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Tavataan torilla
kesällä klo 12
K

unnon sotamies Shvejkinsä lukeneet
muistavat, että sodan päätyttyä hän
sopi rehvit kavereitensa kanssa kantapaikkaansa ravintola Pikariin ”kesällä klo 18”.
Raittiusaatteen kannattajista tuo aikamääre
tuntuu ehkä kovin epämääräiseltä, mutta
kunnon kaljaveikolle Shvejkin puheessa ei
ole mitään ihmettelemistä: pitää vain muistaa pistäytyä kesäisessä Pikarissa joka ilta,
seitsemänä iltana viikossa.
Kuopion torilla on jo aika hiljaista kesällä klo 18, joten kelpo savolaista juttuseuraa kaipaavan on turha sopia tapaamista
siihen aikaan. Mutta tilanne korjaantuu
olennai-sesti, kun vaihtaa kellonajan
aamyhdeksään tai puolille päivin.
Ikimuistoisen perinteen mukaan ensimmäinen ukkokööri alkaa kokoontua marttojen kahvilan eteen heti klo kahdeksan
jälkeen, ja klo 12:n tuntumassa alkavat
pöydät täyttyä torin kaikissa muissakin kahvipaikoissa, joiden määrä on kiitettävästi
lisääntynyt viime vuosina. Savolaisissa on
vikansa, mutta maailmanparannuksessa me
olemme valtakunnan ehdottomia ykkösiä.
Ja jos ei aina maailma hyvillä puheilla parane, niin ainakin elämä tuntuu puhujista keveämmältä ja joskus suorastaan mukavalta.
Murretorilla tavataan Kuopion kaupungintalon edessä taas kolmen päivän ajan
heinäkuussa klo 12. Aikaa on varattu päivittäin puolitoista tuntia. Torstaina heinäkuun
21. päivänä aloitellaan, perjantaina jatketaan ja lauantaina puhutaan sitten lopullisesti suu puhtaaksi. Hyvillä mielin voi
torilta poistua lauantain kesämökille
saunomaan myös ruumiinsa puhtaaksi
maailman pölyistä.
Tämän kesän savolaistapaamisille antaa
erityistä lisämakua, että toiseksi maakuntalauluksi tullutta Kallavesj-laulua on
laulettu enemmän tai vähemmän suurella
tunteella tasan sata vuotta. Kuopiolais-

syntyisen sananikkarin Aaro J. Jalkasen
elämää ja merkitystä puntaroidaan vähän
siellä sun täällä, ja erityisen paikallaan
se on murretorilla. Savon kielen seurassa
olemme ajatelleet, ettei Kallavesj-laulu
mene pilalle, vaikka se lauletaan sadoin
kauloin jokaisena kolmena päivänä.
* * *
Jo nyt mielessä pyörivät myös vuoden
2017 murretorin päivät. Näin siksi, että
koko valtakunta on valjastettu miettimään,
miten kansakunta voisi parhaiten juhlistaa sadan vuoden iän saavuttavaa valtiollista itsenäisyyttä.
Kun savolaisille on annettu luontojaan
hyvät puhelahjat, niin luonnolista on tietysti
juhlistaa myös itsenäisyyttä sanan voimalla.
Vuoden 1917 itsenäisyyssenaatissa ei
tainnut olla juuri yhtään suoranaista maakunnan miestä, mutta sen sijaan itsenäisyyden ajan eduskunnassa on monikin
savolainen kansanedustaja ollut parantamassa tasavallan oloja mainioilla puheella
ja usein jopa ihan itellään savon murteella.
Itsenäisyyden ajan ensimmäisiltä
vuosikymmeniltä nousee mieleen ainakin
kolme mainiota murremestaria, kuopiolainen Ville Vainio, iisalmelainen Heikki
Kääriäinen ja leppävirtalainen Jahvetti
Kilpeläinen. Tunnetusti tehokas koululaitos on tehnyt sotien jälkeen kaikkensa
murteitten hävittämiseksi, mutta vielä
nykyisessä eduskunnassakin meillä on
edustajia, joiden savolaisuutta ei toinna
kenenkään epäillä. Seppo Kääriäinen ja
Pentti Oinonen ovat tästä malliesimerkkejä, ja Hannakaisa Heikkinenhän ei ole
vain Savon vaan koko maan murremestari.
Savon kielen seura ei ole sitoutunut
poliittisesti mihinkään tai kehenkään.
Mikä olisi kuitenkaan sen maukkaampaa kuin tarjota murretorin yleisölle
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itsenäisen Suomen kunniaksi maistiaisia
eduskunnan puhujapöntöstä tarjotuista
savolaisista puheherkuista, suunmakkeista. Eduskunnan pöytäkirjat lie kirjoitettu

yleissuomella, mutta ainahan ne voidaan
palauttaa aitoon ja alkuperäiseen asuunsa.
Jos ee ite osata, pannaan Rytkönen
töehin, jos muilta puhumisiltaan joutaa.
Seppo Kononen

