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Aitoja savolaisia
koko kuningashuone

S

ukunimen nen-pääte on nostanut
kautta aikain savolaiset aatelisten
joukkoon. Mutta harvako meistä on tiennyt tai ymmärtänyt, että läntisen naapurimaamme Ruotsin koko kuningashuone
on sekin savolaistumassa hyvää vauhtia
tulevaisuudessa.
Näin siksi, että tuleva kuningatar
Viktoria nai jo muutama vuosi sitten
metsäsuomalaista juurta olevan Daniel
Westlingin ja Viktorian pikkuveli Carl
Filip päätyi samankaltaiseen järkivalintaan ottamalla vaimokseen Sofia Hellqvistin Östmarkin suomalaismetsistä.
Ruotsissa lienevät jotkut hienohelmat
nostelleet nokkaansa, kun kuninkaalliset Bernadottet ovat ottaneet järkiään
puolisoikseen porvariston tyttöjä ja
poikia. Suomen Tukholman-suurlähetystö saisi valistaa näitä nirppanokkia,
että nyt kuninkaalliseen säätyyn korotetut metsäsuomalaisten jälkeläiset
eivät ole mitään rupusakkia, vaan ylväitä ja itsellisiä savolaisia aatelisia.

R

uotsin ja Norjan rajalla Röjden-järven rannalle ovat metsäsuomalaisten
jälkeläiset pystyttäneet suuren paaden,
johon on hakattu kaikkien Suomesta ja
eri toten muinoiselta Suur-Rautalammilta
muuttaneiden savolaisten korvenraivaajasukujen nimet.
Tutut sukunimet kertovat tämän päivän
suomalaisillekin, miten vahvat verisiteet
meillä Pohjolan kansoilla on. Muutto Taalainmaalle, Värmlantiin ja sieltä edelleen
Norjan puolelle alkoi 1600-luvun alussa,
ja jos yhden sukupolven iäksi lasketaan

25 vuotta, voi sanoa, että savolaiset ovat
kansoittaneet noita rajaseudun maakuntia
jo kahdenkymmenen sukupolven ajan.
Tuskin lienen siis kovinkaan väärässä,
jos arvioin, että kymmenen miljoonan
ruotsalaisen maassa vähintäänkin miljoonalla on enemmän tai vähemmän
suomalaiset geenit. Kun siihen lasketaan päälle niiden 1960- ja -70-luvuilla muuttaneiden ruotsinsuomalaisten
vaikutus naapurin geeniperimään, lie
tänään jo joka viidennellä ruotsalaisella
jonkin sorttinen sukuyhteys Suomeen.

T

ältä pohjalta minun on ollut ylivoimaista ymmärtää sitä jatkuvaa
kielisotaa, jota meillä on käyty viime
vuosina koulujen ”pakkoruotsia” vastaan.
Virallinen ruotsalainen yhteiskunta on
toki kohdellut kehnosti suomenkielistä
vähemmistöään, mutta ei sukuyhteyksien
kannalta. On tosi onnetonta, jos naapurin
virheisiin vastataan kieltäytymällä puhumasta heidän kieltään. Asiat selviävät
puhumalla eikä mykkäkoululla.
Jos lie Ruotsin koululaitos tehnyt omat
veriruskeat syntinsä suomenkielisen
opetuksen laiminlyönnillä, yhtä lailla ovat
omia virheitään tehneet myös Suomen
kouluviranomaiset puhdistamalla suomen
kielen kaikista ruotsin sanoista eli ”svetisismeistä”, kuten hienosti sanotaan.
Vielä sotien jälkeen savolaistenkin
puheesta oli kohta toinen puoli ruotsia,
joka oli tullut kieleen piikojen ja renkien mukana herrasväen virkataloista ja
kartanoista. Ei ollut niin köyhää ja kurjaa,
ettei olisi osannut jonkun sanan ruotsia.
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Koulukkaana kuuntelin esimerkiksi
Kiuruvedellä, miten Pieru-Iitaksi sanotulla vähän erikoisemmalla naisihmisellä
teki mieli kahvia torin lauhkassa, ja kun
rahaa ei ollut, piti kääntyä pöytänaapurin
puoleen: Kenkkeetkö mulle kahvit...?
Ja taisipa Iita kahvinsa saada, kun noin
sivistyneesti ruotsin kielellä pyydettiin.

T

ämän kesän 2015 sattumuksia on, että
televisiossa on pyörinyt ensimmäinen todellinen murreohjelma. Suloisen
Heli Laaksosen Helil kyläs -sarjassa ei
ole muuta vikaa kuin, että siinä puhutaan
varsinaissuomalaista eikä savoa.

Huonosti ei mene silti savollakaan. Murretori palaa heinäkuun 16.-17. päivinä
heti puolilta päivin mualiman navalle,
Kuopion kauppatorilla. Innolla odotellaan
myös Kuopion kaupunginteatterin ensi
syksyä, kun nuoren Antti Heikkisen
Savonia-palkittu Pihkatappi nähdään ja
kuullaan näytelmänä ja sillä kielellä, jolla
se on kirjoitettu.
Eletään naatinnollisia aekoja.
Seppo Kononen,
puheenjohtaja
Savon Kielen seura r.y.

Tiedossa lisää haaskoja juttuja Mualiman navalla

Murretori palaa kauppatorille

S

avon kielen seuran murretori palaa
viiden vuoden jälkeen torilavalle
Kuopion kauppatorille 16.-18.7.
Murretorin viikko kestää torstaista lauantaihin, mutta hauskuutta piisaa päivittäin puoli tuntia pidempään kuin ennen
klo 12-13.30.
Murretorilla ei myydä eikä osteta mitään, vaan tarjotaan kaikelle kansalle
maksutta aitosavolaista huumoriohjelmaa, kansanmusiikkia, laulua ja runoa.
Lavalle astelee muun muassa virallisesti
valittuja Savon murremestareita, heistä
tuoreimpana alkuvuodesta tittelin voittanut kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen.
Mestarien joukkue, johon kuuluvat
hänen lisäkseen edellisvuosien voittajat
Matti Korhonen ja Jari Känninen, puolustaa heinäkuun alussa savolaista puhetaetoo Kajjjaanissa murteella puhumisen
Suomen mestaruuskilpailussa. Murretorilla kuullaan millainen on ollut savolaiskolmikon menestys.
Murretorille tulee esiintyjiä Savon eri
kulmilta, ja jutut juontavat toimittaja Sep-
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Murrekilpailussa palkinttuja vas. Kaija Räsänen, Juha Laukkanen, Eeva Huotari,
Jouko Hiltunen, Hannakaisa Heikkinen (Murremestari 2015) sekä Esko Mykkänen.

Hannakaisa Heikkinen
puhui itsensä Savon murremestariksi

Murteesta on moneksi
- se naurattaa ja vakavoittaa
S
Murretoriviihdettä kauppatorilla.
po Kononen ja Aapeli Rummukainen.
Kuopion murretori pidettiin ensimmäisen kerran viime vuosituhannen viimeisenä kesänä. Kauppatorin remontin takia
tapahtuma pidettiin v. 2010-2014 Satamatorilla, jossa sielläkin kansa viihtyi hyvin.

avon murremestarin tittelistä kilpaili
Pohjois-Savon liiton Maakuntasalissa
ennätysmäärä osanottajia, vaalivuodesta taisi tulla nostetta niin estradille kuin
yleisön puolelle.
Politiikassa, jos missä, tarvitaan puhetaetoo. Yksitotinen jorina kyllästyttää
eikä vie sanottavaa perille.
Alkajaisiksi Seppo Kononen muisteli miten savon murteella on vaikutettu
Arkadianmäellä. Ylä-Savosta ovat olleet
valtiomies-Kiäriäiset, vanhempi Heikki ja nuorempi Seppo. Iisalmen rovastit
ovat kantaneet huolta myös näistä maallisista kuten viimeksi Heikki Riihijärvi.
Perus-Pentti Oinosen vertaukset kolise-

vat puhujapöntön laitaan mutta tavoittavat nirppanokatkin.
Kilpailussa kuultiin yhdeksän esitystä.
Pörsänmäestä on lähtenyt sanataitureita
ja aikanaan lähti myös Hiltusen Jouko
”leevän perässä pitkin mualimoo juoksemaan”. Toinen jalka pysyi kuitenkin
Savossa ja kuletti Lapinlahelle. Puheen
teemaksi hän oli räknännyt elämistä kaventavat siännöt. ”Pieni immeinen ellää
aenaaesen uhan alla. Jos et syö et kasva!
Jos et nouvata liikenteessä siäntöjä otetaan
ajolupa pois!”
Juha Laukkanen Kerimäeltä toi kilpaan eteläsavolaisen aksentin. Hän kehui
kotiseutunsa vieraanvaraisuutta. Eksy-
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Murremestaruudesta
kilpailivat vas. Juha
Laukkanen, Jouko Hiltunen, Esko Mykkänen,
Hannakaisa Heikkinen,
Kaija Kinnunen, Sallamaarit Markkanen, Eeva
Huotari, Kaija Räsänen
ja Veikko Huuskonen.
neelle marjamiehelle tarjottiin kylpy savusaunassa, keitettiin kahvit ja tarjottiin
valmis marjasankollinen - eikä maksa
paljon! Tuomaristo epäili ”mietä” naapurilainaksi, mutta näin ensimmäinen persoona Rantasalmelta lähtien taivutetaan.
Ja tiijättäkö mikä on sarani, arvuutteli
etelän mies pohjoisen heimoveljiltä venäläiskuuloista sanaa. Siellä pellon reunassa
sarani seisoo (puimala, varasto).
Suoraan vaalikentiltä pyrähtänyt kiuruvetinen Hannakaisa Heikkinen kertoi
tositarinan 38 vuoden takaa lapsuudestaan Koillis-Savossa. Pikkutyttö oli leipomassa Hilikka-mummon kanssa leipiä,
kun mummo muisti navetassa poikimista odottavan lehmän. ”Käypä Hannukka
kahtomassa, joko sorkat näkyy”, hän kehoitti, eikä navetalla pienen ikänsä pyörinyt tyttönen arkaillut lähteä. Kun katsojaa ei ruvennut kuulumaan, lähti mummo
perään. Tyttö tuli vastaan navetan ovella
jälkeisiä roikottaen, autettuaan nelikymmenkiloisen vasikan maailmaan.
Monissa hoitolaitoksissa työskennelleen sairaanhoitajan mukaan murre ilahuttaa iäkkäitä ihmisiä, jotka ehkä ovat
kuulleet sitä vuosia sitten. ”Puhu Hannukka savvoo”,pyytelivät Tampereen mummotkin. Kaikkein kiitollisimpia kuulijoita
ovat hänen kokemuksessaan Ruotsissa
vanhainkodissa asuneet suomalaisvanhukset.
Riistavetinen Eeva Huotari, 83 ei ollut
ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, ja
aihekin oli vakava, perintötekijöiden vai-
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kutus kehitysvammaisuuteen, mitä DNAtutkimuksilla on jäljitetty. Arkaluontoinen asia oli vaikeasti käsiteltävä eikä ehkä
kaikki avautunut kuulijalle.
Perinnöllisyyteen onneksi pätee talonpoikaisjärkinen havainto: ”Jos lapsi on
isänsä näköinen, se johtuu perintötekijöistä, jos talonmiehen näköinen, siinä vaikuttavat ympäristötekijät”.
Veikko Huuskosella oli mukana ammattimiehen kitara ja hattu. Jos aika olisi
myöten antanut, kuplettimestarilta olisi
varmaan löytynyt lisää savolaistyyppejä
Huugo Hytösen lisäksi. Onneksi ei yhtä
paitsi jääty, nimittäin Uapelin räppiä savolaisen itentiteetistä ”Savolaenen on oekee
immeinen!”
Sallamaarit Markkanen, 26 tuli kuin
maaliskuun tuulispää kumisaappaissa, nuoruuden elinvoimaa uhkuen. Savon murteen
kanssa hän kertoi käyneensä läpi identiteettikriisin, kun meni harjoittelijaksi Rysseliiin. Työkavereiksi sattui pohjalaisia
likkoja, jotka rohkeasti ottivat tilanteen
haltuun praataamalla murrettaan aina kun
tilaisuus siihen tuli. Savolaisten kesken sovittiin, ettei periksi anneta ja ruvettiin
viäntämään savvoo. Hyvin on murre nuoren vaikuttajan käyttöön luontunut. Viäntämällä on joskus mukava kiusata etelän
immeisiä.
Siilinjärveläinen Esko Mykkänen kertoi hankkineensa esiintymisasunsa maineikkaalta Nilsiän pussihousukerholta, ja
hienosti sarkapuku pukikin aikamiestä.
”Isälläni oli kolme ammattia; maanviljeli-

jä, kauppias ja puutarhanhoitaja”, puhuja
aloitti ja kertoi ihmisten ihmetelleen mistä isä näillä korkeuksin oli ehtinyt hankkia
tietonsa omenanviljelystä. Kotiin tulleesta
puutarhalehdestä, ja nyt pojallakin olisi
ollut viljelytietoa jaettavaksi, mutta puheaika loppui kesken. ”Ens´ vuonna lissee, tulukee kuuntelemmaan!”
Niinikään seniorisarjalainen Kaija
Kinnunen, 91 asuu Helsingissä ja kertoi
tulleensa kilpailuun, koska savon murre
on häntä aina kiehtonut. Syntyjään hän
on kiurukas, perhe asui välillä myös Iisalmessa. Äiti oli kudonnan opettaja,
taitavana ihmisenä kutoi kaikki kankaat.
Sotavuosista jäi mieleen että rintamalla
haavoittunut isä oli hoidettavana Runnilla, joka terveyslähteineen oli tunnettu
hoitopaikka. Opiskelijavuosina pääkaupungissa yläsavolaiselle neitoselle oli
luontevaa liittyä Savolaiseen osakuntaan,

olipa hän osakunnan emäntänä järjestelemässä talakkunajuhlaa ja muista hauskoja
tapahtumia. Lajissaan kilpailijan muistot
edustivat jo kulttuurihistoriaa.
Kuopiolainen kunnallispoliitikko Kaija Räsänen oli aikaisemmin kilpailuissa
ilahduttanut kisojen tuomareita ja kuulijoita veikeillä eläin- ja luontotarinoilla.
Nyt hän kertoi kalastusjutun, joka alkuun
a kuulosti tosiperäiseltä mutta kääntyi lopussa ”viktioksi”. Vai oliko tämä sitten
”pueljviktio”, jotka kuulemma nykyään
ovat muodissa? Ainakin osoittaa, että
murrejuttu taipuu moneksi..

