiden 
muistoa, edistämään kaatuneiden omais-
ten yhteistyötä ja virkistystoimintaa kuten 
säännöissä muotoillaan. 

Pohjois-Savon sotaorpojen kertomuk-
sista koottu julkaisu  ”Me isänmaan isät-
tömät”   ilmestyi Kaarina Kuuselan ja 
Aino Tapanisen toimittamana  v. 2011.

Teuvo Laakkosen mukaan sotaorvot 
ovat jo pitkään  pyrkineet saamaan vete-
raanien asemaan verrattavan tunnuksen 
voidakseen sen avulla saada  tarpeellista 
kotiapua ja kuntoutusta.  

Yhdistyksen  260  jäsenen keski-ikä  on 
jo 76 vuotta.  

 Eila Ollikainen

Täällä vaelsi Väinämöinen
Savossa hän saapasteli,
Puijon paasilla pyhillä,
Savilahden seutuvilla
Taivaanpankolle kapusi
Souti Kallavettä pitkin
Vehmersalmenkin vesillä
Suvasveden suuren järven
Kalapaikkoja kolusi

Tokko tuosta soiton saisi
Kalan suuren leukaluusta
Hevon hännän rihmasista
Kyllä sai soiton sorean
Hyvän kantelon kokosi

Soitti lauloi Väinämöinen 
Taatto taivainen isäntä
Anna onni kansalleni 
Savon maille kaunihille
Suomen suurelle suvulle

Savon kansa saapui siihen
Soiton kumman kuultuansa
Metsänväki myös vaelsi
Linnut taivaan lentelivät 
Puijon peipposet visersi 

Kutsui Seppo Ilmarisen 
Siellä Sampo synnytettiin 
Mustan kallion kylessä
Paksut miehen palkehissa 
Rumat vahvat varreltansa
Seppo taitava takoja
Vasarata paukutteli 

Itse vanha Väinämöinen
Teki vielä toisen soiton 
Soiton koivusta kovemman
Hiuksista neion nuoren
Seisemän sai kantelohon
Siihen kieliksi kokosi
Soitti Väinö kanneltansa 

Väinämöinen  
Savossa

Kansa ahkera ahersi
Poltti kasket, perkas pellot
Kasvoi vilja kaunihisti
Yleni ihan touko
Kun ei sitä vieras veisi
Halla hyinen hakisi.

Sitten vanha Väinämöinen
Taltutti akan äkäisen 
Soraäänen tuohon sovitti
Eukokseensa maanitteli 
Pohjan mahtavan emännän 

Kun ei nainut nuorna miesnä
Ennättänyt aikaisemmin
Vieläkö kuulet Väinön laulun 
Tokko kuulet ja älyät
Puijon paasilta pyhiltä
Savilahden seutuvilta

Sieltä sirut sinkoilevat
Rauhankyyhkyt lentelevät 
Kohti maailman kyliä
Tietotaito kaikenlainen
Veneet veistetään paremmat

Taakse merten mantereitten
Siellä lääkkeet laitetahan
Siellä pahat paikatahan
Tauit kaikki tutkitahan
Luetahan loitsut uuet
Uuet,  entistä paremmat. 

Suoma  Koponen, Vehmersalmi  

Piirros: Valentin Kurdov

Pohjois-Savon Sotaorvot r.y:n 
johtoa, kieliseurastakin tuttu 
Teuvo Laakkonen. Hänen 
vierellään sihteeri Kaarina 
Kuusela sekä Maisu Nummi.
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Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittuja

Perhettä ja murretta ikävöidään
Mitä jäit kaipaamaan kotipaikkakunnal-

tasi?
Ikävöin jo nyt murrettani. Työskentelin 

kesän keskellä Kuopion toria, missä sitä 
kuuli koko ajan.

(Jenni Röynä, Kuopio. Opiskelee yleis-
tä valtio-oppia Helsingin yliopistossa. HS 
1.9.2014)

Savon rata täytti 125 vuotta
Lokakuun ensimmäisenä päivänä tuli 

kuluneeksi tasan 125 vuotta siitä, kun en-
simmäinen juna kulki uutta Savon rauta-
tietä pitkin Kouvolasta Kuopioon vuonna 
1889. Matka Kouvolan ja Kuopion välillä 
kesti alkuaikoina jopa 11 tuntia. Nyt mat-
ka taittuu nopeimmillaan 2,5 tunnissa.

(Matkaan 10/14)

Yli 80-vuotiaillakin paljon sanotta-
vaa. Kyselytutkimuksen yläraja on usein 
79 vuotta, vaikka virkeitä vanhuksia on 
yhä enemmän.

Kuopiolaiset ystävykset Elina Koski-
nen ja Marja Laakkonen voisivat vastata 
tutkimuksiin, jos heiltä kysyttäisiin. Ker-
ran markkinatutkija melkein haastattelikin 
Koskista.

-Mutta kun hän kuuli, minkä ikäinen 
olen, vastaus ei kelvannutkaan”, Koskinen 
naurahtaa.

(HS 1.10.2014)

Sydämeltään savolainen, Osuuskaup-
pa Suur-Savo toimii Etelä-Savossa 63 
toimipaikan voimin. Osuuskaupan oman 
leipomon leipää syödään muidenkin asia-
kasomistajien pöydissä.

”Haluamme pitää huolto maakuntam-

me vireydestä. Tärkein kehittämiskohde 
meille onkin palveluiden tasapuolinen 
saatavuus kaikissa alueemme kunnissa”, 
osuuskaupan toimitusjohtaja Heikki Hä-
mäläinen sanoo.

(Yhteishyvä, lokakuu 2014)

Jyrki Kataisenkin piina jatkuu vielä
Siilinjärveläinen selviytyi, mutta un-

karilainen Tibor Navracsics ei saanut 
mepeiltä hyväksymissuositusta, joten Je-
an-Claude Juncker joutunee jakamaan 
salkkuja uusiksi varmistaakseen joukku-
eelleen luottamuslauseen 22. lokakuuta.

(AL 8.10.2014)

”Siilinjärveläinen selviytyi… Mitään ei 
taaskaan ole sovittu ennen kuin kaikki on 
sovittu.”

