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Oma maa mustikka,
muu maa mansikka

K

erran jos kahdestikin lienen torkahtanut autuaan uneen jokailtaisia verisiä
murhenäytelmiä katsellessani television
ääreen, vaikka syylliset ovat vielä löytymättä ja tuomiot julistamatta.
Mutta joskus tulee myös tv:tä katsellessa hetkiä, jolloin voipunut sielu herää
horroksestaan ja mielihyvä leviää kiireestä
kantapäähän. Yksi näitä unohtumattomia
hetkiä oli nyt tammi-helmikuun taitteessa,
kun katselin ja kuuntelin barokkimusiikin
konserttia Radion sinfoniaorkesterin tarjoamana. Mukavaa oli tietysti myös musiikki, mutta ennen muuta riemastuin, kun
Kuopiosta lähtenyt Martti Nissinen selvitti konsertin väliajalla barokkimusiikin
sisälmystä selevällä savon kielellä.
Että ihan parokkimussiikkia savoks ja
vielä niin, että tyhmempikkii ymmärti,
mistä on kyse! Hyvin on 1990-luvulla virinnyt murrebuumi pitänyt pintansa, kun
savoksi saa julkisesti tulkita Raamatun,
lakikirjan ja kaiken muun maailmankirjallisuuden lisäksi myös jaloa klassista musiikkia.
Miten se sanoikaan aikanaan suuri savolaisuuden apostoli, rantasalmelainen
Ernst ”Iso-Keisari” Lampén: ”Till tidernapas har man levat”.
♫♫♫
Vaan ei tämä maailma ole Savosta katsottuna kuitenkaan vielä sillä hyvä, että
sivistyneistöön liittynyttä klassisesta musiikista uskalletaan jo puhua savon murteella. Syvää huolta herättää esimerkiksi
se, että suomalaiset lapset eivät opi enää
tuntemaan kotiseutuaan.
Omakohtaista kokemusta tuosta surulli-

sesta asiasta sain, kun seurasin Pohjois-Savon yläkoululaisten Uutisviisaat -visailua,
jonka maakunnan lehdet talvisin järjestävät. Viidestä aihealueesta oli yhtenä maakunta, mihin liittyvät kysymykset mukana
olleet joukkueet jättivät liki poikkeuksetta
viimeiseksi – eräänlaiseksi mustaksi pekaksi – ja joihin myös liki poikkeuksetta
vastasivat väärin. Maailmanpolitiikan asiat olivat kyllä jokaisella hyvin hallussa,
mutta heti naapurikunnan asiat olivat tuntematonta pakanamaata.
♫♫♫
Perinteisen käsityksen mukaan ihmisen
maailmankuva laajenee asteettain. Syntyvä lapsi oppii tuntemaan ensiksi omat
vanhempansa ja oman kotinsa, ja siitä tuntemus laajenee pikku hiljaa niin, että lopullisen kypsyytensä saavutettuaan kokee
jo koko maailman omakseen.
Vielä sodanjälkeisten ikäluokkien Suomessa tämä malli saattoi pelata. Jos en
väärin muista, niin kotiseutuoppi kuului
olennaisena osana kansakoulujen opetusohjelmaan. 1950-luvulta oppiaineen tarpeisiin koottiin Pohjois-Savossa erityinen
lukemisto, jossa oli perustietoja ja tarinoita kaikista maakunnan kunnista.
Maakuntaliiton puuhaaman lukemiston
kokosivat aikansa johtavat maakunnan
sanankäyttäjät, opettajakolleegat Lauri
Leskinen ja Unto Eskelinen. 1980-luvulla Pohjois-Savon liitto toimittu uuden
maakuntalukemiston Samassa veneessä
-nimellä. Vielä tuhon aikaan oli siis vielä ainakin yritystä opettaa lapset ja nuoret
tuntemaan lähiympäristönsä ja oma maakuntansa, johon jokaisesta ikäluokasta
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jää muuttoliikkeestä huolimatta kuitenkin
huomattava osa maakunnassa syntyneistä.
♫♫♫
Näyttää siltä, ettei tämän päivän koulussa ole enää tilaa kotiseutuopetukselle.
Maailman asioita on niin paljon ja ne ovat
niin tärkeitä, että kotiasiat saavat jäädä retuperälle samaan tapaan kuin sisäpolitiikka Urho Kekkosen pitkällä presidenttikaudella. Eikös se Urkki jossain vaiheessa
sanonut, että ”jos maassa on oltava jonkun
rempallaan, niin olkoon se sisäpolitiikka,
ei ulkopolitiikka”.
Kuitenkin tiedämme, että ihmisellä on
hyvä olla juuret, ja mitä vahvemmat ne
ovat, sitä paremmin ihminen pysyy kiinni
elämässä. Maakunnan yksittäisissä kouluissa monet opettajat tekevät kyllä hyvää
työtä kotiseutuopetuksen hyväksi, tämän
tiedän kokemuksesta. Sen sijaan Suomen
valtio ja sen korkeat kouluviranomaiset
ovat ilmiselvästi menettäneet kosketuksensa tavallisen kansan tarpeisiin. Asiat
ovat pahasti pielessä, jos ei vaikkapa kuopiolainen nuori tiedä peruskoulusta lähtiessään, minne päin hänen on lähdettävä
Iisalmeen, Varkauteen tai Vesannolle ja
Rautavaaralle.
♫♫♫
Kotiseutuopetuksen kehnoon jamaan
on havahduttu Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitossa, joka on käynnistänyt
erityisen hankkeen kotiseutuopetuksen
ottamisesta peruskoulun opetussuunnitelmaan. Toivottavasti liitto onnistuu hankkeessaan, sillä jos asiat alkavat luontua
Savossa, niin kyllä ne luontuvat kohta
myös muissa maakunnissa.
Takavuosien aapiskirjoissa sanottiin,
miten oma maa on mansikka ja muu maa
mustikka. Me onnettomat lapset sen otimme todesta, mutta kysyä pitää, miksi se
on muuttunut valtion kouluviranomaisille
pelkäksi huulten puheeksi?
Seppo Kononen,

Puheenjohtaja,
Savon kielen seura r.y.
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Mitä onkaan tämä elämä
Se on tuhatkertainen
ihme ja kumma,
sitä sanat ei riitä kertomaan.
Se joskus on raskas
kuin kivireki.
Joskus taas kevyt kuin
kesäperhonen.
Toisille taakka on mahdoton kantaa.
Monet sortuvat stressiin
ja etsivät hautaa.
Jopa nuoret ja lapsetkin,
päivänsä päättää,
heistä elämä varmaan,
turhalta näyttää.
Monet menettävät
järjen valon,
saavat mieleensä
hulluuden palon.

Vuoden 2015 Savonia-kirjallisuuspalkinnon Jouni Tossavaiselle
ojensivat raadin jäsen Seppo Kononen ja raadin varapuheenjohtaja Jaakko Kosunen.

Savolainen urheiluromaani palkittiin
S

Monet tuhannet sortuvat
huumeisiin, väkijuomiin
sekä rikoksiin.
Koulutetut ihmisetkin
retkahtavat rappiolle.
Naiset kaduille,
miehet nuotioille.
Niin paljon on elämän
varjopuolta.
Monet perheet saa kärsiä
ja kantaa huolta.
Miksi elämä monille
näin kurjaksi muuttuu?
Mitä ihmiseltä silloin
puuttuu?
Reijo

avonia-kirjallisuuspalkinnolla palkittujen teosten ja saajien savolaisjuurista
on joskus kuulunut huomautteluja. Nyt
ei ole sanalle sijaa.
Pronssiin ikuistettu Hannes Kolehmainen askeltaa edelleen Väinölänniemellä,
ja kirjailija Jouni Tossavainen hakee näkökulmaa teksteihinsä Männistön kattojen
tasolta.
New Yorkin lentävän suomalaisen alku
lähti ihmettelystä miten täällä, miksi
juuri täältä? sata vuotta sitten itse itsensä koulinut urheilija pystyi juoksemaan
maailman huipulle, mainitsi Jouni Tossavainen vuoden 2015 Savonia -palkintoa
vastaanottaessaan. .
”Lentävä suomalainen” ”The Flying
Finn” oli syntyisin pyykkärilesken poika Kuopiosta. Karut kasvuolosuhteet ja
(pakosta) noudatettu vegaanin ruokavalio loivat pohjakunnon, jota täydensi itse
kehitelty harjoitteluohjelma. Ei Hannes
tosin sitä yksin tehnyt, tukena ja valmentajana veli Viljami, jonka kanssa valmisteltiin treenausopastakin.

Dokumentin kirjoittaminen ei Jouni
Tossavaista kiinnostanut. Hannes Kolehmaisen uran vaiheet ovat urheilukirjoissa
kerrottuina lukuunottamatta tätä eli Amerikasta kotimaahan paluuta.
Poliittisesti aika oli sellainen, että
kunnianosoitusten vaihtoehtona tarjottiin
kylmää rautaa. Juokse siinä sitten hymy
huulilla porvarin ja työväen välissä!
Mikä silti sai ”Kolyn” jättämään rapakon taakse urheilijauran, talon Manhattanilta, työn appiukon firmassa, Amerikan
kansalaisuuden ja tuottavat juoksut, tähän
päänsisäiseen ongelmaan kirjoittaja keskittyy. Johtopäätökset tuntuvat uskottavilta, eroottisia väristyksiäkin sisältyy
mukaan.
Savonia-raati perusteli valintaansa näin.
”New Yorkin lentävä suomalainen” on
vahva romaani kuopiolaisesta urheilija-
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Kirjailija Jouni
Tossavainen,
raadin jäsen
Seppo Kononen ja veteraanitoimittaja
Kari Leskinen,
kukin alallaan
Savonia-kirjallisuuspalkinnon
jakajaisten
konkareita.

legendasta. Kolehmainen joutui taistelemaan myös muita rajoja kuin sekuntikelloa vastaan. Työväenurheilijan ei ollut
helppoa 1920-luvulla mukautua urheilumaailmaan. Perheen sisältä luodut paineet menestymiseen luovat lisäjännitettä.
Kirja kuvaa siirtolaisuutta, rakkauden
valinnan vaikeutta ja ennen kaikkea sitä
kuinka menneisyyden aaveet ja politiikka
seuraavat myös uudelle mantereelle.”
Savonia-palkinnon ojensivat
valintaraadin edustajana Seppo Kononen ja
kaupungin palvelualuejohtaja Markku
Tervahauta.
Palkinnosta kiittäessään Jouni Tossavainen muisteli olleensa tilaisuudessa
ensimmäisen kerran toimittajana v. 1987
Eino Säisän saadessa palkinnon. Säisällä
oli enää jäljellä yksi vuosi ja yksi kirja.
Kirjallisuus syntyy yksin kappalein, siksi
sitä on ajallaan tuettava, hän muistutti.
Urheilukirjallisuus on Tossavaiselle
harjoiteltu laji, kolmas tästä aihepiiristä.
Kaikkiaan hän on julkaissut 21. kaunokirjallista teosta.
Kalakukko-sekstetti esitti välipalamu-
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siikkina Hiski Salomaata ja voimisteluseura Hämy treeniä kravatti kaulassa ja
ilman.
Eila Ollikainen

Kuopion Filatelistikerhon postikortissa
Hannes Kolehmainen juoksee Väinölänniemellä 21.6.1914

Kalakukko
-sekstetti ja
voimisteluseura
Hämy kevensivät ohjelmaa.

Hannes olisi hymyillyt
muiden mukana
S

avonia-palkinto on jaossa nyt Aapelin
päivänä, tammikuun toisena, vuonna
2015 jo 26. kerran täällä juhlavassa Kuopion kaupungintalossa. Ensimmäisen,
vuoden 1926 palkinnon sai edesmennyt
rakastettava ja rakastettu kuopiolainen
kirjailija Elina Karjalainen teoksellaan
Tärisevä enkeli ja muita juttuja. Vuosi sitten juhlimme 25. palkinnonsaajana nuorta
nilsiäläistä esikoiskirjailijaa Antti Heikkistä ja hänen kotiseudulleen sijoittuvaa
Pihkatappi-romaaniaan. Menneen syksyn
ja alkutalven aikana on vahvistunut, ettei
Savonia-raati ollut tehnyt tälläkään kertaa
huonoa valintaa. Heikkisen Juice Leskiselämäkerrasta Risainen elämä on otettu jo
kuudes painos.
Savonia-palkintoa ajaneitten kuopiolaisten kirjallisuudenystävien jalona tavoitteena oli varmasti innostaa palkinnon
avulla savolaiskirjailijoita yhä kunnianhimoisempiin tavoitteisiin ja nostaa näin
maakunnissa tuotetun kaunokirjallisuuden
valtakunnallista arvostusta. Nyt neljännesvuosisadan jälkeen nähdään, että tässä on
myös onnistuttu. Uusia, lupaavia kirjailijoita on tullut niin, että vain yksi kirjaili-

ja – Pirjo Hassinen – on tullut palkituksi
kahteen kertaan. Palkintoehdokkaina monet kirjailijat ovat olleet toki useampaan
kertaan.
Savonia-palkintoa tavoittelevien teosten vuotuinen määrä on vakiintunut kuuteen-seitsemäänkymmeneen. Mukana on
koko kaunokirjallisuuden kirjo runoista
lasten- ja nuortenkirjoihin, näytelmiin, essee- ja novellikokoelmiin ja romaaneihin.
Raadit ovat myös valikoineet ehdokkaiksi
ja myös palkinneet näitä kaikkia lajeja ennakkoluulottomasti vuosien saatossa.
Vuosi 2014 oli sikäli poikkeuksellinen,
että kuuden Savonia-ehdokkaan joukossa
oli nyt viisi romaania ja yksi novellikokoelma. Romaaneista olivat loppusuoralla Pirjo Hassisen Sauna Paradis, Antti
Holman Järjestäjä, Asko Sahlbergin Yö
nielee päivät, Jouni Tossavaisen New
Yorkin lentävä suomalainen ja Helena
Wariksen Vuori. Novellikokoelmista tuli
mukaan Pasi Lampelan Kirottujen ilot.
Kuudesta kirjailijasta neljä on taustaltaan
pohjois- ja kaksi eteläsavolainen.
Raadin lukemien kirjojen määrä oli
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---ja yhä Heikki Konttisen (1952) pronssiin ikuistamana.
ehkä hivenen pienempi kuin vuotta aiemmin, mutta sivumäärässä taidettiin tehdä
ennätys. Finalistien kuusikostakin on puolet viiden, kuudensadan sivuisia järkäleitä,
joita oli myös listan ulkopuolelle jääneissä.
Paksut eeppiset kertomukset eivät loppuneet Suomessa Kalle Päätaloon, jos joku
niin ajatteli ja ehkäpä toivoikin joskus
mennä vuosina.

Savoniakelpoisuus
Pitkin Savonia-vuosien on käyty keskustelua, ketkä kirjailijat tai mitkä kirjat
kuuluvat palkinnon piiriin. Kuopion kaupunginhallituksen vuonna 1990 vahvistamat soveltamisohjeet antavat näihin kysymyksiin riittävän savolaisen vastauksen:
”Savolaisella kirjailijalla tarkoitetaan
kirjailijaa, joka on syntynyt tai elänyt
merkittävän osan elämästään Savossa tai
jonka tuotantoon Savossa vietetty aika
on selvästi vaikuttanut tai jonka teoksissa
savolaisuudella muutoin on huomattava
merkitys.”
Tämän ohjeen perusteella raati on raa-
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kannut ehdokaslistalta montakin lahjakasta ja maineikasta kirjailijaa, jonka on
todettu ainoastaan pistäytyneen Savossa.
Toisaalta ohje ei estä palkitsemasta hengeltään aidosti savolaista teosta, vaikka
sen kirjoittaja ei olisi asunut päivääkään
maakunnassa.
Vuoden 2015 Savonia-palkitusta ei raadin tarvinnut pyytää mitään laajempaa sukuselvitystä, koska hän on joka suhteesta
maakunnan ja kaapunnin poekia. Jouni
Tossavainen on syntynyt vuonna 1958,
tehnyt elämäntyönsä täällä Kuopiossa ensin toimittajana ja sen jälkeen paitsi kirjailijana myös monipuolisena ja asialleen
antautuneena kirjallisuusaktivistina niin
Vestäjissä, Kirjakantissa kuin valtakunnallisen runopuulaakin vetäjänäkin yhdessä toisen savolaisen sananmiehen Olavi
Rytkösen kanssa. Eikä tässä kaikki, sillä
tukevan romaanin päähenkilökin on yksi
Kuopion kaupungin suuria legendoja.
Tältä pohjalta ei liene enää vaikeuksia
veikata, kuka on vuoden 2015 Savoniapalkittu: Jouni Tossavaisen ja hänen New
Yorkin lentävä suomalaisensa, jonka on
kustantanut tuttuun tapaan hänen pitkäaikainen Like-kustantamonsa.

Vankka perustelu
9-henkisen raadin perustelut kuuluvat
näin: ”New Yorkin lentävä suomalainen
on vahva romaani kuopiolaisesta urheilijalegendasta, Hannes Kolehmaisesta. Kolehmainen joutui taistelemaan myös muita
rajoja kuin sekuntikelloa vastaan.
Työväenurheilijan ei ollut helppoa
päästä 1920-luvulla urheilumaailmaan.
Perheen sisältä luodut paineet menestymiseen luovat lisäjännitettä.
Kirja kuvaa siirtolaisuutta, rakkauden
valinnan vaikeutta ja ennen kaikkea sitä,
kuinka menneisyyden aaveet ja politiikka
seuraavat myös uudelle mantereelle.”
429-sivuista romaania on aika vaikea
mahduttaa muutamaan virkkeeseen, mutta
ryhmätyönä raati onnistui kuitenkin toivon

mukaan tiivistämään lyhyesti
sen, ettei meidän tuntemamme ”hymyilevän Hanneksen”
elämä ollut aina yhtä hymyä,
vaan että aikansa suurjuoksija
ja Suomen kansallinen legenda
juoksi maailman kilpakentillä ja ja eli niiden ulkopuolella hyvin moninaisten ja myös
hyvin raskaitten ristipaineitten
keskellä.

Juokseva
muurari isännäksi
Päiväkirjan muotoon kirjoitettu romaani pitää sisällään
neljä kuukautta Hanneksen ja
hänen perhe- ja sukukuntansa elämästä. Kertomus alkaa
vuoden 1921 tammikuun 15.
päivästä ja päättyy toukokuun
14. päivään, jolloin Yhdysvaltoihin heti Tukholman vuoden
1912 olympialaisten jälkeen muuttanut
juoksija lähtee höyrylaiva Olympicilla paluumatkalle Suomeen – ei tosin Kuopioon,
vaan Varsinais-Suomeen Piikkiöön, jossa
juoksevalle muurarille on tiedossa isännän
paikka ja oma maatila. Hannes ei vielä
siinä vaiheessa tiedä, että tilan myyjä, Vesannon entinen kirkkoherra, perii häneltä
seitsenkertaisen ylihinnan pikkutilasta.

Kirjailijakin on
pinkonut maratoni
Jouni Tossavainen itsekin tiedetään
maratonin harrastajaksi, ja New Yorkin
lentävä suomalainen on siis hänelle kuin
kaikille muille pitkän matkan juoksijoille
oppikirja, miten luodaan kuntoa ja kestävyyttä. Amatööriyden ja ammattilaisuuden
välinen raja oli vuonna 1921 yhtä häilyvä
kuin tänään, mutta Hannekselle, hänen
juoksijaveljilleen tai muille kilpakumppaneilleen tämä ei ollut ongelma: kun rahaa
oli tarjolla, se otettiin. Eikö urheilijallekin

Kolehmainen maaliin. Kirjan takakansikuvitusta juoksukilpailusta.
kuulunut luontojaan osa tuhansia katsojia
koonneitten näytösjuoksujen tuloista?
Paljon enemmän Hanneksen mieltä kaihersi ja painoi varmasti se epäsuhta, joka
oli hänen itsensä ja nuoren Alma-vaimon
ajattelussa: pienestä pitäen köyhyyteen ja
kovaan elämään tottunut Hannes ei nähnyt aineellisen elintason nostamista yhtä
tärkeäksi kuin jenkkiunelmista haaveillut
vaimoväki.
Ja sitten tulevat näitten perhekohtaisten
murheitten päälle yhteiskunnalliset paineet, joita tuli sekä urheilujohtajien että
poliitikkojen taholta ja lujaa, liki säälimättä. Kuopiossa Hannes oli aloittanut urheilu-uransa porvarillisen Reippaan riveissä,
mutta leimautunut Rientoon vaihdettuaan
vahvasti työläisurheilijaksi. Työläisenä
hän pysyi myös muutettuaan Helsinkiin ja
jatkettuaan kilpailemista Helsingin Jyryn
väreissä.