Mestarien valinta
Yhdeksän kilpailupuhetta per neljä
minuuttia kilpailijoille tehtyine kysymyksineen meni läpi runsaassa tunnissa, kiitos vetäjän ja tuomariston puheenjohtajan

Maakuntasali täyttyi ääriään myöten murrekilpailuyleisöstä. Edessä tuomaristo: Matti
Korhonen, Risto Lappalainen, Auli Poutiainen sekä Jari Känninen.
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Olavi Rytkösen rutiinin. Kokeneita olivat toisetkin raatilaiset: eli
näyttelijä Auli Poutiainen sekä
edellisvuosien
murremestarit:
Risto Lappalainen, Jari Känninen
ja Matti Korhonen. Siis oikein oli
mestarien valinta.
Kauan ei tuomariston tarvinnut
päätöstä muklata, häthätään yleisö
ehti nauttia kolmannen kupillisen
kahvia sekä ostaa loppuun kalakukko- ja kakkuarvat. Tarjoilu ja
Tuomarit Olavi Rytkönen ja Jari Känninen onnitarpajaisvoitot oli Savon Tomerien televat uutta murremestaria.
naisten hyväksi todettua laatua.
Päätös oli puheenjohtajan ilmoituksen
Komea nousu Kuopion vaalipiirin
mukaan yksimielinen. Voittajan esityksen nuorimmaksi kansanedustajaksi (kesk.)
savolaista puheenpartta kiitettiin erityisen 2007- oli yllättävä, mutta sitä oli myös valuontevaksi.
paaehtoinen eduskunnasta jättäytyminen
Savon murremestariksi vuonna 2015 yhden edustajakauden jälkeen. Perheenimettiin Hannakaisa Heikkinen.
seen syntyi toinen lapsi, eivätkä pienten
Palkinnoksi mestari sai Savon murre- lasten äidin ja parlamentaarikon työt olleet
mestarin perinteisen TIPLOOMIN ja yhteen sovitettavissa.
Matti Lehmosen käännöksen ”Kalevala
Valintaa monet ehtivät povata riskiksi
savon kielellä”. Kiitossanoissa Hanna- poliitikon uralla. Mutta äänestäjät ymkaisa Heikkinen lupasi käyttää murretta märsivät rohkeaa ratkaisua. Naisen on
eduskuntapuheissa, jos tulee vaaleissa tehtävä valintansa ajallaan.
valituksi. Painetaan lupaus mieleen!
Hannakaisa Heikkinen oli ehdolla
Kaikille kilpailun osanottajille ojen- maaliskuun 2015 eduskuntavaalissa ja tuli
nettiin kannustukseksi savolaisuuden ole- valituksi Savo-Karjalan vaalipiiristä yli
musta valaisevia kirjoja kuten äskettäin kymmenellätuhannella äänellä. Kun haasilmestynyt ”Oes vähän sanomista”.
tattelija kyseli menestyksen salaisuutta
kuului vastaus: ”Koetan aina olla vain
oma itseni.”
Hannakaisa Heikkinen
Aitoudella Hannakaisa Heikkinen voitti
puhui aitoudella mestariksi
myös Savon murremestaruuden. LapsuusSavon murremestarit ovat olleet muu- muistoon sisältyi tärkeitä asioita kuten
tamaa poikkeusta lukuun ottamatta van- ihmiset, työ, navetta, eläimet, ja niistä
hemman polven immeisiä.
kumpusi luontevaa puhetta maalaiskodin
Hannakaisa Heikkinen, 40, on jo eri arjesta ilman keinotekoisia viäntelyjä ja
sukupolven edustaja. Tausta ja koti ovat kiäntelyjä.
juurevasti Kiuruveden Rapakkojoella; toiTuomaristo oli ratkaisussaan yksimiesaalla opiskelut, hoitoalan työ ja yhteis- linen. Kiitossanoissa murremestari totesi
kunnallinen vaikuttaminen ovat auttaneet että murre kuuluu hänen omimpaan puhenäkemään nyky-Suomen
arvostukset. kieleensä.
Niille vastapainona vanhukset ovat saaTeksti: Eila Ollikainen
neet hänestä myötäelävän puolestapuhuKuvat:
Teuvo Laakkonen
jan.
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Väinö Kaukonen on
Kalevala-tutkimuksen
suurmies
Väinö Kaukonen sai runsaasti tunnustusta elämäntyöstään. Suomen valtio myönsi vuonna 1973 professori Kaukoselle kanslianeuvoksen arvon. Sama kunnianosoitus oli tullut Elias Lönnrotin osaksi.

K

anslianeuvos, Kalevala-tutkija Väinö Kaukonen syntyi Kuopiossa 18.
maalis-kuuta 1911 ja kuoli 4. lokakuuta
1990 Helsingissä. Hän oli suomalainen
professori ja kirjallisuudentutkija.
Kaukosen selvitys- ja tutkimustyö palvelee luontaisesti vielä nykyäänkin kahta
tieteenalaa, kirjallisuuden ja kansanrunouden tutkimusta. Kalevala on meille suomalaisille iki-aikainen. Se pitää suomalaista
pohjavirettä yllä. Kaukonen levitti tietoa
Kalevalasta ja Lönnrotin myös kansainväliselle tutkijakunnalle. Eepoksen mainetta ja sen tekijän Elias Lönnrotin kunniaa
Kaukonen puolusti väsymättä. Kaukonen
muistutti kollegoilleen, että parempaan
tieteeseen päästään, jos vaietaan niistä
asioista, joista ei voi puhua edes joltisella
varmuudella. Tämä tarkoittaa sen myöntämistä, ettemme voi rekonstruoida minkään menetelmän avulla niitä muinaisrunoja, joita esi-isämme lauloivat Agricolan
takaisina vuosisatoina.
Turvallisinta on tutkia käsikirjoituksina säilynyttä 1700-1800-luvun kansan-

runoutta sekä Lönnrotin kirjoittamaa Kalevalaa. Tätä me nyky-suomalaiset juuri
tarvitsemme säilyttääksemme kalevalaisen mielialamme. Siinä on jatkuvuuden
periodi (kreik. peri´odos = kehä, kausi).
Jatkosodan aikana Väinö Kaukonen pääsi tutustumaan Venäjän Karjalan runokyliin ja sinne jääneisiin perinteentaitajiin.
Nämä kenttäkokemukset näkyvät teoksessa Kansanrunon Kauko-Karjalaa ja Kalevalan synty (1984). Tutkimustyön edetessä hän oli varma, että tapahtumasarjat ja

Johan Blackstadius (1816-1898): Väinämöinen kiinnittää kielet kanteleeseen v.
1851.
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Akseli Gallen-Kallelan kuuluisa
”Sammon taonta” on maalattu
Vehmersalmen Mustanharjun talon
rantarinteellä v. 1893. Alasimen
vieressä työmies Taavetti Antikainen Vehmersalmelta. Tulen ääressä
pitkäpartainen työmies Matti Turunen (Mutru-Matti) Tuusniemeltä.
Hänet taidemaalari on tavannut
Kuopion ja Litmaniemen väliä
liikennöinneessä Ahti-laivassa.
Palkeen tangossa maanviljelijä
Aabel Happonen ja työmies Paavo
Räsänen Vehmersalmelta.
säemateriaali olivat peräisin laulavalta kansalta. Väinö Kaukosen
ikääntyessä hänen elämäntyönsä
jatkajana yhtä ansiokkaasti toimi
kirjallisuudentutkija ja savolaisten
ystävä, Suonenjoella 27.9.1924
syntynyt, professori Kai Laitinen.
Hän oli suomalaisen kirjallisuuden
ja kulttuurielämän johtavia, pitkäaikaisia vaikuttajia. Hän kävi pitkillä esitelmämatkoilla Yhdysvalloissa, Unkarissa
ja muissa Euroopan maissa. Laitisen oma
kirjallinen tuotanto on laaja ja sitä on ilmestynyt monilla kielillä. Hän pohti myös
kirjallisuuden tutkimista yleisemmin ja
teki kysymyksiä, mikä muuttaa kirjallisuuden tutkimusta. Kai Laitinen on yhä
edelleen muistoissamme. Usein hän muisti huomauttaa leppeän hyväntuulisesti, että
savolaisilla on aina keskustelutaito ollut
verissä. Hänellä se oli, eikä hänen seurustelutaitonsa ollut sisällyksetöntä. Vaimonsa Irman kanssa hän oli usein kodissamme
juhlavieras. Kai Laitinen – ystävämme,
kuoli maanantaina 11. maaliskuuta 2013.
Väinö Kaukonen sai runsaasti tunnustusta elämäntyöstään. Suomen valtio
myönsi vuonna 1973 kanslianeuvoksen arvon 1973. Sama kunnianosoitus oli aikoinaan tullut myös Elias Lönnrotin osaksi.
Huomionosoituksista Kaukoselle mainittakoon Petroskoin yliopiston kunniatohto-
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ri 1974, WSOY:n tunnustuspalkinto 1983,
Kajaanin kaupungin Lönnrot-palkinto
1985, Unkarin Pecsin yliopiston kunniatohtori 1990. Suurella kunnioituksella me
tämän päivän suomalaiset olemme saaneet
seurata kansaneepoksen kehkeytymistä
sankarisikermistä (Väinämöinen, Joukahainen, Lemminkäinen, Ilmarinen, Pohjolan emäntä Louhi) aina Uuteen Kalevalaan asti. Vielä ikääntyneenä professorina
– vanhana tutkijana – Kaukonen kävi syntymäkaupungissaan Kuopiossa pitämässä
Kalevala-esitelmän Savon kielen seuran
järjestämämässä tilaisuudessa myöhäsyksyllä 1980-luvun puolivälissä. Olin tilaisuudessa mukana kuulemassa häntä.

Maailman suurin runokirja
Kaukonen kartoitti Lönnrotin eeposten
ja niiden lähdeaineistojen välisiä suhteita
kahdessa suuressa tutkimuksessaan. Kalevala alkaa maailman luomisesta ja Väinämöisen syntymisestä. Teos päättyy Väinä-

möisen lähtöön Marjatan pojan synnyttyä.
Keskeinen sija on Pohjolalla ja Sammolla.
On sanottu, että Kalevalan ilmestyminen
oli samalla suomalaisen kansallishengen
syntymähetki. Siitä tuli maailman suurin
runokirja. Yksimielisiä Suomessa on oltu
siitä, että Lönnrotin runonkeruu (1.matka
kesällä 1828) ja julkaisutoiminta ovat palvelleet isänmaan asiaa. Teos käännettiin
ruotsiksi ensi kerran jo 1841 ja ranskaksi
1845. Uusi Kalevala julkaistiin saksaksi
1852. Myöhemmin 1800-luvun lopulla se
on käännetty unkariksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi, tsekiksi, italiaksi, liettuaksi,
latviaksi, puolaksi, ukrainaksi, hepreaksi,
serbokroaatiksi, japaniksi, romaniaksi,
espanjaksi ja gruusiaksi sekä katkelmia
siitä eräille muille kielille. Kalevalan levinneisyyden laajuutta arvioitaessa voimme hyvällä syyllä todeta, että Suomen
kansalliseepos on toiminut kansakuntien
keskuudessa ”ikäänkuin suurlähettiläs.”
Se on antanut otollisia aiheita näytelmäkirjailijoille ja synnytti karelialismin,
joka ilmeni kirjailijoiden, taiteilijoiden ja
säveltäjien pyhiinvaellusmatkoina Karjalan laulumaille. Kansallisromanttinen taide, ennen muuta Akseli Gallen-Kallelan
tuotanto, pohjautuu suurimmaksi osaksi
Kalevalan maailmaan. Säveltäjistä J. Sibelius, R. Kajanus, O. Merikanto ja U.
Klami ovat saaneet musiikkiinsa muinaisrunoudesta innostavia herätteitä.

Sampo on ikuinen mysteeri
Käsitteenä kansanrunouden sampo
ulottuu Kalevalaa kauemmas, vanhan talonpoikaiskulttuurin symboliikkaan ja
utopioihin. Niinpä ei ole ollut olemassa
vaan yhtä sampoa ja yhtä sammon arvoitusta, vaan useita mielikuvia jumalakoneesta. Sammon pitäisi tuottaa hyvää
tulevaisuutta, ehtymätöntä energiaa ja
kestävää kehitystä. Tämä lienee tosi tuttua
puhetta omana aikanammekin. Kalevalan
myötä sampo on juurtunut suomalaisten

Runonlaulajan pirtti Ilomantsin Parpeinvaaralle valmistui vuonna 1964.
tuotteiden ja yritysten nimiin. Yllättävää
on, että se on säilyttänyt voimansa myös
arkipäivän kielenkäytössä edustamassa
kaikkea, mikä liittyy rikkauden saavuttamiseen, runsauteen ja hyvään tuottoon.
Myös Yhdysvalloissa on kiinnitetty huomiota sampo merkitykseen ja se on saanut
aikaan monia mieltymyksiä, ydistettynä
ilmaisuun: sisu. Erityisen usein sampo on
kiinnittynyt teknologiseen osaamiseen.
Siihen latautuu vahva tulevaisuusperspektiivi. Näin lienee nykyisissäkin suomalaisissa metsäalan tehdashankkeissa, kuten
Biotuotannon Äänekosken Metsä Grouptehtaalla, sekä Stora Enson Varkauden
sellutehtaan suurinvestoinneilla. Molemmat tehdashankkeet antavat uskoa uusiin
investointeihin. Ylistetty biotuotetehdas
jauhaa sellua Kiinaan. Onpa nähty huipputekniikkaa käsittelevässä ”Keihäänkärkiä” kirjan kannessa yksityiskohta Akseli
Gallen-Kallelan teoksesta Sammon puolustus. Sen avulla monet tuotteet kytketään
Kalevalaan ja huippuosaamisen syvään
traditioon; me kehitämme osaamistamme
ja puolustamme sitä, niinkuin olemme oppineet puolustamaan.
Aune Räsänen, Vehmersalmi
Lähteet: Kalevalan kulttuurihistoria; Suomalaisen Kirjallisuuden seura, Porvoo 2008, Wikipedia,
Facta, Kai Laitinen: Suomen kirjallisuuden historia,
Otava 1981.
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Kualkiärylekukkoo kylymänä
”Meellä päen on kukkoo sen kaheksoo sorttia, vuan niitä ee rillata.
On kalakukkoo, lanttukukkoo, lohikukkoo ja vaekka minkä kylän kukkoo. Vuan miltähän tuo maestus kylymä kualkiärylekukko?”
Näin kommentoi Kiuruvesi-lehti
taannoin Kotiliesi-lehden juttua,
jossa neuvottiin grillaamaan kalaa
kahdeksalla tavalla. Mennä talvesta
lähtien viikottain ilmestyvä paikallislehti on tulkinnut ajan merkkejä
omien sanojensa mukaan maalaisjärjellä ja otsikoinut näyttävästi taitetun palstan itsetietoisesti ”Kyllä
myö tiijettään paremmin!” Miksipä
eivät tietäisi, kun Kiuruvedeltä kerran ovat.
Maalaisjärkinen ja yleensä savoksi
viännetty palsta on mainio esimerkki siitä,
että lehteen painettunakaan murre ei tee
naurettavaksi, vaan naurattaa. Muutaman
rivin mittaisiksi pätkityt annospalat maistuvat varmasti vierasheimoisillekin.
Lehdet elävät sanoista, ja mitä elävämpi
kieli, sen elävämpi on myös lehti. Tämä
perustotuus on tainnut unohtua aika monelta lehdentekijältä, mikä on johtanut
esimerkiksi pakinoitsijoiden joukkokuolemaan. Harvassa ovat tänään lehdet, joilla

on vielä varaa tai harrastusta nimikkopakinoitsijaan. Kepeät mullat kaikille aapeleille, immuille ja penttituovisille, vaikka osa
heistä taitaa olla vielä elävien kirjoissa!
Tässä katsannossa Kiuruvesi-lehden
Kyllä myö tiijettään paremmin! -palsta on
merkki siitä, että kielellinen iloittelu ei ole
vielä ihan henkitoreissaan suloisessa Savonmaassa.
Seppo Kononen

Aakustin viime numerossa 1/15 sivuilla 15-21 ”Yksinsynnyttäjien tarinoita”
artikkelin kirjoittaja oli FT Hilkka Helsti eikä Osmo Hänninen kuten jutun yhteyteen oli virheellisesti merkitty. Synnyttäjien kertomukset olivat osa Hilkka Helstin väitöskirjatutkimusta
äitiyden ja äitiysvalistuksen
konflikteista 1900-luvun
alkupuolella. Helsti väitteli
filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa v. 2000.
Kokonaisuudessaan tutkimus on julkaistu englanninkielisenä Ethologica Fennica
1994 ja lyhennettynä Jyväskylän yliopiston tiedotteessa.

Erreyksiä

Myös em. artikkelin yhteydessä julkaistun saunakuvan kuvaajan nimi Ilkka Alitalo oli
virheellinen. Kuva kuului Hannu Hännisen saunakuvien kokoelmaan, joita oli useampia
sivuilla 44-45. Valitamme erreyksiä, yritetään jatkossa olla tarkempia.
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Ruotsalais-suomalaista aseveljeyttä Porrassalmen taistelun 225-vuotismuistopäivänä.
Nykyinen ruotsalainen kreivi Joachim von Stedingk näyttää rinnassaan olevaa alkuperäistä, George Washingtonin hänen esi-isälleen Curt von Stedingkille myöntämää
Cincinnatus-ritarimerkkiä. Suomen armeijaa edustaa Etelä-Savon alueupseeri kapteeni Heikki Tonteri. Taustalla suomalainen ja ruotsalainen seppele Porrassalmen
muistomerkillä. Foto: Osmo Pekonen.

Kustaan-sodan koko kuva
Kirjat: Jussi T. Lappalainen: Kuninkaan
viimeinen kortti. Viipurinlahden ja Ruotsinsalmen meritaistelut 1790. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, 2011. 214 sivua.
Jussi T. Lappalainen: Kustaa III:n maasota. Savo ja Kymenlaakso 1788–1790. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
2014. 180 sivua.