(AL 12.10.2014)

VEPAN baarin kestojäsen, taiteilija Ny-
känen viskasi töllön ulos elokuussa 2004, 
kun sääprofeetta lupasi sadetta, mutta tu-
likin poutaa. Pouta ei kerta kaikkiaan sovi 
synnynnäiselle savolaiselle pessimistille.

(Matti Pitko AL 6.9.2014)

Kuule lasta tarkasti kun hän ei halua 
lähteä harrastukseen. 

Tasapaino oli usein toistettu sana, kun 
Aamulehden auditoriossa keskusteltiin 
lasten harrastuksista.

Wille Riekkinen kannatti lempeää 
ohjausta savolaisen sananlaskun sanoin: 
”Hunajalla saa paremmin kärpäsiä kuin 
tervalla.”

(AL 4.10.2014)

Juicelta löytyi unohdettu sävellys
Leskisen vuonna 1970 säveltämä lau-

lu oli unohtunut vuosikymmeniksi hänen 
opiskelukaverinsa pöytälaatikkoon. Laulu 
on englanninkielinen läksiäiskappale ai-
koinaan Britanniaan muuttaneelle opiske-
lukaverille ja sen nimi on Au Revoir (to 
Leena). Nuottiin on kirjoitettu sanat ”by 
Juice & Max”, joten Leskinen on todennä-

köisesti säveltänyt kappaleen yhdessä tu-
levan bändikaverin Max Möllerin kanssa. 

Leena Jones kertoo Savon Sanomille 
säilyttäneensä sävellystä lähes 45 vuotta.

(HS 28.9.2014)

Savolainen kohtauspaikka, Tampe-
reen yliopistoon perustettiin savolainen 
osakunta Savotta viime keväänä. Nyt Sa-
votalla  on noin 30 jäsentä. Mukana on 
ihmisiä myös Porista, Etelä-Suomesta ja 
Jyväskylästä. Juuret eivät tarvitse olla Sa-
vosta.

(Aviisi  8/2014

Matissa miestä moneksi, Mäntässä 
syntynyt Matti Remes on aina halunnut 
kokeilla uutta.

Matti Remes asui 20 vuotta elämästään 
Mäntässä. Sitten hän poistui paikkakun-
nalta ja palasi tänne uudestaan vasta tänä 
kesänä.

Hänen vanhempansa muuttivat ennen 
Matin ja hänen edesmenneen kaksois-
veljensä Jukan syntymää Kiuruvedeltä 
Mänttään. 

Mäntässä omaa kirjallista  tuotantoaan 
esitellyt Matti Remes teki heti selväksi 
sen, että hänellä ei ole mitään tekemistä 
tai sukulaisuutta Ilkka Remeksen kanssa.

(KMV-lehti 27.10.2014)

Ovatko jotkut vaalit tulossa? Kansan-
edustajat ovat alkaneet kummasti tavoi-
tella oman äänestäjäkuntansa murretta pu-
heissaan eduskunnan kyselytunnilla. PAL

(Lukijalta, AL  9.11.2014)

Tamperelaisuus piilee sekä kiälessä 
että asenteissa. Herrojen kirjaimia enti-
sessä työväenkaupungissa ei juuri käytetä. 
G ääntyy ”kee” ja f on tampereeksi ”vee”. 
D-kirjain esiintyy ainoastaan kahdes-
sa tampereenkiälisessä sanassa. Ne ovat 
muuatta japanilaista automerkkiä kuvaa-
va sana ”Hondra” ja erityisen maineikasta 
tarkoittava termi ”lekendraarine”.

”Ei sev väliä” tai tiiviisti ”eisevväliä” 
on merkitykseltään hieman eri sävyinen 
tampereessa kuin suomessa. Täällä  on 

tavallista että neito vastaa ”rupeeks vai-
mokseni” –kyselyyn sanalla ”eisevväliä”. 
Se tarkoittaa  yhtä kuin ”kyllä” tai jopa ”il-
man muuta”.

Jos morsiuskandidaatti on vielä epäile-
vällä kannalla, hän tavallisesti vastaa sul-
hoksi pyrkivän tiedusteluun sanoilla ”jaa 
määkö?”.

(Hannu Hyttinen, Aviiisi 7/2014)

Jopa kosintoja virtaa
Seinäjoella syntyneet ja siellä asuvat 

Softengine-yhtyeen (Euroviisut 2014) laula-
ja Topi Latukka, 20, ja kosketinsoittaja 
Henri Oskár, 20, eivät pullistele eteläpoh-
jalaisuudellaan, saati että puhuisivat pai-
kallista murretta. Iltalehden haastattelussa 
Henri sanoo ainoastaan kerran ”tuloo”.

(IL 14.10.2014) 

Rakas Lapin murre
Syyskuussa Maria Järvenhelmi näh-

dään valkokankaalla, sillä hänellä on nais-
pääosa kuvataiteilija Kalervo Palsasta 
kertovassa elokuvassa. Puhekielenä elo-
kuvassa on Lapin murre.

-Se murre on minulle tuttu ja rakas jo 
Mosku-elokuvan ajoilta. Lisäksi minulla 
on sukulaisia Lapissa. Minusta on muu-
tenkin mukavaa tehdä roolitöitä eri  mur-
teilla, siinä ikään kuin paremmin erottaa 
roolihenkilön itsestään.

(IL 4.9.2014)

Brankkarinaukio kelpaa, Hertsikka 
puolestaan ei

Virkamiehet empivät lasten slangiin 
pohjautuvaa ehdotusta koulunsa nimeksi 

Helsingin Herttoniemessä on nyt vas-
takkain kaksi kovaa: koululaisten tahto ja 
virkamiesten linja.

Oppilaat äänestivät viime viikolla kou-
lunsa nimeksi Hertsikan ala-asteen, mutta 
kaupungin nimistösuunnittelijat kohotte-
levat kulmiaan.

Slanginimissä on kääntämisongelma: 
mitä ne ovat ruotsiksi ja onko sisältö sama 
molemmilla kielillä.
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Kalasataman duunarikorttelit
Helsingin Kalasatamassa sijaitsee tiet-

tävästi kaupungin ainoa yhteinen alue, 
jonka nimistössä näkyy slangi. Nimet 
merkitsevät kortteleita ja eivät näy katu-
kuvassa.