AAKUSTI 1/2015 9

Kirjallisuusdessa muistettu
Kolehmaista ennenkin
Kun me täällä Kuopiossa muistelemme
vuoden 1912 Tukholman olympialaisten
suuria hetkiä, ei Hannes juossut kolmea
kultaansa ja yhtä hopeaansa siellä kuopiolaisena, vaan helsinkiläisenä jyryläisenä.
Porvarillinen, itsenäistyvä Suomi tarvitsi
kuitenkin kipeästi innostavia esikuvia, ja
siksi kultaa ja kunniaa juossut työläisurheilija omittiin turhia tunteilematta koko
kansan omaksi pojaksi. Jo vuonna 1926
kirjoitti Toivo T. Kaila ensimmäisen elämäkerran Hanneksesta (Hannes Kolehmainen, suomalaisen suurjuoksijan elämä
ja urheilusaavutukset), jossa kerrotaan
sekunnin kymmenesosien tarkkuudella
kaikki Hanneksen juoksut, mutta ei sanota
sanaakaan hänen poliittisesta taustastaan.
Miksi näin? Siksi, että savolainen suurjuoksija ei itse halunnut tuoda esiin työläishenkisyyttään. Nykysuomeksi sanottuna
hän oli perusluonteeltaan konsensusmiehiä, joka muurarina halusi mieluummin
rakentaa uutta kuin repiä vanhaa.
Ossi Viidan väitöskirja Hymyilevä
Hannes vuodelta 2003 kuvaa tarkasti, miten entinen rientolainen sosialisti kelpasi
Antwerpenin vuoden 1920 kultamitalin
jälkeen mainiosti koti-Kuopion porvareille, kun taas äärivasemmalla mestarille luettiin mitä tuimimmat madonluvut.
1920-luvun alussa sosialismin ja kommunismin asema oli Kuopiossa niin vahva,
että kaupunkia pidettiin yleisesti ”Suomen
Moskovana”. Kaupungissa tehtiin myös
yksi poliittinen murha, kun sosialistit tappoivat Etsivälle keskuspoliisille vasikoineen aateveljensä. Suomen sosialistiseksi
työväenpuolueeksi järjestäytyneen äärivasemmiston äänenkannattaja Savon Kansa
ei hymyillyt yhtään Hannes Kolehmaisesta
kirjoittaessaan Antwerpenin
kisojen
jälkeisistä tulojuhlista Kuopiossa:
”Näytti silta Hanneksen kotikaupunkiinsa tulo kuin olisi kapina-ajan sähköi-
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syys ollut siinä valkoisten vastaanottopuuhassa. Tuntui kuin ne olisivat ilkkuneet:
oli ennen teidän, on nyt meidän. Tervetuloa olivat toivottamassa miehet, joiden
nimet ovat mustina syöpyneet työläisten
mieliin ja - selkiin myös - joita nimiä ei
työläinen uskalla parhaimpina hetkinään
ajatella eikä lausua, sillä niin paljon nämä
miehet ovat murhetta, tuskaa, kyyneleitä
ja kurjuutta aikaan saaneet. Näille miehille Hannes siis iloa toi. Näiden kanssa juhli. Nämä ne nyt häntä ymmärsivät.”
”Nämä saman hengen miehet Hannesta nyt hullaantuneena hurraavat, että hän
unohtaisi, että on työväen urheiluseurassa saanut kehittää kykyjään, kun porvarit joukostaan pois potkivat ja että hän
on työläisurheilijain seurassa ja avulla
päässyt kohoamaan huipulle, missä sitten
heittäytyi tovereidensa surmaajien syliin
unohtaen heidät ja yhteisen aatteensa.”

Olympiatulen kantajana
Hannesta tuskin hymyilytti näitä Savon Kansan rivejä lukiessaan, mutta huippuunsa treenattuna huippu-urheilijana ja
luonteeltaan sovittelevana hän tuskin jäi
murehtimaan ja märehtimään entisten työläistovereittensa langettamaa kirosta. Hän
ymmärsi, että itsenäinen Suomi tarvitsi
häntä ja hän oli myös valmis tuon osan ottamaan. Helsingin vuoden 1952 olympialaisissa hän oli se, joka sytytti vielä tulen
stadionin torniin ja jalon urheiluhengen
kaikkien suomalaisten sydämiin.
Mitä mieltä Hannes olisi ollut Jouni
Tossavaisen nyt Savonia-palkinnon saaneesta romaanista. Luulenpa, että sydämeltään aitosavolaisena hän tuumaisi, että
”monenlaistahan ne nuoret miehet kirjoittelevat” ja hymyillyt sen päälle niin kainon leveästi kuin vain hän osasi.
Seppo Kononen
Kirjoitus perustuu puheeseen, jonka kirjoittaja
piti Savonia-raadin edustajana
vuoden 2015 Savonia-juhlassa.

Murre ja
tieteen kieli
A

akustin joulukuun numeron (4/2014)
kaksi ensimmäistä artikkelia käsittelevät mielenkiintoista aihetta murteen sopivuudesta mm. opinnäytteisiin eri tieteen
aloilla. Seppo Konosen artikkeli ’Maisteriksi savoksi’pohtii sitä, voisiko tiedettä kirjoittaa savoksi. Hän perustelee ehdotustaan
sillä, että professorit, esim. Jussi T. Lappalainen, käyttävät murretta esitelmissään.
Konosen mielestä esitys ei menetä ’tippaakaan tieteellisestä uskottavuudestaan’,
vaikka se on esitetty murteella. Kononen
mainitsee myös Euroopan useiden valtioiden lisääntyneen kiinnostuksen murteitten
voimistumiseen ja hän pitää sitä jopa kasvaneena itsenäistymispyrkimyksenä.
Murteita on jatkuvasti vaalittu eri puolilla maailmaa ja välillä on itsenäistymisajatus voimistunut. Jo 1980 – luvulla amerikkalainen ja englantilainen kollegani silloisen Kuopion yliopiston kielikeskuksessa olivat vahvasti äänestämässä Kataloniaa itsenäiseksi valtioksi. Katalonia ei ole
vieläkään saanut itsenäisyyttä, vaikka asiasta on usein äänestetty. Itse olin yhden
opiskelukesän 1950-luvulla töissä saksankielisessä Sveitsissä. Sveitsin pinta-ala on
sama kuin Suomessa Vaasan läänin. Alueelle mahtuu neljä virallista kieltä ja esim.
saksalaisella alueella puhutaan useita
Sveitsin saksan murteita. Oli uskomatonta
havaita, että murre muuttuu aivan pienen
välimatkan päässä!
Esko Nieminen muistelee kouluaikaisia opettajia Kuopion lukioissa. Pääsin
ylioppilaaksi samana keväänä kuin Esko,
hänen koulunsa oli Kuopion Yhteiskoulu, minun Kuopion Tyttölyseo. Veljeni
kävivät Kuopion Lyseota. Kaupungissa

Kirjoittaja arvostaa ja ihailee
jo edesmenneen
kielen opettaja Uki
Hiltusen taitoa ja
tehokkuutta tehtävässään.
oli näiden kolmen oppikoulun lisäksi Viipurista Kuopioon muuttanut klassillinen
lyseo. Jokaisessa koulussa oli opettajia,
joilla oli omat erikoispiirteensä. Erikoisten opettajien maine oli laajalti tunnettu
pienessä kaupungissa.
Kielenopettajana ihailen suuresti Uki
Hiltusta, joka sai kaikki pojat, myös ne,
jotka eivät opiskelleet esim. ranskaa, oppimaan Ukin opettamia runoja ja fraaseja
ranskaksi. Opetus oli niin tehokasta, että
miehet muistavat vielä yli kahdeksankymppisinä miehinä tuolloin oppimiaan
runoja ulkoa. Tässä pari esimerkkiä:
”Quand j’étais petit, je n’étais pas
grand, pour embracer maman, je montais
sur le banc”, ”Au printemps toutes les
jeunes filles sont belles.” (suom. Kun olin
pieni, en ollut suuri, Voidakseni syleillä äitiäni, minä nousin jakkaralle). – Keväällä
kaikki nuoret tytöt ovat kauniita.)
Kielioppi-käännös-opetusmenetelmään
kuului paljon ulkoa opittavia asioita. Opimme kaikissa kielissä suuren määrän kieliopin prepositio-. verbi- ym. luetteloita
ulkoa. Kun esim. saksankielen deklinaatioiden poikkeussukuisia sanoja, esim.
(die Axt, die Bank, die Braut etc.) luettelee saksalaiselle, hän katselee puhujaa tosi
ihmeissään, eikä ymmärrä lainkaan, miten
joku voi luetella substantiiveja peräkkäin,
sanoja, joilla ei ole mitään yhteyttä toisiin-
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sa. Ulkoa luku auttoi muistamaan mm. sanojen suvut sekä sijamuotojen taivutuksen
paremmin.
– Tyttölyseon opettajista on mainittava
ankara ruotsin lehtori Saimi Sutinen, jonka luona Lyseon pojatkin kävivät ruotsia
oppimassa. Kun hän opetti, että ägg on
´muna´ eikä ´kananmuna´, niin sen uskoo
vieläkin.
Mutta olivatko Seppo Kononen ja Esko
Nieminen tosissaan ehdottaessaan Savon
murretta käytettäväksi tieteen kielenä?
Olettaen, että he olivat, haluan tuoda
esille tämän hetkiselle tieteenteolle asetettuja vaatimuksia. Olen nim. väitellyt filosofian tohtoriksi Itä-Suomen Yliopistossa v. 2012 aiheesta ”Influencing through
Language” (Kielellä vaikuttaminen).
Tieteenalani oli soveltava kielitiede. Tutkimuksessani analysoin monikansallisen
opiskelijajoukon debatointi- l. väittelytaitoja. Tutkimuskieli oli englanti.
Tutkimuksessa tuli esille mielenkiintoisia piirteitä puhujien pyrkimyksistä ja
taidoista vaikuttaa vastapuhujan mielipiteeseen ja saada hänet muuttamaan mielipiteensä. Tavoitteena oli löytää uusia
keinoja yliopistotasoiseen kielten opetukseen erikoisesti suullisen taidon alueella.
Väitöskirjani oli artikkeliväitöskirja ja
väitöskirjan kaikki artikkelit oli julkaistava tieteellisissä julkaisuissa, mielellään ulkomaisissa julkaisuissa. Kaikkien artikkelien on käytävä läpi kahden asiantuntijan
’sokkotarkastus’ (peer review) ja tultava
hyväksytyksi siinä. Syntyperäisen kielentarkastajan on tarkastettava väitöskirjan
kieliasu ennen väitöskirjan hyväksymistä.
Puheen tutkimukseen liittyy paljon
asioita, jotka soveltuvat minkä hyvänsä
kielen, vaikkapa murteen tutkimukseen.
Savon murre sinänsä on todella mielenkiintoinen. Äänen käyttö, joka on yksi
vaikuttamiseen kuuluvista piirteistä, on
erilainen Savon eri murrealueilla. Esimerkiksi Maaningalla naisten puheäänen korkeus on yleisesti monta sävelaskelta kor-
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keampi kuin naisten ääni muualla maassa.

Sopiiko Savon
murre tieteen kieleksi?
Mikään murre ei sovi, ellei tutkimus
käsittele murretta. Murre on pääasiassa
puhutun kielen muoto. Ei ole olemassa sovittuja kirjoitustapoja l. konventioita esim.
sille, miten Savon murteen liudennukset
ja muljaukset merkitään. Jokainen, joka
haluaa kirjoittaa tekstiä murteella, joutuu
saman ongelman eteen ja ratkaisee ongelman omalla tavallaan.
Asiayhteyksissä esim. luennoissa, esitelmissä ja puheissa käytetty murre ei ole
uskottava. Meillä on kaunis yleiskieli ja
sitä on käytettävä esim. opetuksessa sekä
radio- ja TV-keskusteluissa. On kuulijan
aliarvioimista, jos puhuu asiayhteyksissä
leveää murretta.
Yliopistojen on nykypäivänä pyrittävä kansainvälisyyteen. Kansainvälinen
rankeeraus l. järjestäminen tason mukaan
on raakaa peliä ja sen mukaan jaetaan rahoitus tieteen maailmassa. Vuoden alussa
Itä-Suomen yliopiston uutena akateemisena rehtorina aloittanut professori Jaakko
Puhakka kirjoittaa uudistuneessa Saimalehdessä, että yliopisto saa voimaa vuorovaikutuksesta ja kansainvälisyydestä.
Savon murre on meille Savossa syntyneille ja kasvaneille hieno ja arvokas
pääoma, jota ymmärrämme vaalia. Ei
ole pelkoa sen häviämisestä. Olin välillä
18 vuotta pois Kuopiosta ja ennätin olla
huolissani siitä, että murre on varmaan hävinnyt. Ei ollut hävinnyt. Päinvastoin, sitä
kuulee kaikkialla Savossa, erilaisia versioita leveästä maalaismurteesta hieman
kapeampaan
kaupunkilaismurteeseen.
Ääntämisessä ja puheen intonaatiossa on
eroja. Mutta silti, se on meidän murteemme
ja olemme siitä ylpeitä.
Maija Metsämäki,
FT, yliopistolehtori (emer.)
Itä-Suomen yliopisto

Raamatullinenkin teksti taipuu

H

epreaa opiskellessamme totesimme että raamatun ensimmäiset
sanat
”Bereshiit baaraa Elohiim”, oli mahdollista lukea ”Bereshiit buaraa Elohim.”
Itä-Afrikan yleiskielessä swahilissa
sana mtu tarkoittaa sekä mies että ihminen
Sanan ”mtu” monikko on ”watu” jonka ääntäminen on melkein kuin ”uatu”
Koska vanhastaan Aatu oli hyvin
yleinen nimi ainakin Länsi-Savossa niin
voimme siis sanoa, että savon kielellä
pärjää kaikkialla maailmassa myös ItäAfrikassa koska kaikista miehistä voi
käyttää nimitystä ”uatu”.

Fulfuldeaki savoksi
Saharan eteläpuolen ruohosahelin
yleiskieltä fulfuldea puhutaan Senegalista Sudanin ja Kenian rajoille asti
Fulfuldeksi käytin usein ilmausta

”Barka laatanto moodon Allah ” Siunatkoon tietä Jumala ”
Savoksi tuota voisi viäntää ”Barka luatanto moodon Allah”
Maailman suurimmaksi kieleksi eli
mandariinikiinaksi äiti on korkealla äänialalla ”maa”.
Savolainen äiti siis olisi korkalla nuotilla lausuttu ”mua”.
Hevonen on matalalla äänialalla lausuttu ”maa”. Savoksi siis matalalla nuotilla lausuttu ”mua”.

Esimerkki myös espanjaksi
Pieni esimerkki maailman toiseksi
suurimmaksi kieleksi eli espanjaksi.
Viimeksi espanjaksi pitämässäni kastetoimituksessa sanoin, että kaste on lahja
”El bautismo es un don.”
Menisiköhän tuo savolaisittain “El
paatismo es un ton”.
Matias Roto
Rovasti

Murresanojen käyttöä käännöksissä varottava
Esko Nieminen kirjoitti Aakustissa nro
4/14 otsikolla Savo maailman kielissä,
muun muassa:
”Avarasieluisia opettajia oli muuallakin
ja parhaiden juttujen synnyttäjistä lienee
mahdotonta saada varmuutta. Yhden parhaista – ja myös vanhimmista- jossa opettaja hyväksyi vaana-käännöksen lipusta
oikeaksi kuultuaan tarkennuksen, että
sana alkaa ähvällä, kerrotaan syntyneen
Savonlinnan lyseossa, mutta muistakin alkukodeista on väitteitä.”
Sitten Aamulehden MORO-litteessä oli
nimimerkki ROKTREn huumorijuttu 4.

joulukuuta 2014:
”Tapahtuma kauan sitten Savonlinnan
lyseossa. Ruotsin kielen opettaja sanoi oppilas Jantuselle:
-Sanohan, mitä on laku ruottiksi.
-Vaana.
-Ähvällä vai veellä.
-Ähvällä.
-Oekeen.”
Oliko Aamulehdessä ”laku” murresana
ruotsin kielen sanasta ”flagga”? Minulle
laku on lakritsi.
Kysyy MRS
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Maalaisnaisten kokemaa:

Alin oikeusaste toimi arjen keskellä:

Kännärin oikeus
N

oin miespolvi sitten oli nuorten kesken tapana Lapinlahden Pällikkään
tienoilla pitää Kännärin oikeutta, jossa
syytettiin kaikista rikoksista. Oikeudessa
oli tuomari, yleinen syyttäjä ja lautamies.
Ehkä lautamies oli tärkein siinä toimituksessa. Tuomarilla oli pärepihti nenässä ja
Raamatun asemasta oli laudan pätkä pöydällä. Siihen todistajat pistivät sormensa.
Sitten tuomari luki valasanat: ”Hiir juoks
hirttä myöten, kärpänen pärettä myöten
ja viimein Vilamoon vilahti.” Sitten lautamies liikkaavana tulla renttasi syytetyn
luokse ja löi hattunsa siltaan sekä manasi
seuraavaan tapaan:
”Hyi sinä saatanan aika v--u, nytpäs
minä sinut tapasin. Minä olen ehtinnä sinuva Roikkalan Koikkalata myöten ja
olen kuluttanut viis paria virsuja ja kuus
paria tuohikenkiä. Hyi sinä häikäleen hävästys, seihtemän kirkon seinästä revästy:
Käräjä alkaa seihtemäntenä päivänä reikäkuuta, Reisverman pitäjäässä Reislahden
kylässä, Nahkapetkeleen poijan talossa.
Syyte on yhdellä aisalla toisen akan peälle
ajosta ja aisan perällä puukkuusta.”
Kun oli näin raskauttavat asianhaarat,
silloin tuli kova tuomio: Oikeus määräsi kolme lasia kylmää vettä kaadettavaksi
housun halkiosta sisään ja tuomio pantiin
heti täytäntöön.

Halonen valoi lautamiehen
muodot pronssiin
Tunnetuimpia lautamiehiä oli Joel Paldanius, joka sai sittemmin nimen Jopes.
Eemil Halonen teki v. 1906 Jopeksesta 44
cm korkean pronssiveistoksen.
Tarinan kertoi maaliskuussa 1932 Pällikkäällä Samuli Kainulainen.
Tarina on liitetty Savolaisen Osakunnan
keväällä 1932 järjestämään sananparsike-
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räyksen yhteyteen.
Tausta: Samuli on kirjoittanut muistiin pilaoikeudenkäynnin. Sillä huvitettiin
kuulijoita, samoin teki jo Aleksis Kivi
Seitsemässä veljeksessä. Hannu Salaman
kirjassa Juhannustanssit on samantapainen pilajuttu. Mutta Salamalle langetettiin vankilatuomio Jumalanpilkasta. Tosin
presidentti Kekkonen armahti syytetyn.