Kustaa III:n Venäjän-sota, jota käytiin
1788–1790, on yleisessä tietoisuudessa
jäänyt Suomen sodan (1808–1809) varjoon. Syitä on kaksi. Ensinnäkin jälkimmäisen sodan seuraukset olivat dramaattisemmat, koska sen päätteeksi Suomi
liitettiin Venäjään. Toiseksi Runeberg runoili vain jälkimmäisestä sodasta, kun taas

edellisestä viritti lyyraansa muun muassa
Bellman. Osittain samat päälliköt komensivat molemmissa sodissa. Runebergin
runon vuoksi monet luulevat Georg Carl
von Döbelnin saaneen mustan otsapantansa Juuttaalla 1808, vaikka todellisuudessa hän haavoittui otsaan Porrassalmella
1789.
Kustaa III:n sodan koko kuva avautuu
oikeastaan vasta nyt kuopiolaisen professorin Jussi T. Lappalaisen saatua valmiiksi
perusteokset sekä meri- että maasodasta.
Molemmat kirjat kuuluvat savolaisen sotahistorian harrastajan välttämättömiin
ostoksiin. Jälkimmäisen teoksen kirjoittamista on suuresti helpottanut se, että
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Kansallisarkisto hiljattain osti Suomeen
Kuninkaallisen Savon Prikaatin kolmannen komentajan Curt von Stedingkin
jälkeenjääneet paperit.
Osattiin sitä ennenkin. Kaikki alkoi siitä, kun hiukan sotahullu Kustaa-kuningas
järjesti kesäkuussa 1788 Puumalan Vuolteensalmella ”Mainilan laukaukset” saadakseen aikaan haluamansa sodan serkkuaan Katariina Suurta vastaan. Venäläistä ei
tarvinnut paljoa ärsyttää. Syttyi iso sota,
josta oli vähällä seurata Ruotsin valtakunnan tuho. Pietarhovissa lienee naurettu
makeasti Ruotsin ja sen liittolaisen Turkin
lähettämälle nootille, jossa muun muassa
vaadittiin Venäjää vetäytymään Krimiltä.

Anjalan liiton mainingeissa
Anjalan liiton jäljiltä Ruotsin armeija
oli hajoamistilassa. Ranskasta kotiutuneen Savon Prikaatin uuden päällikön von
Stedingkin ensimmäinen tehtävä oli vangita venäläisten kanssa vehkeillyt edeltäjänsä Berndt Johan Hastfer. Tiukka uusi
komentaja palautti ruodut ojennukseen.
Savon Prikaati taisteli jälleen.
Lappalaisen maasotakirjasta luemme
tarkkaa tietoa karttapeleistä ja logistiikasta, joukkojen keskityksistä ja pitkistä
marsseista, joihin Savon vesistöjen rikkoma maasto pakotti. Hieman yllättäen
kirjan kuvitukseksi on valittu pelkästään
karttoja, vaikka muutakin kuvamateriaalia
toki olisi ollut. Lappalainen joka tapauksessa pysyy koko ajan kartalla monimutkaisissa maa- ja vesioperaatioissa Saimaan
sokkeloissa. Kirjan lukija saa sodan kulusta luultavasti enemmän informaatiota kuin
mitä von Stedingkillä oli käytettävissä
Mikkelin päämajassaan. Tekijä on vuosien mittaan henkilökohtaisesti marssinut ja
melonut kaikissa taistelumaastoissa tuliasemien paikkoja mitaten ja kiikaroiden,
kun taas von Stedingkin piti luottaa taistelulähettien kiidättämiin depesseihin ja
siirrellä joukkoja sangen vaillinaisenkin
informaation pohjalta.
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Ruotsin kuningas Kustaa III.
Lappalainen kuvaa von Stedingkiä huolelliseksi esikuntatyön organisoijaksi eikä
niinkään yliadjutanttinsa Döbelnin kaltaiseksi etulinjassa heiluvaksi taistelukentän leijonaksi. Tosin nuorempana myös
von Stedingk oli haavoittunut etulinjassa
Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen vapaussodassa, minkä johdosta hän sai George
Washingtonilta perinnöllisen Cincinnatusritarin arvon.

Meritaistelut suurimpia
Kustaa III:n sodassa käytiin Pohjoismaiden sotahistorian kaikkien aikojen
suurimmat meritaistelut sadoin aluksin ja
kymmenin tuhansin merisotilain. Eritoten
Ruotsinsalmen toinen meritaistelu, jota
käytiin nykyisen Kotkan edustalla 9.–10.
heinäkuuta 1790, oli varsinainen Ruotsin
suurvalta-ajan grande finale.
Kustaa III itse johti sotaa Amphionlaivaltaan. Kesällä 1790 Ruotsi käväisi
katastrofin partaalla: koko laivasto ja itse
kuningaskin jäivät venäläisten saarroksiin
Viipurinlahdelle. Muona ja juoma alkoivat loppua. Heinäkuun 3. päivänä tuuli
kuitenkin kääntyi, ja ruotsalaiset onnistui-

vat murtautumaan avomerelle venäläisten
kiivaasta tulituksesta huolimatta. Pakooperaatiota sanotaan ”Viipurinlahden kujanjuoksuksi”.
Amphionilla ollut kuninkaan sihteeri
kirjoitti: ”Edessämme oli tulikita, jonka
läpi suurin osa sotalaivastoa ja osa saaristolaivastoa oli jo raivannut tiensä. Takanamme onnettomasti sytytetty polttoalus
sai tuleen ensin yhden ja sitten toisen laivan, jotka hetken kuluttua lensivät ilmaan
kauheasti paukkuen, jolloin Amphionin
kaikki ovet aukesivat. Oli kamalaa nähdä, miten ihmisiä, tankoja, raakoja ynnä
muuta ruudin voimasta lensi ilmaan ja
miten ihmiset sitten taas putosivat veteen
laivamme ympärillä sysimustina ja jäsenet
silvottuina. Mitä lähemmäksi tulimme
viittä vihollisalusta, jotka yhdessä rantapattereiden kanssa yrittivät sulkea väylän,
sitä enemmän lisääntyi kuulien, pommien,
kranaattien ja haulien viuhuna. Ne putosivat ympärillemme veteen kuin rakeet.”
Tulimyrskyyn kaatui 5000 ruotsalaista
merimiestä. Pahoja kärsinyt avomerilaivasto pelastautui Viaporiin, mutta saarrettiin uudestaan satimeen sinne. Kuninkaan
viimeinen kortti oli saaristolaivasto, joka
koostui matalapohjaisista soudettavista
tykkiveneistä. Näillä rippeillä kuningas
lähti uskaliaaseen vastaiskuun Ruotsinsalmessa.
Ilmojen haltiat olivat ruotsalaisten puolella. Navakassa tuulessa venäläisten keskusta ruuhkautui alussumaksi, joka ei sokkeloisessa saaristossa voinutkaan hyötyä
ylivoimastaan. Fregatteja joutui tuuliajolle
ja ajautui matalikolle. Vikkelästi liikkuvat
ruotsalaiset kaleerit tekivät pihtiliikkeen
ja pääsivät tulittamaan tiheään pakkautuneeseen helppoon maaliin kahdesta suunnasta.
Sumu laskeutui, yöstä tuli hirmuinen.
Pimeällä merellä myrsky hakkasi ohjauskyvyttömiä venäläisaluksia toinen toistaan vasten, mutta ruotsalaisten tykkituli
ei laantunut. Yksi toisensa jälkeen vihol-

lisalukset vallattiin, upotettiin tai poltettiin. Haaksirikkoutuneita yritti pelastautua
saariin.
Tuulen ulvonnan yli kaikkialta kuului
haavoittuneiden vaikerrus. Tilanne karmaisi Kustaa III:ta siinä määrin, että hän
yhdessä vaiheessa aikoi armahtaa vihollista. Tulitusta jatkettiin kuitenkin hellittämättä seuraavan aamun kello kymmeneen
asti. Venäläisten tappiot olivat valtavat:
viitisenkymmentä laivaa vajosi Itämeren
aaltoihin. Katariina Suuri valitti rakastajalleen ruhtinas Potemkinille, ”ettei mikään
sen jälkeen kun myrsky hajotti Mustanmeren laivaston, ole sydäntäni murtanut
niin paljoa kuin tämä”. Sekä Itämerellä
että Mustallamerellä koettujen takaiskujen jälkeen Venäjän valtasi sotaväsymys.
Turkki oli vielä voimissaan, ja Potemkin
suunnitteli jopa Krimin evakuoimista,
mutta sen keisarinna kielsi. Ruotsi tarjosi rauhanneuvotteluita mestaridiplomaattinsa Gustaf Mauritz Armfeltin johdolla.
Rauha Itämerellä saatiinkin solmituksi
ilman rajanmuutoksia Elimäen Värälässä
14. elokuuta 1790.
Lappalaisen merisotakirja on loistavasti kuvitettu, sillä tulen ja veden kontrastista syntyy upeaa taidetta. Kuvituksen
runkona ovat Johan Tietrich Schoultzin
maalaukset. Kuitenkin kartat ovat vielä
tärkeämpiä.
Kustaa III:n Venäjän-sodan inhimillinen hinta oli noin 50 000 vainajaa, joista
suurin osa menehtyi kulkutauteihin. Savolaisista heitti henkensä joka kymmenes.
Lappalainen päättää molemmat sotakirjansa samaan edelleen ajankohtaiseen
toteamukseen: ”pienen ihmisen kannalta sota lopulta on ongelmien ratkaisussa
äärimmäisen viheliäinen tapa”. Ruotsin
kaikissa kirkoissa soitettiin kelloja ja kiitettiin Jumalaa, kun valtakunta vielä sillä
kertaa mitenkuten pelastui perikadon partaalta.
Osmo Pekonen
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Possessiivisuffiksi
N

iin, mikä on possesiivisuffiksi, kysäisee opettaja Rantalan Eerolta, joka
oli juuri saapunut luokkaan hikisenä välitunnilta.
Se, sehän on se, jotta, kun minulla
jottain on, ottaa Stalin sen heti poikkeen.
Aavistaen Eeron poliittisen koti-imapiirin
tuo kaikki tuntuu uskottavalta, tietäen sen,
että Rantalan Jussi, Eeron isä joutui laulamaan Aarne Sihvolle Jääkärin marssia
Istun Eeron vieressä. Tunti jatkuu…..
Osmo, sanopas sinä, mitkä ovat Suomen kielen sijamuodot? Niitähän on Suomen kielessä neljätoista.
Aloitan, nimentö, omatunto, kohdanto,
olento, istunto, tulento, sudenkorento, sisätulento, ulko-olento, ulkoeronto, ulkotulento, vajanto, keinonto.
Älä puhu puuda heinää, tiuskaisee opettaja Kusti.
Aloitan alusta, nominatiivi, genetiivi, akkusatiivi, inessiivi, elatiivi, illatiivi……….
Sekoilen sanoissani, illatiivin sanoin
illodiiniksi, abessiivin abessiinialaiseksi, translatiivin transvestiitiksi, elatiivin
elostelijaksi.
Käski panna kädet pulpetille. Sipaisee
muutaman kerran sormilleni karttakepillään. Eerolla on hymy herkässä.
Eero, nouse ylös, käskee opettaja.
Eero, mitkä ovat vertailuasteet?
Posetiivi(perusaste), ei niin, vaan se on
positiivi, korjaa opettaja, komparatiivi
(voittoaste), yliaste, superlatiivi, ilmaisee
omistuksen suurinta määrää, esimerkkejä
meillä on useitakin, kuten nuo kaikki porvarilliset omistajat.
Eero, kerro esimerkki assimilaatioista.
Sairas, sairaampi, kuollut.
Nurkkaan siitä.
En uskalla julkisesti nauraa Eeron kohtaloa.
No niin, Osmo?
Mitkä ovat persoonapronominit?
Minä, sinä hän, hän juo ne
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Nurkkaan siitä sinä häpeämätön nulikka.
Niinpä me siinä, Rantalan Eero ja
minä, häpeäpaalussa kumpainenkin. Toisilta tuntuu kyselevän, toisilta viisailta,
ajattelen minä.
Rauni, mitä ovat demonstratiivi pronominit?
Tämä tuo se, laskettelee Rauni, kuin vettä valaen.
Osaatkos sen sanoa, mitä ovat interrogatiivipronomiinit.
Kuin apteekin hyllyltä putoilevat vastaukset. Kuka, ken, kumpi…….
Entäs relatiivipronomini?
Töksähtää vastaus, kuin pyssyn suusta,
sehän on joka.
Kiitos, kuului opettajan vastaus. Istu.
Osaisiko teistä joku sanoa, mitä ovat indefiniittipronominit?
Hiljaista luokassa, täysin hiljaista. Viimein opettaja avittaa, ne ovat epämääräisiä asemosanoja, kuten joku, kukin, kumpainenkin jne.
Opettaja on elementissään loistaen, hihkuen innoissaan, tietääkö teistä pöllöpäistä
kukaan, mitä ovat resiprookkipronominit?
Tuskin tiesi opettajakaan, mitä oli meiltä hölmöiltä kysellyt, tykkäsi kumminkin
paistatella suomenkielisyyden ihanaisessa
ilmapiirissä.
Eero ja minä nurkassamme tirskuimme.
Mitä te siellä tirskutte?
Emmehän me asialle tirsku, vaan asian
esittäjälle.
Tunti arestia.
Kotiin päästyäni korvatillikat äidiltäni.
Onneksi oli kotonani tarjolla tuoretta perunamaitoa.
Toisin, kuin August Ahlkvist, tuo kuopiolainen äpärä, arvosteli suulla suuremmalla suurinta kansalliskirjailijaamme
Aleksis Stenvallia.

Eläinlääkintähuoltoa ennen koulutettujen
eläinlääkärien aikaa Savo-Karjalassa

Eläinlääkitystä poppakonstein

K

askiviljelyllä on ollut huomattava
sija Savo –Karjalaa asutettaessa. Kun
rintamailta loppuivat kaskimetsät, talonpoikaisen liikaväestön oli siirryttävä takamaille. Kaskitalous sitoi ihmisen maahan
paljon lujemmin kuin metsästys ja kalastus. Sitä ei voinut harjoittaa kaukonautintana rintamailla asuen.
Karjanhoito toki liittyi kaskialueillakin
kiinteästi maanviljelyyn. Sillä ei kuitenkaan ollut samaa merkitystä kuin peltoviljelyalueella. Hevonen oli ainoa kotieläin,
jota välittömästi tarvittiin kaskiviljelyssä.
Vastoin yleisiä käsityksiä alinomaisesta pettuleivän syömisestä näillä raukoilla rajoilla on korostettava, että vielä
1700-luvulla Savoa pidettiin valtakunnan
jyvähinkalona, kiitos erittäin voimakkaan
kaskiviljelyn joka antoi, niin kauan kuin
oli tarpeetonta metsämaata, runsaita satoja

Artikkeli on professori Juhani
Hakkaraisen esitelmä eläinlääkinnän kansanomaisista keinoista ja
historiasta Savo-Karjalan eläinlääkäriseuran 60-vuotisjuhlassa juhlassa.
Savon eläinlääkäriseura perustettiin Kuopiossa v. 1933 koollekutsujina V.A Vartiainen ja A.V. Alopaeus.
Seura laajeni v. 1968 Savon-Karjalan
alueelle, josta yhteistoiminta oli vuosisadan alussa oli lähtenyt, mutta välillä kulkuyhteyksien takia hiipunut.
melko pienellä vaivalla.
Itä-Suomen karjakannan ja karjanhoidon voimakas kehitys liittyi puolestaan
1800-luvun toiselta neljännekseltä alkaneeseen kaskiviljelyn kriisiin. Kaskiviljan
tuotannon jyrkästi vähentyessä oli vilja-

Suomessa karjatalouden merkitys on ollut tärkeä jo 1800 -luvun loppupuolelta lähtien.
Hevostalous on ollut lähes yhtä tarkeässä asemassa aina 1950 -luvulle saakka.