Tällaisia ne ovat:
Stevari-Stevarn (vartija)
Trokari-Trokarn (myyjä, etenkin  

    pimeän tavaran kauppias)
Stuuvari-Stuuvarn (ahtaaja)
Täkkäri-Däcksarn (kansimies)
Junkki-Jungmannen (laivapoika)
Prikkari-Prickarn (lastin luetteloija)
Duunari-Donarn (työläinen)
Kippari-Skiparn (laivan kapteeni)
Fiskari-Fiskarn (kalastaja)
Dirika-Dirikan (johtaja)
Gosari-Gåsisen (talonmies)

(HS 16.10.2014)

Hertsikan ala-asteen koulu käy ni-
meksi. Helsingin opetuslautakunnan suo-
menkielinen jaosto päätti että nimi sopii 
ala-asteen nimeksi.

(HS 5.10.2014)

Menkäämme ajassa  hetkeen, jolloin 
Alex Stubb ja Antti Rinne julkaisevat  
päiväkirjaansa. Presidentti Stubbilla on  
junanvaunullinen twiittejä, mutta Rinteen  
päiväkirjassa on viisi sivua. Se on väritys- 
kirja.

Tässä otteita: Stubb: Berliinin maraton!  
Rikoin ennätykseni 6 minuutilla. Syke 47, 
rasvaprosentti 8. Fantasic!

Rinne: Järjestin eläkeläisille lyhyemmät 
kengännauhat, ettei ole niin paljon sidot-
tavaa. Kysyn Sailakselta, kummalla puo-
lella on depit.

(Matti Pitko, AL 4.10.2014)

Ei nimi miestä pahenna, jos ei mies 
nimeä. Mitä yhteistä on Arnold Schwar-
zeneggerillä ja Ben Zyskowiczillä? Mo-
lemmat ovat konservatiivipoliitikkoja ja 
kummankin sukunimen kirjoittaminen 

vaatii tavallista enemmän tarkkaavaisuut-
ta.

(AL 12.10.2014)

-Yleinen kodin pesuaineissa käytettävä 
aineyhdistelmä on methylchloroisothiazo-
linone tai methylisothiazolinone,joka on 
erittäin herkästi allergisoiva  aine.

(AL 28.10.2014) 

Frankfurtin kirjamessuilla saksalaiset 
opettelivat lausumaan suomalaisia yhdys-
sanoja tyyliin kolmivaihekilowattitunti-
mittari.

(AL 12.10.2014)

Nainen, joka keksi ”alavilla mailla 
hallanvaaran” Kulttuuriministeri Pia 
Viitasen palkitsema Angela Plöger on 
kokenut kääntäjä, joka ihastui suomen kie- 
leen mutkien kautta.

Häntä saamme myös kiittää siitä, että 
suomen kielen kaunein fraasi: ”alavilla 
mailla hallanvaara” ylipäätään löydettiin. 
Hän antoi asiasta Suomessa asuessaan 
haastattelun Yleisradion toimittajalle.

(AL 9.10.2014)

Nautinnollisin suomen kielen lause:
Tällä hetkellä tykkään yhdestä vanhasta 

perhoskirjasta nappaamastani   lauseesta:  
”Elämä on lepattelevaa ja poukkoilevaa 
puolison etsintää ja kukilla käyntiä. Lo-
puksi vihreä toukka talvehtii.”

(Katja Kettu, AL 14.10.2014)

Olisiko nyt kikujun kielen vuoro?
Miten on, arvoisa Ruotsin akatemian 

Nobel-komitea, saisimmeko vihdoin uu-
den kielen kirjallisuuden nobelilla palkit-
tujen listalle?

Paras mahdollinen vaihtoehto olisi ki-
kuju. Sehän tarkoittaa sitä, että palkinnon 
saisi kenialainen  Ngugi wa Thiong´o.

Olkaa kerrankin ihmisiä ja valitkaa hä-
net.

(Matti Kuusela, AL 2.10.2014)

Hyviä uutisia udmurteista
Maailma muuttui kun udmurttikylän 

mummot päätyivät euroviisujen kakkossi-
jalle 2012. Vanhahtavasta tuli muodikasta, 
ja vaikutteita alettiin imeä ahnaasti nuori-
sokulttuuriinkin.

Udmurtin kielen kursseille  tuli pääkau-
punki Izhevskissä yhtäkkiä jonoa ja sin-
ne alkoivat pyrkiä paitsi etniset udmurtit, 
myös venäläiset.

(Riku Savonen, AL 18.10.2014)

Hyvään virkakieleen -kampanjan 
tavoitteena on, että asiakas ymmär-
tää viranomaisen kirjoittaman tekstin.                                                                                                                  
”Milloin hakija on tyytymätön päivähoi-
topäätökseen, on hänellä oikeus saada 
päätös sosiaali- ja terveysjaoston käsi-
teltäväksi, jos hän 14 päivän kuluessa 
päätöksestä tiedon saatuaan sitä vaatii. 
Tiedoksi saannin katsotaan tapahtuneen, 
jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päi-
vänä siitä, kun päätös asianomaisen il-
moittamalla osoitteella varustettuna on 
annettu postin kuljetettavaksi. Tiedoksi-
saantipäivää ei lueta em. määräaikaan.”

Ymmärsitkö ensilukemalla, miten 
päivähoitopäätökseen haetaan muutos-
ta? Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveysvirastossa pohdittiin, miten asian 
voi sanoa helpommin. Näin:

Jos olette tyytymätön tähän päätök-
seen, on Teillä oikeus hakea siihen muu-
tosta. Osoittakaa oikaisuvaatimus alueen-
ne sosiaali- ja terveysjaostolle. Liittäkää 
hakemukseen tämä päätös tai jäljennös 
siitä ja toimittakaa asiakirjat viimeistään 
30.9.2014 klo 16 osoitteeseen: PL 9001, 
00099 Helsingin kaupunki.

(Hannamari Ahonen  AL 20.10.2014)

Yksi tunnetuimmista jaotteluista on 
suomen kielen suurmiehen E. N. Setälän 
kolmikenttä: kieliopillis-etymologinen 
kanta, käytännönomaisuuskanta ja tarkoi-
tuksenmukaisuuskanta.

Merkittävä kriteeri oli alkuperäisyys: 

esimerkiksi ”vihoillinen” olisi vihollista 
parempi muoto, koska jälkimmäistä pidet-
tiin käytännössä kuluneena.