Kännärinoikeus ratkoi
ihmisten arkisia ongelmia
Jopeksen jutussa on historiallista taustaa. Nimittäin Maunu Eerikinpojan Ruotsin kaupunkilaissa 1350-luvulta mainitaan
varainhoidosta huolehtiva raatimies, kämneri, joka kaupunginkirjurin kanssa hoiti
kaupungin varoja. Myöhemmin kämnerin
tehtävät muuttuivat raadin alaiseksi alioikeudeksi, joka hoiti vähäisiä oikeusasioita, joita ei ollut määrätty raastuvanoikeuden tehtäviksi.
Käräjäoikeutta alempi Kämnerioikeus käsitteli velka-asioita sekä palkkoja,
vuokria ja laitonta kauppaa koskevia riita-asioita. Myös tappelut ja siveellisyysrikokset käsiteltiin sen istunnoissa. Se
tuomitsi pienissä asioissa, jotka eivät koskeneet kunniaa eikä henkeä.
Kyseessä oli eräänlainen torioikeus,
joka toimitti toisinaan esitutkinnan rikosasioissa, jotka sitten menivät raastuvanoikeuden ratkaistaviksi.
Kämnerioikeuden pöytäkirjoja on säilynyt 1600-luvulta alkaen. Niitä säilytetään
Kansallisarkistossa Helsingissä. Kämneri,
kämnäri eli kemneri oli kaupungin veronkantaja ja kämnerioikeuden jäsen. Kämnerioikeus, lakkautettiin v. 1868 ja tehtävät siirrettiin raastuvanoikeudelle.
Leo Puurunen

Teksti: Osmo Hänninen

Yksinsynnyttäjien tarinoita
”Olin tullut juuri tupaan navetasta aamuaskareilta. Viritin tulen hellaan, laitoin kahvipannun etureijälle, vesikattilan takareijälle
ja ajattelin laittaa perunat kattilaan. Päätin
kuitenkin ensin hakea vettä, koska oli vähissä.
Väki oli pellolla kylvöhommissa ja he tulisivat
pian syömään. Menin kaivolle. Pudotin ämpärin kaivoon, se täyttyi pudotessaan. Aloin vintata ämpäriä ylös. Silloin tunsin kovan vihlaisun selässä ja samanaikaisesti vatsassa. Vintta
irtosi kädestäni ja ämpäri meni kovalla vauhdilla takaisin kaivoon. Olin vähällä lysähtää
maahan, samassa tunsin, että lapsi syntyy. En
päässyt enää mihinkään.
Otin lapsen vastaan, tempaisin huivin päästäni, siihen kiedoin pienokaisen. Tunsin vähän
heikotusta, kun kannoin lapsen tupaan. Pyyhin
pienet kasvot ja käärin vauvan peitteen sisälle,
että lämpiäisi. Pesin kasvoni kylmällä vedellä
ja muutenkin vähän siistiydyin. Join kuumaa
kahvia, se virkisti ihmeesti.
Ehdin laittaa perunat kiehumaan juuri ennen kuin väki tuli pellolta. Pyysin heitä juomaan ensin vähän kahvia ja sitten auttamaan
ruuan laitossa. Silakoita hakiessa isäntä ihmetteli: ’miten olet tänään myöhässä, kun aina
olet laittanut ruuan ajallaan?’
Isäntä jäi vastausta vaille. Vasta kun toiset
pääsivät syömään, sanoin: ’menen hetkeksi lepäämään.’ Kukaan ei tullut katsomaan
nukunko vai olenko hereillä. Päivällinen oli
ajallaan, samoin illallinen. Vasta illalla isäntä
huomasi, että perheessä oli uusi tulokas.”1

Suomessa kerrotaan vieläkin tarinoita
äideistä, jotka ovat synnyttäneet ilman kenenkään apua esimerkiksi heinäpellolle tai
navettaan, ja jatkaneet sitten töitään aivan
kuin mitään ei olisi tapahtunut. Näitä tarinoita löytyy mm. Museoviraston vuonna
1989 keräämästä synnytysaiheisesta muistitietoaineistosta2, johon tämä artikkeli perustuu.
Osa yksin synnyttämistä koskevasta
muistitiedosta on edelläolevan kaltaista,

selvästi kiteytynyttä kerrontaa. Tarinan äiti
synnyttää yksin, ilman kenenkään apua.
Synnytys tapahtuu kesken työn: lypsämisen, viljanleikkuun, vedenhaun, leipomisen, ruuanlaiton. Synnyttäjä kietoo lapsen
huiviinsa tai esiliinaan ja jatkaa heti kesken
jääneitä askareitaan.
Osa kirjoittajista muistelee yksin synnyttämistä vapaamuotoisemmin, mainiten
tuntemiaan tapauksia tai kertoen omista
kokemuksistaan. Niin vapaiden muistelmien kuin kiteytyneiden tarinoidenkin
tapahtumat ajoittuvat 1800-luvun loppupuolelta aina 1950-luvulle saakka. Yksin
synnyttäminen ei ole ollut näihin aikoihin
mitenkään tavatonta. Pääsääntöisesti toki
synnytettiin paarmuskan tai kätilön avustuksella.

Tarinoiden merkitys
Tarinoita yksin synnyttäneistä naisista
on kerrottu jo toistasataa vuotta. Voidaan
otaksua, että tarinoiden säilyminen on
perustunut niiden metaforiseen merkitykseen, ei niinkään niiden faktiseen alkuperään.4
Mikä on sitten näiden tarinoiden historiallinen totuusarvo? Mitä niistä voi päätellä 1900-luvun alkupuolen kansanomaisesta synnytyskulttuurista?
Synnytys on kertomuksen teemana
mielenkiintoinen. Lukuunottamatta tässä
käsiteltyä tarinastoa, ei teema ole ollut
vanhastaan kertomusperinteessä kovinkaan suosittu. Synnytys on ollut tabu.
Synnytysmotiivi on kuulunut naisten perinteeseen: useimpien kertojien mukaan
miehet eivät koskaan osallistuneet synnytysaiheisiin keskusteluihin. Poikkeuksena
oli kuitenkin herjanheitto ja suunsoitto:
miehet näkivät raskauden suorasukaisesti
seksuaalisena ilmiönä, josta sai hyvän pi-
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lailun aiheen.
Naiset ovat kertoneet siis lähinnä
omassa keskuudessaan tarinoita yksin
synnyttäneistä äideistä. Voisi otaksua,
että niitä olisi kerrottu esimerkiksi kylän
naisten kokoontuessa pirttiviemisineen
tai rotinoineen vasta synnyttäneen äidin
luo. Tällaisissa tilanteissahan nykyäänkin muistellaan läsnäolijoiden ja tuttavien
synnytyksiä.

Tabun rikkojan tarina
Lukiessani tarinoita yksin synnyttäneistä naisista hämmennyin siitä, että ne eivät
tuntuneet alkuunkaan sopivan yhteen kaiken sen tiedon kanssa, mitä olin lukenut
suomalaisesta synnytysperinteestä. Missä
olivat saunat, paarmuskat, lapsivuode, kirkottaminen? Kuitenkin lukuisat muistelijat ilmiselvästi kertoivat totena pitämiään
tapauksia sukunsa ja kylänsä naisten historiasta.
Tarinoiden merkitys tuntui avautuvan,
kun palasin ikivanhoihin synnytystä koskeviin tabukäsityksiin ja niitä ilmentävään
kirkotteluperinteeseen8. Tabukieltoja tarkastellessani alkoi näyttää ilmeiseltä, että
työn lomassa, ilman kenenkään apua synnyttäneistä naisista kertomalla on kommentoitu synnytystabua ja saastaisuuskäsityksiä.
Perinteisestihän synnytys tapahtui
ehdottoman salaa, yleensä saunassa tai
muussa ulkorakennuksessa. Synnyttänyt
äiti eli eristetysti verhoilla pimennetyssä
saunassa tai peräkamariin tehdyssä karsinassa aina kirkotukseen saakka. Hän ei
saanut ottaa osaa ruuan valmistukseen tai
tarjoiluun, karjanhoitoon, peltotöihin, eikä
veden hakuun. Kaiken, mihin hän koskee,
pelättiin saastuvan. Kirkottamaton äiti ei
saanut liikkua ulkona, ei varsinkaan pellolla. Aviomies ei saanut olla sukupuoliyhteydessä kirkottamattoman vaimonsa
kanssa, ei koskea tähän eikä edes nukkua
samassa sängyssä. Kukaan ei voinut kätel-
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lä saastaisena pidettyä äitiä.
Toisaalta kirkottamaton äiti oli pahojen
henkien vainoama ja siksi itsekin vaarassa. Paarmuska oli äidin kanssa paitsi synnytyksen aikana, myös sen jälkeen aina
kirkotteluun saakka. Äitiä ei saanut jättää
hetkeksikään yksin. Pahoilta hengiltä hän
suojautui erilaisin varauskeinoin: laittamalla tyynyn alle taikaesineitä ja vuoteeseen miesten vaatteita sekä pitämällä
teräaseita mukanaan. Kirkottamattomalla
vaimolla tuli olla aina pää peitettynä ja
sormus sormessa.9

Häpeä
Häpeällä oli vahvat juurensa näissä ikivanhoissa kansanomaisissa uskomuksissa,
joiden mukaan raskaana oleva ja synnyttävä nainen on saastainen eikä siksi siitä voinut puhua. Kansa yhdisti ne kirkolliseen
rituaaliin, jossa lapsensynnyttäjä otettiin
kirkkoon noin kuusi viikkoa synnytyksen
jälkeen. Synnyttäjän kirkkoonotto pohjautui Vanhan Testamentin 3. Mooseksen
kirjan 12. luvussa esitettyihin säädöksiin
lapsensynnyttäjän puhdistautumisesta.
Vanhatestamentillisten käsitysten mukaan äiti on poikalapsen synnytettyään
saastainen seitsemän päivää ja tyttölapsen
jälkeen kaksi viikkoa. Pojan jälkeen äidin
on pysyteltävä kotona 33 ja tytön jälkeen
66 päivää. Tämän jälkeen saattoi kirkkoonotto ja puhdistautuminen tapahtua.
Kirkotuskäytäntö lakkasi vähitellen
1900-luvun ensi vuosikymmeninä, jos
kohta vielä 1940-luvullakin kirkottelua tapahtui. Kirkollisena rituaalina se jätettiin
pois vuonna 1965 voimaan tulleesta kirkkolaista.10

Tabu murtuu
Työn lomassa synnyttäneiden naisten
tarinoissa kerrotaan tabun murtumisesta.
Nainen synnyttää yksin, ulkona, vieläpä
julkisella paikalla, ja ryhtyy juuri sellaiseen työhön, joka oli vasta synnyttäneil-

tä äideiltä ankarasti kielletty. Uskaliaasti
äiti kietoo lapsen huiviin, hameenhelmaan
tai esiliinaan, joiden riisumista pidettiin
maagisista syistä vaarallisena niin kirkottamattomalle vaimolle kuin mahdollisille
vastaantulijoillekin11. Äiti rikkoo myös
perinteisiä vastasyntyneen hoitoon liittyneitä normeja.
Uskomuksellisista syistä ei myöskään
lasta ollut saanut jättää hetkeksikään yksin
ennen kastamista ja nimenantoa. Pelättiin,
että paholainen tai hiisi saattaisi vaihtaa
lapsen omaan sikiöönsä. Vaarallinen aika
päättyi kasteeseen, joka Asko Vilkunan
mukaan on varhemmin tapahtunut vasta
lapsen ensimmäisten hampaiden puhkeamisen jälkeen.[12] Nyt tarinan äiti jättää
aivan huolettomasti vastasyntyneen lapsen
yksinään tupaan tai pellon pientareelle.
Tabukäsitykset, synnyttäjän suhde
yhteisöönsä ja supranormaaliin, on kertomuksissa läsnä negaatioiden kautta.
Aikalaiskuulijalle ei tabun rikkomisesta
olisi voinut juuri selkeämmin puhua: tarinoiden kaikki keskeiset teemat ovat täysin
vastakkaisia 1800-luvun kansanomaiselle
synnytysperinteelle.
Tarinoiden piilossa olevat merkitykset
viittaavat tabusääntöihin, jotka muodostivat synnyttävälle naiselle ja tämän yhteisölle itsestäänselvänä pidetyn kulttuurisen
toimintamallin13. Naiset kyseenalaistivat
tabusäännöt kertomalla sensaatiomaisia
tarinoita äideistä, jotka näistä tabuista
vähät välittivät. Tabusääntöjen kyseenalaistaminen edelsi niiden katoamista.
Kertomukset työn lomassa synnyttäneistä
naisista ajoittuvat samoille vuosikymmenille, jolloin kirkotteluperinne alkoi murentua ja viimein unohtui kokonaan14.
Vaikka tarinoiden äiti uhmaa perinnettä
ja kääntää sen ylösalaisin, ei sen enempää
hänelle kuin muillekaan tapahdu norminrikkomuksesta tavallisesti koituvia maagisperäisiä onnettomuuksia. Äiti ei liioin
joudu kohtaamaan yhteisön sanktioita,
jotka aikaisemmin olivat kohdistuneet

hyvinkin ankarasti tabukieltojen rikkojaan.15 Hän suoriutuu vaikeasta
tehtävästään täysin itsenäisesti ja selviää
voittajana. Kirkottamaton äiti ei ole enää
pahojen henkien vallassa eikä ympäristölleen vaarallinen, vaan elää ja työskentelee
muiden mukana kuten ennen synnytystäkin. Toiminta on uhkarohkeaa, suorastaan
vallankumouksellista.
Muistiaineistosta on pääteltävissä, että
tarinoita työnsä lomassa, ilman kenenkään
apua synnyttäneistä äideistä on kerrottu
1800-luvun jälkipuoliskolta alkaen.
”Äitini syntymävuosi oli 1888. Hän kertoi
eräästä Vesan talon emännästä, joka leikkasi sirpillä ruista muun väen mukana. Hän synnytti lapsen siellä pellolla, kääri sen hameensa
helmoihin ja vei sisälle taloon ja palasi pellolle
leikkaamaan ruista.”17
”Äitini on usein puhunut emännästä, joka oli
elopellolla niittämässä. Lapsi syntyi kesken kaiken, kapaloitiin ja pantiin ojan pientareelle nukkumaan. Äiti rupesi jatkamaan niittämistä.” 18
”Isäntä oli aamulla lähdössä töihin ulkotilalle, niin emäntä oli epäillyt synnytyksen lähestyvän. Kun isäntä iltasella palasi töistä kotiin, niin
emäntä oli lypsämässä karjapihassa. Isäntä kysyi, eikö sinun aikasi vielä tullutkaan. Niin emäntä huusi, että siellähän se on poika sisällä, mene
katsomaan vaan.”19
”Toinen kuulemani tarina oli syksyiseltä viljojen niittoajalta, jolloin talon nuori emäntä lähti
pellolta ruuanlaittoon. Kun perhe saapui sovittuna aikana syömään, oli perheelle keitetty ruoka
valmiina ja korissa nukkui pienokainen, jonka
äiti oli synnyttänyt ruuanlaittonsa ohella. Ei ollut
mahdollisuutta vaatia apua ja palveluksia yhteiskunnalta.”20
”Minä olen syntynyt metsässä, moamo oli
ollut aitaa korjaamassa. Sisareni navetassa ja
veljeni perunapellolla. Naurattaa vieläkin. Kun
puoska rääkäisi, miespuoliset syöksyi suinpäin
pakoon. Ikinä en ole tehnyt niin paljon töitä kuin
sinä päivänä. Kahlasin kainaloita myöten järvessä ja leikkasin sirpillä kaisloja. Polkupyörää
korjatessa sitten puoska rämähti hiekalle.”21
”Lepo ei kuulunut asiaan. Muistan tapauksia:
Päivän pellolla. Illalla laittoi ruuan, itki, itki lapsi. Sitten syntyi lapsi. Ei juotavaa tarjottu. Sitten
navettaan, ruoka perheelle. Nainen oli yleiskone,
jota ei tarvinnut hoitaa, ei sääliä. Isä ei lasta syliin ottanut, ei pientä ei suurta. Hän oli vapaa
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vastuusta.”22
”Kyllä miehetkin puhuivat, kun oli rohkeista
naisista kyse, että aamulla pyöräytti ja iltapäivällä jo kauppareissulle kiirehti. Se oli eräänlainen kiitos varmaan, naisen rohkeudesta.”23
”Muistan lapsuudestani jonkun äidin kerskuneen, että kun minä aamulla tein pojan ni illalla
minä jo lypsin lehmät. Toisen jalan kantapäällä
tukesin vähän jalkoväliän.”24
”Kerron tapahtuman 1800-luvulta, jonka
minä kuulin kerrottavan, aivan nimeltä mainittu
nainen Kirjavalasta. Hän oli aamulla lähtenyt
kasken polttoon ja palannut illalla vauvan kanssa. Eikä muka ollut aihetta kesken päivää jättää
työtä. Sivumennen mainitsen, tämä äiti sai paljon
lapsia, mutta eloon jäi vain vähän.”25

Näille 1980-luvun kertojille tarinoiden merkitys ei piile tabusääntöjen rikkomisessa. Muistitietokyselyn vastaajat
kertovat toisaalta esiäitiemme raskaasta
osasta, toisaalta heidän vahvuudestaan ja
selviytymiskyvystään. Muistelijat haluavat tähdentää äitien ilmiömäistä työkykyä.
Näissä tarinoissa luodaan kuva vahvasta
ja vähään tyytyvästä raatajaäidistä. Miehet

ovat tarinoissa sivullisia, jotka joko pötkivät pakoon, pakottavat säälimättä naisen
raatamaan, tai imelästi kiittelevät vaimoaan lähes yliluonnollisista suorituksista.

Raatajaäidin tarina
”Pellon laidalla synnyttäneistä” kertovissa tarinoissa tärkeä momentti on tapahtuman yllätyksellisyys: synnytys alkaa
äkkiarvaamatta, kesken töiden. Tällaisten
tarinoiden ohella muistitietoaineistossa on
runsaasti kertomuksia naisista, jotka synnyttivät harkitusti yksin. Nämä äidit valmistautuivat synnytykseen huolellisesti,
mutta eivät halunneet ketään avustajaksi.
He synnyttivät tavallisesti joko tuvassa
uunin päällä tai saunassa.

”Oma äitini on kertonut, kun hän teki lapsia
10 kpl, ihan yksin hän niitä saunassa väsäsi.
Itse hän saunan lämmitti ja hoiti sinne tarpeelliset vehkeet, napanuorasakset, veden, pyyhkeet,
kopan ja kapalotarpeet, näin hän kertoi. -- Hän
kertoi esimerkiksi kun minä olen syntynyt 30. lokakuuta 1929. Hän teki päivän kaikki askareet, il-

Savusaunassa synnytys
Oli torpassa topakka emäntä,
verevä ja muhkea muodoiltaan
oli lapsia seitsemän kerrassaan,
joka otrille melkein hankittu.
Savusaunassa maailmaan pyöräytetty,
sieltä tupaan kannettu.
Vaimo yksin nuorimman synnytti,
napanuorankin katkaisi.
Veden laitteli,
mutta ei jaksanut enää
pestä pienokaistaan.
Huusi apuun miestänsä nukkuvaa,
tukkitöistä uupunutta.
Mies naapurin mummon pyys’
pesemään pienoista palleroista,
mummo lapsosen pesi ja kapaloi.
ei tarvittu kätilöitä.