Kallvesj inspiroi
naiset elokuvan tekoon
P
ari vuotta sitten savolaiset äänestivät
maakuntajärvestä. Eniten ehdotuksia
keräsi Heinäveteen Varistaipaleen kautta
päätyvä Juojärvi.
Onhan se kirkasvetinen ja kalaisa, mutta maakuntajärven titteli kuuluisi monen
mielestä Kallavedelle. Onhan Pohjois-Savon suurin järvi ja antanut nimensä koko
vesireitille.
Oma laulukin siitä on, Aaro Jalkasen
Kallavesj, Kallavesj, jonka sanat kuvaavat
heimon mielenlaatua jopa paremmin kuin
sotaisa Savolaisen laulu. Savolaisten kotiseutulauluksi sitä mainitaan.
Lisää nostetta tulee, nyt on valmistunut elokuva aidossa kotiseutuhengessä.
Maanpakolaisen laulu-Viisi lastua Kallaveden laineilta tekijöinä ovat kuopiolaislähtöinen käsikirjoittaja Marja Lampi ja
ohjaaja-kuvaaja Nadia Poyasnik, kotoisin
Pietarista. Kahden naisen työryhmän yksityisesti toteuttaman 50 minuutin filmin
ensiesitys oli 26.5. Kuvakukossa Kuopiossa.
Maanpakolaisen laulu lähtee liikkeelle
Kallavesj-laulun sanoittajan Aaro Johannes Jalkasen (1875-1960) elämänvaiheista, joista ainakin vanhempi polvi jotakin
muistaa, kerrattiinhan niitä muun muassa
Puijonsarven nenään 1980 pystytetyn
muistokiven laittamisen yhteydessä. Pankinjohtaja Pentti Tuovinen on niinikään
kertonut lehtikirjoituksissa ja esitelmissä
tämän merkittävän savolaisen vaikuttajan
elämästä.
Aaro Jalkanen oli juristi, diplomaatti,
pappikin ja seitsemää kieltä hallinnut kos-
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hänelle ja perheelleen tuli monivuotinen
asuinpaikka. Suomen valtion itsenäistyttyä hänen nimitettiin lähetystösihteeriksi
ja 1932-39 Suomen pääkonsuliksi Montrealiin Kanadaan hoitamaan amerikansuomalaisten asioita. Suomeen hän palasi
vasta sodan jälkeen.
Kallavesj-laulun synty tunnetaan. Aaro
Jalkanen kuuli 1916 siirtolaisten iltamissa
Fitchburgissa Massachusetissa virolaisen
Johannes Kappelin kansanrunoon säveltämän laulun koti-ikävästä Ŭksinda,
Ŭksinda. Laulu rupesi soimaan päässä
sillä seurauksella, että hän runoili siihen
uudet sanat ja lähetti kotimaahan muokattavaksi kuorolauluksi. Nopeasti siitä tuli
suosittu yhteis- ja yksinlaulu Suomessa ja
Amerikassa siirtolaisten keskuudessa. Erityisesti miehiä se tuntuu miellyttävän.
Aaro Jalkasen tilannetta ei voi läheskään verrata tämän päivän maanpakolaisen kohtaloon, mutta ehkä suomalaisten
kannattaisi kuulostella laulun syvintä sanomaa. Minkä pakolainen jättää taakseen
sitä hän ikuisesti kaipaa ”tokko suanen
koskaan ennee”, ja sille olisi annettava sijaa kotoutumisessa.