O.K.
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varaus peitettävä tuontiviljalla. Pietarin
markkinoiden avauduttua – etenkin Saimaan kanavan valmistuttua (1856) - voinvienti oli keino maksaa viljantuonti. Karjatalouden merkityksen kasvu näkyy myös
radikaalisena yleisenä asenteen muutoksena. Ennen 1800-lukua karjaa nimittäin
pidettiin paremminkin Ruotsi-Suomessa
lannan kuin maidon ja voin tuottamista
varten. Kotieläinten arvojärjestys ruokinnassa olikin Savossa ennen kaskiviljelyksen taantumaa hevonen,lammas, nautakarjan jäädessä vähäarvoisimpaan asemaan.
1800-luvun jälkipuoliskolla ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, jolloin ensimmäiset eläinlääkärit aloittivat uranuurtajina
Savossa ja Karjalassa sekä tehtiin ensimmäiset yritykset perustaa oma eläinlääkäriseura elettiin edellä kuvatun kehityksen
tuloksena voimakasta lypsykarjavaltaista
maataloutta korostavaa aikakautta tämän
elinkeinon maakuntahistoriassa. Hevostalouskin kukoisti hevoskannan pienistä
heilahduksista huolimatta. Niiden vienti
toi maakuntaan merkittäviä lisätuloja.
Eläinlääkintähuolto oli ennen eläinlääkärin astumista tälle työkentälle Savo-Karjalassa osin koulutusta saaneiden
karjanhoitajien, osin välskärien harteilla,
mutta ennen kaikkea etenkin sydänmailla
itseoppineiden kuoharien ja kansanparantajien vastuulla.
Ja kun koulutettuja eläinlääkäreitä sitten ilmaantui, päti kansan mielestä edelleen näillä nurkilla sanonta ”Tiällä hätä
likellä ja apu kaakana”.
Seuramme vuosien varrella kertyneiden
kokouspöytäkirjojen perusteella voi tehdän sen johtopäätöksen, että kansanparantajat, puoskarit ja kuoharit ovat olleet eräs
kokouksia toistuvasti puhuttanut asia.
Minkälaisia olivat sitten sen kansanomaiset uskomukset ja hoitomenetelmät,
joihin eläinlääkärit viime vuosisadan lopulla ja tämän vuosisadan alkukymmenillä törmäsivät jokapäiväisessä työssään?
Kansanlääkintään kuuluvat sekä kan-

18 AAKUSTI 2/2015

sanomainen tautioppi että tautien parannustavat. On myös muistettava tässä yhteydessä, että oppilääketiedekin on alun
perin ollut kansanlääkintää, alkeellista sairauksien torjuntaa, johon vuosituhansien
mittaan on liittynyt monenlaisia maagisia,
uskomuksellisia ja uskonnollisia käsityksiä sekä tapoja.
Varsinainen lääketiede ja niin myös sen
haara eläinlääketiede, on sittemmin jättänyt taakseen tämän primitiivisen kannan,
kun taas kansanlääkintä on jatkanut elämäänsä osin meidän päiviimme saakka.
Tutustukaamme pintapuolisesti niihin
kansanperinteeseen liittyviin uskomuksiin
ja tapoihin, jotka koskevat eläinten tauteja
sekä lääkitsemistä. Esittelyssäni rajoitun
yksinomaan Savosta ja osin Karjalasta
kerättyyn lähinnä sisätautioppiin liittyvään aineistoon mikä on muistiin merkitty
suurin piirtein sillä ajanjaksolla, jolloin
ensimmäiset
eläinlääkärikolleegamme
aloittivat praktiikkansa ja varhaisimmat
yritykset perustaa eläinlääkäriseura tehtiin.
Antakaamme siis kansan itsensä kertoa.
Punatautia torjuttiin Pielavedellä tervaamalla hännän alus ja turpa ennen kuin
lehmät laskettiin laitumelle. Karjalasta
peräisin olevan hoito-ohjeen mukaan oli
punatautisen lehmän suuhun työnnettävä
elävä sammakko tai kala. Ne lieventävät
uskomuksen mukaan suolistossa liikkuessaan sisäistä polttoa ja puhdistivat taudista.
Piätauti ei tartu hevoseen konnevetisen perimätiedon mukaan jos aina joutuessaan syöttämään hevostaan muistaa
vieraassa paikassa ensin kädellään pyyhkiä juoma-astian ja seimen seinämät. Sotkamossa isännät ottivat kekrin aikaan rikkoja kynnyksen alta, kastelivat ne viinalla
ja sekoittivat sitten jyvien sekaan, ettei hevoselle tule pääntautia. Pääntautia puolestaan parannettiin terva- ja tärpättihauteilla. Pannaan ämpäriin tervaa tai tärpättiä

ja kuuma kivi. Ämpäri pannaan säkkiin
ja hevosen päähän sidotaan säkki, jotta
nokkaan tulee tervahöyry. Hevosen sanottiin myös paranevan kyseisestä taudista
jos nainen, jolla parhaillaan on kuukautiset, syötti sille kauroja paitansa helmasta.
Pääntautia parannettiin myös kärpän ja
käärmeen lihalla. Kärpän raadon vienti
talliin puolestaan esti pääntautia tulemasta
(Kerimäki).
Jos hevoseen sattuu pirun nuoli, niin
sanottiin, että se on ammuksissa. Piru ei
perimätiedon mukaan tähtää muita eläimiä kuin hevosia. Riistavedeltä muistiin
merkityn perimätiedon mukaan päästettiin
tällainen hevonen pälkähästä, jos metsästyspyssyn ampumanoki pestiin veteen,
ja tämä vesi pujotettiin ruumiin ummituslaudassa olevan reiän läpi ja annettiin
sitten hevoselle suuhun. Pielisjärvellä ja
Lieksassa naisen saastaisen paidan huuhteluvesi tehosi myös ammuksissa olevan
hevosen vaivaan.
Nurmeksessa luotettiin tosin enemmän
kissan nahkasta tehdyllä ruoskalla lyömiseen silloin, kun oli parannettava ammuksissa oleva lehmä tai hevonen. Puumalassa otettiin neljä ludetta sängystä pään
puolelta ja kolme jalkapuolelta. Jos taas
oli luteet kylästä haettava, oli niitä oltava yhdeksän.- Leivän alakuoresta otettiin
kaksi yhtä suurta viisikulmaista palaa, joiden välissä luteet syötettiin hevoselle. Oli
huomattava, että leipä, josta palat otettiin,
vietiin povessa talliin, ja että päivä ei saanut paistaa leivän rikkinäiseen puoleen.
Juuassa tosin kellon ruoste auttoi paljon
yksinkertaisemmin samaan vaivaan. Juvalla taasen paranivat ammuksissa olevat
hevoset pyssyn pesuvedellä ja ampiaispesällä.
Hiirenpesän syömisen sanottiin johtavan kyseisen taudin syntyyn. Varmuus
siihen oliko hevonen todella syönyt hiirenpesän saatiin siten, että kissa nostettiin
hevosen selkään. Myönteisessä tapauksessa raapi kissa innokkaasti hevosta. He-

Juhani Hakkarainen, emer. professori,
on tehnyt elämäntyönsä Upsalan yliopistossa. Juuriltaan hän on kuopiolainen ja
edelleenkin kesäkuopiolainen.
vosen vatsaa voitiin myös hieroa tärpätillä, leivän sisässä voitiin hevoselle antaa
markkuunia (arsenikkia) , hämähäkin kinoa (seittiä), satikaisia tai hienoksi jauhettua ruutia.
Ähkyä paransivat hevosesta puumalalaiset siten, että pantiin iso piippu tupakkaa täyteen, sytytettiin palamaan sekä
pistettiin piipun varsi hevosen peräsuoleen. Siinä kun hevonen poltteli piipun
loppuun, parani ähkykin. Kuopion pitäjissä taas päästettiin hevonen ähkystä, kun
viinaa ja kahvia sekoitettuna vaimoväen
kengän kannalla kolmasti kaadettiin hevosen suuhun.
(jatkuu seuraavassa numerossa)
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Ravitsemustieteilijä
saavutti sadan vuoden iän

Veikko Ahvenainen käsissään hänen
ensimmäinen
“savikiekkonsa” vuodelta
1955.

R

Ahvenainen vetäisi
SE:n ja kai ME:nkin

V

uodet eivät näy Veikko Ahvenaisen
olemuksesta, ja mitenkäpä ne näkyisivät, kun hän vetää hanuristina sananmukaisesti kurtun suoraksi vielä päivittäin.
Ensi syksynä 86 vuotta täyttävä sitkeä
savolainen rikkoi ensimmäisenä suomalaisena tuhannen levytetyn kappaleen
maagisen rajan. Se ei ole vain uusi Suomen ennätys, vaan todennäköisesti kovin
saavutus myös koko maailmassa.
Ahvenainen on ollut jo muutaman vuoden Suomen eniten levytyksiä tehnyt artisti ennen Georg ”Molli-Jori” Malmsténia
ja Olavi Virtaa ja on kuronut koko ajan lisää etumatkaa muihin. Toukokuussa äänitetylle Täysikuu-cd:lle kuopiolaissyntyinen soitti kahdeksantoista Toivo Kärjen
sävellystä, mikä nosti hänen äänitystensä
yhteismääräksi 1014.
Juurensa Ahvenainen tunnustaa myös
tällä uusimmalla levyllään. Kärjen unohtumattomista sävellyksistä on otettu mukaan Lentävä kalakukko, jota edesmennyt
Esa Pakarinen rallatteli omalla väärentämättömällä tyylillään 1950-luvun ikivih-
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reässä rillumarei-elokuvassa. Historiallisen tuhannennen levytetyn kappaleen raja
ei rikkoutunut Savon radalla, vaan Lapin
jenkalla Rovaniemen suunnalla.
Ensimmäisen levytyksensä Ahvenainen
teki vuonna 1955 eli kuusi vuosikymmentä sitten. Mukava sattumus on, että vuonna juhlii myös toinen savolainen viihteen
kestotähti omaa 60-vuotista uraansa. Viime vuonna kahdeksankymppisiään viettänyt Vieno Kekkonen, Karttulan tyttö,
jatkaa Ahvenaisen tapaan kiertämistä ja
nousee esimerkiksi ensi lokakuussa Kuopion musiikkikeskuksen estradille yhdessä yhtäläisten ikinuorten Pirkko Mannolan ja Marjatta Leppäsen kanssa.
Samaa sarjaa sitkeitten savolaisten Ahvenaisen ja Kekkosen kanssa on baritonilaulaja Jorma Hynninen. Viralliset jäähyväiset oopperalle eivät ole pysäyttäneet
häntä laulamasta muutoin, jos kysyntää on
ollut. Ja tuntuu sitä riittävän, kiitos kiitos!
Seppo Kononen

avitsemustieteen professori emerita, riemutohtori Maija Pekkarinen
täytti 100 vuotta 20.5.2015. Hän juhli
100-vuotispäiviään pienimuotoisesti. Uskomattoman virkeä päivänsankari piti puheen, jossa hän kiitti ja muisti lämpimästi
kaikkia kanssakulkijoitaan eli ihmisiä, jotka ovat liittyneet hänen pitkään elämäänsä.
Maija Pekkarinen syntyi Kuopiossa
20. toukokuuta 1915 Maria ja Hannes
Pekkarisen toisena lapsena. Lapsuutensa
hän vietti Kieluan tilalla, Räsälän kylässä, silloisessa Kuopion maalaiskunnassa.
Vehmersalmella Maija-professori on ollut tuttu vieras monissa kotikylänsä kesätapahtumissa Räsälän Liittolassa, jossa
esitetään oman kylän voimin raittius-ja
kotiseutuaiheisia näytelmiä ja yhteisesti
lauletaan kansalaislauluja. Hän on myös
kiinnostunut omista sukujuuristaan. Sukuseuratyö on hänen sydäntään lähellä. Hän
on Pekkarisen sukuseuran perustaja- ja
kunniajäsen ja ollut tekemässä sukukirjoja, joissa on esitelty Vehmersalmen Pekkarisia.

Järjestöaktiivi Martoissa
Maija Pekkarinen on Marttaliiton kunniajäsen ja hänelle myönnettiin kultainen
ansiomitali 1965. Marttoja oli kutsuttu
juhlimaan syntymäpäivää. Hän kertoili,
kuinka hän siirtyi Karjalan Marttapiiriliiton mukana vuonna 1944 Viipurista Helsinkiin ja kuinka kotitalousopetus yliopistossa alkoi 1946. Euroopan ensimmäinen
kotitaloudellinen professorin virka perustettiin Suomeen 1946. Viran nimi muutettiin kuluttajaekonomiaksi 1995. Enemmän
Maija Pekkarisen elämästä ja mietteistä
voi lukea seuraavasta Alimenta-lehdestä.

Maija Pekkarinen on myöskin Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen RTY:n
kunniajäsen. Hänet promovoitiin 99-vuotiaana riemutohtoriksi Helsingin yliopistossa 6.6.2014. Tällöin oli kulunut 50
vuotta varsinaisesta tohtoripromootiosta.
Ravitsemustieteen professori emerita,
riemutohtori Maija Pekkarinen seuraa nykyisinkin virkeästi alati muuttuvaa ruoka- ja terveysymmärrystä. Hän toteaa, että
ravitsemusterapeuteilta saa apua diadeteksen hoitoon. Hänen arvionsa mukaan ammattitaitoisia ja iloisia ihmisiä tarvitaan
aina enemmän ja enemmän muuttuneissa ruokatottumuksissa. Lihavuus on yksi
nopeimmin kasvavista terveys- ja hyvinvointiongelmista. Maailman terveysjärjestö WHO määritteleekin liikalihavuuden
epänormaalina tai liiallisena rasvan kertymisenä, joka heikentää terveyttä. Euroopan laajuinen tutkimus kertoo ajankohtaisesti, kuinka liikalihavuus on vähätelty
ongelma.
Aune Räsänen, Vehmersalmi

AAKUSTI 2/2015 21

Savon sydämessä
syntyi sininen hetki

H

auraan, epäoikeutetuksi koetun, mutta välttämättömän välirauhan teosta
tuli 13.3. kuluneeksi 75 vuotta. Vähitellen
tapahtuman merkitys on kristallisoitunut
ihmisten mielissä ja yleisesti puhutaan
edeltäneiden 105 päivän taisteluista Talvisodan ihmeenä. Tasavuosin päivän merkitys korostuu ja työntää sivummalle muut
merkitykset.
Yksi huomattavimmista tapahtumista
pääkaupunkiseudulla on Suomen isovanhempien yhdistys ry:n konsertti Helsingissä, Temppeliaukion kirkossa tuona
roomalaisittain maaliskuun idukseksikin
kutsuttuna päivänä. Tämän vuoden konsertti, vakiintuneelta nimeltään Sininen
hetki, oli jo 15:s ja vuodesta 2003 lähtien
pitopaikka ja aika on ollut sama.
Miten laajasti lienee savolaisten tiedossa, että Sinisen hetken idea sai alkunsa
Savon sydämessä: Oopperalaulaja Jorma
Hynninen osti 70-luvulla Leppävirran
Kohmansalosta kansakoulun ja siirsi sen
pihaan Sorsasalon synnyintilaltaan savusaunan. Sitä lämmittäessä syntyi oivallus
vuoden 2002 elokuussa talon isännän ja
Isovanhempien yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Leinosen hikisissä aivoissa.
”Miten olisi, jos aloitettasiin äänekkäästi?” kuului Leinosen ääneen lausuma
alkurepliikki. Se tarkoitti sitä, että musiikki pantiin asialle, tekemään tunnetuksi yhdistyksen tarkoitusta tuoda käytettäväksi
sukupolvien yli ulottuva, elämän kokemuksiin ja arvoihin pohjaava auttamisen
halu yhteiskuntaan liittymässä oleville
nuorille.
Tapahtuma on tullut jo niin tutuksi, että
monet merkitsevät sen kalentereihinsa varauksena seuraavalle vuodelle. Tradition
synty - sattuman oikusta Talvisodan päät-
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juhlan pääsolisti Jorma Hynnisen mahtava
baritoni kajautti Collanin Hurtti-ukon ja
Sibeliuksen Ristilukin Sami Ruusuvuoren johtaman Helsingin poliisisoittokunnan säestämänä. Sivukorokkeelle ryhmittyneet Kaaderilaulajat – nyt toista kertaa
– jatkoivat yhteistyötä Sillanpään marssilaululla, jonka jälkeen urkupenkille istahti kirkon kanttori, Pro Finlandia mitalilla
taiteestaan palkittu Tapio Tiitu ja säesti
Hynnisen ja kuoron esityksen Testamentti
pojalleni.
Tunnetuimman tämän päivän ”Marskimme”, näyttelijä Timo Närhinsalon
luettua ylipäällikön Talvisodan päätteeksi
antaman päiväkäskyn n:o 34 Hynninen,
kuoro ja soittokunta esittivät Teuvo Laineen sovittaman Kalervo Hämäläisen
sävellyksen Veteraanin iltahuuto.
Oli mahtavaa päästä laulamaan sellaisen taiteilijoiden kanssa. Konsertin
päättäneen Finlandian hymniosan aloitti

Sibeliuslukion GUGU-kvartetti, yhtenä
laulajista Emmi Kauppinen, jonka isä
Pekka voitti vuonna 1989 Kuopion viulukilpailun, jakaen I sijan Jaakko Kuusiston kanssa. Toiseen säkeistöön liittyivät
mukaan Ylioppilaslaulajien vahvistettu
kvartetti ja Kaaderilaulajien riviin astellut
Jorma Hynninen, saatellen näin yleisön
kotimatkalle.
Vielä ovien ulkopuolella järjestäjät tarjosivat yllätyksen, kun Upinniemen varuskunnan sotilaskodin auto pysäköityi
kirkon seinustalle ja jakoi uumenistaan
perinteisimmät tuotteensa kahvin ja munkin kiireensä unohtaneille lähtijöille.
Omaa mieltä tyydytti eniten nuoremman pojan esikoistytär Iidan kommentti:
”Oli vaikuttavaa päästä kokemaan isänmaallinen, klassisen korkeatasoinen juhla
tavanomaisten diskoiltojen vastapainoksi.”
Esko Nieminen