Käytännönomaisuuskannan mukaan jo-
kin muoto oli oikea, jos se oli ylipäänsä 
syntynyt luonnollisesti. Jos jotain muotoa 
ei esiintynyt kansankielessä, sitä ei kan-
nattanut suosittaa.

Erityisasemassa olivat murteet, joihin 
”herrasuomi” ja vieraat kielet olivat vai-
kuttaneet vähiten.

(Nykysuomen alkuvaiheen kielikahinat,  
HS 2.9.2014)

Kapulakielen karsiminen voi sääs-
tää vuoden työn. Monimutkaiset ilmai-
sut nousevat usein lakiteksteistä. Silti 
esimerkiksi lauseen ”velkojan ulosottoon 
lähettämän asian vireilläolo ulosotossa 
päättyy joko velan tultua maksetuksi tai 
ulosottomiehen toteamaan perinnän es-
teeseen” voisi sanoa lyhyemmin ”velan 
perintä ulosoton kautta päättyy, kun velka 
on maksettu tai ulosottomies on todennut, 
että perinnälle on este.”      

                                   (HS 14.10.2014)

Kuvaaja tunnettiin reportaaseista
Valokuvaaja Veikko Kankkunen kuoli 

22. syyskuuta Kuopiossa. Hän oli 60-vuo-
tias, syntynyt 27. tammikuuta 1954 Kuo-
piossa.  

Kielitaitoisena– suomen ja savon 
lisäksi saksa, englanti, espanja, ruotsi – 
Kankkunen teki muotikuvaus- ja reportaa-
simatkoja moniin Euroopan maihin sekä 
kuvauksia Keski-Amerikassa ja Karibialla 
aiheina muun muassa ympäristö, moni-
kulttuurisuus ja kehitysapu. Viimeisim-
mällä matkalla Nicaraguan köyhiin kyliin 
hän vei keräyksenä saatuja mikroja lasten 
ja nuorten koulukäyttöön.   

Victor Barsokevitsch -seuran hallituk-
sessa ja sittemmin VB-valokuvakeskuk-
sen tuottajana Kankkunen oli asiantunteva 
ja kunnioitti VB-seuran perustamisajatus-
ta. Se oli hänelle myös kansainvälisesti 
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rikastuttavaa. 
Valokuvaajana Veikko Kankkunen oli 

tiukka ja tinkimätön ammattilainen, yksi-
tyishenkilönä hyvin herkkä ja myötäelävä, 
aina valmis auttamaan ystäviään.                                                                     

                  Topi Ikäläinen, Ossi Wallius
Kirjoittajat ovat Veikko Kankkusen  

ystäviä ja työtovereita                                                                        
(HS 29.10.2014)

Etelä-Savossa on viimeisten seitsemän 
vuoden aikana (2008–2014) nähty 

pienoinen ihme: melko vähäisellä tuki-
rahoituksella ja pääasiassa vapaaehtoisin 
voimin on saatu aikaan seitsemän korkea-
tasoista volyymia kirjasarjasta ”Porras-
salmi. Etelä-Savon kulttuurin vuosikirja”. 
Yhteensä on koviin kansiin viety yli 1500 
sivua täyttä asiaa savolaisuuden kovasta 
ytimestä, ja lisää on tulossa. Vaikka kirjan 
nimi viittaa erityisesti Etelä-Savoon, to-
dellisuudessa on käsitelty myös Savoa ko-
konaisuudessaan, onhan taustalla kaikkia 
velvoittava Savon Prikaatin perintö.

Nimensä mukaisesti vuosikirja painot-
tuu sotahistoriaan. Kun Savon Prikaati 
lakkautettiin, Mikkelissä ei jääty sure-
maan, vaan voimat keskitettiin henkisen 
maanpuolustuksen lohkolle. Siinä tehtiin 
oikea tilannearvio, onhan maamme jou-
tunut melkoisen informaatiosodankäyn-
nin kohteeksi – ja hyökkäys tulee kovin 
tutusta ilmansuunnasta. Porrassalmi-vuo-
sikirja tarjoaa maanpuolustushenkistä ja 
isänmaallista luettavaa kyberavaruudessa 

Niin kuin kirkas kellon malmi
maine kauas kaiuttaa
sanomaasi, Porrassalmi,
aikain takaa aikain taa.

(Otto Manninen)

Jo seitsemän vuosikirjaa   
ja jokainen täyttä asiaa

vaanivien trollien ynnä muiden peikkojen 
vastapainoksi.

Porrassalmi-vuosikirjan pääjulkaisija 
on Savon Sotilasperinneyhdistys Porras-
salmi ry. Jo vakiintuneen perinteen mu-
kaan teos julkistetaan joka vuosi kesäkuun 
13. päivänä eli Porrassalmen taistelun 
muistopäivänä. Ensin on seppeleenlas-
ku Porrassalmen muistomerkillä, sitten 
kirjanjulkistus Mikkelin upseerikerhol-
la. Porrassalmen taistelu sinänsä on tar-
jonnut aiheen moneen artikkeliin, koska 
kyseiseen taisteluun liittyy värikäs hen-
kilögalleria Döbelnistä Sprengtporteniin. 
Menneenä kesänä sotilasperinneyhdistys 
organisoi Porrassalmella myös suuren 
taistelunäytöksen.

Ihan pelkkää sota-asiaa vuosikirjasarja 
ei kuitenkaan pidä sisällään, vaan siinä on 
käsitelty kohdealueen kaikkia mahdollisia 
aspekteja: luontoa ja kulttuuria, kansan-
perinnettä ja kirkollisia oloja, taidetta ja 
kirjallisuutta, taloutta ja hallintoa, tiedettä 
ja teknologiaa. Kirjoittajakunta on ollut 
varsin vaikuttava. Käykäämme se koko-

Miksi Turku on Suomen afrikkalaisin 
kaupunki?

Koska kun turkulaisille tulee makean-
nälkä, ne menevät kioskilla ja sanovat:

-Nami bia!
Ja kun niillä on jano:
-An gola!

(MASA, AL Moro 31.7.2014)

Piäpolliisiaseman evväetä jooluks
Pohjois-Savon poliisilaitos päätti vilkkaan 
pikkujoulukauden kunniaksi opastaa 
kansaa yleisön pyynnöstä savoksi. 