18 AAKUSTI 1/2015

Kuva: Ilkka Alitalo

tahuushollia tehdessä hän lämmitti savusaunan,
lypsi lehmät, laitto kaikki tarpeelliset valmiiksi
valmiiksi ja lapset nukkumaan. Lähti saunaan 8
aikaan illal, sanoi isälle että tule hakeen koppa
11 aikaan, niin hyvin hän ajan tiesi. Minä olin 8.
lapsi ja tulin maailmaan klo 21.40. Itse hän tuli
kun oli siivonnut paikat. Saunas oli kapea puusänky, olkia ja pellavalakana peittona. Valona
oli myrskylyhty, ei siinä paljoa tarvinu kun siihen
aikaan lapset tuli tehtyä.”26

Tämäntapaisia kuvauksia löytyy monilta 1910-1930 -luvuilla syntyneiltä muistelijoilta, jotka kertovat äitiensä tai anoppiensa kokemuksista.
Muistitiedon määrästä voi päätellä, että
yksin synnyttäminen on ollut monille äideille tietoinen valinta 1800-1900-lukujen
vaihteessa. Eräs kertoja otaksuu, että viime vuosisadan lopulla oli kunnia-asia naiselle selviytyä ilman apua synnytyksestä
ja tointua mahdollisimman pian synnytyksen jälkeen27.
Jotkut synnyttivät koko lapsiparvensa
yksin kuten mm. Joel Lehtosen Putkinotkon Rosina Käkriäinen. Tästä uutterasta
ja neuvokkaasta kymmenen lapsen äidistä
sanotaan, että hän on tottunut tekemään
yksinään saunassa nämä ituisensa, ”minkään kylänakan auttamatta”. 28
Tabusääntöjen mukainen synnytyskulttuuri oli jäämässä historiaan. Synnytyksestä tuli näille naisille yksityisasia - muu
perhe ja kyläläiset eivät enää puuttuneet
synnyttäjän käyttäytymiseen ainakaan
niin ankarasti kuin ennen.
Kirsi Pohjola-Vilkuna on kiinnittänyt
huomionsa naisen yksityisyyden lisääntymiseen tutkiessaan ns. lapsenruokkojuttuja
vuosisadan vaihteen maaseudulla. Aikaisemmin talouden jäsenet ja kyläläiset olivat olleet juridisesti velvollisia pitämään
silmällä raskaana olevia naisia, lähinnä
vastasyntyneiden murhien ehkäisemiseksi. Vuosisadan vaihteen oikeustapausten
todistajalausunnoista voi päätellä, että
esimerkiksi talon isäntäväki ei enää aina
katsonut asiakseen valvoa piikatytön yksityiselämää.30

Todennäköisesti yksin synnyttäneet äidit eivät myöskään kirkotelleet - eivät he
ainakaan noudattaneet mitään kirkotteluperinteeseen keskeisesti kuuluneita kansanomaisia käyttäytymisnormeja. Ruotsalaista kirkkoonottotraditiota tutkineen
Anders Gustavssonin mukaan kirkottelua koskeva sosiaalinen kontrolli lakkasi
sitä koskevan kansanuskon murennuttua.
Papisto yritti pitää tapaa yllä, mutta äidit
eivät enää kokeneet tarvitsevansa puhdistautumista.31

Työkyky kunnia-asia
Synnytyksestä omatoimisesti selviytyneet naiset pitivät omaa työkykyään kunnia-asiana. Työ on yleisemminkin ollut
keskeinen elämänsisältö ja -arvo. Lähes
jokaisessa synnytystä käsittelevässä vastauksessa puhutaan työstä. Äitiyslomia ei
ollut, esimerkiksi monet opettajaäidit kertovat, miten he jättivät viikon - parin vanhan lapsen palatakseen ansiotyöhön.
Yllättävää ja mielenkiintoista on se, että
työ ei ilmene näissä kirjoituksissa kuitenkaan yleensä pakkona - vaikka se välttämätöntä olikin - vaan kunniana.32 Työ oli
ilman muuta pääasia, lapset synnytettiin ja
hoidettiin siinä sivussa.
Elämäntapa oli raskas ja äidit olivat
lopenuupuneita. Ajatus vauvanhoidolle
omistautuvasta äidistä on ollut näille naisille todennäköisesti täysin tuntematon.
1900-luvun alkupuolella tavallinen
kansannainen lepäsi synnytyksen jälkeen
olosuhteista riippuen muutamasta tunnista
pariin viikkoon. Lepo koski lähinnä raskaimpia ulkotöitä. Tavalliset sisätyöt ja
joskus myös karjanhoito odotti synnyttäjää
heti, kun hän nousi jalkeille. Jotkut menivät navettaan lypsylle välittömästi synnytyksen jälkeen omaa äitiään tai anoppiaan
uhmaten. Vanhan kansan ihmiset olisivat
joissain paikoin vielä halunneet äidin pitävän lapsivuodeleponsa.
Naisten työn merkityksen ja arvostuk-
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sen lisääntyminen liittyy mitä todennäköisimmin 1800-luvun puolivälin jälkeen
alkaneeseen maatalouden murrokseen.
1860-luvun nälkävuodet olivat päätepiste perinteisen maatalouden kaudelle.
Tuotantosuunta vaihtui leipäviljan viljelystä karjatalousvaltaiseksi koko maassa
1900-luvun vaihteeseen mennessä. Aikaa
1870-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan on kutsuttu lypsykarjavaltaisen maatalouden kaudeksi Suomessa.33
On ilmeistä, että nämä muutokset aiheuttivat valtavia työpaineita naisille. Lypsykarjanhoito oli vanhastaan jo uskomuksellisista syistä yksinomaan naisten työtä34,
miehet eivät vielä 1900-luvun alkupuolellakaan lypsäneet missään olosuhteissa,
eivät edes vaimon jouduttua lapsivuoteeseen.
Maidosta, kermasta ja voista tuli maatilojen tärkeitä myyntituotteita. Maalaisnaisen työlle tuli näin ollen merkittävä
rahallinen arvo. Harppaus saastaiseksi
tuomitusta, tabusääntöihin sitoutuneesta
synnyttäjästä rationaaliseksi, oman työnsä
arvon ymmärtäväksi äidiksi on ollut melkoinen.
Yksin synnyttäneet ovat kertoneet ylpeinä kokemuksistaan. Muistelijat kuvaavat näitä äitejään ja anoppejaan ahkeriksi,
sisukkaiksi ja monitaitoisiksi työihmisiksi. He olivat uhmakkaita ja itsetietoisia
naisia, jotka hylkäsivät vallitsevan kansanomaisen synnytyskulttuurin paarmuskoineen, lapsivuodelepoineen ja tabukäsityksineen.
Aina yksin synnyttäminen ei ollut vapaaehtoista. Harvaan asutulla maaseudulla saattoi helpostikin tapahtua, että yksin
kotonaan ollut äiti ei pystynyt hälyttämään
apua synnytyksen alkaessa. Yksin synnyttäjien ja heistä kertovien tarinoiden merkitys lienee kuitenkin ollut suurempi kuin
faktisten tapausten määrä sinänsä. Heitä
voi pitää edelläkävijöinä siinä prosessissa,
jossa äidit alkoivat vapautua saastaisuuteen ja häpeään liittyneistä käytännöistä ja
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mielikuvista.
Muistitietoaineistosta käy selvästi ilmi,
että äidit ovat kärsineet tabun aiheuttamasta häpeästä, ja kamppailleet tabua vastaan.
Kirjallisuudessa on esitetty erilaisia tulkintoja siitä, ovatko tabusäännöt syntyneet
naisten suojelemiseksi vai hallitsemiseksi.
Inger Lövkrona on esittänyt olettamuksen, että naiset olisivat käyttäneet sääntöjä
hyväkseen, levänneet ja keränneet voimia35. Käsitys ei saa tukea ainakaan tässä
käytetystä muistitietoaineistosta: suomalaiset äidit ovat mieluummin luopuneet
lepoajastaan ja riskeeranneet terveytensä
kuin kantaneet tabuun liittynyttä häpeää.
Kansanuskoon pohjautuva tapakulttuuri eli kauan. Odottava äiti ei esimerkiksi
saanut näyttäytyä julkisissa tilaisuuksissa
eikä perhejuhlissa. Siitä saakka kuin raskaus alkoi näkyä, hänen tuli pysytellä kotipiirissä. Kaikki valmistelut tulevaa lasta
varten piti vanhan kansan näkemyksen
mukaan tehdä salassa.37 Raskaudesta ei ollut suotavaa puhua lainkaan. Vuonna 1927
synnyttänyt äiti toteaa:
”Ne asiat oli salattuja, ei edes naiset
keskenään puhuneet synnytyksiin ja lapsensaantiin liittyvistä asioista.”38
Vähitellen naiset vapautuivat puhumaan raskaudesta keskenään. ”Jos sattui
että miehiä tuli sisälle, niin kyllä puheenaiheet muuttuivat hetkessä.”39
Kertomukset yksin synnyttäneistä
naisista ovat esittäneet aikanaan radikaalin vaihtoehdon vallitsevalle synnytyskulttuurille40. Suhtautuminen lapsen
syntymään muuttui noina vuosikymmeninä muutoinkin. Esimerkiksi tietoinen
syntyvyydensäännöstely alkoi Suomessa
yleistyä 1870-1889 syntyneiden kohorteissa, jotka olivat hedelmällisyysiässä
vuosisadan vaihteen molemmin puolin.41
Myös lastenhoitotavat muuttuivat. Suomalaisten syntyvyyden säännöstelyä tutkineen Irma-Leena Notkolan mukaan keskimääräinen imetysaika lyheni kohortista
1860-1869 lähtien. Tämä puolestaan lisäsi

syntyvyyttä, sillä pitkät, 1-3 vuoden imetysajat olivat siihen saakka olleet tärkein
hedelmällisyyttä vähentävä tekijä.42

Isää vastaan
Muutamissa tämänaiheisissa muistelmissa kerronnan kärki suuntautuu
aviomiestä, lapsen isää vastaan. Näissä
tarinoissa hahmottuu kuva ahkerasta ja
tarmokkaasta perheenäidistä, joka kamppailee arjessaan milloin juopon, milloin
muuten vain saamattoman miehen rinnalla. Lisäpaineita äitiyteen toi useiden kertojien mukaan vielä sekin, että monet miehet
pitivät lasten syntymistä vaimon vikana.

”Naapurin emäntä kertoi minulle, että hänen
miehensä oli ollut vihainen kun lapsen piti heinäntekoaikana syntyä, niin tämä emäntä Reeta
Rantanen sanoi, että hän suuttui tästä ja päätti
ettei puhu miehelleen mitään. Seuraavana aamuna klo 4 aikaan tyttö syntyi ja mies oli nukkunut.
Reeta oli valmistellut kaikki ennen synnytystä
valmiiksi, eikä ollut tarvinnut kätilöä. Itse oli napanuoran katkaissut ja sitonut ja lapsen pessyt ja
pukenut ja laittanut lapsen koppaan nukkumaan
ja sen jälkeen mennyt navettatöihin ja vielä juuston tehnyt ja paistanut itse, ja sitten muistanut
että pitää se mieskin herättää juustokahville ja
heinän tekoon. Juho tietenkin herättyään ihmetteli tapahtunutta, mutta Reeta olikin sanonut,
että ei hiasta heinän tekoa ainakaan sinun osalta. Häpeissään Juho oli tietenkin ollut. Kysyin
Reetalta, että onko ollut jälkiseurauksia. No totta
kai häneltä oli selkä mennyt niin huonoksi, että
käyrässä käveli lopun ikäänsä.”45
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on ollut, että äiti tulee noin kuuden viikon kuluttua
synnytyksestä kirkkoon tai pappilaan. Joskus kirkotus on voinut tapahtua kotonakin. Kirkossa akti
saattoi tapahtua joko ulko-ovella, asehuoneessa,
sakaristossa tai pääkäytävällä saarnatuolin kohdalla. Tavallisesti kirkotus toimitettiin pyhäaamuisin
ennen jumalanpalveluksen alkua. Äiti polvistuu,
ja pappi lukee rukouksen. Esimerkiksi Vuoden
1694 kirkkolain mukaan, jota noudatettiin vielä
1800-luvullakin, sanamuoto oli seuraava: Waimoin
Kirckoon ottamisest. Tämä rucous pitä luettaman
cosca Awio-Waimo Lapsen jälken Kirckkoon otetan. O Caickiwaldias ijancaickinen Jumala/ joca
sen siunauxen annoit ihmisen ylitze, coscas hänen
luonut olit/ että hänen pidäis lisändymän ja enänemän. Sinä joca myös saman siunauxes jälken olet
tämän sinun pijcas hedelmällisexi saattanut/ catzo
armollisest hänen päällens/ ja nijncuin sinä olet
hänet hedelmällisexi ruumilisen siunauxen cautta saattanut/ nijn anna hänen myös hedelmällisen
olla hengellises siunauxes/ että hän aina lisännyis
sinun tundemisesas/ ja sinun pyhäin käskyis jälken aina eläis/ Jesuxen Christuxen meidän Herram
cautta/ Amen. Pappi ottaa äitiä kädestä ja lausuu:
Herra kätkekön sinun sisällekäymises/ ja uloskäymises nyt ja ijancaickisest/ Amen. Jos toimitus ei
tapahdu sisällä, johdattaa pappi äidin sen jälkeen
sisälle kirkkoon. Vuoden 1913 kirkkolaissa aktin
nimi muutettiin, siitä tuli kiitosrukous lapsensynnyttäjäin puolesta. Rukouksen sisältö ei paljoakaan muuttunut. Kirkotuksen jälkeen äiti oli vapaa
osallistumaan jumalanpalveluksiin ja ottamaan
vastaan ehtoollisen - näistä oli kirkottamaton vaimo
poissuljettu.
11. Vrt. Pelkonen 1931, 302 ja Wikman 1915,
63-73.
12. Gustavsson 1978, 164; Vilkuna 1989, 97-117.
13. Vrt. Siikala 1987, 104.
14. Vrt. Pitkänen 1985, 65-66.
15. Yhteisö on aiemmin valvonut tabukieltojen
noudattamista tarkoin. Tabunrikkojaa päin on voitu
sylkeä, häntä on voitu kivittää tai lyödä jalat alta,
jopa lyödä kuoliaaksi ilman lailliseen edesvastuuseen joutumista. Erityisen tarkasti on valvottu
ulkonaliikkumiskieltoa ja varjeltu elintarvikkeita.
Jos kirkottamaton äiti on tarjoillut tai valmistanut
ruokaa, ovat muut kieltäytyneet ottamasta sitä. Vrt.
Gustavsson 1978, 158-186.
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Kaks iärpiätä samassa sängyssä

Tuus on ’tupsusorsa:

Tuusniemi sai
nimensä
silkkiuikuistaan

N

P

ohjois-Savon Tuusniemellä on niemi
Tuusniemi pitemmän Tuuslahden viereisenä niemenä. Ja kunnassa on erikseen
pienempi, matalahko järvi Tuusjärvi, joka
nimi on myös suuren kylän nimenä.
Kylännimeksi Tuusniemi kirjattiin v.
1692. Vuonna 1799 mainittiin asiakirjoissa nimi Tuusjärvi. Omaksi seurakunnaksi
Tuusniemi tuli vuonna 1855.
Savossa on muitakin Tuus-nimiä. Mäntyharjulla ja myös Heinolassa on Tuusjärvi. Juvan ja Rantasalmen rajajärvi on
Tuusjärvi. Rantasalmen puolella on hyvin
laaja kylä Tuusmäki. Vanhoissa asiakirjoissa nimet ovat muodoissa Twisimäki fierdung (neljänneskunta) jo v. 1541,
Tvesmäki fierdung 1543, Tws järven pää
1620-luvulla kirjattuina.
Kaikkiaan Suomessa on 17 järveä tai
lampea, joiden nimen alkuna on tuo Tuus.
Suomalaiseen paikannimikirjaan 2007
on otettu yksi alkeellinen, törkeä selitysyritys näille Tuus-nimille, mikä juontaisi
saamelaiseen sanastoon.
Mitä sitten sana Tuus- paikan vesien nimissä tarkoittaa?
Matalien vesien tyypillinen vesilintu on
lintu nykynimeltään silkkiuikku, Podiceps
cristata. Suomeksi ’töyhtöinen persejalka’. Linnun erikoinen tuntomerkki on sen
töyhtö päässä. Poskilla on myös tupsut keväisin sekä uroksella että naaraalla, mutta
talvihöyhenistössä niitä ei ole.
Ainoana paikannimien tutkijana Suomessa olen paneutunut myös tarkemmin
viron kielen sanastoihin, Viron kielessä
silkkiuikun yleisin nimitys on tuttpütt. Ja
pelkkä pütt. On veikeä sana sanana ja lin-
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Tuusniemi juontaa nimensä silkkiuikusta.
nun nimenä.
Nimityksessä alku tutt tarkoittaa ’tupsua’ alasaksan kielen sanasta tot viron
kieleen tulleena lainasanana. Kuten viron etymologiasanasto tarkkaan selittää.
Mainiten selityksessä sanan tuust ’tupsua’
tarkoittavan sanan tutt selityksessä, synonyyminä. Ja tuosta sanasta löytyi tuo
Tuusjärvien ja Tuusniemen nimien etsitty
sana tuus. On vain yhden äänteen/kirjaimen verran lyhentynyt!
Kaikki Tuusjärvet ja nuo muut Tuusnimet kuten Uudenmaan Tuusulanjärvi ja
Tuusalammit ovat silkkiuikkujen järviä.
Silkkiuikku on yleinen vesilintu aina
Kainuuta myöten ja aikoinaan se oli merkittävä riistalintu.
Kun olen käynyt läpi Suomen järvien
ja niiden rantapaikkojen nimistöä, niissä
esiintyy uskomattoman monista naapurikielistä tulleita silkkiuikun nimityksiä. Ja
paljon vesilintujen nimityksiä.
Tuusniemen paikannimissä on muuten
vesilintujen sanastoa enemmän kuin missään muualla Suomessa.
Kun Tuusniemen kunta ei ole vielä
nimennyt omaa nimikkolajiaan, on silkkiuikku erinomaisen sopiva otus kunnan
nimikkolajiksi, kun kunta on siitä saanut
nimensäkin.
Ilmari Kosonen
metsänhoitaja

iinpä niin tässä sitä on makoiltu kohta miesmuistin verran.
Toinen länsireunalta Ikkelän joen mutkasta ja toinen rajan tuntumasta, muttei
sentään laukkuryssän jälkeläisiä, vaan
maualais kaupan poeka Nurmeksesta.
Se rakkaaven taati kaet on meijät yhteen viennä.
On pantu kirkko keskelle kyllee ja asetuttu tänne savolaisten keskuuteen, jota
pohjalaisen veli Ville ihmetteli: Kuinka sä
sinne Savohon, jokka on niin kieroja jottei
paskannakkaa siihen, mihinkä kyykkyyvät.
Hyvinhän tämä on kuitenkin tähän asti
mennyt. Kaikki on puhuttu, mitä on tarvinnutkin, sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa.
Mutta kyllä silläkin kieli klipajaa, kun
on jotain sanottavaa.
Pohjalaiset ovat siinä maineessa, että
heillä on maannousua napahan asti ja kollonvikaa siitä ylähäpäin. Tämä tuntuu minusta ulkoseurakuntalaisesta aikamooselta trossookselta. Mutta näinhän todistavat
historiankirjatkin, jotta pohjalaiset ovat
olleet jo varhain edistyksellistä väkeä.
Isossakyrössä oli silloin jo kivikirkko
(1303), silloin, kun Amerikkaa ei oltu vielä löydetty ja Helsingin niemellä sudet ja
karhut pitivät kortteeriaan.
Pohjalainen toteaakin, jotta tämä meirän kiäli on sellaasta, jotta se kuuluu minun korvahani siltä, kun hiljaksentas kirnuttaas.
No elämä pohjalaisen kanssa on ollut,
kuin varikorvees istumista, ei laaksoa ei
kukkulaa ja hyvä niin.
Toden totta, niin kultturelliset- kuin
murre erotkin ovat suuria maakuntiemme
välillä, mutta se on ollut myöskin mielenkiintoinen rikastuttava kokemus yhteisessä liitossamme.
Joskus käy myöskin päinvastoin.

Pohjalainen ei tahdo ymmärtää kaikin
ajoin sanojani, joita luontevasti käyttelen
puhuessani.
Nehän ovat peräisin rajan takaa Vennäältä, kuten opotta, savotta ja lukuisat
muutkin sanat ja lauseparret.
Miksi sitten olemme säilyneet niin erilaisina, toisistaan täysin erilaisina heimoina, vaikka kaikki olemme samoja suomalaisia?
Osittain siitä syystä, että muuttoliike on
ollut kautta aikojen pohjoisesta etelään.
Idästä länteen ja päinvastoin se on ollut
jo sujumattomien kulkuyhteyksien takia
vaikeaa.
Nyt ovat olosuhteet muuttuneet, ihmiset sekoittuvat, maakuntiemme rajat ovat
hämärtyneet, eikä siinä vielä kaikki maailma on muuttunut globaaliksi. Kiitos siitä
sähköiselle medialle.
Loppukaneetiksi tälle kirjoitukselleni
sanonkin. Jokahinen kirnuaa laillansa, toisella keikkuu pää toisella puo.
Teitä jälleen tervehtäen:
OK.
Ps.
Äläkää hyvä emäntä heti alakuviikosta
oloko tuollaanen, sanoo Kruusituvan Jussi
emännälle.
Sa.
Nainen aviomiehelleen riidan päätteeksi:
-Olin hullu, kun menin kanssasi naimisiin.
-Niin olit, mutta en huomannut sitä
heti.
(Matti Pitko 29.11.2014)
-Surisisiks sää jos mää kuolisin,
kyssy turkkulainen.
-Mitä surisemista siinä olisi, vastasi
tamperelainen.
(Matti Pitko, AL 15.11.2014)
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Maestro
Ahvenainen 85,
on putkessa
Konsertti huipentui yhteissoitantoon paikallisten hanuristien ja pelimannien kanssa.
Keskellä Veikko Ahvenainen ja hänen puolisonsa Carina Nordlund.