Lastuina laineilla
Marja Lampi ja Nadia Poyasnik elokuvan ensi-illassa.
mopoliitti, joka ei maailmalla unohtanut
kotiseutuaan. Tosin yhtä vaatimattomat
kuin laulussa hänen lähtökohtansa kotiseudulta eivät olleet.
Hän oli varakasta Jalkasen sukua, syntyi Rautalammilla, asui kouluvuodet Kuopiossa Rauhalahden kartanossa, valmistui
juristiksi, ehti toimia sanomalehtimiehenäkin. Olivat sortovuodet ja isänmaallisena miehenä hän kuului tsaarinvaltaa
vastustaneeseen Voima-Liittoon. Lakiasiaintoimistossa piiloteltiin Kuopioon saatuja aseita. Kapina-aikeiden paljastuttua
Aaro Jalkanen pakeni Amerikkaan, josta

Filmin loppuosan viisi tarinaa ovat nimensä mukaisesti kuin järven pintaan pudonneita lastuja, kuka miltäkin kulmalta
lähteneitä, yhdistävänä tekijänä vesistö.
Juho Soinisen tarinoidessa kalastuksesta kuvaaja pyytää saaliiksi upeaa au-

Aaro Jalkanen,
nuorena sortovuosien aikaan.

ringon kiloa. Vehmersalmen Mustaharjun
talon isäntä esittelee Akseli Gallen-Kallelan Sammon taonnan maalauspaikkaa
vuodelta 1893 ilman erityisempiä toimia
säilyneenä suomalaisen kulttuurin muistomerkkinä. Traagisin osuus on kotiseutuhistorioitsijan kuvaus 33 ihmisen hengen
vaatineesta höyrylaiva Louhen kaatumisonnettomuudesta 1934. Ei kotijärvikään aina ole armelias omilleen.
Marja Lammen amerikkalainen lapsuudenystävä tuo muistoillaan filmiin menneen maailman tuulahduksen kaupunkilaisesta kesänvietosta ylilääkäri Hublinin
kesähuvilalla. Yleisesti ottaen vapaa-ajan
asumisen puitteet ja muodot ovat vuosikymmenissä muuttuneet. Marja Lammen
lapsuuden perheen kesäpaikka Vehmersalmella on kuulema säilynyt suvun käytössä, tosin sieltä ei nähdä kuvia.
Eila Ollikainen

Maanpakolaisen
laulun ensiesityksessä kiittivät
tekijöitä Marja
Lampea ja Nadia
Poyasnikia (oikealla) kuopiolaisyleisön
puolesta Outi
Vuorikari ja Mirja
Ryynänen (vasemmalla).
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Kallavesj, Kallavesj.....

Kotiseutulaulua
syvämen kyllyyvestä
K

uluvana kesänä Kuopiossa lauletaan
Kallavesj, Kallavesj-laulua syvvämmen kyllyyvestä. Kotiseutulaulun merkkivuoden ympärille on saatu koottua vapaaehtoista kansalaistoimintaa.
Outi Vuorikari, monitoiminen kulttuuri-aktivisti kertoi, että joukko kuopiolaisia halusi katsoa löytyisikö kaupungista
kotiseutuhenkeä sitomaan asukkaita, liikelaitoksia, talouselämää, seuroja ja päättäjiä
toteuttamaan jotakin kaupunkiin liittyvää
tapahtumaa yhteistuumin, ilman raskasta
byrokratiaa- kukin omalla tavallaan.
Kallavesi-laulun syntymäpäivä (elokuun 16. päivä 1916) tuli kuin tilauksesta,
ja vajaassa vuodessa syntyi itsenäisiä toimijoita ja talkootahtoa koonnut projekti.
Talkoolaisia on vielä tulossa, ollaan vasta
puolivälissä, arvioi Outi Vuorikari kesän
alussa.
Aaro Jalkanen kirjoitti Kallavesj-laulun sanat ollessaan maanpaossa Amerikassa. Hän kuuli amerikansuomalaisten iltamissa ”hoolilla” virolaisen siirtolaispojan
laulavan Johannes Kappelin sovittaman
kansanlaulun Yksinäin, yksinäin. Laulu
laukaisi koti-ikävän Kallaveden rannoille
joille hän ei uskonut enää palaavansa.
Aaro Jalkanen kuului 1900-luvun alun
nuoriin miehiin, jotka vastustivat Bobrikovin sortotoimia. Sensuuri lakkautti
esimerkiksi Kuopiossa ilmestyneen Ahon
veljesten julkaiseman Uuden Kuvalehden,
johon Jalkanenkin oli kirjoitellut. Pekka Brofeldt Aho sai kolme päivää aikaa
lähteä kotimaasta, ensin Ruotsiin ja sitten
Amerikkaan Jalkasen tavoin.
Muutaman vuoden kuluttua Suomesta
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tuli itsenäinen valtio, mutta kaikki eivät
enää palanneet.