1. Yksj

Vuan elä lähe ensinkään pikkujooluun, jos out jo valamiiks pahalla piällä tae atimoit 
uatoksissaes, että vejän tanakasti viinoo kitusiin ja sitte huastan suoriltaen mittee 
oun piällysmiehistä mieltä. Vieläe pahempi tilanne on, jos hauvvot jonnii työkaverin 
piänmänöks kostotoemia jostae aijemmasta tappaaksesta. Elä, elä, elä lähe sille tielle 
ensinkään. Minkä tähe pittää pilata muihennii juhlat, jos ei ihellä ou nii huikee viilinki 
piällä, eekä se omakaa korviinvälj moesesta aenakaan parane? Selevinpäen ne pittää 
ristiriijjat setviä ja huastella poekkeen. Nii ja jos joku toene alakaa sinulle piätään 
aakomaan ja riitoo huastammaa ni eläpä mäne mukkaa moeseen jootavaan, vuan 
poestu vähin iänin vaekka takavasemmalle.  
2. Toenen neevo 
Juhliin aekana pie mielessäes se tos’assii, että ilimane kierrevesj ei mualimasta 
juomala lopu. Toesin sannoe, tolokku pittää olla piässä viinan kanssa läträtessä, 
ettej lyö värijä piälle enne aekojaan ja pätkäse muistija piäkopasta ihan tykkänää. Ja 
jos humaloetumisen yhteyvessä tuntuu uatteluelimessäes, että out muuttuna tyystin 
näkymättömäks, ni könttyrehä kiireellä kotpessään, sillä kysseessä on ilimiselevä 
hallusinaatijo- elikkä harhatila. Ja jos tuossa tilassa jiät kylille nyhreemään nii suattaa 
tulla sanomista jäläkeen päen. Jos huomoot kaveris olevan vastoovassa tilassa ni 
aata hyvä immeine lähimmäestä ja vyöröö se kottiisa.  
3. Kolomas neevo 
Elä ies uattele aaton kotterolla juhliin mänemistä, jos vähännii eppäelet ihtiäs. Eli 
vatuloet mielessäes, että suattasit paakun tae par ottoo ja sitte ajjoo körryyttelisit kottii 
eokon ja kakaroehin viereen köllöttämmää. Elä kiusoo ihtees, vuan jätä aato suosijolla 
kottii.  
4. Ee kolomatta iliman neljättä 
Pikkujoolut on semmoset kinkerit, jotta kaekki yljmiäränen roena, kute yljmiäräset 
pankki- ja luottokortit, työpaekan avvaemet ja niin eispäen kannattaa jättee kottii. Ja 
naessii on parrain vahtija sitä käsveskoo huolella ja varsinnii jos tanssija rytkäättelettä, 
ni veskoo ee passoo jättee ypöyksinäsä tae rosmo nappoo sen alta aekayksikön.

Näellä evväellä oekeen huikeeta pikkujoolua kaekille!

Terveisin : Pohjos-Savon polliisit

Polliisit keräsivät parhaat vinkit, joilla 
välttää vahingot pikkujouluissa. Näin 
vuosi sitten eli joulun alla 2013.
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naisuudessaan läpi ammattiryhmittäin.
Julkaisun päätoimittajana oli neljän en-

simmäisen vuosikirjan aikana FT Jorma 
Julkunen ja sitten hänen tyttärensä FM 
Jutta Julkunen. 

Monialainen asiantuntijajoukko
Korkeita upseereita on kirjoittajina tie-

tenkin ollut monta: kenraaliluutnantit Ilkka 
Ilmola ja Heikki Koskelo, prikaatikenraa-
lit Lauri Kiianlinna ja Veli-Pekka Parkatti, 
everstit Harri Liikanen, Tapio Niitynperä, 
Markku Riittinen ja Pekka Visuri, evers-
tiluutnantit Ilmari Hakala, Petteri Jouko, 
Yrjö Peltola ja Kalevi Salovaara. He ovat 
käsitelleet paitsi historiallisia aiheita myös 
puolustusvoimien nykytehtäviä niin koti-
maassa kuin kansainvälisissä rauhantur-
vaoperaatioissa. Sotaveteraaneista kynään 
ovat tarttuneet lääkintöneuvos Lauri Leh-
to ja maanviljelysneuvos Esko Pekonen, 
muista sotilasperinteen vaalijoista esimer-
kiksi Juhani Hämäläinen, Pia Puntanen, 
Eero Puranen, Eeva Tammi, Heli Teittinen 
ja Raimo Virtanen.

Tutkimuksen ja opetuksen sektorilta on 
ollut paljon kirjoittajia: yksi akateemikko 
(Päiviö Tommila); valtionarkistonhoitaja 
Jussi Nuorteva; kahdeksantoista eri alojen 
professoria (Johan Edgren, Seikko Esko-
la, Simo Heininen, Pirjo Hiidenmaa, Veli 
Matti Huittinen, Martti Häikiö, Martti I. 
Jaatinen, Tarmo Kunnas, Jussi T. Lappa-
lainen, Anto Leikola, Ohto Manninen, 
Jukka Sarjala, Pirjo Siiskonen, Eero Ta-
rasti, Martti Turtola, Markku Virtanen; 
Juri Kilin Venäjältä ja Lars Ericson Wolke 
Ruotsista); toistakymmentä dosenttia (Jor-
ma Kaimio, Jouko Meriläinen, Jyrki Paas-
koski, Osmo Pekonen, Risto Pulkkinen, 
Heikki Rantatupa, Lassi Saressalo, Allan 
Tiitta, Timo Tossavainen, Kyösti Vää-
nänen, Charlotta Wolff) ja suuret määrät 
tohtoreita (Sakari Auvinen, Harry Halén, 
Tomi Heimonen, Jussi Heinimö, Harri 
Heinonen, Johanna Ilmakunnas, Minna 

Kaipainen, Mikko Karjalainen, Heikki 
Kupiainen, Tommi Kääriäinen, Raija-
Leena Loisa, Sinikka Mynttinen, Elise 
Nykänen, Sirkku Piispanen, Aija Puurti-
nen, Pekka Tarkka, Sirpa Taskinen, Petteri 
Vanninen) ja diplomi-insinöörejä (Osmo 
Anttalainen, Jouni Arjava). 