K

uin kotiinsa tulisi! tervehtii hanurimestari Veikko Ahvenainen, 85 Toivalan metsäkoulun liikuntasalin savolaisyleisöä konsertin alkajaisiksi 26.1. 2015.
Metsäkoulun sali on vuosia kuulunut
hänen vakituisiin esiintymispaikkoihin
siinä missä Finlandia-talon juhlasalikin.
Kumpaisenkin maestro Ahvenainen Carina Nordlundin kanssa pystyy vaivattomasti täyttämään. Toivalassa tukena
olivat Riistaveden hanuristit, Savon Hanuriklubi ja Savonia-yhtye.
Jos joku ajatteli, että alkaa olla viimeisiä aikoja kuulla mestaria livenä, se on
turha huoli. Viisikymmentä täytettyään
Veikko Ahvenainen on pyöreinä kymmeninä tavannut kiertää kotimaata juhlaohjelmalla. Tervetuloa satavuotiskonserttiin,
hän vitsailee.
Ja miksipä ei. Viime vuosina Suomessa on ihmetelty ja ihasteltu laulajia, joiden
ura jatkuu ja jatkuu ja loppupäässä suosio
nousee.
Myös Veikko Ahvenainen on putkessa:
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Harmonikkataiteilija Veikko Ahvenainen, viisirivisten virtuoosi, loi
oman näppäilytekniikkansa.
hän on soittavista suomalaisista hanuritaiteilijoista ehdottomasti tunnetuin. Ura on
kestänyt hämmästyttävät 70 vuotta! Hän
on soittanut 5000 soolokonserttia mm.
Tsaikovski-salissa Moskovassa, Pariisin
konservatoriossa ja Pekingin yliopiston
konserttisalissa ja tehnyt yli 900 levytystä.
Pää ja sormet pelaavat, kiitos hyvän soittotekniikan. Muusta fyysisestä kunnosta
kertoo 31 juostua täysmaratonia.

Se alkoi sirkuksen haitaristina
Savolaisyleisö tietää lehtijutuista kaapunnin pojan elämänvaiheet, mutta mielellään niitä kuuntelee, kun maestro kertoilee niitä juontojen höysteeksi. Tuoreessa
muistissa ovatkin, sillä hän keräsi ne itse
kirjoittamaansa omaelämänkertateokseen
Hanurini muisto.
Veikko Ahvenainen oli seitsenlapsisen
perheen poika Kuopion Männistöstä. Oli
yksi huone asuttavana, isä ja äiti nukkuivat sängyssä, lapset lattialla. Samanlaisia
köyhiä olivat kaikki, mutta se oli hieno

lapsuus.
Veikko-poika soitti kaksirivistä haitaria, jonka oli romuja keräämällä tienannut.
Tuolloin kykyjä ei etsitty Voice of Finlandin avulla, mutta onneksi niitä tarvittiin
kiertävässä sirkuksessa. Kuopiossa vierailulla olleeseen sirkukseen tarvittiin soittajalle rokulipäivien tuuraajaa. Tirehtööri
palkkasi pojan, jolle yösijaksi tehtiin peti
leijonahäkin katolle.
Koulun loputtua Veikko osti lainarahoilla viisirivisen haitarin ja lähti ensimmäiselle kiertueelle. Sillä tiellä hän on
yhä.
Aineellisesti köyhä lapsuus antoi parasta oppia elämään, ja maailmaa nähneen
ymmärryksellä tekee mieli jakaa nykypäivän ihmisille.
”Lapsena opin, ettei mitään saa helpolla. Jos aikoo menestyä, tähtää alusta lähtien korkealle. Soiton oppimiseen tarvitaan
sisua ja sinnikkyyttä. Sitä on joka päivä
harjoiteltava. ”
Rivihaitaristina hän soitti jonkun aikaa Olavi Virran orkesterissa. Viimeinen kohtaamisen upeaäänisen laulajan kanssa oli koskettava.
Olavi
Virta saapui studioon keppiinsä nojaten
ja lauloi levyille Menneitä muistellen.
Se oli viimeinen levytys. Taidan olla viimeinen elossa Olavi Virran kanssa työs-

kennelleistä muusikoista, hän aprikoi.
Yleisradioon Veikko Ahvenainen kelpuutettiin toisella koesoitolla (1955) kappaleella Metsäkukkia, jota Suomen kansan
musiikkimakua ylläpitävään laitokseen ei
sitä ennen ollut kelpuutettu. Mutta kysymys onkin siinä miten soitetaan.

Korvakuulolta ja nuoteista
Veikko Ahvenainen osaa soittaa korvakuulolta käyttämättä aina nuotteja apuna.
Kerran Kuusankoskella kirkkokonsertin
jälkeen rouvashenkilö tuli ihmettelemään,
että soittaako Ahvenainen todella kaiken
omasta päästään. Ovatko kaikki fuugatkin
siellä talletettuna.
”Niinpä seuraavassa konsertissa Kuopion tuomiokirkossa taittelin nuottitelineelle Savon Sanomat ja katselin soittaessani.
Olinpahan silloin asiallisen näköinen kirkkomuusikko.”
Veikko Ahvenainen on tehnyt kuusi
harmonikkakoulu-opetusvihkoa. Hänen
mielestään soittamista aloitteleville lapsille hankitaan liian aikaisin painava viisirivinen haitari. Opiskelu edistyisi kolmirivisellä yhtä hyvin ja olisi fyysisesti
kevyempää.
Teksti.: Eila Ollikainen
Kuvat: Jukka Nykänen
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Sanni Wright -veljesten
lentomaisemissa
Vehmersalmi
Pohjois-Carolinassa
Tämänkaltaisessa maisemassa, missä Sanni ystävänsä kanssa telttailee, suoritettiin
maailman ensimmäinen moottorilento 112 vuotta sitten.

T

äällä Pohjois-Carolinassa USA:ssa
kaikki on todella hyvin ja ihanaa! Minut on otettu lämpimästi vastaan ja minusta on pidetty hyvää huolta. On ollut ihanaa
tavata taas kaikki tutut ihmiset ja tietysti
Travis. Vietin joulun Travisin perheen luona Durhamissa, joka on noin 4 tuntia Ashevillesta autolla. Oikein kiva ja kotoisa
pieni kaupunki.
Tähän mennessä päivät on kuluneet
hyvin opsikellessa espanjaa sekä tehdessä joogaa, tanssia, patikointia ja vuorikiipeilyä. Travisin siskolla on oma maatila, jonka ostivat koko perheen voimin
1,5 vuotta sitten. Ollaan välillä käyty
rakentamassa ja laittamassa paikkoja
kuntoon siellä. Maatilan on tarkoitus olla
täysin omavarainen muutaman vuoden
päästä.
Tämän viikon lopulla menen takaisin
Ashevilleen ja aloitan joogaopettaja koulutuksen, joka kestää kolme viikkoa. Se
on tosi intensiivinen: joka päivä klo 8-17
sekä kaikki kotiläksyt. Olen kuitenkin tosi
innoissani koulutuksesta ja kiva päästä
taas oppimaan uutta!
Helmikuusta huhtikuuhun matkustelen
sitten Väli-Amerikassa. Tarkoituksena
on opettaa joogaa siellä workaway- verkoston kautta. Huhtikuussa tulen takaisin Suomeen ja aloitan kesällä työt taas
samassa seikkailumatka Intrepid Travel
Company-yrityksessä, jossa työskentelin
viime kesän. Paljon siis matkustelua, mut-
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ta se tuntuu nyt oikealta ennenkuin asetun
tekemään maisterin opintoni. Koti-ikävä
välillä ollut tosi kova, mutta se on vain
sen merkki, että oma koti on kullan kallis.
Paljon siis halauksia ja terveisiä täältä kaikille! Olette rakkaita.
Sanni Räsänen,
North-Carolina USA
Sanni Räsänen kipuaa ketterästi Appalakkien vuoristossa kohti huippua.

Esperantoa, suomea ja savvoo

S

uomen Esperantoliiton Iisalmessa
2014 pidettyjen syyspäivien yhteydessä tehtiin kierros Sonkajärvelle, jossa
tutustuttiin muun muassa Sonkakosken
kuuluisaan vesimyllyyn Mikko Mustosen opastuksella. Alla oleva teksti sai innoituksen maantiellä ajaneesta leikkuupuimurista ja sen herättämästä keskustelusta.
Kirjoitin sen aluksi esperantoksi (julkaistiin Esperanta Finnlando –lehdessä)
ja käänsin tuosta tekstistä suomeksi ja
savoksi. Runo voidaan mielestäni esittää
lauluna sota-ajan iskelmän Tule Röhön
rantaan sävelin.
Aŭtuna amo

Yhteiskieli esperantossa kirjoitus ja
ääntäminen vastaavat mahdollisimman
tarkoin toisiaan, kuten suomen kielessäki.
Savolla ei ole virallisesti hyväksyttyä
kirjakieltä. Savon kielen sujuvaa kirjoittamista hankaloittavat etenkin liudennukset. Vaikeat liudennusten merkinnät
pitäisi mielestäni välttää kirjoittamalla j
sanan loppukonsonantin edelle.
Mielestäni tämä on myös mitä äänteenmukaisinta. Eikä liudennuksia ole tarpeen liioitella, ei ainakaan sonkajärveläisessä kielenkäytössä.
Reino Eriksson

Syksyistä rakkautta

Syksystä rakkaatta

Mia kara Aino!
Mi nun venis kun kombajno
laŭ via peto
rikolti kun vi

Kuule rakas kulta Aino,
heitä huoliesi paino!
Uuden puimurini kanssa
tulin tiluksillesi.

No kuulehan nyt Aeno!
Täätty pyyntös pien ja kaeno:
Uuvvellapa härvelillä
tulin puimaan viljojas.

Mi ne amas vian panjon,
nek povas ludi banĝon,
sed mia nova kombajno
ludas muzikon al vi.

On äitis aika noita.
Banjokantrejaan en soita,
mutta leikkuupuimurilla
sulle sävelmiä teen.

Äetistäs en kyllä tykkee.
Ihan kiukun piähän lykkee,
kun se rämärammarillaan
soettaa kantrilaalujaan.

Bone kreskis via greno
kun varmo kaj beno.
Multe maturajn grajnojn
mi rikoltas kun vi.

Peltos hyvä sadon antaa,
lämmön siunausta kantaa:
kypsää jyvää, jonka määrää
ihan ihmetellä saat.

Tiällä puimujr sulle soettaa,
peltos tuotto toeset voettaa.
Kesän lämpö viljan siunas,
on puintiaekae kohallaan.

Sonkakoski-muelisto,
Mikko faruna spertisto
en sia akvomuelejo
faras farunon al vi

Sonkakosken Mylly-Mikko,
jauhoalan ekspertikko,
vesimyllyllänsä jauhaa
kohta kultaviljasi.

Sonkakosken myllyn Mikko,
pitkän linjan työteknikko,
vejsmyllylläsä jaahaa
viljas hyväks kypsyneen.

Mi havas bonan sanon,
ĉar mi manĝas vian panon
kaj hordean griaĵon
apud tablo kun vi.

Kyllä terveyteni säilyy,
vaikka joillakin jo häilyy,
kun puuroa ja leipää
sinun pöydässäsi syön.

Mulle terveöttä annat,
kun tuas ruokapöötään kannat
ruisleepee, otrarieskoo,
uunipuurookii kaet suan.

Mi amas vin Aino
kun mia koro kaj kombajno,
eble ankaŭ vian panjon
mi lernas ami por vi.

Jos sinut omakseni voitan,
ehkä äidilleskin soitan,
ihanalle anopille,
hänen lempilaulujaan.

Sinnoot oekee mulle Aeno!
Äetilles oes viesti kaeno:
Minnoon ihan kiltti poeka,
jos vuan vävyks tulla suan.
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Savolaisen
kulttuurin
omaleimaisuus
Kuopion kauppatorilla kesäisin oli vilkas
hyörinä. Taustalla Kuopion kaupungintalo, joka valmistui 1884 F.A. Sjöströmin
suunnittelemana.

A

ikamme tehokkuusihminen leimaa
usein maakunta-ajattelun ja siihen
liittyvän kulttuuritoiminnan aikansa eläneeksi heimoromantiikaksi. Nykyisessä
monisärmäisessä valossa hän näkee sen
tarkoituksettomaksi.
Maakuntarajojen
jälkeen jääneisyyden vuoksi hän puhuu
mieluummin talousalueista. Tässä suuressa arvojen muutoksessa hän unohtaa kuitenkin, että maakuntajako on aikojen kuluessa jatkuvasti kehittynyt ja muuttunut.
Tulevina vuosina talousalueetkin joutuvat
väistämättömästi muutoskehityksen alaisiksi. Maakunta-käsitteen ylläpitäminen
edellyttää siis asuinalueen yhtenäisyyttä
historian, murteen, kulttuurin, hallinnon ja
Lepikon torppa, presidentti Urho Kaleva
Kekkosen syntymäkoti, on Pielaveden
suosituin nähtävyys.
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erilaisten sosiaalisten käytön kannalta. Savoa voidaan pitää edelleenkin historiansa,
murteeensa ja kulttuurinsa yhtenäisyyden
puolesta selväpiirteisenä ja omaleimaisena maakuntana.
Tyypillisen vanhakantaiseen savolaiseen talonpoikaistaloon kuului kaksi
kuvassa näkyvän ”läpikäytävän” toisistaan erottamaa savutupaa. Kun toista
lämmitettiin, oleskeltiin savusta vapaassa
tuvassa. Kuva esittää v. 1858 rakennettua Hannolan taloa Säämingin pitäjän
Pesolansaaren kylässä. (Suomen Kansallismuseon kokoelmat)

Nykyajalle on ominaista pyrkimys
kulttuurin nopeaan tasoittumiseen ja standardisoitumiseen. Tästä syystä raja maakuntakulttuurin ja valtakunnan tai kosmopoliittikulttuurin välillä käy päivä päivältä
yhä häilyvämmäksi. Mutta niinkuin Kustaa Vilkuna on tätä ilmiötä luonnehtinut:
”Tämä tasoittuminen on kulttuurin köyhdyttämistä, eikä vain köyhdyttämistä vaan
myös madaltamista.” Tuon kehityksen
takia meidän on yhä vaikeampi ilman historiallista perspektiiviä nähdä, mikä savolaisessa kulttuurissa on erilaista, omaleimaista ja muista maakuntakulttuureista
poikkeavaa. Savolaista kulttuuria eivät ole
vain savolaisten työn ja ponnisteluiden
tulokset, vaan sitä on ennenkaikkea itse
savolainen ihminen ja hänen kielensä.
Savolaisille onkin omistettu koko joukko
luonteenpiirteitä. Ne ovat usein toisten
heimojen edustajia sekä ihastuttaneet että
vihastuttaneet. Savolaisia ennen kaikkea
on luonnehdittu lupsakkaiksi ja elämänmyönteisen, leppoisan huumorin taitajiksi.

Savolainen ilmaisutaito
Savolainen ilmaisutaito ja tietyn asian
tarkka kuvailu on tehnyt heidät tunnetuksi.
Sanavalmius ja kekseliäät sutkaukset on
aina yhdistetty savolaisiin. Savon murre ei
todella ole ”vain tapa istua penkin päässä ” vaan se on monin tavoin rikastuttanut
kirjakielemme sanavarastoa. Onpa murre
niin savolaisten verissä, että akateemisen
koulutuksenkin saaneet henkilöt käyttävät
sitä.
Kirjallinen viljely on saavuttanut varsin
taiteellisia tuloksia, niin kuin Kalle Väänäsen tuotannosta tiedämme. Kirjallisuusharrastus ei ole Kuopiossa ja muuallakaan
Savossa koskaan laimentunut. Savolaisuuteen erottamattomasti kuuluvat Martti
Merenmaa, Jorma Korpela, Kyllikki Mäntylä, Laura Latvala, Lauri Leskinen, Eino
Sormunen, Jouko Tyyri ja monet muut
kirjalliset taiturit kuopiolaista Simo Puupposta unohtamatta.

Kuopion torilla oli 1950-luvulla runsaasti
kalakukon myyjiä. Kuopiossa kävijät
ostivat kalakukkoja mitä maittaviksi matkamuistoiksi. Kaupungissa toimi lukuisia
kalakukkoleipomoita.

Eivät tajua taataukot
Savon äijien savuja
Kaarle Akseli Gottlund (1796-1875)
oli savolaissyntyinen kansallinen herättäjämme. Gottlund oli kansanrunouden kerääjä. Hän sai vaikutteita Ruotsin romantikoilta opiskellessaan Uppsalassa ja teki
1817-21 matkoja Varmlandiin suomalaisväestön luokse.
Gottlund merkitsi jo 1800-luvun alkupuolella muistiin kotiseudultaan Juvalta lappalaisiin liittyvän perimätiedon ja
hokeman: ”Eivät tajua taataukot/ Savon
äijien savuja.” Taataukot olivat tietenkin
pienikokoisia ja hentoisia lappalaisia, joiden kanssa jouduttiin kulkemaan erä- ja
asutuskauden aikana Savossa kalastamassa, suurriistaa pyytämässä ja kaukokaskia
polttamassa. Näyttää varmalta, että asuttajien jälkeläiset elivät hyvin monen sukupolven ajan eräänlaista rinnakkaiseloa

AAKUSTI 1/2015 29

samoilla seuduilla taataukkojen kanssa.
Lapinkansa kuitenkin mieluummin
väistyi uusien tulokkaiden tieltä, kuin ase
kädessä ryhtyi puolustamaan etujaan. Oletusta näyttävät tukevan myös savolaiset
asiakirjat. Lappalaisten väistyminen Savosta merkitsi käytännössä sitä, että tilalle
oli tullut jo vakinainen asutus.
Pähkinäsaaren rauha v. 1323, jonka rauhansopimuksessa Savon nimi ensi kerran
mainitaan (muodossa ”Sawolax-Sauolax”) yhtenä niistä kolmesta karjalaisesta
kihlakunnasta, jotka Novgorod Ruotsille
rauhassa luovutti, liitti Savon lopullisesti
Ruotsiin ja muun Suomen yhteyteen.
Savon luonto ei ole koskaan ollut järin
antelias maatalouden harjoittajille. Asukkaita ovatkin tähän maakuntaan olleet
houkuttelemassa lähinnä metsästys- ja kalastusmahdollisuudet. Maanviljelyyn oli
luotava omat menetelmät. Savon kivinen
maaperä ei alkeellisilla välineillä taipunut
muunlaiseen käsittelyyn, kuin kaskiviljelyyn. Tässä viljelytavassa saavutettiinkin

Puijon vanha torni ja matkailumaja
1950-luvulla.
sellainen taito, että viljaa riitti Savon ”ylivuotisista” kaskivilja-aumoista muuallekin vietäväksi.
Aune Räsänen,
Vehmersalmi

Joutsenlampi – baletin taikaa

M

iltä tuntuu olla läsnä baletissa
elämänsä ensi kertaa 75-vuotiaana?
Tätä pääsin testaamaan Töllöttimen
lukijamatkalla Pietariin elokuun lopussa
2014. Puolet 50 hengen ryhmästämme uskaltautui katselemaan Joutsenlampea. On
myönnettävä, että menetin osan sydämestäni venäläiselle baletille. Vuosi sitten olin
yrittänyt päästä Tallinnan Estonia-teatteriin, mutta matka peruuntui.
Pjotr Tsaikovskin säveltämä Joutsenlampi-baletti esitettiin ensimmäisen kerran Moskovassa 1877, mutta se ei saanut
siellä kovinkaan suurta suosiota. Vasta
Pietarissa Mariinski-teatterin esitys nousi
huikeaan menestykseen. Suomessa ooppera ja baletti ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Suomalaisessa oopperassa Jout-
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senlampi esitettiin ensimmäisen kerran v.
1922. Jokaisessa suurehkossa kaupungissa
oopperan yhteydessä toimii baletti – niin
myös Suomessa.
Baletti kertoo Siegfried-prinssistä
ja joutseniksi taiotuista neidoista. Ilkeä
velho von Rothbart oli noitunut neidot
joutseniksi. Vain yöllä joutsenet saivat ihmishahmon. Taika raukesi, jos joku lupasi
rakastaa neitoa ikuisesti. Baletissa Odette – noiduttu neito – heittäytyi veteen ja
prinssi seurasi häntä kuolemaan. Nähdyssä versiossa oli kuitenkin onnellinen loppu. Pienet joutsenet tanssivat lumoavan
tanssinsa suuren rakkauden kunniaksi.
Kaikkialla maailmassa on ihailtu venäläistä balettia. Mariinski-teatteri on tuottanut maailman parhaimmistoon kuuluvia

tanssijoita. Tanssijat esiintyvät muuallakin, myös esimerkiksi Eremitaasissa. Teatteri oli saanut nimensä keisari Aleksanteri
II:n puolisolta Maria Aleksandrovnalta.
Neuvostovallan aikana Marian teatteria
kutsuttiin Kirov-nimellä. Keisarillisen balettikoulun kasvatin Anna Pavlovan (k.
1931) kuuluisin rooli oli Joutsenlammessa: ”Kuoleva joutsen” lienee maailman
tunnetuin tanssinumero. Miesten roolin
uudistaja oli Vaslav Nijinsky (k. 1950).
Rudolf Nurejev (k. 1993) tanssi Mariinski-teatterissa – loikkasi länteen ja lumosi
yleisöjä yli 30 vuoden ajan.
Ooppera ja baletti ovat jääneet meillä
Suomessa liian vähälle huomiolle. Suomalaisessa oopperassa esitettiin Joutsenlampi ensimmäisen kerran 1922. Suomen
Kansallisoopperan baletti on saavuttanut
taiteellista menestystä myös ulkomailla. Lienee yllätys, että ensitanssijana on
esiintynyt Lapinlahden Väisälänmäellä
syntynyt Arvo Martikainen – klassisen
venäläisen koulukunnan edustajana. Olin
aiemmin kuullut vain yhden balettitanssijan nimen: Doris Laine (s. 1931).