Maanpakolaisen laulusta
toritapahtuman yhteislauluun
Näistä tapahtumista Kuopiossa lapsuutensa ja kouluaikansa viettänyt Marja
Lampi on tehnyt dokumentin Maanpakolaisen laulu viisi lastua Kallaveden laineilta, toisena ohjaaja-kuvaaja Nadja Poyasnik. Dokumentti on kuvattu suurelta osin
Kallavedellä, erityisesti Vehmersalmella.
Ensi-esitys oli 24.5 Kuvakukossa Kuopiossa ja kiinnostuneilla oli tilaisuus katsoa
filmiä myöhemminkin.
Maanpakolaisen laulu kertoo kertoo
Aaro Jalkasen värikkäästä elämästä poliittisesta pakolaisesta diplomaatiksi, mutta
myös haikeudesta ja ikävästä, kun kotimaa
on pitänyt jättää ilman varmuutta paluusta. Laulun sanat kuvaavat savolaiselämää
Kallaveden rannoilla. Marja Lampi on
haastatellut viimeisiä ammattikalastajia,
muikkukukon tekijöitä, kotiseutuhistorian
tuntijoita ja huvila-asukkaita.
Kuopion Taidemuseossa on 29.10.
saakka esillä Kallavettä kuvaavia tauluja
ja laulun innoittamia teoksia. Pojantytär
FM Tuulikki Jalkanen kertoi avajaisissa
isoisänsä suhteesta toiseen kuopiolaiseen
kosmopoliittiin nimittän taiteilija Juho
Rissaseen, joka asui Amerikassa yhtä aikaa hänen kanssaan. Kuopion museon
luonnontieteen puoli esittelee Kallaveden
kaloja kesän yli 4.11. saakka ja pääkirjastossa on näytteillä Kallavettä kirjoissa ja
musiikissa.

Kuopion tanssiviikon aikana nähtiin
Kuopion konservatorion kanteleensoiton
opettajan Silja Kallion tekemä Kallavesjimprovisaatio, joka kuvaa veden, tuulen
ja kaislikon ääniä. Improvisaation esitti
tanssinopettaja Tiina Hiekkalan ohjaama
kymmenvuotiaiden tyttöjen luokka.
Pikku-Pietarin torikujalla kuulee laulun Pikku-Pietarin esittämänä mutta kesän aikana saattaa kokonainen kuoro ottaa
kujalla kävijät vastaan. Torikujalta löytyy
matkamuistoja Kallaveden kaupungista
ongesta alkaen. Nimikkomuistona hanki-

tussa pyyhkeessä ui veljmiehen särki.
Kallavesi-postimerkki ilmestyy ja on
saatavissa 11.-17.7. Kuopion Filatelistikerhon 90-vuotisnäyttelyssä Kallamarinan Kulmagalleriassa Tulliportinkadun
alapäässä.
Kuopion murretorilla 21.-23.7. on tilaisuus laulaa Kallavesj-laulua sydämen kyllyydestä joka päivä. Osaamisesta ei ota
kiinni, sillä painettuja sanoja ja säestystä
on torille luvassa.
Eila Ollikainen

Vilja on kylyvetty
ja potatti istutettu
K
evät on ollut viljelijälle ystävällinen.
Lämpö ja suotuisa kosteus ovat mahdollistaneet kylvöt ja istutukset. Raskaat
traktorit ovat työskennelleet liki yötä päivää. Juoksin peltotiellä kameran kanssa
ottamassa tsuumilla kuvia työkoneista ja
traktorimiehistä, joista Pasi on veljenpoika. Nyt odotellaan ohran ja muun viljan
orastumista.
Isännän kanssa olemme kiitollisia peltojemme hyvästä vuokraviljelijästä Tuomosta ja hänen apujoukoistaan. Ei EU-viljelijällä ole helppoa, mutta hyvin osaansa
sopetumalla työ on laadukasta, johon itsekään entisinä viljelijöinä emme enää pystyisi.