Taiteen edustajista mainittakoon kuva-
taiteiden alalta Samuli Heimonen, Karo-
liina Leisti ja Riitta Moisander, musiikin 
alalta Terhi Dostal, Jan Hultin, Pertti Uk-
konen ja Timo Väänänen tai kirjailija Sofi 
Oksanen. Tietokirjailijan titteli sopii mo-
nille mukana olleille, esimerkiksi Hellevi 
Arjavalle, Erkki-Sakari Harjulle, Tuomas 
Keskiselle tai Juha Taskiselle. 

Museoalaa ovat edustaneet Jorma Hy-
tönen, Pirjo Julkunen, Matti Karttunen, 
Esa Mikkola ja Ulla Salmela, kirkonmie-
hiä piispa Arseni ja tuomiorovasti Simo 
S. Salo, filosofiaa Eero Ojanen. Kulttuu-
rituottajina voidaan esitellä Jatta Juhola, 
Ilkka Seppä ja Helinä Tepponen, historiaa, 
kulttuuria tai maanpuolustustyötä harras-
tavina eri alojen edustajina esimerkiksi 
linnanvouti Erkki Ahokas, ekonomi Olli 
Auvinen, restonomi Timo Auvinen, optik-
ko Raimo Laitinen, opetusneuvos Ilmari 
Ojala, rakennusmestari Olavi Pakarinen, 
varatuomari Martti Porvali, turvallisuus-
asiantuntija Jukka Röyti, rehtori Pentti 
Salervo ja esiintymiskouluttaja Jarmo Sil-
taoja.

Vuosikirjan perinteisiin kuuluu myös 
lukiolaisten kirjoituskilpailu, jonka voit-
tajia ovat olleet Sohvi Auvinen, Tuomas 
Huokuna, Mikko Laitinen, Jari Mäkäläi-
nen ja Tildamaria Turunen.

Monipuolinen kirjoittajakunta on luo-
nut Etelä-Savosta värikkään kuvan, jos-
sa armeijan maastopukuvärit kuitenkin 
painottuvat. Uusinta kirjaa myy 40 euron 
kappalehintaan everstiluutnantti Ari Kuik-
ka, ari.kuikka@mpk.fi  Vanhemmista osis-
ta saa jo alennustakin.

Osmo Pekonen

Pääkaupunkiseudulla toimiva Ylä-Sa-
von seura valitsi uudeksi piällysmie-

heksi näyttelijä, ohjaaja ja kouluttaja Ismo 
Apellin. Seuran puheenjohtaja Kaija Pul-
li luovutti Apellille Savon vaakunalla ko-
ristellun käädyn ja kunniakirjan. 

Nimittäminen tapahtui seuran sääntö-
määräisessä syyskokouksessa Helsingissä. 
Ylä-Savon seura on perustettu 1971 ja se 
toimii pääkaupunkiseudulla Ylä-Savosta 
muuttaneiden ja heidän jälkeläistensä sekä 
muiden Ylä-Savon perinteitä kunnioittavi-
en yhdyssiteenä.  

Päällysmieskriteerin vaatimukset täyt- 
tää henkilö, joka on syntynyt Ylä-Savossa 
ja tehnyt merkittävää työtä valtakunnalli-
sesti, edistänyt kotiseutuaatetta ja osoit-
tanut kotiseuturakkautta. Seuran mieles-
tä Ismo Apell täyttää nämä vaatimukset 

puhtaasti. Kiuruvedellä syntynyt ja koti- 
seudulleen palannut näyttelijä, ohjaaja on 
tehnyt merkittävän työn teattereissa, televi- 
siossa ja kouluttajana. 

– Kun muutin pääkaupungista pois koti-
seudulleni, minulle sanottiin, että freelan-
cer-näyttelijä ei pärjää muualla kuin Hel-
singissä tai Tampereella. Tämän väittämän 
olen kumonnut ja olen edelleen hengissä 
ja voin hyvin.  Ensin ajattelin, että olette 
ottaneet piällysmiesehdokkaista aakkosis-
sa ensimmäisen. Tämä on minulle suuri 
kunnia. Hieman jännitin tänne tullessani, 
mutta pian huomasin, että täällä on muka-
via ”savolaisimmeesiä”. Olen iloinen, että 
olen saanut toimia erilaisten töiden kautta 
kotiseudullani, täsmensi uusi seuran piäl-
lysmies. 

Turpatallin 
perustaja 
nostettiin 
kehiin

Ismo Apellista  
Ylä-Savon seuran  
25. piällysmies 

Ismo Apell on nyt Ylä-Savon 
seuran uusin ja nuorin piällys-
mies. Samalla hän on elinikäi-
nen kunniapuheenjohtaja ja 
hänet kutsutaan seuran kokouk-
siin ja juhliin. Kuvassa Apell 
seuran puheenjohtaja Kaija 
Pullin onniteltavana.
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Nimekkäitä piällysmiehiä
 Piällysmiehiä ovat olleet hyvin erilai-

set henkilöt niin politiikan, taiteen, tieteen 
ja kirjallisuuden aloilta. Ensimmäiseksi 
piällysmieheksi leivottiin ohjaaja, näytte-
lijä Edvin Laine vuonna 1979.  

Muita piällysmiehiä ovat olleet Ylä-
Savosta lähteneet henkilöt: Joonas Kok-
konen, Urho Kekkonen, Aarno Kellberg, 
Sakari Puurunen, Matti Saastamoinen, 
Tahvo Rönkkö, Simo Juntunen, Klaes 
Karppinen, Eeva Ryynänen, Yrjö Niska-
nen, Heikki Riihijärvi, Elias Huurinainen, 
Olavi Martikainen, Einari Vidgren, Tatu 
Miettinen, Lea Virtanen, Seppo Kääri-
äinen, Wille Riekkinen, Leo Puurunen, 
Risto Pelkonen, Miina Äkkijyrkkä, Piispa 
Arseni ja Maija-Liisa Friman.

Seuran hallitus v. 2015
Ylä-Savon seuran puheenjohtajaksi 

vuodelle 2015 valittiin edelleen Kaija Pul-
li ja johtokunnassa jatkavat  Anja Laukka-
nen, Aimo Ollikainen, Mauno Rahkainen, 
Pekka Rusanen, Anja Sahrakorpi, Tellervo 
Ukkonen ja Leena Vatanen. Mirja Kärk-
käisen tilalle valittiin Aino Hyvönen.