Punaista mattoa
pitkin folklore-esitykseen

riinan uusklassisen palatsin peilejä ja kullattuja koristeita.
Sanat eivät riitä kertomaan – ”metsäsuomalaisen” pitää mennä itse paikan
päälle ihmettelemään.
Matkalaiset olivat kiitollisia siitä, että
Töllötin järjesti Lukijamatkan Pietariin.
Henkeä piti yllä kotiseutuneuvos Lauri
Winberg.
Pietari oli selvästi pessyt kasvonsa.
Joka puolella rakennettiin uutta, ja vanhoja rakennuksia restauroitiin. Näkyi selvästi, että presidentti Putin on kasvanut Pietarissa. Suomea puhuvan Tatjana-oppaan
mies oli suomalainen – kotoisin Lahdesta.
Hänen mielestään Krim on ihan OK, mutta Ukraina ei ole.

Matkailu avartaa
P. s. Wikipediasta löysin maininnan,
että Arvo Martikainen (1905-47) oli Suomalaisen Oopperan tähtitanssija 1930-luvulla. Hän oli mukana Monte Carlon baletin kansainvälisillä kiertueilla 1935-38.
Hän oli erityisen tunnettu prinssiosien
esittäjä – kuuluisin rooli oli v. 1938 Lucia
Nifontovan kanssa Tsaikovskin baletissa
Prinsessa Ruusunen.
Leo Puurunen

Yli viiden miljoonan asukkaan
Pietari on täynnä ihmeellisyyksiä. Kaupungista on kirjoitettu
tuhansia kirjoja. Nevski prospektia sanotaan neljän kilometrin
mittaiseksi merkkitavarataloksi.
Köyhyydestä ei ole tietoakaan.
Kullattuja kirkkojen kupoleita
on satamäärin. Toinen toistaan
upeampia aatelisten palatseja on
parisen sataa. Olihan tsaarien johtama kaupunki pitkään Venäjän
suurvallan pääkaupunki. Kulttuuritapahtumia maa on pullollaan.
”Sormi meni ihmetyksen suuhun”
esimerkiksi katsellessa Tsarskoje
Selossa - Tsaarien kylässä - Kata-
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Saksittuja

Kokosi:

Marja-Riitta Saastamoinen
PIIRAKKA: Viranomaiset pelottelivat, että karjalanpiirakoita ovat vain ItäSuomessa paistetut höttörät. Varmuuden
vuoksi karjalanpaistin nimeksi pitäisi
muuttaa maakuntaneutraali-paisti.
(Jorma Pokkinen, AL 1.12.2014)
Evira myöntyi: Savolaista piirakkaa
saa kutsua lörtsyksi. Lörtsyä saa sanoa
lörtsyksi. Evira joutui torstaina kohun jälkeen pyörtämään suosituksensa.
Aiheesta virisi vilkas keskustelu alkuviikosta varsinkin sosiaalisessa mediassa,
kun levisi tieto, että Eviran mielestä lörtsyjä ei voisi myydä lörtsy-nimellä.
(HS 14.11.2014)
Lihapiirakka sai sattumalta lörtsynimen. Nyt jo edesmennyt Väinö Laurikainen perusti Savonlinnaan 1960-luvulla kalakukko- ja lihapiirakkaleipomon.
Eräänä päivänä hänen vietyään piirakoita
torille taidelukion tyttö roikotti piirakkaa
kädessään ja sanoi: ”Katso, millainen lörtsy tämä on.” Sen jälkeen Väiski viedessään piirakoita kauppoihin ja kioskeihin
hihkaisi, että ”tässä tuli näitä lörtsyjä”.
(Erkki Rakkolainen, Savonlinna)
Varastivatko savolaiset lörtsyn stadista? Viime päivien keskusteluissa lörtsyistä on tuotu esille näkemys, että lörtsy
olisi jotenkin savolainen tai itäsuomalainen perinneherkku. Nykyisenä sudeettisavolaisena en kuitenkaan muista, että
lapsuudessani Savossa olisi ollut tämän
nimistä ruokaa liha- tai hillotäytteellä.
Mieleeni on jäänyt muistikuva, että
lörtsyt ilmestyivät Savonlinnan torille
oopperaeliitin maisteltaviksi vasta muuta-
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ma vuosikymmen sitten. Muistan senkin
että Helsingin rautatieasemalla myytiin jo
1960-luvulla samanlaisia lihapiirakoita.
(Pekka Loikkanen, HS 17.11.2014)
Lörtsy ei ole alkujaan Helsingistä
Pekka Loikkanen arveli savolaisten
varastaneen lörtsyn Stadista (HS 17.11.)
Hänellä näyttää olevan asiasta ohuehkot
tiedot. Savossa ei varmaankaan ole ollut
lörtsyjä yleisesti tarjolla, mutta Savonlinnassa on ollut ja kauan.
Menin Savonlinnan poikalyseoon vuonna 1957. Ostimme torilta Strömperin
mummolta lörtsikän eli lihapiirakan. Sittemmin lukion pojat ryhtyivät kuulemma
kutsumaan lörtsikkää lörtsyksi – olihan se
menevämpi nimi.
(Ossi Paukku, HS 22.11.2014)
Velipuolikuu esitteli nenäkarvatkin
Ihan kaikki sarjan hahmot eivät kuitenkaan menisi läpi nykyaikana. Silmiinpistävintä oli tummaihoisten ihmisten käsittely sketseissä:
Afrikasta kertovien laulujen taustalla mustaksi maalatut näyttelijät heiluivat
hölmöinä luukoristeet hiuksissaan. Myös
lappilaiset ja savolaiset saivat oman osansa pilkasta.
(HS 13.9.2014)
Rock ei Tieto-Finlandian raadeille
kelpaa. Odotin, että Antti Heikkisen kirjoittama Juice Leskisen elämäkerta Risainen elämä olisi noussut Tieto-Finlandia
-ehdokkaaksi. Ei noussut, vaikka teos on
ensiluokkainen ja Leskinen suomenkielisen rockin keskeinen uranuurtaja.
Yksi syy voi tietysti olla, että listalle
pääsi jo nyt kaksi Siltala-kustantamon kirjaa ja kolmas olisi ollut kilpailijoille liikaa.
(Erik Ahonen, AL 20.11.2014)
Juice Leskisen elämäkerrasta tuli
myyntimenestys. Lokakuussa ilmestynyt
rockmuusikko Juice Leskisen elämäkerta

Risainen elämä on yltänyt jo reilun 39 000
niteen myyntiin. Elämäkerran on kirjoittanut toimittaja ja kirjailija Antti Heikkinen.
(HS 2.12.2014)
Päivän meili: Toimittaja-kirjailija
Antti Heikkinen VS: Juice kiinnostaa
Kirjailijanuranne on alkanut lennokkaasti. Kaunokirjallinen esikoisteoksenne
Pihkatappi (2013) keräsi palkintoja ja nyt
Juice Leskisestä tekemänne elämäkerta
Risainen elämä myy kuin häkä.
(IL 2.12.2014)
Kiuruvedellä Aittojärven kylässä perheineen asuva Heidi Jaatinen on julkaissut neljässä vuodessa kolme romaania,
eikä Helsingin Sanomat ole arvioinut niistä yhtään.
Kuulen jo maakunnista vakiosyytöksen:
pitää olla stadilainen, jotta Hesari tarttuu.
Käytännössä kuitenkin pääkaupunkiseudulla asuvien kirjailijoiden teoksia jää
enemmän käsittelemättä kuin koko muun
maan Suomen yhteensä.
(Antti Majander, HS 15.11.2014)
Käännöksistä riittää hupia. Eino Leinoa en ensimmäiseksi mainitse Prahassa
käymissäni kirjallisissa keskusteluissa,
leino kun merkitsee sitä itseään luonnon
tuotetta tsekin kielellä. Toisaalta tsekkiläinen Pavel Paska on työskennellyt brasilialaisen jalkapalloilija Kakán agenttina.
Jaha.
(Anne Välinoro, AL 14.11.2014)
Isoäidin ruoka oli pahaa ja epäterveellistä. Minun isoäitini oli surkea kokki, ja niin oli suurin osa muistakin mummoista. Ylipäätään menneen maailman
ruoka oli pahaa ja epäterveellistä. Sen
raaka-aineita olivat läski, kamara, ruodot,
jauhopaakut, suola, vesi ja kulutusmaito.
Voita lapattiin sekaan puukauhalla. Jos
joku käytti margariinia, se saattoi olla pe-

räisin sulattamosta, jossa rasvaa tiristettiin
kissojen raadoista sekä teuraseläinten sorkista, hännistä ja karvaisista nahoista.
Jos isoäiti sattui olemaan töissä kansakoulun keittolassa, hänen silakkalaatikkonsa oli piikkilangalla terästettyä risuaitaa ja tillilihansa limaista liisteriä. Ne
saivat pienet suomalaiset loppuiäkseen
inhoamaan monia sinänsä herkullisia ruokalajeja.
(Ilari Tapio, AL 22.11.2014)
Sibelius on kenttänsä ansainnut, mutta
hänen tielleen saattaa kiilata toinen suomalaisen säveltaiteen merkkimies. Uutisen tultua julki nokkelimmat kiirehtivät
ehdottamaan, että itse asiassa kenttä pitäisi nimetä Irwin Goodmanin mukaan:
hän sentään kuokki silloisen Seutulan lentokentän suomaata omin käsin kärsiessään
tuomiota rattijuopumuksesta 1960-luvulla.
(Kuiskaaja, HS 7.2.2015)
Kuopion lentoasema olisi kyllä melkein
pakko nimetä Minna Canthiksi.
(HS 8.2.2015)
Savonlinnalaiset nuoret saavat Minna
Canthin klassikkotekstit elämään nykyajassa.
Taidelukiolaisten energialla, palolla,
nyanssien tajulla ja uskolla omaan tekemiseen Canthin sanoma menee takuulla
myös perille. Katsomossa tuntuu juuri
siltä mitä pitääkin: koskettaa, ahdistaa ja
järkyttää.
(AL 25.11.2014)
Meikäläisen mukaan –kirjassa hän on
päähenkilö, mutta kutsuu itseään meikäläiseksi.
”Meikäläinen on minä meidän joukossamme: yksi Kääriäinen, kirmalainen, savolainen, keskustalainen, suomalainen.”
Kirjoittaja on yhä se sama ujo korven
poika, joka ei Helsinkiin muutettuaan us-
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kaltanut yksin pysäyttää ratikkaa.
(Seppo Kääriäinen: Meikäläisen
mukaan –kirja, HS 7.2.2015)
Seppo Kääriäinen edustaa Soten savolaismallia. Iso Vihree laihdutti vuodessa
23 kiloa, ja kuuri jatkuu. Richterin tasaisella asteikolla Kääriäisestä tulee seuraavalla vaalikaudella näkymätön.
Kääriäisen Sote-mallissa omalääkäri
on aina kotona. Sepon rouva on nimittäin
lääkäri.
(Matti Pitko, AL 21.2.2015)
”Hepakassa on oltu koko syksy”,
Ruuskanen sanoi Suomen urheiluliiton
mitalikahveilla Valo-talossa Helsingissä.
Suomennettuna se tarkoittaa, että Ruuskanen on välillä ollut aikataulujensa kanssa
helisemässä, kun Euroopan mestaria on
haluttu keihäshullussa Suomessa moneen
paikkaan.
(HS 26.11.2014)
Suuri suu, suuret lahjat.
-Ei ole tapana kierrellä. Ehkä se on jo
kaikille selvinnyt, hiihtäjä tokaisee.
-Meillä on hyvä henki maajoukkueessa,
eikä ole kielimuuria, niin jopa savolaisen
kierot vitsit ymmärretään. Manelle (Dalen) ei pystynyt heittämään niin hyvää vitsirepertuaaria.
((Iivo Niskanen, AL 30.11.2014)
Ehdolle etsitään urheilijaa ilman
mielipiteitä. Tällä tavalla olemme saaneet
päättäjiksi sellaisia parlamentaarikkoja
kuin vaikkapa Kelpo Gröndahlin, Eeles
Landströmin, Sylvi Saimon, Lasse Virénin, Juha Miedon ja Ari Vatasen.
Heidän poliittisista saavutuksistaan saisi
ehkä koottua kirjan. Mutta koville ottaisi.
(Matti Mörttinen, AL 16.12.2014)
Tappeluiden hautajaissaatto
Sivistyneen lätkän ristiretki alkoi pakottamalla, mutta nyt työ kantaa hedel-
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mää. Nykyjuniorit kasvavat kulttuuriin,
jossa toisen lyöminen on aina väärin.
Sellaista ajatusmaailmaa on vaikea kyseenalaistaa, vaikka kuinka tykkäisi karjalalippis silmillä huudella kaljakarsinoista
kaukaloon, että tapa se viemärirotta.
(Solmu Salminen, AL 15.12.2014)

Kokoomus voisi vaihtaa nimensä Putous-puolueeksi
Kokoomuksella on menossa sysipaska
tuotantokausi, joka perustuu kokemattomuuteen ja improvisaatioon. Putouksenkin voitti vasemmistolainen liito-orava.
(Jussi Lähde, AL 21.12.2014)

keli, samperi
Sallittu klo 20:stä alkaen: helvetti, heppi, jumalauta, kikkeli, paska, perse, tuhero, tussu
Sallittu klo 22–6: Ei sallittu sunnuntaisivuilla.
(HS 28.12.2014)

Eukon kantelu on saamassa kilpailijan
arkkipiispan kantelusta. Yksi on jo tehty.
Piispan kantelu saattaa olla esteettisempää
kuin nykyinen suvihuvi, sillä siitä jos mistä huomaa, että kanteleminen on rumaa.
Mitä muuten jää Sonkajärvelle puiden
kaaduttua?
-Eukon kanto.
(Kaisla, HS 17.12.2014)

Fantastinen aikakausi Suomen historiassa päättyi. Mitä hänestä kirjoitetaan peruskoulun historian kirjoissa?
Katainen, Jyrki Tapani. Savolainen
majavanmetsästäjä, joka toimi Suomen
pääministerinä kolme vuotta. Tilasi filosofi Pekka Himaselta kestävän kasvun
mallin, minkä jälkeen Suomen talous ei
vuosikausiin kasvanut.
(Pikkutakki, IL 23.12.2014)

Yleisöryntäys viivästytti Kuopion
viulufinaalin alkua. Tarinan mukaan säveltäjä Joonas Kokkonen harmitteli joskus kavereineen sitä, että niin moni musiikin ystävä oli kiinnostuneempi iskelmistä
kuin taidemusiikista.
Kokkosella oli jo valmiina sanat Felix
Mendelssohnin
e-molliviulukonserton
alkutahteihin. ”Oi muistatko Hilma tuon
ensisuudelman.”
Savolaistaustainen Kokkonen olisi
ilahtunut istuessaan lauantai-iltapäivänä
Kuopion musiikkikeskuksessa. Kuopion
viulukilpailun ensimmäisen finaalikonsertin alku nimittäin viivästyi siksi, että lippukassalla oli niin pitkä jono.
(Samuli Tiikkaja, HS 12.1.2015)

Talviuimareiden pikkujouluissa lauloimme Toiviaisen ja Hakkaraisen kanssa kilpaa karaokea. Toiviainen (nimi muutettu) voitti sanoittamallaan laululla: ”Mää
oon niin kaunis”.
(Matti Pitko, AL 20.12.2014)
Säveltäjä Perttu Haapasen Compulsion island on ikoolihlaisella murteella
kutkuttavan honkkeli. Hannu Linnun ja
RSO:n käsissä se oli perhosen lentoa, keveää ja tarkkaa.
(RSO:n konsertti Ikaalisissa
ja Mäntässä, AL 20.12.2014)
Sinikka Nopolan kirjojen rakastettu
hämäläispari Eila ja Rampe valtaa jouluna valkokankaat. Lähtölaukaus kaksikon
seikkailuille saatiin aikoineen Helsingin
Sanomissa, kun Nopola otti todesta toimittaja Ilkka Malmbergin kehotuksen
murteiden elvyttämisestä.
(HS 20.12.2014)
Itse en laula. Oppikoulun ensimmäisen
luokan laulukokeessa ehdin laulaa 2-3 sanaa ennen kuin opettaja sanoi, että tämä
riittää.
(Antti Parkkonen, AL 21.12.2014)

Savolaissyntyinen Jyrki Katainen on
synnynnäinen mielikuvapoliitikko. Savossa urakka kun on tekemistä vaille valmis.
(Matti Pitko, AL 19.11.2014)
VAIKUTTAJA: Juhani Tamminen
on merkkimies. Kuopion viulukisan voitti hänen mukaansa nimetty Tami Pohjola, vaikka kaukaloiden viulunsoittajana
muistetaan Tammisen pelikaveri Timo
Nummelin.
(Olli Helen, AL 19.1.2015)
Laadimme voimasanojen tv-käytöstä
ohjeiston, joka noudattaa yksinkertaista
kellonaikaperiaatetta. Luovutamme sen
tuotantoyhtiöiden vapaaseen käyttöön.
Sallittu kaikkina aikoina: aijai, apua,
harmin paikka, hilirimpsis, hyvä ihme,
murhe, omg, siunatkoon, tavaton, voi ei
Sallittu klo 15:stä alkaen: herranen
aika, hitsi, jestas, jukra, lempo, pahkeinen,
pannahinen, pihkura, rähmä, vitsi
Sallittu klo 17:stä alkaen: jumatsuikka,
hitto, kehveli, pahus, peijakas, vihtahousu
Sallittu klo 18:sta alkaen: hanuri, helkkari, jeesus, jukoliste, muna, paholainen,
perhana, perskatti, piru, pylly, ristus, saa-