Nilsiän kulttuurityö palkittiin jälleen
Jorma Hynninen ja sininen hetki.
tymispäivään osunut - sen sijaan lienee
ollut tuntematon useimmille, koska Pekka
Leinonen nyt kertoi sen ohjelmalehtisen
tervehdyksessään.
Ohjelmiston taso on ollut alusta saakka
taattua tavaraa. Maan eturivin lausunta-,
laulu- ja soitintaiteen nimet ovat vuodesta
toiseen vaihtuen astelleet graniittiseinien
ympäröimään ja lasi-kuparikaton kattamaan kirkkosaliin, jonka penkkirivit eivät
ole koskaan riittäneet kaikille kuulemaan
virittyneille. Eikä ihme, sillä juhlayleisön
eteen ovat vuosien saatossa astelleet sellaiset taiteilijat kuin Taru Valjakka, Jaakko
Ryhänen, Ritva Auvinen, Esa Ruuttunen,
Pentti Siimes ja monet muut.
Tänä vuonna tuloaula ja eteinenkin
täyttyivät viimeistä jalansijaa myöten, kun

N

ilsiän perinne- ja kulttuuriyhdistys
voitti kuudennen kerran järjestetyn
Savo-Karjalan paikallismuseokilpailun,
jossa tämän vuoden teemana oli museoiden talkoot ja vapaaehtoistyö. Kilpailussa
etsittiin paikallismuseota, jonka toimintaa tuetaan vuosittain palkattomalla työpanoksella. Pohjois-Savon Osuuspankki
luovuttaa voittajalle (raha) palkinnon.
Suomen Kotiseutuliitto perusteli voittajan valintaa muun muassa yhdistyksen
yhteisöllisyydellä. Kolme paikallisesti
merkittävää yhteisöjäsentä ovat Nilsiän
kotiseutuyhdistys ry, Nilsiän Martat ry ja
Nilsiän Harrastajateatteri ry sekä Kuopion
kaupunki. Uuden kaupungin sitoutuminen
paikalliseen yhdistykseen on esimerkki,
jonka soisi tapahtuvan muissakin maamme tulevaisuuden kuntaliitoksissa.
Nilsiän perinne- ja kulttuuriyhdistys ylläpitää Nilsiän kaupungilta vuonna 2001

lahjoituksena saatua entistä vanhainkodin
asuntolarakennusta, josta tehtiin pääosin
talkootöin Kotiseutukeskus. Keskuksen
alueella on myös talkoin kunnostetut vaihtuvien näyttelyiden tilat, kolme aittaa ja
riihi. Museon palvelut ja ylläpito on vuodesta 2006 lähtien tuotettu kokonaan vapaaehtoistöin.    
Edellä mainituista syistä Savo-Karjalan
paikallismuseo 2015 -kilpailun voittaja on
Nilsiän museota ylläpitävä Nilsiän perinne- ja kulttuuriyhdistys.
Kunniamaininnan kilpailussa saivat
Savon radan museon perinnekerho EteläSavon Pieksämäeltä, Tohmajärvi-Seura ry
Pohjois-Karjalasta (Tohmajärven pitäjänmuseo ja ulkomuseo, Saarion voimalaitosmuseo, Nymanin koti- ja apteekkimuseo)
ja Mooses Putron kotimuseota Etelä-Karjalan Taipalsaarella ylläpitävä Mooses
Putron Muistosäätiö.
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Lumilinnut Floridan
auringon alla

Amerikan ihmeitä eli maastoon rakennettu Afrikan villieläinpuisto, Lion Country
Safari. Alueella liikutaan autolla, josta
nouseminen on kielletty. Matkalaiset vas.
Anna-Liisa Happonen ja Eila Ollikainen.

M

akkaroita grillissä, terassilla kahvia
ja olutta; kirkkokuoron ohjelmassa
Kotimaani ompi Suomi, harmonikkakerholla Metsäkukkia.
American Finnish Clubin, Lake Worthin kerhotalon pihalla leijuu suomalaisen
kesäjuhlan leppeä tunnelma, kun vietetään vuosittaista Suomi -Amerikka -viikon
päätapahtumaa.
Yhtenä kohokohtana on esiteltävänä rivistö kansallispukuja. Raja-Karjalan puvun
kantajan isä on kotoisin Viipurissa. Monta
pukua on tehty omin
käsin, jopa hamekangas
itse kudottu.
Lake Worthin rouvapormestari Pam Triolo
kiittelee
puheessaan
suomalaisten osuutta
Suomi-päivän keveänjuhlava ilmapiiri LakeWorthissa.
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uuden kotimaan rakentamisessa. Kulttuurielämää he rikastuttaneet monella tapaa,
minkä huomaamiseksi on päätetty viettää
14.2. Suomi-päivää.
Palm Beachin piirikunnan (County) alueella asuu vakituisesti 10 000 suomea puhuvaa asukasta. Lake Worthia mainitaan
maailman suurimmaksi suomalaiskaupungiksi Suomen rajojen ulkopuolella. Sesongin aikana luku kaksinkertaistuu, joten väite on lähellä totuutta.
Floridan talvikuukausien lämpö houkut-

Anja ja Mauno Laurila tekevät
amerikansuomalaista kulttuurityötä.
taa ”lumilinnuksi” kutsuttuja turisteja
ja muualla asuvia amerikansuomalaisia tänne lomailemaan. Talvisydän
on leppeintä aikaa. Nyt lämpömittari
näyttää F + 70 eli pariakymmentä
Celsius-astetta. Muutaman kuukauden kuluttua on jo tukahduttavan
kuumaa ja lumilinnut nousevat siivilleen.
Suomalaissiirtokuntia alkoi tänne muodostumaan 1950-luvulla maahan saapuneiden suomalaisten asetuttua paikoilleen.
Eläkeläisiä on 1980-luvulta lähtien kutsunut leppoisa ilmasto ja edulliset asuntojen
hinnat.
Suomalaisilla on klubinsa, kauppansa,
kirkkonsa, lääkärinsä ja saunansa, omakielistä palvelua saa kaikilla elämänaloilla. Kielitaito tai -taidottomuus tuskin silti on koko
yhteydenpidon selitys.
Ehkä vastaus löytyy tunnetusta suomalaisuus-runosta ”- suomalaisella on aina kaveri, koskaan se ei ole yksin, ja se kaveri on
suomalainen - eikä suomalaista erota suomalaisesta mikään paitsi kuolema ja poliisi”.

Harlemista se alkoi
-Vanhemmalle väelle on tärkeää suomalaiskulttuurin säilyttäminen, nuorempia se
ei enää samalla tavalla kiinnosta, toteavat
Anja ja Mauno Laurila. Kumpikin muutti 50-luvulla New Yorkiin, Anja Lahdesta,
Mauno Pohjanmaalta.
New Yorkin Harlemissa asui vielä suomalaisia, seutu oli erilainen kuin nykyinen
tummaihoisten ja taiteilijoiden kulttikaupunginosa. Suomalaiset olivat tavallista
väkeä, työntekijöinä arvostettuja ja yritteliäitä. Vapaa-ajan viettoon oli haalinsa,
joissa yhdistyselämä kukoisti ja pidettiin
tansseja. Siellä Laurilatkin tapasivat ja avioituivat v. 1955.
Anjan nuoruusvuosiin kuului jännittävä
piikomispaikka varakkaan Rockefeller Ju-

niorin perheessä. Myöhemmin hän rupesi
avustamaan suomenkielisiä lehtiä kirjoittelemalla uutisia. Kymmenistä siirtolaisten
lehdistä on enää jäljellä kaksikielinen The
Finnish American Reporter, Amerikan Uutiset.
Pariskunnan suuri ponnistus oli heidän
kokoamansa Harlemin suomalaisten historia ”Memories of Finnish Harlem 18881955”. Monet sen haastatelluista ovat jo
kuolleet.
Laurilat tekevät edelleen kulttuurityötä
suomalaisten yhteisöissä. Mauno Laurila
vetää Floridan pohjalaisten klubia ja kuuluu maineikkaaseen mieskuoro Laulumiehiin.
-Sydämeltäni olen edelleen suomalainen, sanoo Anja Laurila. Mutta matka on
pitkä, vanhassa kotimaassa he vierailevat
enää kolmen vuoden välein.

Pankkirouvia ja
takkamestareita
Juhlissa tapaa tuttuja läheltä ja kaukaa.
Pöydässä istuu vanharouva Lily Delphy,
86, joka asuu vakituisesti New Yorkissa ja
saapuu talvikuukausiksi Floridaan. Hän
muutti 1939 Haukivuorelta vanhempiensa
mukana Amerikkaan. Aikuisikänsä hän oli
pankkivirkailija.
Lily-rouva puhuu hauskaa sekakieltä,
jossa vaihtaa joustavasti toisesta toiseen.
Oh, yes, go to see Haukivuori, viehättävä
paikka, ai know!
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Lily Delphy ja Vesa Kuosmanen löysivät
yhteisiä jutunaiheita.
Insinööri Vesa Kuosmanen muutti
1960-luvulla Muuruvedeltä ja asuu Massachusettissa. Pystyy tekemään käsillä
mitä vain, varsinkin takkojen tekijänä on
kysytty mies osavaltion rajojen ulkopuolella.
Joviaali herrasmies terassilla, professori
Alan Copland osoittautuu vanhaksi Kuopion kävijäksi. Eikä vain kävijäksi, sillä savolaiset saivat 1970-luvulla nauttia viiden
vuoden ajan hänen englannin kielen opetuksestaan. Lääketieteellisen korkeakoulun
tieteelliselle kirjastolle hän loi yhteyksiä
Amerikkaan, mikä vieläkin muistetaan.
Tottakai historian ja politiikan professori seuraa kansainvälistä politiikkaa ja
kysäisee suomalaisten huolenaiheista Putinista ja venäläisvähemmistöstä. Hyvät
suhteet ovat pelastus, rauhoittelee kesäisin
Karttulassa pistäytyvä Copland.
-Amerikkalaiset eivät halua entisille
jäljille. Näin sodanvastaista ilmapiiriä kuin
tällä hetkellä ei ole ollut neljään vuosikymmeneen. Suurimpana uhkana täällä koetaan Isis.

Myös seurakunta ylläpitää yhteyksiä.
Lumilinnuilla on mahdollisuus osallistua
luterilaisen kirkon toimintaan täysipainoisesti äänestämällä vaaleissa, tiedotti
valtuuston puheenjohtaja, kunniakonsuli
Peter Mäkilä St. Andreaan seurakunnan
tiedotteessa ennen vaaleja. Nyt uusi valtuusto on valmiina asetettavaksi tehtäväänsä.
Merimieskirkkona palvellut St. Andreaan kirkko sijaitsee tyypillisen omakoti-

Kansainvälisen politiikan ja historian
professori Alan Copland seuraa edelleen
Suomen oloja.

St. Andrewin suomalaisseurakunnan jumalanpalvelusta säesti harmonikkayhtye.

Amerikkalaista
seurakuntaelämää

kadun varrella. Kirkon kynnys on matala,
pienryhmät kokoontuvat saman katon alla.
Sunnuntaijumalanpalveluksen
jälkeen
kirkkokahvilla terveysjärjestö kampanjoi
sydän- ja verisuonistotutkimuksista ja luuston tiheyden mittauksista. Kohderyhmää
täältä löytyy.
Kirkossakäynti on säännöllisempää kuin
Suomessa. Kolmensadan jäsenen seurakunnasta osallistuu jumalanpalveluksiin
satakunta henkeä. Vieraan korvaan palveluksesta kuuluu kepeämpi, sanoisiko amerikkalaisempi meno; johtuneeko jumalanpalvelusta säestävästä haitariyhtyeestä, jota
harvemmin Suomen kirkossa kuullaan.
Vapaaehtoistyö ja taloudellinen tuki on
seurakunnalle välttämätöntä eikä rahoituksesta puhumista vältellä. Kolehtien tuotto
kerrotaan viikkotiedotteessa. Kolehtihaaviin voi dollarien asemasta sujauttaa nimellä varustetun maksulupauksen.
Myös yhteisesti juhlittuun merkkipäivään voi yhdistää seurakunnan tukemisen.
Jyväskyläläinen yrittäjäpari Seppo ja
Raija Sipinen on toistakymmentä vuotta
viettänyt lomia Lake Worthissa. Kerrostalokolmiota on rempattu omin käsin, tehty
parvekkeestakin ilmastoon soveltuva ”floridahuone”.
Sipisen perheellä on pitopalveluyritys,
ja työstä irtautuminen onnistuu heidän kokemuksensa mukaan näin matkan päässä.
Tuntui luontevalta viettää Raija-rouvan
70-vuotispäivää ensin kotona, pakata sitten ruuat ja leivonnaiset matkalaukkuihin
ja lentää juhlimaan täkäläisten ystävien
kanssa. Seurakuntasalin pitopöytään katettiin päivänsankarin kouliintuneen silmän alla suomalaisia herkkuja, joita täällä
ei olekaan joka päivä tarjolla. Tyttärentytär
tuli mukaan laulamaan juhlissa. Ne syntymäpäivät täällä muistetaan pitkään!

Siirtolaisilla on oma tarinansa
Alavan kirkossa lauloin lähtiäisjuhlassa
”matkalla nään mustia lampaita”, mutta en
muista miksi se laulu valittiin, naureskelee
Leena Määttänen muistellessaan Turusen
perheen lähtöä siirtolaiseksi v. 1964 Kuopiosta Kanadaan.
Lähdettiin kohti tuntematonta. Jäivät
lapsuuden ystävät Tuovisen tytöt ja Petterssonin pojat. Lastenhoitajaksi valmistunut Leena teki sosiaalityötä ja oli raamattujärjestössä koordinaattorina.
Mustia lampaitakin on tullut nähdyksi.
Aviopuoliso kuoli ja hänelle jäi kaksi lasta huollettavaksi. Nyt lapset ovat aikuisia.
Yhdessä nykyisen miehensä Hannun kanssa hän pitää Kanadassa majataloa, jolla on
sointuva nimi Rauhantyttö.

Suomalaisen pullan puolesta
Floridan matkamme teki antoisaksi isäntäväkemme Anneli ja Harry Johnson.
Opastettuna ehti nähdä enemmän kuin parhaallakaan valmismatkalla.
Johnsonit asuvat Massachusettissa Bostonin lähellä ja talvikuukausiksi vuokraavat
tutunkaupalla loma-asuntoa Lake Worthista. Tekojärven ympärille 1970-luvulla

Kanadassa asuva Leena Määttänen kävi
kotikaupungissa Kuopiossa muutamia
vuosia sitten ja lauloi ystävien pyynnöstä
kirkkohäissä.
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Leonardo da Vilhu

Tekojärven ympärillä Lake
Clarken asuntoalueella asuu
pysyvästi tai lomailee runsaasti suomalaisia. Palvelut
ovat sen mukaiset, löytyy
jopa kaksi saunaa.
rakennetussa
kerrostaloyhteisössä kerhotiloja, kirjasto, ravintola, välttämättömät
kaksi uima-allasta, joita toisen
yhteydessä sauna.
Anneli Johnson, 80 on
niitä naisia, joka ei jää peukaloitaan pyörittelemään missään ympäristössä. Mynämäkeläinen ylioppilasneitonen muutti
Amerikkaan v. 1956, syynä tapaamansa
Harry, Amerikassa kasvanut ruotsalainen
nuorukainen. Harry rakensi taloja, Anneli hoiti kotia niin kauan kuin lapset olivat
pieniä. Lasten kasvettua hän lähti opiskelemaan yliopistossa ympäristötieteitä ja
paneutui erikoisesti kestävän kehityksen
edistämiseen. Yhdysvaltojen maatalousministeriön virassa hänellä oli mahdollisuus
kehittää ideoita, ja vielä eläkkeelle jäätyään hän kävi Moldovassa kahteen otteeseen vapaaehtoisena edistämässä Yhdysvaltojen rahoittamaa maataloustuotteiden
markkinointiohjelmaa.
- Oli puhtaita tuotteita ja mummot innokkaita oppimaan, mutta miten lie jatAnneli Johnson (vas.), Raija Siponen
(kesk.), Marianne Mäenpään (takana) on
hänen tyttärentyttärensä ja Anna-Liisa
Happonen iloitsevat juhlan tunnelmasta.
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Savolainen kerääjä ja lahjoittaja

K
kunut, hän aprikoi. Nyt hän on suunnannut
tarmonsa kotikaupungissa Quincyssa lähidemokratiaan ja vaikuttamiseen. Kaupungin halki virtaavaa jokea on asukkaiden
vaatimuksesta kunnostettu.
Mutta eipä häneltä ole unohtunut vanha
kotimaakaan. Suomalaisuuden asialla Anneli Johnson on pullan puolestapuhujana.
Amerikkalainen kahvileipä sisältää runsaasti sokeria ja rasvaa. Suomalainen pulla, lettivehnänen olisi terveellisempi vaihtoehto, ja sen valmistusta hän on neuvonut
perheenemännille kädet jauhoissa.
Savon kielen seuralaiset tapasivat Anneli Johnsonin v. 2001 FinnFest-juhlassa
Philadelphiassa ja sen jälkeen hän on käynyt perheineenkin Savossa Tuusniemellä.
Toivottavasti yhteydet säilyvät.
Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen
Upeita taideteoksia syntyy Lake Worthin
jokavuotisessa katumalauskilpailussa.