Muikkuja  
syömään tammikuussa 

 Yhteisiin tilaisuuksiin ovat kaikki 
savolaismieliset henkilöt tervetulleita. 
Seuraava kokoontuminen on  lauantai-
na 31.1.2015  klo 13   Ravintola Kaisa-
niemessä. Juontajana Martti Nissinen ja 
pääpuhujaksi ollaan pyytämässä kirjailija 
Antti Heikkistä Nilsiästä.Ruokaisana an-
tina on paistettujen muikkujen nauttimi-
nen perunamuusin kera.

Ravintola Kaisaniemi on Helsingin 
vanhimpia ravintoloita. Ylippilaiden juh-
lassa sai kantaesityksen  Savolaisen laulu 
9.12.1852. 

Teksti: Kaija Pulli, 
Kuvat: Erla Pulli  

Suomen kielen murteet,  mukaan luettu-
na  Savon murre   ovat  viime aikoina  

saaneet  näkyvyyttä- ja kuuluvuutta  medi-
oissa.   On ehdoteltu jopa televisiouutisten 
lukua  eri murteilla.  Nyt  on otollinen aika 
kannustaa  savon murteen  ja savolaisen 
kulttuurin  rohkeaan esiin tuomiseen, pa-
tistellaan Savon kielen seuran v. 2015 toi-
mintasuunnitelmassa. 

Uutena toimintamuotona ehdotetaan ko- 
keiltavaksi  Turpakäräjät-keskustelutilai-
suuksien järjestämistä  Kuopiossa yhdessä    
Ikääntyneiden yliopiston kanssa.  Käräjien 
alkuun liityisi alustus savolaisuuteen liit-
tyvästä aiheesta ja sitten huastellaan. 

Vuosikokouksessa  28.3.  Pohjois-Savon 
Liiton maakuntasalissa   kilpaillaan  Savon 
murremestaruudesta (14. mestari). Voitta-
jalle  kuten myös  edellisvuoden,  tarjotaan  
mahdollisuus osallistua  Suomen Heimot 
ry:n murteella puhumisen SM-kilpailuun 
Kajaanissa. 

Kuopion murretori   (17. kerta ) kauppa-
torilla tai satamatorilla.  Sen kesto  on 3-4 

Murteella puhumista  
rohkaistaan ensi vuonnakin

päivää heinäkuussa.   Esiintyjiksi  murteen 
ja musiikin ossoojia  maakunnasta.  

Kotiseutuneuvos Unto Eskelisen runo-
kokoelma  julkaistaan. mihin tarvitaan  ul-
kopuolista  taloudellista tukea.  Sisältönä  
Katri Ahokkaan valikoimat  200   runoa,  
kuvituksena  Pauli Saastamoisen piirrok-
sia.  Kirjaa  markkinoidaan kirjakaupassa, 
medioissa ja  tapahtumissa. 

Savolaisen kulttuurin iänenkannattaja, 
jäsenlehti  Aakusti  (27.vsk)  ilmestyy  4  nu-
meroa printtijulkaisuna. Lehti luettavissa  
myös  internetin www-sivulta. 

Kotisivu  www.savonkielenseura.fi   on 
uusittu ja palvelee entistä paremmin tiedo-
tus- ja esittelytarvetta.  

Osallistutaan Suomen Heimot ry. ko-
koukseen ja  murteella puhumisen SM-
kilpailuun 5.7. Kajaanissa.  

Osallistutaan Pohjois-Savon kotiseutu-
yhdistysten liiton  syys- ja kevätkokouk-
seen sekä  muuhun toimintaan.   

Osallistutaan Suomen Kotiseutuliiton 
kotiseutupäiville Espoossa 6.- 9. 8.2015. 

Minä olen oppinut, että venyvän kesän 
ja syksyn rajan vastakohta on talven 

raja. Maataloudessa seurattiin – ja yhä-
kin seurataan tätä raja-aikaa melkoisella 
tarkkuudella. Sitä raja-aikaa sanotaan Sa-
von laajoilla alueilla kekriksi. Se on myös 
merkkipaalu, jolloin maan sato on korjattu 
ja kyntötyöt saatu päätökseen. 

Maan jäätyessä pellot jäävät lepää-
mään. Elämän painopiste siirtyy kotivai-
niolta asuinpihaan ja etenkin lämpimään 
tupaan. Toisaalta miesväellä meno siirtyy 
kauemmas riistamaille tai polttopuun han-
kintaan. Tapahtuu työnlaadun ja työympä-
ristön vaihdos. Se on erittäin tervetullutta 
aikaa, etenkin talon naisväelle. Huomio 
kohdistuu lepoaikaan, monipuolisten ruo-
kien valmistamiseen ja käsityöperinteeseen. 

Simosta  Marttiin 
Kekrin ajan merkittävin juhla on py-

häinmiesten päivä marraskuun alussa. 
Joskus on puhuttu ”kekrirauhasta” joka 
kestää Simon päivästä Marttiin. 

Kekristä tuli erityisesti maaseudun juh-
lien päivä, levollisuuden ja hyvien ateri-
oiden päivä. Se merkitsi maatalon työih-
misille myös vapaapäivää, jolloin saattoi 
lähteä juhlimaan tai tapaamaan sukulaisi-
aan. Vainajista myös huolehdittiin määrä-
aikaisin muistajaisin. Keskiajalla vainajat 
saivat osansa elinkeinoantimista, joita vie-
tiin haudoille. Kekrin ajaksi heille katet-
tiin pöytä pirttiin, riiheen tai saunaan.

 Yhtä merkittävä asema, kuin vainajilla 
oli myös haltijoilla. Nämä olivat kulttuu-
ripaikkojen, kodin  hämärän peränurkan, 
riihen tai saunan haltijoita. Näkymättömät 
talon haltijat vaativat noudattamaan tietty-
jä käyttäytymisnormeja. Oikein kohdeltui-
na haltijat takasivat elinkeinon harjoituk-
sen onnistumisen. 

                 Aune Räsänen, Vehmersalmi

Mikä on kekri?