Emännöintiä
rullaäkeellä ja risukarhilla
Tänä kesänä tulee viisikymmentäviisi
emäntävuotta täyteen. Mutta olin isälleni
1950-luvulla hevostyttö ja sen ajan hyvässä viljelijäopissa. Muokkasin rullaäkeellä
suoniittyjä kauralle ja risukarhilla pihapeltoja perunamaaksi. Oli kaksikin hevosta;
Töpinä ja Tähti. Töpinä oli ollut sodassa,

mutta selvinnyt takaisin työhevoseksi. IsäKalle oli ihan tyytyväinen osaamisestani,
eikä työssä saanut valittaa tai näyttää nurjaa mieltä. Osasin itse valjastaa hevosen ja
osaisin vieläkin, jos se olisi tarpeellista.
”Kunnia sille, jolle kunnia kuuluu”,
niinhän Savossa on aina sanottu ja se pätee
nytkin. Isäntä-Jarmon kanssa hoidettiin
sitten pienet kotiviljelmät, johon kuuluvat
perinteiset marjatarha, kasvimaa keittiökasveineen ja pienehkö perunamaa. Ensin
mietittiin, kuinka perunan istutus onnistuisi kahden elevaattorin kylvökoneella,
koska isännän tuli ajaa Majorilla vakoa,
eikä minullakaan ole kuin kaksi kättä. Ja
viimein keksittiin: Jarmo otti toisen elevaattorin hihnan irti, joten se nyt ei pyörinyt. Niinpä työ onnistui ja itäneet perunat
peittyivät multaan.
Puolessa tunnissa oli yhdeksän suoraa
ja kaunista perunapenkkiä valmiina. Kahville lähtiessä taputtelin kädelläni Fordson
Majorin sinistä peltikuorta:
- Sinä Töpinä...
Aune Räsänen,
Vehmersalmi
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Nainen parhaimmillaan
- aena Aulina!

Kuopion teatterin työtoverit yllättivät Aulin hänelle omistetulla laululla.

K

uusi vuosikymmentä julkista julkisimmassa työssä, ihmisten katsottavana näyttämöllä tuntuu uskomattomalta
uralta.
Johan neljäkymmentä toimistopöytävuotta katsotaan kelpo suoritukseksi
kuitata rintapieleen ansiomerkki ja tilille
työeläke.
Auli Poutiaista se ei ole tyydyttänyt.
Näyttelijän työ Kuopion teatterissa on
ulottunut - totta, kun oikein sormin lasketaan niin seitsemälle vuosikymmenelle - lähtien jälleenrakennuksen vuosista
1950-luvulta kansainvälisyyteen kurottavaan some-Suomeen 2010-luvulle.
Auli Poutiaisen aikaan sisältyy muistettavaa kuopiolaista teatterihistoriaa, tärkeimpänä alkupuolella uuden teatteritalon valmistuminen 1963 ja nyt jäähdyttelyvuosien aikana toteutunut korjaus- ja
laajennustyö. Teatteritalo on antanut puitteet, mutta ihmiset teatterin sisällön luovat; heidän tekemäänsä taidetta mennään
katsomaan ja siitä nauttimaan.
Auli Poutiainen on ollut savolaisylei-
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sön luottonäyttelijä: My Fair Ladyn Eliza, Savonmuan Hilima, Hello Dolly,
Niskavuoren Heta, Minna, Louhi Pohjolan emäntä, Jessica vapaana syntynyt
- laidasta laitaan. Yksi suosion salaisuus
lienee siinä, että rampin molemmin puolin
elämänkokemus ja vuodet ovat karttuneet
samaan tahtiin.
Kun kolleegat etelän teattereissa valittelevat kypsien naisten roolien puutetta,
Auli Poutiaiselle esittävää on riittänyt,
paitsi jos mennään taaksepäin 1970-luvun
poliittisesti tiedostavan ohjelmiston kauteen. Kuopio koki noina vuosina oman
teatterisotansa, jossa teatterilautakunta ja
teatterinjohtaja ottivat mittaa toisistaan.
Entisille tähdille tippui sivurooleja. Sen
taistelun ratkaisi lopulta kuitenkin yleisö.
Työuransa aikana Auli Poutiainen laskee tehneensä yli 260 roolia, niistä suurimman osan Kuopion teatterissa. Kuudessa elokuvassakin hän on ollut mukana.
Varsinaisesti eläkkeelle hän jäi v. 2004,
mutta on jatkanut vierailijana sopivan kutsun kuuluessa.