Todelliset persoonat juhlivat
Jatkossa Urheilugaalassa pitäisi valita myös Vuoden urheilupersoona
Urheilijanhan pitää olla hiukan ylimielinen. Hän on se, joka tekee työn ja kantaa
vastuun. Paikallisuus kunniaan. Jos Ruuskanen puhuisi kirjakieltä, se olisi kylmää
kanaviillokkia.
(Elina Paasonen, AL 14.1.2015)
Espoolaispäättäjät tuomitsevat Suomenojan taukotupalällättelyn
HS kertoi lauantaina, että lehden vieraillessa satamassa venekorjaamoyrittäjä
Massimiliano Carbonen kanssa työntekijöiden taukotuvasta huudeltiin ”lällänlällänlierua”.
”Nyt ei olla hiekkalaatikolla, vaan kyse
on aikuisten ihmisten kanssakäymisestä”,
Maria Guzenina muistuttaa.
(HS 18.1.2015)
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Halailun harrastajat tuntuvat mieltävän itsensä tunneherkiksi ja empaattisiksi ihmisiksi
Katsokaa väkeä vaikka linja-autossa.
Ensin kaikki hakeutuvat tyhjille penkkiriveille. Vieraan ihmisen viereen istutaan
vasta, kun jäljellä on hajapaikkoja.
Mutta tervehdittäessä tai hyvästeltäessä
reviiristä ei piitata. Uhria lähestytään kädet levällään suoraviivaisesti kuin käpytikka talipalloa.
Uhrin torjunta- tai väistöeleistä ei ole
apua.
(Juha Sihto, AL 20.1.2015)
Suomen yleiskieliä esittelevästä Kielitoimiston sanakirjasta julkaistiin tiistaina
ensimmäinen verkossa vapaasti luettavissa oleva versio. Aiemmin sanakirja on ollut maksullinen.
Sanakirja on osoitteessa www.kielitoimistonsanakirja.fi
(HS 12.11.2014)
Suomen sukukieliä pidetään Venäjällä uhkana Alkuperäiskansojen alueella
työskennellyt maantieteen tutkijatohtori
Tero Mustonen Itä-Suomen yliopistosta sanoo, että olisi syytä olla huolissaan
myös suomen kielen murteista ja ylläpitää
suomalaista kulttuuria.
(AL 4.1.2015)
Suomalaisen kirjallisuuden seura julkaisee nyt Kainun kielen grammatikki –
kirjan, josta uskotaan olevan hyötyä myös
kveeniä lähellä olevan meän kielen ja
pohjoissuomalaisten murteiden puhujille.
Kieliopista valmistuu norjankielinen laitos ensi vuonna.
(AL 9.12.2014)
Seuraa näitä asioita
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
julkaisee listan uudissanoista. Metroseksuaalit saavat rinnalleen metsuriseksuaalit. He ovat kuulemme risupartaisia, ruutu-
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paidoissa viihtyviä miehiä, jotka oleilevat
mielellään ulkoilmassa ja veistävät huonekalunsa itse.
(AL 18.1.2015)
Nurmio puuhaa slangisanakirjaa
Kuiskaaja sai viestin taiteilija Tuomari Nurmiolta. Siinä kerrottiin adressista,
jolla pyydetään, että suomalais-ugrilaisen
kielentutkimuksen professori ja Helsingin
yliopiston vararehtori Ulla-Maija Forsberg ryhtyisi vetämään Stadin slangin etymologisen sanakirjan toimitustyötä.
Ehkä vielä näemme päivän, jolloin Tölikan ja Tölikän sekä Sörkan ja Sörkän
väliseen taisteluun saadaan sanakirjaan
painettu ratkaisu.
(Kuiskaaja, HS 31.1.2015)
Eka on ”aah”
Tiedätkö, mitä tarkoittavat aaprotti, eetvartti tai raape? Niiden merkityksen pääsee tarkistamaan nopeasti ja luotetavasti,
sillä Kielitoimiston sanakirja on nyt ilmaiseksi verkossa kaikkien saatavilla. Ensimmäinen hakusana on aah, viimeinen taas
öylätti.
(Meri Liukkonen, Metro 19.11.2014)
Stadin slangista gradun tehnyt Erika
Vierto tuli kolmosella tapaamiseen Kallioon. Brahiksen kulmilta otettiin spora
Hesarille ja jatkettiin Kaltsin läpi alas Hagikseen.
Stadilaisia on pidetty ylimielisinä ja
leuhkoina pelkän puheensa perusteella.
Avattuaan slangisen arkkunsa maaseutukaupungin torin laidalla sijaitsevalla nakkikioskilla eli snagarilla on saattanut tulla
turpiin. Melkeinpä voisi kuvitella stadilaisten tässä mielessä olleen maalaisserkkujaan suvaitsevaisempia: Espalla on saanut aika rauhassa viäntää savvoo ilman,
että kukaan on tullut haastamaan.
(Kimmo Oksanen, HS 7.2.2015)
Kun matka oli aluillaan, niin maakun-

nan murteela:
-Jos näetä hotelliloeta on er merkkisijä
vaekka sammoo virmoo, niin oesko mittää
toevetta löytee paekkoo, missä suap vaekka tutustuu neitoloehin? Sie vissiin tajuat?
(TAXI Rintamäki, IL 28.11.2014)
Draiveri fillaroi kondiksessa duunia himassa. Fyrkka tsemppi pressa ja broidi.
Tässä otos pääministerimme sanavarastosta Hjalliksen ohjelmassa.
(Stadilaisraukka, AL 19.11.2014)
Vältä miehiä, syö puuroa
Skotlantilainen Jessie Gallan paljasti,
miten elää 109-vuotiaaksi, kuten hän. Pitää välttää miehiä ja syödä puuroa. Minun
mielestäni ihminen elää vanhaksi, ellei
kuole nuorena. Nauru pidentää ikää, ellei
naura kuollakseen.
(Matti Pitko, AL 26.1.2015)
Muuten olen arkkiatri Risto Pelkosen
linjoilla. Hän on todennut, että onni on
lämmin villasukka kuivassa saappaassa.
(Arto Kekki, AL 25.1.2015)
Savon-Anttiloilla on hauskempaa?
–Se voi olla. Savolaiset on vähän sellaisia, että niillä on hauskempaa. Hämäläiset
yrittää välillä parhaansa mukaan peittää,
miten hauskaa niillä oikeasti on.
(Jaakko Hämeen-Anttila, HS 23.1.2015)
Kalat pitää myydä Savossakin latinaksi
Tuore EU-asetus vaatii näkyviin myytävien kalojen pyyntitavat ja latinankieliset
nimet.
Savolaisten keskuudessa latinankieliset
nimet ovat herättäneet hilpeyttä. Kuopiolaisia kalakauppiaita on kehotettu noudattamaan asetusta, mutta kaikkialle tieto ei
ole vielä kiirinyt.
(HS 12.2.2015)

Maaliskuun tarinat
Maaliskuussa luetaan
talven tarinat
-kuin entisajan ihmiset
kotikylillään tekivät.
Kaikki päivät
olivat kiinnostavia
ja muistoissa säilyviä,
kuten maalaukset.
Kotikylän viisaat miehet
lukivat ajan merkkejä,
sanoivat; onnemme on
haurasta kuin paperiraha.
Aune Räsänen

Hyvällä mielellä
kiertelemmään

M

yönteistä elämänasennetta
markkinoiva Positiivarit on
julkaissut savonmurteisia tekstejä,
jotka lukijat ovatkin ottaneet omakseen.
Nyt ilmestynyt ” Oes vähän
sanomista” sisältää ajatelmia,
aforismeja ja lasten sanomuksia.
Mukana on myös savon kielen sanasto, jolla pääsee Savossa
- jos ei nyt ihan suoraan perille niin kuitenkin hyvällä mielen kiertelemmään. 64 s.
Alkuperäistekstit ovat Juhani
Töytärin ja Olavi Rytkösen
kiäntämiä.

Suuri valtiomies Lipponen käytti
perheen Onni-koiraa näyttelyssä.
-Mitä tuomari sanoi, kysyi rouva.
-Yli-ikäinen ja päässäkin on
vikaa.
-Sanoiko hän mitään koirasta?
(Matti Pitko 27.12.2014)
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Valokuvaaja Topi
Ikäläisen vuonna 1984
ottama valokuva kertoo,
että Tako Sonninen on
isänsä poika.

Ahti soi antejaan
Siilinjärvellä

Musiikki-illan alkusoitto Anni Ronimus viulu ja Tiina Naumanen piano.

T

änä vuonna juhlitaan kautta maan ja
maailman 150 vuotta syntynyttä Jean
Sibeliusta, viime vuonna erityisesti täällä savolaisten keskuudessa sata vuotta
aiemmin syntynyttä Ahti Sonnista. Siilinjärveläissyntyinen säveltäjä ei tuntenut
musiikissa rajoja, vaan yhtä lailla häntä
saattoivat muistella lämmöllä niin klassisen, hengellisen kuin kansanmusiikinkin
ystävät.
Vain 70 vuoden iässä kuollut Sonninen oli siilinjärveläis-lapinlahtelaisten
juuriensa myötä ehta savolainen elämänsä loppuun saakka. Kotikunta Siilinjärvi
ei unohtanut
suurta poikaansa, vaan järjesti juhlavuoden
aikana
joka
kuukausi jonkinlaisen tilaisuuden hänen
muistolleen.
Konserttien
ja puhetilaiBaritoni
Jorma Hynninen.
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suuksien ohella Sonnista tehtiin tutuksi
myös kuvina ja teksteinä kirjaston näyttelyssä.
Säveltäjän elämäkertaa on odotettu jo
kolme vuosikymmentä, ja 100-vuotisjuhlavuosi olisi ollut otollinen hetki sen
julkaisemiseen. Valitettavasti odotusta ei
palkittu vieläkään, mutta aina voi lohduttautua sillä ajatuksella, että hyvää kannattaa odottaa, vaikkei sitä heti saisikaan.

Kolmisentuhatta sävelmää
Ahti Sonnisen juhlavuoden yhteenvetoa
tehtiin Siilinjärvellä nyt vuoden 2015 helmikuun lopulla. Pienimuotoisesta tilaisuudesta paisui suurenmoinen kulttuurihetki,
kun leppävirtalainen baritoni Jorma Hynninen tuli yllätysvieraana mukaan kuopiolaisen säestäjänsä Jouni Kurosen kanssa
ja lauloi puolenkymmentä Ahti Sonnisen
Leppävirralta heti sotien jälkeen keräämää
kansanlaulua.
Hynninen on myös levyttänyt näitä leppävirtalaisten kansanihmisten laulamia
lauluja. Aineistosta ei ole pulaa, sillä tallennettuja lauluja on kolmatta sataa. Sotavuosina ja niitten jälkeen Sonninen keräsi
eri puolilta Suomea ja Karjalaa kaikkiaan
kolmisen tuhatta kansansävelmää ja -lau-

lua, joista noin puolet kotimaakunnastaan.
Säveltäjänä Sonninen sai aikanaan kannustusta myös Jean Sibeliukselta, ja muutamat Sonnisen orkesterisävellykset kertovat, että hän on tutkinut hyvinkin tarkkaan
Ainolan mestarin sävelmaailman.

Suomalainen
messiadin puhuttaa
Helsingin Musiikkitalossa esitettiin
juhlavuoden nimissä hänen tiivistunnelmainen Ilmarisen vaellus -sävellyksensä,
joka lehtori Aila Huttusen taltioimana
kuultiin myös helmikuisessa muistojen
illassa. Sonninen itse piti pääteoksenaan
noin 50-minuuttista Suomalaista messiadia, jota hän valmisteli peräti kolmentoista
vuoden ajan.
Sonninen sijoitti messiadiin koko musiikillisen tietämyksensä, mutta Helsingissä pidetyn kantaesityksen jälkeen tuo
suurteos sinfoniaorkesterille, suurkuorolle
ja kahdelle solistille unohdettiin tykkä-

nään. Jorma Hynninen, joka Taru Valjakan kanssa lauloi solistiset osuudet, kertoi
syyn, miksi näin kävi: ”Teosta ei harjoiteltu kunnolla ja Harald Andersin johti
kuoroa kylmästi ja tunteettomasti. Liian
vähäisen harjoituksen vuoksi tein itsekin
virheitä”.
Olisikohan meidän savolaisten aika etsiä arkistoista Ahti Sonnisen Suomalaisen
messiadin partituurit ja esittää tuo säveltäjän suurteos sillä ammattitaidolla ja intohimolla, jonka se ansaitsee.
Siilinjärvellä iltaa istuttaessa tuli mieleen, että sopiva hetki voisi olla vaikkapa
Kuopion tuomiokirkon avaaminen korjauksen jäljiltä. Kuopion kaupunginorkesteri on erinomaisessa iskussa ja tuomiokirkon oma kamarikuoro laulaa kuin enkelit.
Samalla annettaisiin tietysti myös baritoni
Hynniselle tilaisuus korjata nyt kypsänä
taiteilijana ne pienet viat, joita hän nuorempana tuli ehkä omasta mielestään tehneeksi.
Seppo Kononen
Lehtori Aila Huttunen,
Ahti Sonnisen Takopoika, pianisti Jouni Kuronen ja baritoni Jorma
Hynninen olivat avaintodistajana säveltäjän
satavuotisjuhlavuoden
karonkassa Siilinjärven
Harjamäessä.
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Savon kielen seura r.y.
toimintakertomus v. 2014

S

euran 33. toimintavuosi piti sisällään
merkittävän muutoksen seuran toiminnassa, kun puheenjohtajana pitkään
toiminut professori Osmo Hänninen
halusi vuosikokouksessa jättää tehtävän
nuoremmalle vetäjälle. Uuden puheenjohtajan Seppo Konosen johdolla on mietitty
uusia toimintamuotoja, kuitenkin pitäen
kärkihankkeena jo aloitettua Unto Eskelisen runokirjan julkaisemista, jonka
painattamista jouduttiin rahan puutteessa
lykkäämään.
Mutta huumorilla voidaan päästä rahallisia panostuksiakin parempaan näkyvyyteen. Keihäänheittäjä Antti Ruuskasen
savonmurteisia puheita oli kuulosteltu ja
oli ajatusta pyytää kiireistä urheilijaa joskus esiintymään. Hallituksen jäsen Teuvo
Laakkonen keksi ehdottaa Pielavedellä
25.8. pidettävää EM- kansanjuhlaa sopivaksi tilaisuudeksi Ruuskasen savolaispersoonan ja kielellisen lahjakkuuden
esiin nostamiseen. Antti Ruuskaselle juhlasssa ojennetusta Yljpiäviäntäjän tittelistä
kunniakirjoineen kerrottiin monissa medioissa, ja saipa keihään kärjellä myöntäjäkin näkyvyyttä ja kuuluvuutta.

Unto Eskelis-runokirja
Seura käynnisti v. 2013 hankkeen kotiseutuneuvos Unto Eskelisen elämäntyötä kuvaavan runokirjan julkaisemiseksi.
Laaja runotuotanto kirjoitettiin digitaaliseen muotoon, josta lehtori Katri Ahokas valikoi 180 sivun, 200 runoa laajuisen käsikirjoituksen, joka ryhmittyy mm.
vuodenaikojen kierto, juhlapäivien sisältö, koti, perhe, isänmaa jne. Kuvitukseksi
Pauli Saastamoisen perikunta on luvannut runojen yhteydessä julkaistuja piirroksia. Ensimmäisen painoksen kustan-
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nusarvio (500 kpl) on 6000-8000 euroa,
seuraavat noin 2000 euroa. Hankkeeseen
on toistaiseksi luvassa avustuksia 1500
euroa, tosin kaikilta anotuilta tahoilta ei
ole saatu vastauksia. Loppuvuodesta hallitus totesi, että painatustyö on siirrettävä
kevääseen tai syksyyn 2015. Unto Eskelisen kirjalle uskotaan silloinkin olevan
markkinoita.

Tapahtumia
Savon kielen seuran vuosikokous 29.3.
pidettiin Pohjois-Savon liiton uusitussa
Maakuntasalissa. Professori Osmo Hännisen 32 vuotta kestänyttä puheenjohtajakautta muistettiin kiitoksin, ja hänet
kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi.
Kokouksen jälkeen pidetyssä Savon
murremestaruuskilpailussa
voittajaksi
huasteli Matti Korhonen, jonka kotikylästä Lapinlahden Kiukoonmäestä on tullut mestareita ennenkin.
Kuudestoista Kuopion murretori 14.17.7. piti ennakkosuunnitelmien mukaan
pitää kauppatorilla, mutta torilavan käyttökorvaukset osoittautuivat seuralle liian
suolaisiksi. Palattiin Satamatorille, jonne
väki on oppinut tulemaan, viikon yleisömääräksi laskettiin 800-1000 henkeä.
Avajaispäivänä esiintyivät entiset ja nykyiset murremestarit, tiistaina koko kaapunti Puijolta Tahkolle, keskiviikkona
karjalaiset, torstaina eteläpuolelta leppävirtalaiset ja perjantaina yläsavolaiset. Murreviikon juonsivat Seppo Kononen ja
Aapeli Rummukainen, järjestystä valvoi
Teuvo Laakkonen ja äänentoistosta huolehti Pentti Puustinen.
Seuran arkisto oli vuokralla MLL:n
perhetoimintatilassa Kasarmikadulla kaksi vuotta,kunnes toimintatila suljettiin.

Uusi arkistotila saatiin Kuninkaankadulta
Kuopion Klubin kellarivarastosta 28.4. alkaen.
Taalainmaan ja Värmlannin suomalaisseutujen asumusten historiasta ja kunnostustöistä kertoi arkkitehti Arpad Sailo
26. 2. Kuopion kirjastossa yleisötilaisuudessa. Muut järjestäjät olivat PohjoisSavon Perinnepoliittinen yhdistys, Savon
Arkkitehdit Safa ja KLYY.

Aakusti, savolaesuuven
iänenkannattaja
Jäsenlehti Aakusti ilmestyi 4 numeroa, 26. vuosikerta, painopaikka Kuopion
kaupungin painatuskeskus. Lehdelle on
vakiintunut oma avustajajoukko, mutta
kaipaa lukijoiden lukijoiden kirjoituksia ja
runoja. Aakusti ilmestyy 40-44 sivuisena paperilehtenä, numerot ovat luettavissa
myös netissä.
Päätoimittajat: Osmo Hänninen, Seppo Kononen, taitto: Jukka Nykänen,
toimituskunta: Seppo Kononen, Osmo
Pekonen, Eeva-Liisa Pennanen, Riitta
Raatikainen, Leo Puurunen ja Jukka
Nykänen.

Nettisivut www.savonkielenseura.fi
Nettisivut julkaistiin 2004, päivityksiä
teki Eero Mantere. Viime syksynä Saunalahti Oy ilmoitti lopettavansa palvelun.
Sivuston uusimiseen saatiin Kuopion hyvinvointipalvelujen lautakunnalta erityisavustus. Uusittu www.savonkielenseura.fi
avautui 1.11., tekijä Pekka Ollikainen,
WordPress.com, Easyline Finland Oy palvelimella. Sivustolla on tietoa mm. seuran
toiminnasta, murremestaruuskilpailuista
ja savolaisuudesta. Arkistosivulta löytyvät numerot alkaen v. 2008 sekä 30-vuotishistoriikki.

Kokander, loppuvuodesta Tuula Ollila.
Liiton syyskokouksessa 8.11. Nilsiässä
ja kotiseutukasvatushankkeen esittelyssä
Riistaveden kotiseutumuseossa 30.9. oli
paikalla Eila Ollikainen.
Kotiseutuliiton Kotiseutupäivillä 7.9.8. Hämeenlinnassa edusti Marja-Riitta
Saastamoinen.
Suomen Heimot ry. kokouksessa ja
Kainuun murremestaruuskilpailun tuomarina 5.7. Ristijärvellä vieraili Osmo
Hänninen.

Huomionosoitukset
Kunniapuheenjohtaja Osmo Hännisen
75-v. juhlaseminaarissa 6.6. yliopistolla
käytti puheenvuoron Seppo Kononen.
Kriitikko Ritva Kolehmaista muistettiin
70-v. juhlassa 27.9. lahjoituksella Naisten
Pankkiin.
Seuran puheenjohtaja Seppo Kononen
sai kotiseutuneuvoksen arvonimen 19.12.
Häntä onniteltiin kukkatervehdyksellä.

Hallitus
Hallitus kokoontui 24.2., 29.3., 5.5.,1.9.
ja 20.10. Kokoukset ovat pidetty Savon
Sanomain toimituksen aulakabinetissa
Vuorikadulla ja vuosikokouksen yhteydessä Pohjois-Savon Liiton tiloissa.

Jäsenistö
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa
271 henkilöä, joista yksi kunniajäsen ja 30
ainaisjäsentä. Vuoden aikana yhdistyksen
jätti 7 henkilöä ja uusia liittyi 12, joista
yksi ainaisjäsen.
Poismenneitä pitkäaikaisia jäseniä:
Arvo Arkki Hyvönen 7.2., Vantaa, Kyösti Kettunen 2.5. Hämeenlinna 19.1.2015.