Ensvuonna annetaan kielen piehtaroeja ihan kunnolla

Murretori ja murremestaruuskisa tulevat toistumaan kieliseuran agendalla. Samoin 
laajemminkin savolaisen heimokultuurin vaalinta.
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Suomalaenen soturj’
Nii iäneti lähti hiänj´ taestoenj työhön, piämiäränä kuolo tae voetto,
mutta mielessä raaha ja kotonenj´ lämpö ja suvisten iltoenj´ soetto.
Näe noostenj´ ku luontona mehtäsenj´ muansa, hiän hiljen heräten vihhaan,
vuan kerran hiänj´ pysähty, taaksesa kahto, ku vilikasj´ portilta pihhaan.

Hiänj´ kivvääriin tarttu ja rivviisä astu ja suuntas silimäsä ittään,
hiänj´ hyökkäs ja ryntäs kostona essiin, hiänj´ koskaa ee pelänny mittään.
Näe heräs hänessä uuvelleen elloon, nuo urheitten issäensä vaestot,
nuo laalut ja tarut, nuo sissiin retket ja ankarat sankarriin taestot.

Jatkosota

Ja iäneti jatko hiänj› issäensä töetä, olj› suanunna hiänj› tehtävän heiltä:
aena muatasj› puolusta herpaantumatta, aja vaenooja heimommo teiltä.
Elä slaaviin sannoehin kertookaan luota, vua iskusj´ iskusta anna.
Ku muatasj´ kynnät, nii muista se aena, että vyölläsj´ miekkas´ kanna!

Nii iäneti jatko hiänj´ sotaesta työtään, olj´ johteena hällä tuo issäensä laki.
Näenj› Karjalan kannaksen, Aunuksen, Vienan hiänj´ omakseen taestellen haki
ja mielessään raaha ja kotonenj´ lämpö, hiänj´ vartijoe valtasa alloo.
Ku kaekki on tehty, niin tyynenä jälleen, tuasj´ uatrasa kurkeen hiänj´ palloo.

Asemasotavaihe ja suurhyökkäys

Itä miehesä kokosj´ ja uhkasa uuvelleen nosti, sota samoja kenttijä tallasj´.
Suomen mies tuasj´ puolusti maetaan ja sano: ee sorruta myös sinun allasj´!
Sota loppu ja tehty olj´ työ ja raahan aeka jo meillehhii koetti,
nii sillo jo kaekista suomalaisista tuntu: pienj´ Suomi se kuitennii voitti!

Tulj´taako, aselepo ja välirauha 1944

Kallis olj´ raaha ja kalliimp olj´ rakennus, ku kaekki pitj´ kattoen alle suaha.
Mutta ee sorru vähästä suomalaenen, ee sitä raskas työkään iesj´ kuaha.
Hyvin meellä kaekki on nyt, suap mies raahassa peltoosa kyntee
ja samalla syrjäsilimällä vahtija pittee, etttei vaenolaenen tänne uuvelleen ryntee.

Luoja on varjellu Suomenmuata ja vappauden meelle antaa,
kaepa tua vielä jatkossakkii meejät vuarapaekkoenj´ ylj´ kantaa.
Mutta aena on oltava tarkkana, ee uinuva nytkään oo vara,
muuten suattaa meejännii verkkoloehin tarttuva melekonen kara.

Säkeet 1-4 Riku Sarkola, Hakkapeliitta n:o 13-14 vuodelta 1942.
Säkeet 5-7 sekä savonnus Risto Lappalainen vuonna 2003.

Lumi narahteli jalkojen alla varsinkin jouluaattona,
kun kimmelsivät tienoot ja hanki niin jouluntuntuisena.
Siinä kävelitte edestakaisin välillä pihan ja tutun tuvan,
jokainen tiesi, että odotettu joulu oli saapunut uuskuvaan.
Mitähän kaikkea siinä miettiäkään ainiaan mahdoit…
ja mitä kaikkea vielä ennen saunaa ennättää katsoit..
Olihan savusaunan häkälöylyt pois siinä heitettävä,
ja ennen saunaan menoa istuinpaikat harjalla pestävä.

Siinä sitten kun saunaan viimein juoksujalkaa kiiruhdit,
Oli niin hyvä se vanhan savusaunan oma kotilöyly…
Se ei mitään haitannut, jos oli niin paljon liikaa lämmintä,
kera vastalla huiskutellen vain painettiin seljät köyryyn…
Kuinka ihanaa oli pestä ja hangata puhtaaksi hiestä pinta,
sekä kaiken nautinnon jälkeen hieroa kuivaksi rinta…
Siitä käyskellä sait tupaan nuttuun vain käärittynä,
vaikka liki uuninkupeeseen hetkeks’ itses sysättynä.

On lämmin jouluruoka, joka on katettu jo pöytään,
pian joulunhelmassa kaikkea hyvää yhdessä syödään.
Siinä jouluista virttä ja laulua radiosta hiljaa kuulet,
on virittynyt hella, jossa leiskuivat niin lämpöiset tulet.
On pikkuinen lapsesi, joka on tuutunut jouluiseen uneen…
syttyi äidin sydän kuin rauhaan aivan jouluisuuteen.
Siellä oltiin vain, kissat rompotteli syötyään pankolle ain,
Jeesuksen syntymämuisto ilmassa ja puheissa jouluaikain..

Kuurankukkia oli siellä seinällä ikkunoiden ruuduissa,
ovathan kauniita jouluhetkiä, jotka säilyvät aina muistoissa.
Voi sitä kirkasta, välkehtivää loisteen hopeista määrää,
kynttilöiden lepattaessa eläväisesti siihen jouluhämärään.
Ne kutsuvat muistot luoksenne kera tuhansin kimalluksin,
Sirkutuksin kävi takana ikkunain tienoot, kera jouluisin uksin.
Tuvassa hiljentyneenä aina olitte katsellessanne ikkunaan päin…
talvenlinnut kun napsivat kauralyhteistä jyviä kiirehtäin.

Entisajan joulu-uatto
(Ote Salme Watjuksen joulurunosta osa: ”Jouluilta”)
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– Mitteepä teit kesälomalla?
– Ens’mäesen viikon alottelin joutenolloo, kaks viikkoo olin jouten 
ja viimesen viikon lopettelin joutenolloo.
R.T. (PIEKSÄMÄKI)

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

SUTKAUS