Pihkatapin ”kummitätinä”
Se puhelinsoitto tuli viime kesänä entiseltä esimieheltä, ohjaaja Kari Paukkuselta - lähdetkö mukaan näyttelemään ensi
talvena Antti Heikkisen Pihkatappiin?
Ihan puun takaa puhelu uimarannalle
ei tullut, sillä vuodenvaihteessa 2015 Savonia-kirjallisuuspalkinnon valintaraadin
jäsenä Auli oli lukenut voittaneen kirjan
tekstiä sillä silmällä, että tästähän syntyisi
erinomainen näytelmä ja kysyi siitä kirjoittajalta. Jos tulet mukaan näyttelemään,
oli Antti Heikkisen vastaus. Kokeneen
näyttelijän suosituksella Pihkatappi lähti
eteenpäin.
Eikä näyttämöllepanossa
vatuloitu,
vaan uunituore kotimainen ja maakunnallinen näytelmä Pihkatappi sai Kuopion teatterissa kantaesityksen 7.11.2015.
Kuluneen talven aikana sitä on käynyt katsomassa 11 900 katsojaa.
Pääosassa oli nuori monilahjakkuus
Antti Heikkinen ja lupauksensa mukaan
mummon roolissa vierailijana Auli Poutiainen. Hänet voisi nimetä vaikka Pihkatapin näyttämösovituksen kummitädiksi.
Auli Poutiaisen juhlanäytännöstä voisi
vetää naisen elämänkaaren – prinsessasta
mummoksi. Ensimmäinen rooli oli nimittäin 16-vuotiaana 1956 musiikkinäytelmässä Sirkusprinsessa, jonka päärooliin
Kuopion
teatterin
johtaja Tauno Lehtihalmes pestasi hänet
musiikkiopiston taidoilla.

Auli Poutiainen ja Antti Heikkinen,
nuoruutta ja kokemusta.
Mutta kykyjä riitti jatkoon. Parin vuoden kuluttua Lehtihalmes kehotti hakemaan teatterikouluun ja hän pääsi. Alkuun
savolaistyttöä ujostutti – luokkatoverit rupesivat nauramaan, kun hän avasi suunsa.
Mutta teatterikoulun rehtori Matti Aro
rohkaisi, että puhu sinä tyttö vaan omalla

Savon kielen seuran
huomioi taiteilijaa
lämpimällä kalakukolla. Sitä ojentamassa tekijä AnnaLiisa Happonen ja
puheenjohtaja Seppo
Kononen.
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murteellasi niin kuin muutkin.
Hän on noudattanut neuvoa ja säilyttänyt läpi vuosien oman luontevan puhetapansa savon murteineen. Kotimaakunnan
teatterissa, johon hän palasi valmistuttua,
siitä on ollut ehdottomasti hyötyä.
Tosin vieraalle murrealueelle olisi ollut
arveluttavaa lähteä yrittämään, sillä savolainen aksentti ei hevin häviä, huomauttaa
Auli Poutiainen. Sehän kuului kollega
Seppo Kolehmaisen kirjakielestäkin.
Nyt aika on muuttunut, enää sellaista
ei pidetä pahana vaan pikemmin rikkautena kuten huomaa televisiotoimittajienkin puheesta.
Kuopion teatterin loistava menestys
oli Auli Poutiaisen roolisuoritus savvoo
viäntävänä Eliza Doolitlena My Fair
Lady-musikaalissa, jota esitettiin täysille katsomoille kaksi vuotta 1965-1966.
Uusi teatteritalo, Aimo Hiltusen ohjaus,
säteilevä päähenkilö, erinomainen puvustus ja musiikki – moni silloisesta yleisöstä muistaa puolen vuosisadan takaisen
esityksen unohtumattomana!

Muistoja ja onnitteluja
Teatterikoulusta valmistui omalta kurssilta näyttelijöiksi viisi tyttöä ja viisi poikaa plus kaksi ohjaajaa. Kurssilaiset ovat
pitäneet yhteyttä vuosien mittaan, mutta juhlaesityksessä 21.5. heitä oli mukana kolme, nimittäin Liisa Roine, Seppo
Mäki ja Mikko Majanlahti.
Nykyiset työtoverit Kuopion teatterissa olivat hankkineet Grand Old Ladylle
hienon musiikillisen yllätyksen, hänelle
omistetun laulun nimeltä Auli. Siihen oli
sanat tehnyt Leena Tamminen ja säveltänyt Kaj Chydenius. Laulussa kyseltiin
missä iässä nainen on parhaimmillaan ja
loppupäätelmä oli - aina Aulina!
Savolaisyleisö varmaan yhtyy päätelmään.
Teksti ja kuva: Eila Ollikainen
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Kahenkesken
Ennevanahaa ku nuoret riijustel,
ee mopo pörissy,
eekä ratijosta laalua kuultu.
Piski haakunta, nuapuirtalon tienoollen,
yöjalakaesta suatto,
eekä sitä muuks luultu.
Mut rakkaas se iti silloennii,
oel kosteeta molemmissa päessä.
ku salata pit kaekki tapahtumattii
eokot toesiltaa otvi,
mut selevän sae – vasta häessä.
Nuo sarana iänet aetassa,
ja metästä lehmii haku,
ja lehossa, vastan taetossa,
oel iha jonniimoene maku.
Ne hommat tek ihan kippeetä,
ku vähäkää toesta kahto,
pit taejolla ihteesä hillitä, ku
näek,mitä toenen tahto.
Ja ku aekasa oel tuota vehtuuta,
pit jottae piilossa pittee,
ukot seoranna oel tuota riijuuta,
– onpa taenna ne kylyvökset ittee.
Hiät piettii, – ja ne oel komiat,
eekä lehet niistä kirjutellu,
ku molempii nuorte vanahemmat,
oel mehtäpalstoja irrotellu.
Ee nykyaekana liittoja tarviikkaa,
neon hyvillä puhheilla kaekki,
vaehtokaappakii hyöleenä rehoettaa,
sen uhrina on vaekka Maekki.
Kertakäättöestä tavaroo kaekki
on, se kestää vua viikolopu,
turha lasta niiltä oottoo on,
– ku miehet keskenää
hoetaa koko jutu.
Yks´lyytinen