Edustus
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten
liiton hallituksen kuului jäsenenä Ritva

Savon kielen Seura ry.
Hallitus
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Kirjan vuosi 2015, lukekaamme!
Tässä Jyväskylän kirjamessuja 21.–
22.3.2015 odotellessa voimme tutkia kevään
uutuuksia; savolaisia ja valtakunnallisesti merkittäviä teoksia. Ensimmäisenä kevään kirjoista sain käteeni valtakunnallisestikin palkitun
kirjailijan, Hilja Mörsärin runo- ja aforismiteoksen Et se ole sinä. Edit, Impi, Simone,
ntamo.
Lars Huldén: Yhä mennään eteenpäin.
Runoja Bellmanin tunnelmissa. Tammikuu,
Siltala.
Henning Mankell: Juoksuhiekka. Syöpää sairastavan kirjailijan manifesti elämälle.
Tammikuu, Otava.
Michel de Montaigne: Esseitä III. Ranskalaisen klassikon esseetuotannon kolmas osa.
Tammikuu, WSOY.
Linda Olsson: Kun mustarastas laulaa.
Kolmen yksinäisen tiet kohtaavat Etelä-Tukholmassa. Helmikuu, Gummerus.
Maija Paavilainen: Koiruuksia. Kuva-aforismeja koirista. Helmikuu, Karisto.
Leena Krohn: Erehdys. Tragikoominen
kertomus kirjailijasta. Maaliskuu, Teos.
Jean Sibeliuksen juhlavuonna tartutaan
kaikkeen mahdolliseen säveltäjätietoon. Päivi
Haanpää & Marika Riikonen (toim.): Sanasinfonia. Novelleja Jean Sibeliuksesta. Tammikuu, Karisto.
Anna-Leena Härkönen: Ihana nähä! ja
muita kirjoituksia. Tammikuu, Otava
Erkka Mykkänen: Kolme maailmanloppua. Kuopiolaislähtöinen Mykkänen muistetaan myös Poetry Slam -kisoista. Novelleja
rakkaudesta, kuolemasta ja muista kuvitelmista. Helmikuu, WSOY.
Eppu Nuotio: Mutta minä rakastan sinua.
Humoristinen kuvaus keski-ikäisestä rakkaudesta ja sen kaipuusta. Helmikuu, Otava.
Petri Tamminen: Meriromaani. Tragikoominen pienoisromaani kapteeni Huurnan meriseikkailuista. Helmikuu, Otava.
Jari Tervo: Pyrstötähti. Omaelämäkerrallisten romaanien rovaniemeläispoika palaa
pienoistarinoissa 1970-luvulle. Maaliskuu,
WSOY.
Hannu Väisänen: Piisamiturkki ja muita
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kertomuksia. Omakohtaisia, humoristisia tarinoita ihmiskohtaloista ympäri maailmaa. Maaliskuu, Otava.
Pirjo Rissanen: Terveisiä Armille. Vanheneva lastenkirjailija kohtaa arjen ja menneisyytensä kivut. Maaliskuu, Gummerus.
Jukka Parkkari: Käskystä, rouva ylipäällikkö (Arktinen Banaani). Suomen sotilasvastavakoilun romaanisarja etenee Tarja Halosen presidenttikauteen. Huhtikuu, Arktinen
Banaani.
Liisa Laukkarinen: Sielunikkunoita. Tekijän kahdeskymmenesneljäs runoteos. Huhtikuu, Sanasato.
Anna Gavalda: Parempaa elämää. Kahden ihmisen matka valheesta kohti totuutta.
Huhtikuu, Gummerus.
Ljudmila Ulitskaja: Tyttölapsia. Tarinakokoelma tyttöjen elämästä 1950-luvun alun
Moskovassa sekä aikuisten ja lasten suhteista.
Huhtikuu, Siltala.
Karl Ove Knausgård: Taisteluni. Viides
kirja. Hittikirjailija kertoo autofiktiosarjassa
kirjailijauransa alusta. Toukokuu, Like.
Timo Sandberg: Häränsilmä. 1920-luvun
Lahteen sijoittuva rikosromaani jatkaa Vuoden johtolanka -palkitun Mustamäen tarinaa.
Karisto, ilmestynyt.

Tietokirjoja
Jyrki Härkönen & Vesa Takala: Konstantinopoli. Nykyisen Istanbulin kaupungin kuvitettua historiaa. Tammikuu, Kirjapaja.
Tuula Arkio: Jyviä nokkimassa. Entisen
museojohtajan muistelmat. Maaliskuu, Siltala.
Stephen Hawking: Minun lyhyt historiani. Kosmologin omaelämäkerta. Tammikuu,
WSOY.
Kimmo Oksanen: Kasvonsa menettänyt
mies. Henkilökuva toimittajasta, jonka kasvot
tuhosi sairaus. Helmikuu, WSOY .
Atik Ismail: Ammattina jalkapallo. Tietoteos suomalaisfutaajista maailmalla 1952–2014.
Maaliskuu, Minerva.
Anna Kortelainen: Avojaloin. 20 tositarinaa Karjalan Kannakselta. Maaliskuu, Gummerus.

Heikki Ylikangas: Mitä on historia ja millaista sen tutkiminen? Professori pohtii historiallisen totuuden ja tulkinnan eroa. Tammikuu,
Art House.
Suvi Ahola: Ystäviä ja kirjoja. Opas lukupiirien perustamiseen ja kirjavinkkejä. Huhtikuu, Avain.

Lasten- ja nuortenkirjoja
Katri Kirkkopelto, Jussi Makkonen &
Nasig Azezian: Soiva metsä. Lastenkuvakirja
ja musiikkiteos Jean Sibeliuksesta. Tammikuu,
Lasten Keskus.
Eppu Nuotio & Aino Louhi: Tämä vai
tuo? Viljan syntymäpäivät. Fiinu-tytöstä kertovat lastenkuvakirjasarjan avausosa. Tammikuu, Bazar.
Ismo Loivamaa (toim.): Soita, soita sinikello. Aurinkoisia lapsuuden kesärunoja. Tammikuu, Minerva.
Timo Parvela & Mervi Lindman: Ella ja
kaverit lapsenvahteina. Helmikuu, Tammi.
Tytti Issakainen, Maisa Tonteri & Pekka
Rahkonen: Atte ja Anna viettävät pääsiäistä.
Helmikuu, Lasten Keskus.
Jukka Itkonen & Elina Warsta: Sirkusjuna saapuu. Rahtusen perheen kesä saa yllätyksen. Maaliskuu, Lasten Keskus.
Tuula Kallioniemi: Pako. Nuortentrilleri
kahden vangitun tytön pakomatkasta. Maaliskuu, Otava.
Riina Katajavuori & Christer Nuutinen:
Sumusaaren merirosvo. Mielikuvituksellinen
meritarina. Maaliskuu, Karisto.
Essi Kummu & Marika Maijala: Puhelias Elias. Harjoituspusuja. Elias ihastuu ensi
kertaa. Maaliskuu, Tammi.
Tuija Lehtinen: Konstikas kätkö. Saimi ja
Selma selvittävän pojan salaisuutta. Maaliskuu, Otava.
Tapani Bagge & Salla Savolainen: Hämeenlinnan Janne.
Lasten kuvatietokirja Jean Sibeliuksen lapsuudesta ja nuoruudesta sekä Hämeenlinnasta. Huhtikuu, Tammi.
Arja ja Emma Puikkonen,
Terese Bast: Käsikirja mielikuvituksen matkaajille. Kirjoittamisen
seikkailuopas lapsille ja nuorille.
Maaliskuu, Lasten Keskus.

Reetta Niemelä & Salla Savolainen: Ystäväni Uljas. Lastenromaanisarja Tikkumäen
tallista alkaa. Maaliskuu, Otava.
Tomi Kontio & Elina Warsta: Koira nimeltään Kissa. Lastenromaani orvosta koirasta, jota äiti neuvoi olemaan luottamatta keneenkään. Huhtikuu, Teos.
Elina Lappalainen & Christel Rönns:
Nakki lautasella. Lastentietokirja suomalaisten maatilojen arjesta. Huhtikuu, Tammi.
Eppu Nuotio & Anna Nuotio: Venla T:n se
ainoa oikea. Venlan rakkauspulmia teinityttöjen romaanissa. Maaliskuu, Otava.
Timo Parvela & Pasi Pitkänen: Paten jalkapallokirja. Pate kokoaa oman futisjoukkueen. Toukokuu, Tammi.
Marja-Leena Tiainen: Poika joka katosi. Pojan katoaminen tuo odottamattoman
murheen perheelle selkokirjassa. Toukokuu,
Avain.
Lastenkirjoja on runsaasti taitavilta tekijöiltä. Luetaan yhdessä!
Jääkiekkokauden jatkuessa on mukava selailla Olli Herrasen kuvateosta Kamerassa
Kalpa: Osumia ja huteja viideltä vuosikymmeneltä. Kirja ilmestyi syyskaudella 2014.
Minna Lindgrenin trilogian kolmas osa
Ehtoolehdon tuho. Huhtikuu, Teos.
Yli 90-vuotiaat Siiri, Irma, Anna-Liisa
kumppaneineen jatkavat seikkailujaan upouudessa palvelutalossa.
Kuolema Ehtoolehdossa -teoksesta ollaan
tekemässä elokuvaa. Ehtoolehdon pakolaiset
oli Runeberg-palkintoehdokkaana.
Sarjakuvan tekijä Jorma Pitkästä kannattaa seurata, sillä tulossa on peräti 12 albumia
tänä vuonna.
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Kansanterveyden
peruskivi:

joissa ihmiset saunovat kesällä. Rantasauna on yleensä puusauna. Monet pitävätpuusaunaa sähkösaunaa parempana.
Monet ihmiset tekevät myös koivunoksista vastan, jolla he lyövät itseään. Koivunoksat ovat noin 50–60 cm pitkiä ja ne
täytyy sitoa yhteen. Saunassa täytyy vasta
panna ensin lämpimään veteen, että siitä
tulee pehmeä. Sitten sillä voi lyödä selkää,
jalkoja, käsiä, vatsaa. Vasta tuoksuu hyvältä, irrottaa likaa ja rentouttaa lihakset.
Monet tekevät vastat kesäkuussa ennen
juhannusta. Vastan voi myös kuivattaa tai
pakastaa talvea varten. Sellaisia saunavastoja myydään joskus kaupoissa.

Savusauna
S

auna on suomalaisille hyvin tärkeä.
Suomalainen sauna on lähes 2000
vuotta vanha. Aikaisemmin saunat olivat
savusaunoja, joita ihmiset lämmittivät
puulla. Saunassa ei ollut savupiippua ja
siksi se oli täynnä savua. Sen takia saunan
seinät mustuivat. Saunassa oli myös pimeää. Sauna oli aikaisemmin pimeä, musta,
kuuma paikka, jossa oli savua.
Ennen vanhaan suomalaiset uskoivat,
että saunassa moni tauti paranee. Ennen
vanhaan naiset myös synnyttivät lapset
saunassa. Vielä 1900-luvun alussa oli normaalia synnyttää saunassa. Saunassa on
hyvä synnyttää, koska se on lämmin ja
puhdas paikka ja siellä on kuumaa vettä.

Saunassa myös majoituttiin
Kun ihminen kuoli, sukulaiset pesivät
vainajan saunassa. Vainaja oli saunassa
usein monta päivää ja sinne menivät surevat ihmiset katsomaan vainajaa viimeistä
kertaa. Ennen vanhaan myös vieraat nukkuivat usein saunassa, koska asunnot
olivat pieniä. Nykyisin monet nukkuvat
rantasaunassa, jos mökissä ei ole kaikille
tilaa.
Saunatonttu suojeli saunaa ja toi onnea
ja menestystä saunan omistajalle. Jos saunatonttu suuttuu, sauna voi palaa tai kiuas
mennä rikki. Saunatonttu ei pidä siitä, että
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Kiukaassa saunan sielu

Savusaunan leppeässä löylyssä kelpasi
paitsi kylveskellä myös synnytellä joskus
kupatakkin ja pestä vainajien ruumiita.
ihmiset riitelevät tai metelöivät saunassa.
Nykyisin kivestä tehtyjä pieniä saunatonttuja voi ostaa lahjatavaraliikkeestä. Ne
täytyy laittaa kiukaalle istumaan. Se on
kiva lahja ihmiselle, jolla on oma sauna.
Lahjaksi voi ostaa myös saunahunajaa,
jota levitetään iholle ennen kuin mennään
saunaan. Se tekee ihosta pehmeän. Monet
lisäävät löylyveteen myös ainetta, jossa on
männyn, koivun tai tervan tuoksu. Niitä
voi myös ostaa kaupasta.
Nykyisin kerrostaloissa on aina sauna,
jota voi lämmittää sähköllä. Suomessa on
hyvin paljon saunoja. Monilla ihmisillä
on oma pieni sauna kerrostaloasunnossa.
Suomessa on myös paljon rantasaunoja,

Saunassa on kiuas, johon täytyy heittää kauhalla vettä, jotta tulee hyvä löyly.
Saunan kiukaalle voi panna foliopussiin
lenkkimakkaraa. Makkara kuumenee, kun
ihmiset heittävät vettä kiukaalle. Saunamakkara oluen tai mehun kanssa syödään
saunan jälkeen. Saunassa on ylä- ja alalauteet, joilla ihmiset istuvat. Jos sauna on liian kuuma, voi istua alalauteella. Saunassa
voi myös kilpailla, kuka kestää kovimmat
löylyt. Suomalaiset aina kysyvät vieraalta, että ”oliko hyvä löyly?” Silloin täytyy
aina kiittää ja kehua saunan löylyä.
Saunassa on usein myös pesuhuone ja
pukuhuone. Kerrostaloissa on yleensä perjantaina tai lauantaina saunavuorot, jotka
täytyy varata. Usein keskellä viikkoa on
myös yhteinen saunavuoro talon naisille
ja toisena päivänä talon miehille. Silloin
saunaa ei tarvitse varata ja se on ilmainen.
Suomalaiset menevät saunaan aina
alasti, mitä monet ulkomaalaiset ihmettelevät. Kaikki ovat saunassa ystäviä keskenään eikä siellä saa riidellä. Saunan löylyssä voi käydä monta kertaa. Aina välillä
voi mennä kylmään suihkuun, uimaan tai
rantasaunassa vain ulos istumaan. Talvella
voi uida avannossa saunan jälkeen tai kieriä lumessa.

Perinteisen savusaunan kiuas oli selvästi
lauteita alempana. Peseytyminen kuitenkin lattiapenkeillä.

Sauna-aiheisia sananlaskuja:
Sauna on köyhän miehen apteekki.
Jos viina, terva tai sauna ei auta, tauti on
kuolemaksi.
Jos lähtisi, sanoi täi löylyssä.
Saunassa täytyy olla kuin kirkossa.
Huomio! Lyödä löylyä (=heittää vettä
kiukaalle)
Ottaa kovat löylyt = Istua löylyssä
Teksti: Osmo Hänninen
Kuvat: Ilkka Alitalo

Ystävyys on elämää
Ystävän kanssa
puhumme vuorosanoin
samoista asioista.
Olemme vilpittömät
ja ystävä on mestari
arvaamaan vaitiolon.
Ystävyys on elämää.
Ystävän luona tahtoisi
viipyä, sillä ystävyys
on tullut taivaasta.
Aune Räsänen
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Aarno Kellbergiltä
eivät aiheet
loppuneet

V

ahva yläsavolainen kulttuurivaikuttaja on poissa. Kirjailija Aarno Kellberg kuoli 12.2.2015 Iisalmessa. Hän oli
syntynyt 2.2.1932 Iisalmen maalaiskunnassa.
Hän kävi Iisalmen yhteislyseon 19451948, valmistui yläkansakoulun opettajaksi
Kajaanin seminaarista 1955 ja kävi nuorisoohjaajakurssin 1957. Opettajana hän työskenteli kahdessa jaksossa Iisalmen kaupungin
kouluissa ja niiden välillä Ruotsinpyhtäällä,
sittemmin alue- ja lääninkouluttajana Uudenmaan ja Kuopion lääneissä sekä tp. ylitarkastajana kouluhallituksessa.
Kirjallisen työnsä hän aloitti nuorisokirjoilla ja siirtyi sitten laajempiin aihepiireihin, joissa kertyi mittava tuotanto romaaneja, oppikirjoja, näytelmiä, tv-käsikirjoituksia, novelleja ja pakinoita.
Harvalla kirjailijalla on niin aitoa pohjaa
kirjalliseen työhönsä kuin Aarno Kellbergillä. Vanhemmilla oli Iisalmen kirkonkylässä Vanhan kirkon läheisyydessä sekatavarakauppa ja kahvila, jonne seudun ukot
tapasi tulla turisemaan juttujaan. Myös monen syrjäkyläläisen kirkkoreissuun kuului
pistäytyminen Keleperissä kahvilla. Kävijöiden puheista tarttui korvaan yläsavolainen murre ja ajattelutapa ”minun korkeakouluni” kuten hän tapasi sanoa.
Aarno Kellbergiltä eivät aiheet loppuneet
kirjailijana eikä seuramiehenä. Häntä sanottiin eläväksi paikallisarkistoksi, ja tätä
varantoa hän hyödynsi kirjoittaessaan. Pääteoksissaan Jos kielin voisi kertoa (1980) ,
Kansa kaikki kärsinyt (1981) ja Onnehensa
tyytynyt (1984) hän kuvasi kotirintamaa,
jossa Iisalmi joutui pommitusten kohteeksi.
Muistettavia olivat myös hänen kirjoittamansa kesäteatterinäytelmät.
Kirjailijana hän jatkoi Juhani Ahon,
Kauppis-Heikin ja Eino Säisän kirjallista
perintöä.
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Oma lukunsa oli hänen toimimisensa
kulttuurivaikuttajana Savossa. Hän ehti olla
mm. Kuopion läänin kirjallisuuden läänintaiteilijana ja Maakuntakirjailijoiden yhdistyksen puheenjohtajana.
Hän oli perustamassa Savon kielen seuraa ja antoi kirjalahjoituksellaan ratkaisevan
panoksen toiminnan aloittamiseen, muistaa
Osmo Hänninen. Seuran varapuheenjohtajana hän oli 1992-2000.
Hän harrasti maalausta ja piti useita
näyttelyjä.
Valtion kirjallisuuspalkinnon hän sai
1976, Minna-patsaan 1981, OAJ:n kultaisen
ansiomitalin, Maakuntakirjailijoiden ansiomitalin 1994, kotiseutuneuvoksen arvon
2006 sekä Kotiseutuliiton kultaisen ansiomerkin 2012.
Eila Ollikainen

Vuosikokous
Savon kielen seura r.y. vuosikokous pidetään lauantaina 28.3. 2015 klo 10 PohjoisSavon Liiton Maakuntasalissa Sepänkatu 1
Kuopio.
Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma,
tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille
kaksi varamiestä
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen
Hallitus

Vuoskokkoos ja Savon
murremestaruuskilipaelu
Murremestaruuskilipaelu pietään
28.3. 2015 heti puolilta päevin (klo 12.00 )
Pohjois-Savon liiton Muakuntasalissa
Sepänkatu 1:ssä 2 krs.

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

Sitte ite kilipaelusta
Murremestaruuskilipaelussa tuasj kysytään savolaesta puhetaetoo.
Kilipaelu on avoin kaekille hyväpuhheesille immeisille. Osallistuva
voep muillakii murteilla kun savoks, er juttu vuan on pärjeekö.
Tarkotus on löötee luontevia murteen puhujia, ei niinkään ulko- ja
sisälukijoita, vaekka taetohan se on sekkii. Esitystään voep elävöettöö
rekvisiitalla, mutta kohtuuvella.
Kilpaelu käävään kahessa osassa. Ensmäeseks jokkaisella kilpaelijalla
on neljän (4) minnuutin puhheenvuoro itekunniin ihtesä etukätteen
valihtemasta ja valamistamasta aeheesta. Tyylj on vappaa.
Toesessa osassa tuomaristo, jossa on kokeneita murteen tulukihtijoeta,
huastattaa kilipaelijoita, mitäpähä nyt kylymiltään hoksoovat kysyvä.
Tavotteena on luonteva murteellinen puheilimasu, eekä mikään
sisäluku.Tuomariston parraaks arvioema puhuja suap vueks 2015

Savon murremestarin arvon ja tiploomin!

Tervetulloo kilpailijat ja ylleisö muakuntaliiton juhlasalliin huastamaan
ja kuuntelemmaan laavantaena 28.3. klo 12. Kilipaelijoehin passoes
ilimottautua etukätteen seuran sihteerille Ollikaisen Eelalle puh. 044
2757442 tae 017 2822250. Ilimottaatua voep myös kilipaelupaikalla
viimestään puol tuntia ennen kissoo.
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Riski-Pekka oli laittanut auton peräkärriin
suuren halkokuorman ja pähkäili:
– Kantaakohan jiä viijä kuorman suareen?
Paikalle sattunut Pekka rauhoitteli:
– Ee se haettoo vaekka pettäs, pyssyy nuin kuivat pinnalla.
P. A. (LEPPÄVIRTA)

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