un tuttava kuuli, että
Leonardo da Vilhun,
Risto Vilhusen 70-vuotisnäyttelyä Kuopion taidemuseossa avaa arkkipiispa
Leo, hän spontaanisti kysäisi onko taiteilija kääntymässä ortodoksiksi.
Ei kuitenkaan, vaikka
Arkkipiispa Leo ja taiteilija Risto Vilhunen ovat tutustutaiteilija on tunnettu nopeaneet taiteen merkeissä. Näyttelyä avatessaan Leo toivotteli
liikkeisyydestään ja ikonikaimalleen monia armorikkaita, luovia vuosia. Keskellä
harrastuksesta.
Ikoneissa taidemuseon johtaja Aija Jaatinen ja Marja Lousi.
häntä omien sanojen mukaan kiinnostaa esteettisyys, ei uskon- media on paikalla.
nollinen sanoma.
Risto Vilhunen istui 16-vuotiaana KuoSitä paitsi ikoninsa kuten muutkin an- pion kansalaisopiston taidepiirissä kuuntiikki- ja taidekokoelmansa Risto Vilhu- telemassa Tauno Gröndahlin, Juha Järvenen on lahjoittanut Kuopion ja Vantaan läisen ja Unto Koistisen luentoja. Niiden
taidemuseoille. Hullu ja savolainen, teki- rohkaisemana poika pyrki Suomen Taisi mieli sanoa tuhansien taulujen ja taide- deakatemian kouluun, jossa hän opiskeli
esineiden kerääjästä ja ulosheittäjästä.
1964-1968.
Mutta mitäpä tuota arvostelemaan, meiVärikkäät pop-taideteokset olivat aldän savolaisten katsojien hyväksi lahjoitus kuun hänen juttunsa, kunnes Alkon seion koitunut. Olkoon vaikka lohdutuksena nämaalauskilpailun voitto 1970 nosti nuosiitä S-kokoelmasta, joka pääkaupunki- ren taiteilijan yleisön tietoisuuteen. Sen
seudulle aikanaan menetettiin.
jälkeen hän ryhtyi Leonardo da Vilhuksi.
Osa on jäänyt yksityiskokoelmaan ja Kokoelmiaan hän on koonnut vaihtamaltäydennystäkin karttuu. Ensi syksynä 70 la, myymällä ja ostamalla. Risto Vilhusen
vuotta täyttävä taiteilija on hyvässä luo- omia töitä on lukuisissa taidemuseoissa.
misvireessä. Hän asuu Vantaan SotunKuopion taidemuseossa oleva näyttegassa perustamansa taidepuistonsa yhte- ly on läpileikkaus taiteilijan tuotannosta,
ydessä, vakituisena tulona taiteilijaeläke. ja pönötys on täältä kaukana. Värikkäät
Omien laskujen mukaan viime vuoden pop-hahmot näyttävät karkaavan seinältä,
työt olivat 300 maalausta ja 2000 filee- ja nurkassa lehtikullalla päällystetty Venus
rattua särkeä. Johan noilla yksi taiteilija kahlaa vessapöntössä. Mutta on myös petoimeen tulee.
rinteisempää taidetta, josta katsojan pitää
Vilhun työskentelyä ohjaa intohimo, todeta ”ossoo se tehä”.
olipa kyse taiteen tekemisestä tai keräiNäyttely on Kuopion taidemuseossa
lystä, hiihtämisestä, marjastuksesta tai 26.9. saakka. Teoksia on esillä myös Alasienestyksestä. Eikä hän ole niitä miehiä, hovin viinitilalla.
joka kätkee kynttilänsä vakan alle, kun
Eila Ollikainen
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Savolaisten
kaskimaiden
leipäviljat
ruis ja ohra

leikkuunaika jo käsillä. Sirppihallan vaara oli kuitenkin olemassa niin kauan, kuin
jyvä oli pehmeä. Riihessä sellaiset jyvät
kutistuivat. Hehtoon niitä meni paljon
enemmän kuin täysin tuleentuneita jyviä.
Emännät kuitenkin väittivät, että vihantana leikattu vilja oli jauhettaessa ja
leivottaessa hyvin karttuisaa. Satoisinta
rukiin sanottiin olevan silloin, kun siitä
leikattaessa hiukan karisee peltoon, silloin, kun se ”siemenensä varistaa”.
Valmis ruis oli leikattava nopeasti. Se

S

e alue, jolta suomalainen talonpoika
vielä 1500-luvulla ja myöhemminkin
hankki elatuksensa, oli monin verroin
laajempi kuin nykyisin. Kotipellot, lähiniityt ja karjanlaitumet metsämaineen olivat muodostuneet hänen yksinomaiseksi
elinalueeksi. Myös kalastus kotirannoilta
laajemmille vesille muodostui pyynniksi,
joka kartutti vuosimittaista ruokataloutta.
Talonpojat olivat kalastajia yhtähyvin
kuin maanviljelijöitä. Erityisesti sisämaan
järvissä liikkuva kutukala määräsi suurelta osalta heidän elämänrytminsä. Savolaisista kalaruuista tulee tietysti mieleen ensimmäisenä kalakukko.
Lauantai-iltana saunasta palattaessa
syntyi oikeanlainen tunnelma, kun ovella
vastaan lehahti makoisa kalakukon tuoksu. Se oli sunnuntaita jo heti alkuun. Ruokailun lopuksi jäljelle jäivät vain kukonliisteet, jotka nautittiin pyhäaamuna vellin
kanssa. Kalakukosta tuttua tapaa yhdistää
kalaa ja lihaa käytettiin monissa muissakin ruokalajeissa. Pyrkimyksenä lienee
ollut jatkaa niukkoja lihavarastoja kalaa
käyttämällä.

Ruis oli valtavilja kaskissa
Suomessa ruis on ollut valtavilja. ItäSuomessa sen viljely oli keskittynyt kaskiin, sillä ruis oli ennen kaikkea tulenmaan
vilja. Sitä kutsuttiin myös nimellä ”korpiruis”. Ohra sitä vastoin oli muokatun ja
lannoitetun vilja. Vanha maanmuokkausohje ilmaisee tämän sanoin: ”Ohralle kuin
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oli myös huolellisesti pellolla suojattava.
Lyhteet pystytettiin siisteiksi kuhilaiksi.
Ne suojattiin lujasti sidotuilla hattulyhteillä, sillä ruis oli herkkää itämään tähkässäkin ja vilja suorastaan ”imeltui”. Hattulyhdettä hajoitettiin koko kuhilaan peitoksi.
Aune Räsänen, Vehmersalmi
Lähteet: Kustaa Vilkuna: Isien työt I, Veden
ja maan vilja, Otava 1943, Hongiston kotikirjasto, Bertta Räsänen: Savolainen keittokirja 1978,
toimittanut Eila Ollikainen.

Savolaesuuven vilosohvia
O
Kaskeen kylvö oli siitä erikoista, että
samaan tulenmaahan voitiin samalla
kertaa kylvää touko- ja syysvilja. Itäsuomalainen kaskikylväjä työssään. Kylvöastiana käytettiin parin kapan vetoista
tuohikopsaa. Kuva Eino Mäkinen, Isien
työt teoksesta.
sija sairaalle, rukiille kuin juopuneelle.”
Tosin Savossa ohraa on viljelty kaskissakin. Tämä tulenmaan ohra on lyhyttähkäistä, pitkävihneistä, mutta hyvin
teräisää. Olki tulee kuivassa porokossa lyhyt ja kuikeroinen. Jyvä sensijaan jauhettaessa on hyvin karskuva. Tärkein ero oli
kuitenkin siinä, että ensimmäisen vuoden
kaskiviljassa ei ollut rikkaruohon siemeniä, joten siemen oli puhdasta. Saman tehtävän nykyisin hoitavat hyvät tuulettimet
monine seuloineen.

Kypsä jyvä katkeaa
Valmis kaskiruis oli leikattava nopeasti.
Isäntä tutki rukiintähkää saadakseen tietää, joko voitiin aloittaa sirpillä leikkuun.
Jos jyvä taittaessa raikkaasti katkesi, oli

ekeen kunnon savolaenen toemii savolaesen
immeesen, savonmuan kielen
ja kulttuurin, Savon luonnon
ja teollisuuven ja ylleensä inihimillisen savolaesuuven hyväks mualimanlaajuisia korkeita morraalisia ja eettisiä
arvoja kunniottaen, sellaesia
kuten inihimillisyys, kaaneus,
hyvvyys, lempeys ja rakkaus ja
avvoimuus tiellä Savon syvämmessä ja siellä kaikkialla mualimassa ja
miäräysten mukkaan. Savolaen synnynnäisesti löytää ja korostaa toesten ihmmiisten hyviä ominaesuuksia.
Savolaeseks voe julistaatua jokkaenen syntymäperräenen savolaenen taekka savolaeseen ajattelutappaan soveltuva, kehittyvä immeenen joko virallisesti
ilimottaatumalla savolaesen toemikunnnan piällysmieshallitukselle tai liittymällä savolaesen ajattelutavan vualijaks
ja kannattajaks joko julikisella essiintymisellä taekka mielessään hyväksytyllä
savolaesuuteen sammaistumisella.
Jokkaesella virallisesti savolaeseks
ilimottaatuujalla ja savolaesuuteen

sammastuneella on samanarvoenen oekeus kättee arvonimenään Savolaenen ja sukunimen
liitteenä nen-piätettä. Tästä
arvonimen käättötavasta ja oekeevesta savolaenen piällysmieshallitus antaa pyyvettäessä
Savolaesen arvonimen aateliaan merkinnästä virallisen totistuksen. Totistus oekeettaa ja
velevottaa Savolaesen sissäestämään sen mualimanlaajuusen
arvostuksen mikä aena on sisältynyt savolaesuuteen.
Näellä mualimanlaajusilla ajatuksilla
julistamme savolaesuuven itsenäeseksi
elämänmuotoksi ja ajattelutavaksi sillä:
Itsenäenen savolaesuus on alueellisesti rajottamaton, polliittisesti riippumaton ja uskonnoesta vappaa.
Savolaenen on hummaani immeenen, joka välittää ympäristöstään, muista immeesistä ja itestään. Naattii tästä
hetkestä, muistaa historiansa ja arvostaa
tulleevaesuutta.
Erkki Vepsäläinen,
vaeltava runoilija
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Kuolleita:

Kouluneuvos Anneli Koponen
Kouluneuvos, FL Helka Anneli Koponen o.s Lyytikäinen
kuoli 21.4. Suonenjoella.
Hän
oli
syntynyt
1.3.1930
Kuopiossa.
Kansakoulun opettajaksi
valmistuttuaan hän toimi
opettajana Leppävirralla,
Paltamossa ja Kuopiossa ja jatkoi perheen perustamisen ja työn ohella
opintoja ensin filosofian
maisteriksi ja lisensiaatiksi. Opettajana hän työskenteli Minna Canthin yhteiskoulussa,
Pohjois-Savon opistossa rehtorina kahdeksan vuotta ja sekä Joensuun yliopiston opettajankoulutuksessa lehtorina ja
vararehtorina. Kouluneuvoksen arvon
hän sai v. 2004.
Hänellä oli luottamustehtäviä mm.
Kuopion seurakuntayhtymässä, Suomen kansanopistoyhdistyksessä, Poh-

jois-Savon
Nuorisoseurojen
Liiton piirissä ja SPR:n
Kuopion osastossa.
Kalevalaisten Naisten
toiminnassa hän kävi läpi
järjestön kaikki tasot,
ensin Kuopion yhdistyksen puheenjohtajana, KNL:n hallituksen
jäsenenä ja lopuksi kuusi
vuotta liiton puheenjohtajana. Kansanperinteen asiantuntijana selkeäsanainen
Anneli Koponen oli kysytty
esiintyjä erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa.
Goethen runous ja Kalevala olivat
hänelle suuria rakkauksia, joista tekemistään julkaisuista mainittakoon
Goethe-käännöksiä käsittelevä (1986),
runovalikoima Iloa ikirunojen (1995)
ja kuvataiteeseen yhdistävä Kalevalan
naiset (2003).

Kotiseutuneuvos Anna Tuovinen
Kotiseutuneuvos, FL Anna
Hildur Tuovinen os. Parvi
kuoli 17.4. 2015. Hän oli
syntynyt 23.2.1921.
Anna Tuovinen tunnettiin monipuolisena vaikuttajana Maaningalla.
Hän tuki taloudellisesti
kotipitäjänsä
kulttuurihankkeita, kuten v. 1999
Savon kielen seuran hankkiman kreivi Johan Henrik
Tawastin pronssipatsaan pys-
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tyttämistä Maaningan kunnantoimiston puistoon sekä v. 2002
jälkeläisten
pystyttämää
Tawast –Schmidt –suvun
muistomerkkiä Maaningan hautausmaalle.
Kotiseutuneuvoksen
arvonimi hänelle myönnettiin v. 2000.

K

Keleperi on poessa

irjailija Aarno Kellberg (1932
– 2015) oli Savon kielen
seuran perustajia ja sen pitkäaikainen varapuheenjohtaja.
Isot saappaat jäivät
tyhjäksi. Mietin, miten
Aarno jos olisi mukana, aloittaisi tämän tilaisuuden. Uskon, että hän
kertoisi juttuja. Vaikkapa
Juhani Ahon isän Theodor
Brofeldtin saanoilla. Muistan, kuinka pari kymmentä
vuotta sitten eräillä Aho-päivillä Aarno luki Kustaa Aadolfin
kirkossa ”Ukko Ruuhveltin” pitämän
saarnan savon murteella. Koska saarnat
tuolloin olivat pitkiä, yli tunnin mittaisia,
miesten päät alkoivat nyökähdellä, päät
rupesivat ”pilkkimään”. Kun Ukko-Ruuhveltti huomasi tämän, hän saattoi sanoa:
Elekee työ emännät hoastella niin kovalla
eänellä, että miehet soavat raahassa nukkua.
Kyläkauppiaan poikana Aarno oli pikkupojasta alkaen kuunnellut ukkojen juttuja Keleperin kaupassa. Keleperin kaupan ulkopuolella oli mainos: Meillä ei
kiskota munista! Aarno tiesi, mistä, miten
ja miksi savolainen huumori jyrsäsöö. Olihan Aarnon Paavo-ukki Iisalmen pappilan
työmies ja Juhani Ahon tuttu.
Puhujana Aarno oli lyömätön: parin
vuosikymmenen ajan hän oli Ylä-Savon
suosituin puhuja. Muutamia vuosia sitten
Aarno jutusteli lapsille ukkina Mansikkaniemellä – aitan rappusilla Maakuntajuhlien aikana. Samoja Ukin juttuja esitettiin
myös televisiossa. Aarno saattoi kysyä,
mikä ero on siinä kun pohjalainen ja savolainen kehuu itseään. Vastaus: pohjalainen
on tosissaan.
Aarno palasi perheineen syntymäkun-