Kirjailija Ernst Lampén kuvailee Suomea 88 vuotta sitten
”On jo vuosisatainen hoettu, että Suomi
on tuhansien järvien maa. Sillä nimellä se
on tunnettu kautta maailman. Olemmehan itsekin todenneet, että on niitä järviä
suuria jos pieniäkin varsinkin Salpausselän pohjoispuolella. Kukapa ei olisi niillä
järvillä liikkunut, mikä höyrylaivassa tai
moottorivenheessä, mikä taas soutamalla
tavallisella tervatulla, kiikkerällä veneellä. Mutta vasta 5000 metrin korkeudelta
katsottuna huomaa ällistyen, että niitähän
on enemmän kuin milloinkaan saattoi aavistaa. Ei maantyvenestä niitä näe montakaan, sillä pienikin kumpu, pieninkin lehto peittää järven näkymästä. Mutta pilven
reunalta niitä todellakin näkee yhdellä silmän kierteellä tuhansittain.
Niitä on niin paljon, että suorastaan
tinkii naurattamaan. Niitähän on liiaksi.
Riittäisi vähempikin. Kun siellä Puulan
päällä liikkuu lintujen teitä, pälkähtää päähän: ”onhan niillä tiedemiehillä sittenkin
oikein, kun ne puhuvat Suur-Päijänteestä,
Suur-Saimaasta, ehkä Suur-Puulastakin”.
Kaikki nämä seudut ovat muinaisina aikoina olleet yhtä suurta merta, josta nykyiset harjanteet ovat piipahtaneet esille
luotoina, kareina ja saarina. Nyt on saarista tullut yhtäjaksoisia, kareista ja luodoista
taas saaria, pienempiä ja suurempia. Mutta
vanhaa järven tai meren pohjaa koko Mikkelin ja Kuopion lääni on muinoin ollut.
Jumala on laskenut veet ulos mereen Kymiä tai Imatraa pitkin, mutta ei ole vielä