taansa Iisalmeen 1977 peruskoulun
opettajaksi – oltuaan pari kymmentä vuotta Ruotsinpyhtäällä - aluksi Siikalahden
koululle, sittemmin Kangaslammille. Uusi koti rakennettiin lapsuudenkodin
savusaunan paikalle, Kustaa Aadolfin kirkon viereen. Tätä vaihetta Aarno
kuvaa romaanissaan Pesänrakentajat (1992). Aarno oli
palannut juurilleen Iisalmeen.
Aarnolla ja minulla oli lukuisia yhteisiä asioita. Molemmat
olimme opettajia ja molemmilla oli
aviopuolisona evakko - karjalainen, Pirkko ja Raija – opettajia hekin.
Aarno oli perustanut Panun, Ylä-Savon
kirjallisen yhdistyksen, jonka ensimmäinen puheenjohtaja hän oli. Seuran näkyvin toimintamuoto oli Aho-päivät. Aarnon
perusajatus oli kaikkien Ylä-Savon kuntien yhteistoiminta kulttuurin alalla. Niinpä
”aho” kirjoitettiin pienellä alkukirjaimella, ettei keskityttäisi vain Juhani Ahoon.
Alkuvuosien Aho-päiviä vietettiin
useimmissa Ylä-Savon pitäjissä. Osanottajien lukumäärä ylitti 10.000 henkeä.
Aarnolle annettiin Panun myöntämä Köyhän nauris -tunnustuspalkinto Aho-päivien yhteydessä.
Toinen yhteinen harrastus oli Savon kielen seura. Seuran ulospäin suuntautunut
muoto oli ja on Savon kielen ja murteella
puhumisen mestaruuskilpailu. Muistan,
kuinka Aarno pysäytti Pajero-autonsa kotini pihaan lukuisia kertoja ja yhdessä läksimme köröttelemään kohti Kuopiota.
Kolmas yhteinen harrastus oli läänin
taidetoimikunta. Siinä tehtävässä olimme
jakamassa valtion rahaa erilaisiin kulttuurikohteisiin. Minä olin jäsenenä, kun
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Aarno toimi kirjallisuuden läänintaiteilijana. Matkoja tehtiin taas yhdessä. Myöhemmin Aarnosta tuli taidetoimikunnan
jäsen – myöhemmin Pirkko-puoliso sai
tämän paikan. Pirkon ja Aarnon yhteinen
harrastus oli taidemaalaus. Lukuisat ovat
matkat, joita teimme yhdessä eri Kuopion
läänin pitäjiin tapaamaan paikallisia kulttuurivaikuttajia.
Olipa neljäskin yhteinen harrastus:
Helsinkiläinen Ylä-Savon seura antoi
niin Aarnolle kuin minullekin Ylä-Savon
piällysmiehen arvonimen. Samoin meillä
molemmilla on myös kotiseutuneuvoksen
arvonimi.
Aarno sai valtion kirjallisuuspalkinnon v. 1976, Maakuntakirjailija-mitalin
v. 1994 ja maakuntavaltuuston nimeämä
Maakunnan maineteko -palkinto v. 2003.
Perusteluina: erittäin laaja ja monipuolinen kulttuurivaikuttaja, joka on elämäntyössään osoittanut poikkeuksellista lahjakkuutta ja monipuolisuutta, erityisesti
Pohjois-Savon historian ja nykyisyyden
kuvaajana ja tunnetuksi tekijänä. Aarno
nimettiin Suomen Kirjailijaliiton kunniajäseneksi.
Metsästys, kalastus ja luonnossa kulkeminen olivat Aarnolle elämisen ehtoja. Nähtiinpä Aarno Talaskankaallakin
metsämatineassa kesällä 1989 – lehdessä
oli juttu kuvan kera. Kirkkoherra Heikki
Riihijärvi oli Aarnon ”sielun veli”, josta
Aarno teki 1994 Mies ja pappi -kirjan.
Wikipediassa on lueteltu 40 Aarnon tekemää teosta: kymmenkunta radiokuunnelmaa ja peruskoulun oppikirjoja. Nuorten romaaneista Aarno itse arvosti eniten
Koljonvirran sissit –nuorten romaania
(1966), josta on otettu kuusi painosta.
TV-elokuva Lauri Leskisestä, kutsumusopettajasta, käsitti neljä osaa; näytelmistä
tunnetuin lienee Keisarin Iisalmi. Olvi kaparee ja Ponsse kuuluvat paikallishistoriaan.
Pielaveden ja Pyhäjärven kesäteattereissa esitettiin Aarnon tekemiä näytel-
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miä. Järeitä romaaneja on kolme: Jos kielin voisi kertoa, Kansa kaikki kärsinyt ja
Onnehensa tyytynyt.
Kaskukokoelma Iliman aekojaan Iisalamesta (1986) on riemastuttanut muitakin kuin vain savolaisia. Arno osallistui
niin moneen kulttuurihankkeeseen, että
niitä kaikkia on mahdotonta luetella. Hän
on kelpo Ukko-Ruuhveltin ja Juhani Ahon
työn jatkaja.
Keleperi on poissa, mutta mitä hän sanoisi meille taivaanportilta? ”Elekee työ
itkee turhaan: teällä taevaassa on aeka
keppee olla”. (Ukko-Ruuhvelttia mukaillen).
Leo Puurunen

Kevätkuhinoeta

Kyllä viikon vaehteessa mänöjä riittää,
kuvvuan kelit se vähännii sallii.
Pilikkiporukat varsinnii pakkaesta kiittää,
suap paksua jiätä porata entisee mallii.
Ee sualii paljous syynä oo tähän,
pikemminnii seo kilipaelu asettama into.
Suap liikkeelle immeeset paljo tae vähä,
eekä issias vaevoo, on kova jokkaese kunto.
Mut sammaakastii kuuluu tuo kulttuurväek,
nehä lukkoo, laasuu, ja kilivan laalaavattii.
Savonmurre, - tuaeskerran se parraasa näek,
ku Hannakaesa, tulukiht sitä oekeesee tahtii.
Ravikilipaelut, tavallaa ne ukkoe juhloo on,
mut kyllä emännättii, ottaavat ossoo niihe.
jos hyvin sattuu, meejä ruuna oes voettamaton,
rieha alakaa,- silikkihuiviisa pyihkii hien siihe.
Mut hikistä hommoo tuo kilipahiihtokii on,
suap reenata ja rehkiä, kypsyy mies sekä naene.
Ja ku kilivantakkee, latu ku on iha loputon,
mualii piäsöö, lumelle rojahtaa, mut ee mää maene
Lapssaanat, nii vanaha ja tärkee tappaas on,
se on juhla ku sukkuu uus jäsen tulloo.
Silloen miniäkkii suap kehuja kuulla,- ee muulon,
arentullen, elämä selekiityy,suap vaavan suuhun
tissiä sulloo.
Yks. Lyytinen

Savosta sain ilolle kasvumuan
J

oskus joutuu ihmettelemään miten
pitkään lapsuuden ”äetinkielj”
pysyy toismurteisessakin ympäristössä niin elävänä, että sitä rohkenee
käyttää kaunokirjallisesti.
Iisalmessa syntynyt Valde Aho,
79 on elänyt pohjoisessa aikuisikänsä, niistä viimeiset vuosikymmenet
Tornionlaaksossa Karungissa. Sonkajärveltä perhe muutti pohjoiseen ja
joutui kokemaan Lapin sodan koettelemukset kuten paon Ruotsin puolelle. Isä teki töitä savotoilla, äiti hoiti
Savon murre elää pohjoisen kuvaajan Valde
lapsia ja lehmiä mökkipahasessa.
Aikuisiällä hän teki töitä teollisuu- Ahon teksteissä.
dessa ja kehitysvammaisten ohjaajana. aihepiirissä hän palaa lapsuutensa asuinKehitysvammaisten kanssa pitää olla tun- sijoille: Kalaukon tarinoita, Hongan koteissaan aito, ja sen kokemuksen rohkaise- lokuttelijat sekä Käet ja mehtälinnut.
mana hän rupesi kirjoittamaan runoja ja
tarinoita.
Eila Ollikainen
Lapsuusympäristö oli juurruttanut mieleen tunturien hiljaisuuden ja ymmärrykSavo synnyinseutu
sen luonnon rikkaudesta mitä hän kirjoittajana pitää arvokkaimpana aarteenaan.
Ei Savo synnyinseutu unohdu milloinkaan,
Alkuun hän tarjosi kirjoituksia kaupalmuistoissa jälleen palaan lapsuuden maiselisille kustantajille – turhaan! Sisuunnutmaan.
tuaan hän rupesi tekemään kirjansa itse,
Vaaraiset mäkipellot tiet soukat mutkikkaat
omatekoiseksi sitomista myöten missä
kukkivat kissankellot tien reunaa koristaa.
digitekniikka ja omat tyttäret ovat olleet
apuna.
Rannalla kotijärven käkeä kuuntelen,
Valde Aho on osannut ottaa avuksi nysaaresta tuolta kuulen heläyttää peipponen.
Kuultava kesäaamu pensaikko kahajaa,
kyajan mahdollisuudet nettimarkkinointia
astelee kalaukko verkkojaan kokemaan.
myöten. Leikkisästi hänen hänen tuotantoaan on joskus sanottu ”yhden miehen kirPerässä ukon eukko kävellä töpittää
jatehtaaksi”.
ukolla käyrä piippu hampaissa käryää.
1990-luvulta lähtien kirjaluettelo on piJo nousee kalaverkko hopea kimaltaa,
dentynyt tasaista tahtia. Valde Aho on
«Voe tokkii, voe nyt tokkii,
kirjoittanut ja julkaissut kolmisenkymmyö kukko paestetaan.»
  
mentä omakustanteista kirjaa ja lukenut
tekstejään äänitteille. Kiitosta on varsinKun akka iloissansa puhella parpattaa,
kin tullut lapsille suunnatusta satukirjasta,
harakka rantapuussa ratkeaa nauramaan.
Savosta sain myös minä ilolle kasvumaan,
jossa on tarinoita lappilaisesta aihepiiristä.
iloa tahdon jakaa murheet pois karkottaa.
Viime vuosien tuotantoa ovat savonmurteiset runo- ja pakinakirjat. Niiden
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Saksittuja

Kokosi:

Marja-Riitta Saastamoinen
Stadin slangiin liittyvä adressi luovutettiin
Etymologista slangisanakirjaa vaativa
adressi luovutettiin perjantai-iltana yllättäen Helsingin yliopiston vararehtori Ulla-Maija Forsbergille helsinkiläisravintolassa, jossa Suomalais-Ugrilainen Seura
oli illastamassa. Mukana olivat slangia
tuotannossaan käyttävät Tuomari Nurmio ja Paleface.
(HS 19.4.2015)
Nyt on nähty, mitä hyötyä kuutta kieltä
puhuvasta pääministeristä on ollut Suomen kansalle. Kyllä samaan katastrofiin
pystyy kuka tahansa seuraavakin pääministeri, vaikka ei puhuisi kuin neljää kieltä
- suomee ja savvoo, hiljaa ja kovvoo.
Nimimerkki Pääpaino asioiden hoitoon
(AL 17.4.2015)
Jos Jyrki Katainen johti kakarahallitusta, niin nyt Suomen hallitusta johtaa
ensimmäisen kerran teini.
(Matti Pitko, AL 28.2.2015)
Stubb on silti näpertelijä Erkki Liikaseen verrattuna. Savon sulttaani sai
Teiniliiton nurin, rahaministerinä Suomen melkein konkurssiin, oli maanpaossa Brysselissä kymmenen vuotta ja palasi
Suomeen, kun kukaan ei enää muistanut
hänen nerouttaan.
Niinpä Tarja Halonen nimitti Ekin
Suomen Pankin pääjohtajaksi.
(Matti Pitko, AL 28.2.2015)
ARVOSANA: Jyrki Kataisen sixpack
sai lopulta myönteisen päästötodistuksen.
Vihreä ajattelija Osmo Soininvaara summasi, ettei hallitus sinänsä tehnyt mitään
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järin typerää.

(Olli Helen, AL 2.3.2015)

Paavo on Suomen ainoa kuninkaallinen. Hän juureutuu sekä keisari Kaarle
Suuresta että Pipin Pienestä. Suvusta
löytyy myös Ruuna Reipas Savon Varpaisjärveltä.
Ruuna Reipas on kruunattu ravikuninkaaksi samana päivänä kuin Kaarle
Kustaa kuninkaaksi. Ruuna Reipas olisi
sopinut istumaan Alex Stubbin viereen.
Rasvaprosentti olisi ollut sama.
(Matti Pitko, AL 7.3.2015)
URHEILU: Tapparan kolmannen perättäisen hopean jälkeen tuli mieleen Paavo Väyrynen, joka kysyi Seppo Kääriäiseltä saunassa, että ”Sanopas Seppo, kun
vaimosi on lääkäri, että voiko v-tukseen
kuolla?” Tappara taisteli kuin Suomi talvisodassa, ja neljäs kerta toden sanoo.
(Matti Pitko, AL 27.5.2014)
Lasse Lehtinen kertoi Sipilän tarinan
Uskottu mies –romaanissaan jo 33 vuotta sitten. Lehtisen tarinassa tuntematon
kauppateknikko Alvar Miettinen nousi
hetkessä tasavallan huipulle.
Ensin Alvar Miettinen valittiin työsuojeluvaltuutetuksi ja sitten pääluottamusmieheksi. Pian hän esiintyi iltapäivälehden lööpeissa lakkokenraalina.
Alvarin salainen ase oli savolaisen sutki Topi Hurskainen, jonka ohjein Alvarista
tuli lopulta pääministeri ja presidentti.
Eikä Alvar sanonut koko uransa aikana
muuta kuin sen, ettei tiennyt mistään mitään. Ja kansa rakasti Alvarin rehellisyyttä
kuten Sipilää nyt.
(Matti Pitko, AL 16.5.2015)
Kuoleva kortteli vai viihtyisä ostosmiljöö?
Kuopion kävelykeskusta on valmis.
Voiko Tampere oppia pienen kaupungin
kokemuksista? Kuopiossa rakennusaika

tappoi yrityksiä, mutta tulevasta kesästä
terasseineen odotetaan paljon. Tampereen
keskustan saippuakauppias kituu nyt kokeiluvaiheen lamassa.
(AL 22.2.2104)
Kanttilan eli kirjailija Minna Canthin
koti- ja liiketalon kohtalo Kuopiossa saattaa vihdoin nytkähtää eteenpäin.
Kirjailija Veijo Baltzar on ostamassa
Kanttilaa rakennusyhtiö NCC:lta.
(HS 20.2.2015)
Juice Leskisestä kertova Lasilliset
Juicea –musiikkinäytelmä sai eilen ensiiltansa uudessa tamperelaisessa teatteri
Statessa Leskisen syntymän 65-vuotispäivän kunniaksi.
(IL 20.2.2015)
Väsyneen Juicen keikalla
Otto Kanerva on rakentanut vanhenevan ja sairaan Juicen hahmon kunnioitettavan huolella.
Lasilliset Juicea oli hallitussa vakavuudessaan myönteinen yllätys, mutta saattaa
olla, että joku Juicen iloista hittikimaraa
odottava katsoja myös pettyy.
(Erik Ahonen, AL 21.2.2015)
Juice Leskisen elämästä filmataan Suomessa nyt kahteen otteeseen, kahden eri
tuotantoyhtiön toimesta, Solar Films ja
Yellow Filmi.
(IL 20.2.2015)
Eiköhän suuren taiteilijan Juice Leskisen voisi jättää rauhaan. Milloin ollaan tekemässä teatteria, milloin tribuuttilevyjä,
milloin muisteloiltoja ja nyt suunnitellaan
elokuvaa. Rahastuksen makua. Laulut puhukoot puolestaan.
(Nimimerkki Anna miehen
murjottaa, AL 22.2.2015)
ETEENPÄIN: Falunin viikko todisti,
että olemme yhä urheilijakansaa. Char-

lotte Kallan mummo on yläsavolainen ja
Sebastian Vettel osti kesämökin Joutsasta.
(Olli Helen, AL 2.3.2015)
YLE on aloittanut karjalankieliset radiouutiset. Yle uudizet karjalakse kuullaan
Pohjois-Karjalan Radiossa perjantaisin
klo 13.45. Lähetys uusitaan samana päivänä klo 17.45.Lähetyksen kesto on noin
neljä minuuttia.
(HS 28.2.2015)
NETTILÄÄKÄRI: Aina ei potilaasta
pysty heti sanomaan, onko hänellä Alzheimer vai onko hän vain savolainen.
(Matti Pitko, AL 9.3.2015)
HILJAINEN VIIKKO: Sukkasunnuntai, malkamaanantai, tikkutiistai, kellokeskiviikko, kiirotorstai, pitkäperjantai,
lankalauantai. Näitä nimityksiä on Kustaa
Vilkunan Vuotuisen ajantiedon mukaan
käytetty Savossa.
(AL 30.3.2015)
ta

Valtakunnan valepukki tulee Vaasas-

Vaasalainen Teemu Kettula on valehtelun uusi suomenmestari. Valehtelun
SM-kisat järjestettiin maaliskuun viimeisenä viikonloppuna Kortesjärven Ylikylän
Nuorisoseuralla.
(AL 1.4.2015)
Bussillinen karheakätisiä keski-ikäisiä
naisia täyttää Frankfurtin lentokentällä
olevan lentokoneen lähteäkseen ”pikalomalle” Caprin saarelle. He ovat siivoojattaria, jotka ovat saaneet matkan työnantajaltaan palkkioksi siitä, että he ovat
pysyneet samassa työpaikassa vähintään
puoli vuotta.
(HS 50 vuotta sitten maanantaina 29.3.1965)
(KUVA) Jekku, Hellraiser´s Nico, 2, on
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nimitetty Vantaan Energian kaukolämpökoiraksi. Saksanpaimenkoira Jekun tehtäväalueisiin kuuluu kaukolämpöputken
nuuhkinta mahdollisten putkivuotojen
paikallistamiseksi, jotta ne voidaan nopeasti korjata.
(HS, Nimityksiä 29.3.2015)

noin kummallinen voi olla kuin Krista
Kososen sketsihahmo! Paitsi jos se puhuu rumia. Sitten se on Aku Hirviniemen
sketsihahmo.
(Pikkutakki, IL 25.4.2015)

Englanninkielisille tuottaa suuria vaikeuksia lausua lyhyt, hyväntahtoinen toivotus suomeksi.
Esimerkkejä ulkomaalaisille vaikeista
sanoista ja lauseista:
1.Hyvää yötä / hyvää työpäivää
2.Terveyskeskuksessa
3.Itäkeskuksessa
4.Mato-matto, kusi-kuusi, vesa-vessa
5.Kengät, kuningas, Helsingissä
6.Purskuttaa
7.Korskea
8.Hieno kielo
9.Hän juoksi jäätelöä syöden.
(Heini Särkkä, IL 27.2.2015)

Savolaisen viäräleuan Samuli Väänäsen harmiksi vitseistä on tullut katoavaa
kansanperinnettä.
-Olen aina tiennyt, että haluan tehdä
jotain musiikin parissa. Olen soitellut lukuisissa bändeissä, ja kuten klisee menee,
kun epäonnistuu muusikkona, pitää ryhtyä
toimittajaksi, Väänänen vitsailee.
Musiikin lisäksi Väänäsen sydäntä lähellä on aina ollut huumori, erityisesti
puujalkavitsailu.
-Olen Savosta, josta tunnetusti tulee
viäräleukoja. Puujalkavitsailussa kiehtoo
hölmö, absurdi aspekti. Siinä ei tarvitse
olla hirveästi järkeä.
(IL 29.4.2015)

Savolaisesta maalaispojasta ylirabbiiniksi
Ylirabbiini Simon Livson, 32, kättelee
toimittajaa Helsingin synagogan käytävällä. Päässä on kipa, mutta jaloissa on farkut.
Livsonin tausta suomenjuutalaiseksi on muutenkin poikkeuksellinen. Kun
valtaosa tästänoin 1500 suomalaisen vähemmistöstä on asettunut kaupunkeihin,
hänen perheensä viljeli maata 300 asukkaan Korpijärven kylässä Pohjois-Savon
Varpaisjärvellä.
Rabbiksi hän opiskeli neljä vuotta Israelissa ja kaksi vuotta New Yorkissa.
Kulkee kumisaappaissa, juo viinaa suoraan pullon suusta, puhuu murretta ja asioi
Stockmannin sijaan Tokmannilla. Mikä se
on? Savossa sanottaisiin, että tavallinen
immeinen.
Mutta jos helsinkiläisiltä pintajulkkiksilta kysyy, vastaus on erilainen. Eihän
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ja

Keikkabussin parhaat musavitsit –kir-

Tuoreessa Avussa 20/2015 kirjailija
Anna-Leena Härkönen kertoo kolumnissa melontaretkestään.
Pilkkopimeässä luolassa, kiviä ja toisia
melojia väistellessä , ensikertalaisen melojan pinna katkesi. Onneksi viereisessä
kanootissa meloskeli savolaisia.
”Viereisen kanootin savolaisia nauratti. Oli muuten rauhoittavaa kuulla savon
murretta keskellä pelottavia olosuhteita.
Savon murre pitäisi julistaa maailman rauhaa edistäväksi murteeksi.”
Kansanedustajantyöt jättänyt savitaipalelainen Reijo Tossavainen lentää talveksi Teneriffalle. Siellä hänellä on talo ja
”sen verran banaanipuita, että savolainen
voi kutsua itseään banaaninviljelijäksi”.
(SK 18/2015)
Jo on aikoihin eletty. Tähän mennessä
suvaitsemattomia ovat olleet ne, jotka ei-

vät ole samaa mieltä kuin suvaitsevat. Suvaitsevien heimolla on ihmeellinen kyky
olla aina oikeassa. Sen jäsenet ovat paaluttaneet itselleen keskustelun maahanmuutosta, rasismista ja suvaitsevaisuudesta.
Tällä Suomen uusimmalla heimolla on
omat erityispiirteensä kuten savolaisilla,
hämäläisillä tai karjalaisilla. Suvaitsevaiset erottuvat vähäpuheisista hämäläisistä, kieroista savolaisista tai suupalteista
karjalaisista siten, että heillä on pitkä
etusormi, jota he syyttävästi heiluttelevat
toisenlaisia mielipiteitä esittäville. Jos
sormenheristely ei tehoa, otetaan käyttöön
kovemmat keinot eli tuttu rimpsu sanoja,
joka alkaa tutuksi tulleella termillä ”rasistit”.
(Juha Karvonen, AL 15.5.2015)
Seinäjoen torilla oli pariskunta valokkia
myymäs. Kauppa kävi ja ostajat ihmettelivät runsasta satoa.
-Oli niin hyvä paikka, jottei astiatkaa
piisannu. Ukko sitte riisu alushousunsa ja
noukittihin neki täytehen.
Kaupankäynti loppu ku seinähän.
(Ykköset 22/2014, Eteläpohjalaisesta vitsikirjasta)
(Valokki =suomuurain)
SUKU: Kruununprinsessa Victorian
Daniel-siipan suomalaiset juuret on tiedetty kauan ja Carl Philipin Sofia-morsian paljastui savolaiseksi. Suomalainen
pärjää maailmalla, jos ymmärsi lähteä ennen Sipilän hallituskautta.
(Olli Helen, AL 8.6.2015)
LAUANTAINA: Carl Philipin häät
Oih, taas on kuninkaallisten ystäville
harvinaista herkkua tarjolla. Tällä kertaa
alttarille astelee Ruotsin prinssi Carl Philip morsioineen. Suomalaisillakin on aihetta juhlaan – nakukuvillaan mediamyrskyn nostattanut morsian Sofia Hellqvist on
huhujen mukaan savolaista sukua.
(Pinja Päivinen, AL 8.6.2015)

Vatuloija-tupeloijatunaroija-tursija

E

räänä iltana isännän Jarmon kanssa mietittiin savolaisia sanontoja
ja niiden vanhakantaista merkitystä arkipäivän toimissa. Tuusniemellä, Riistavedellä ja Vehmersalmella monet
sananparret ja ilmaisut ovat edelleenkin lähes yhteneväisiä. Muodostamme
hyvin säilyneen murrealueen, jossa sanojaan ei tarvitse selittää.
Useimmiten puhuja ja kuulija kokevat yhteenkuuluvaisuutta ja mukavaa
tapaamista, tai siihen liittyy moite.
Vatuloija on aikaansaamaton, jolloin
jäädään asiasta jahkaamaan eikä tehtävä työ edisty, vaan polkee paikallaan
odottamassa aikaa tulevaa. Tällöin
sanotaan: ”Se mänj´vatuloimiseks’ ei
piästy alakuva pitemmälle.”
Vehmersalmella miesten keskuudessa tuttuja ovat sanonnat: tupeloija
ja turata. Keittiösanastoon ne tuskin
kuuluvat.
Tupeloija on usein ottanut määrätyn
työn vastaan, mutta ammattitaito ei ole
riittänyt saada työstä kunnollista. Esimerkiksi; jos veneentekijä lupaa tehdä
hyvän kalastusveneen hyvistä tarpeista
ja siitä tuleekin vuotava vene, sanotaan; ”Kylläpäs se tupeloi.” Lähes samaa tarkoittaa sana turata. Jos nyt vuotava vene pitäisi saada soutukuntoon,
sanotaan: ”Koetappas turata.”
Murteen sanastoa on myös sana:
tursia. Ennenkaikkea sillä tarkoitetaan
repeentyneen vaatteen harsimista tai
paikkaamista. Myös kalaverkkojen
korjaamista tällä ilmaisulla tarkoitettaneen.
Aune Räsänen,
Vehmersalmi

AAKUSTI 2/2015 39

Murretapahtumassa ääninäytteitä antoivat Savon Tuula Ollilan lisäksi Timo S. Vaskelainen Raumalta, Pasi Pieska Kolarista sekä Raija Saminien Etelä-Pohjanmaalta.

Ollila huasto savvoo Jaakko Juteini-seuran murretapahtumassa

Jaakko Juteini, suomalaisuusmies

E

räänä varhaisimmista Suomen kielen
isistä tunnettu Jaakko Juteini (17811855) syntyi Hattulassa maalaistalon lapseksi. Hän kävi koulua Hämeenlinnassa
ja myöhemmin Turun Akatemiassa, josta
ei kuitenkaan koskaan valmistunut. Köyhyys pakotti hänet opintojen ohella toimiminaan kotiopettajana.
Pappia hänestä ei alkuperäisistä suunnitelmista poiketen koskaan tullut omantunnon syistä. Juteini sai kuitenkin paikan Viipurin maistraatin sihteerinä, jossa
virassa hän toimi vuoteen 1840 ja ”wietti
senperästä loppu-ikänsä suomalaisen kirjallisuuden hyödyksi”, kuten hänen muistokirjoituksessaan on kerrottu.
Jaakko Juteini painatti ensimmäisen
suomalaisen kirjansa, nimeltä ”Kirjoituksia”, Turussa. Sitä ennen eli v. 1804 hän
oli painattanut Turun ruotsalaisiin sanomiin runonsa ”Mies on ollut, mies on
mennyt”. Tämä runo on kirjoitettu toisen
suomalaisuusmiehen Henrik Gabriel Porthanin muistolle.
Viipurissa hän toimitti yhden suomalaisen kirjan toisensa perään aina vuoteen
1827, jolloin häntä alettiin syyttää kirkon
vastaisista kirjoituksista sen virallista oppia vastaan ja hänen teoksensa ”Anteck-
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ningar af tankar i hwarjehanda ämnen
(Maineita kaikenlaisissa aineissa) tuomittiin julkisesti poltettavaksi Viipurin torilla. Ehkä juuri tämän tapauksensa myötä
lakastui hänen palava intonsa isänmaan
kirjallisuuden hyödyntämiseksi kirjain
toimittamisella.
Vuonna 1944 hän toimitti kuitenkin vielä teokset ”Lauseita” sekä ”Sananlaskun
koetuksia ja Runontähteitä”. Epäilemättä
tunnetuin Juteinin runoteksteistä on laulun
”Arvon mekin ansaitsemme” sanoitus.
Hänen arkkunsa kannelle oli hautajaisissa liitetty vainajan omat säkeet:
”Uni ja kuolema, weljekset wanhat,
Ehtivät alati awuksi meillen:
Uni on wirkistys wäsyvän warren,
Kuolema uudistus uupuvan hengen.”
Hattulassa, Juteinin kotipitäjässä, lepää punagraniittisella jalustalla Juteinin
pronssiin valettu rintakuva, pystytetty
1970. Hänen kotitalonsa Juutilan aitan
seinään on jo aiemmin kiinnitetty muistolaatta. Hänen hautansa Viipurin Ristimäen
hautausmaalla on tuhoutunut.

Murrepäivä 7.6.2015
Jaakko Juteini-seura järjesti Hattula-

viikon päätteeksi murretapahtuman, joka
oli lajissaan ensimmäinen. Tilaisuus pidettiin, missäpä muualla, kuin Juteini-salissa.
Iltapäivään oli kutsuttu murteenpuhujia eri murrealueilta. Paikalla oli edustus
Rauman giälestä, Kolarin murteesta, Etelä-Pohjanmaan murteesta ja Savon murteesta.
Rauman giälestä näytteen antoi Helsingin Rauman giälen seuran jubileerausmestar Jukka O Mattila, Kolarin murretta
edusti rehtori evp Pauli Pieskä, EteläPohjanmaan murteella tarinoi hattulalainen yrittäjä, eläkeläinen Raija Salminen
ja Savon murretta huasto Savon kielen
seuran vpj. Tuula Ollila sivupersoonansa
Tilta Tolosen hahmossa.
Tilaisuuden avauspuheenvuoron käytti
Jaakko Juteini-seuran puheenjohtaja Eero
Ojanen ja juontajana toimi varapuheenjohtaja Jukka O Mattila.
Kunkin murrealueen edustajan esityksen jälkeen Kotimaisten kielten laitoksen
tutkija prof. Pirkko Nuolijärvi esitelmöi
murteiden muuttumisesta. Hän muistutti,
että kieli tarvitsee lainoja elääkseen. Samalla myös vanhoja sanoja jää pois käytöstä ja ääntäminen muuntuu murrealuiden väestön sekoittuessa.
Murteiden levinneisyydestä hän totesi,
että itäisten murteiden murrealue on selkeästi laajin, ulottuen osin liki länsirannikolle asti. Jopa pääkaupunkiseudun stadin
slangisssa on merkkejä itäisen murrealueen vaikutuksesta. Summa summarum:
me savolaiset olemme hoitaneet siis kielileiviskämme paremmin kuin hyvin.
Päivä päättyi Jaakko Juteini-seuran
teettämään filmiin kirjailijan elämästä ja
vaikutuksesta suomalaiseen kirjallisuuteen.
Päivän annin perusteella on jo päätetty,
että murrepäivästä tullaan tekemään perinne, joka ensi vuonna jatkuu uusin eväin.
TUULA OLLILA

Tuula Ollila alias Tilta Tolonen savonmualta.

SKS:n Vuosikokous

S

avon kielen seura r.y. vuosikokous pidettiin 28.3.2015 Pohjois-Savon Liiton maakuntasalissa Sepänkatu 1 Kuopio,
mukana oli 16 jäsentä.
Avaussanoissaan puheenjohtaja Seppo
Kononen totesi murteiden saaneen viime
aikoina kuuluvuutta ja näkyvyyttä. Enää
virkamiehet ja papit eivät häpeä puhua
murteella. Kirjakieli on kirjoitettua kieltä,
murre antaa höysteen puheeseen.
Hallituksen erovuoroiset jäsenet Tuula
Ollila, Anna-Liisa Happonen ja Jari Känninen valittiin uudelleen ja uudeksi jäseneksi Raili Pursiainen Kuopiosta. Varajäsenistöön valittiin uutena Helga Ylönen
Suonenjoelta ja Veikko Huuskonen Kuopiosta.
Seppo Kononen ehdotteli savolaisuuden nimikkopäivän juhlimista ruotsinsuomalaisten 24.2. Gottlund-juhlan malliin.
Ainakin savolaisista merkkihenkilöistä
kautta aikojen voitaisiin koota luettelo.
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Kuavin
kiurukaasta
kotjseetuneovos

M

aaliskuun viimeisenä päivänä
liehuivat liput Kaavin palvelutalon
saloissa. Talon ruokasaliin oli kokoontunut runsaslukuinen joukko kutsuvieraita
juhlimaan uutta kotiseutuneuvosta, Seppo
Konosta, koko maakunnan tuntemaa Konoa. Tasavallan Presidentin myöntämä
arvonimi kunniakirjoineen luovutettiin
Kaavin kunnan järjestämässä tilaisuudessa kunnanjohtaja Ari Sopasen toimiessa
seremoniamestarina.
Arvonimi myönnettiin Konolle hänen
pitkäaikaisesta toiminnastaan kotiseutujärjestöissä mm. Pohjois-Savon Kotiseutuliitossa ja savolaisen kansanmusiikin
esilletuojana. Vuosi sitten Savon Kielen
Seura sai hänestä tehtäväänsä suurella
sydämellä omistautuvan puheenjohtajan.
Varsinaisessa leipätyössään Savon Sanomien toimittajana hän poikkeuksellisen
pitkään jatkuneella uralla puolusti kotimaakuntansa arvoja, jota työtä hän jatkaa
uupumatta vielä eläkepäivinäänkin. Lehtimiehen työstään hän on aiemmin saanut
mm. Bonnierin palkinnon. Kono, jos joku,
on arvonimensä ansainnut.

Koillis-Savon neuvokset Anna-Liisa Happonen ja Seppo Kononen.
Tilaisuudessa Konoa muistivat puhein
mm. kotikunta Kaavi, syntymäkotikunta Kiuruvesi, Savon Sanomat, PohjoisSavon Kotiseutuyhdistys, Pohjois-Savon
pelimannit ja Savon Kielen Seura.
Juhlan luonteelle sopivasta arvokkaasta musiikista vastasivat Riitta HämeenAnttila (viulu) ja Jorma Koponen (piano).
Tuula Ollila

Savon kieliseuran edustajat Tuula Ollila
ja Teuvo Laakkonen onnittelevat uutta
kotiseutuneuvosta.
Kaavin kunta
tervehtii: Vas.
kunnanjohtaja
Ari Sopanen,
valtuuston pj.
Pentti Laukkanen ja hall.
pj. Jorma
Räsänen.
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– Mitteepä teit kesälomalla?
– Ens’mäesen viikon alottelin joutenolloo, kaks viikkoo olin jouten
ja viimesen viikon lopettelin joutenolloo.
R.T. (PIEKSÄMÄKI)

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