täydelleen onnistunut. Vettä on vieläkin
aivan liiaksi. Ei niitä järviä ole vain tuhat,
niitä on kymmeniä tuhansia.
Erityisesti pistää lentäjän silmään nuo
aivan pienen pienokaiset umpilammet,
tuollaiset kankaanpadot, joita myöskin
on sadoittain. Ne mulkoilevat kuin härän
silmät ylös avaruuteen, niin virkkuina ja
iloisina. Niiden sini on hyvin tummaa,
melkein mustaa, niiden kalvo tuulessakin
tyyni. Karttoihin niitä ei ole merkitty, ne
eivät sinne mahdu. Tuskinpa muu kuin
lähin ympäristö niistä mitään tietääkään,
tuskinpa kaikilla on nimiäkään, jos on, on
ne halventavia tai suorastaan rumia. Mutta
sinne ylös lentäjän silmään ne vilkkuvat
yhtä selvästi kuin Tehin suuri selkä Päijänteessä tai Saimaan laveat ulapat.
Jos on järviä, on niitä saariakin. On yhtä
monta saarta kuin on järveä. Ehkä vielä
enemmänkin. Voisi yhtä hyvin sanoa, että
Suomi on tuhansien saarien järvi kuin tuhansien järvien maa. Esim. Puulan saaririkkaus on suorastaan humoristista. Kuka
siinä saarien sokkelossa löytänee matkansa perille? Outo eksyy varmaan. Puulalla
voi tottunutkin joutua pulaan.
Mutta meidän metsiämme on katsottava
äärestä. Kaikki pystyt olennot kutistuvat
peukaloisiksi. Niinpä metsän puutkin. Ei
tiedä onko alla vanha metsä vai kasvavia
taimia. Ei näe oikeastaan kuin muuta kuin
puitten latvoja, joten niitä voisi yhtä hyvin
luulla katajapensaiksi tai ikihongiksi. Mut-
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ta komea tumma vihreys niillä metsillämme on. Suomi on näet havupuun aluetta.
Taivaan rannalla vasta metsät muuttavat
värinsä. Siellä ne muuttuva sinisaloiksi.
Sinne yläilmoihin paistavat meidän viljelyksemme hyvin edullisesti. Jokainen
pellonsarka näkyy. Kovin koristeellisia
ovat meidän multavainiommekin. Ei ne
ole pelkästään harmaita. Niissä näkee paljon värillisiä juoviakin. Ja meidän ruisvainiomme kesän ensimmäisessä vihreydessä ovat kuin kallisarvoiset matot. Ollappa
niitä mattoja vain hiukan enemmän.
Meidän maantiemme ovat sieltä ylhäältä katsottuna vallan herkullisia nähdä. Ne
ovat kirkkaan harmaita, eikä niissä näe
minkäänlaista epätasaisuutta tai kuoppia.
Ne ovat sileitä kuin sementillä lasketut.
Eikä niissä ole yhtään ikävää mäkeä. Jokainen maantien on tasainen kuin pöytä.
Eikä sinne ylös näy yhtään vuorta tai harjannetta. Koko Suomi on tasankoa kuin
Unkarin pustat. Emme me lentäjät erottaneet Kuopion tullessamme edes Puijon
vuortakaan. Se oli samalla tasolla kuin
kaupunkikin, vaikka se todellisuudessa
on 150 m Kallaveden pinnan yläpuolella.
Mutta me lensimmekin 1100 metrin korkeudella.
Suomessa on tuhansia koteja. Kaikki
yhtä korkeita niin mökit kuin kartanotkin.
Eivät kirkkojen huiputkaan, eivät Olavinlinnan pyöreät tornitkaan, ei tehtaiden piiputkaan pistäneet ylös korkeuteen.
Näin lentäjän näkökulmalta katsottuna
asuu Suomen kansa juuri samanlaisissa
rakennuksissa, niin köyhä kuin rikaskin.
Tasa-arvoisuus vallitsee kaikkialla. Eihän
Jumalakaan, joka asuu vielä ylempänä,
erota rikasta köyhästä. Hänestäkin kaikki
ihmiset ovat tasa-arvoisia.
Mutta kaikki nämä kodit olivat autioita
ja tyhjiä. Ei yhtään ihmistä näkynyt missään, ei vaikka kuinka olisi tähystänyt. Ne
olivat kait helluntai-kirkossa tai lukivat
saarnansa pirteissään, kun niitä ei näkynyt. Se oli meidän kaunis selityksemme.
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Me lensimme näet helluntai-aamuna
suurella Suomi-tasolla Helsingistä Kuopioon. Läksimme klo 9 aamulla ja 2 ½
tunnin matkan jälkeen saavuimme Kuopioon Lahden, Heinolan, Pieksämäen ja
Suonennjoen yli. Palasimme Saimaata,
Kymeä ja merenrantaa pitkin Helsinkiin.
Ensieineen söimme Helsingissä, lounan
Kuopiossa ja päivällisen taas kotonamme
Helsingissä. Se on sitä uuden ajan menoa.
Sieltä pilvien tasolta oli Suomi sellainen, jollaiseksi tässä olen koettanut sitä
kuvata. Sekin on myös uudenaikainen
kuva, jonka vain joutsenet ja kurjet tähän
asti ovat nähneet.”
ERNST LAMPÉN
Suomen Kuvalehti 24/1928

”Vääpeli, joka oli savolainen, kuinkas muuten...”

Väinö Linna: Sotaromaani

Piällysmiehiähän savolaiset,
tuon tietää...

N

imittäin savolaiset tietävät, etenkin
suursavolaiset. Sekä pielavetiset
kekkosineen ja Lepikon torppineen. Mutta että tiedetään se muuallakin, niin sekös
lämmittää mieltä! Etenkin kun hämäläiset
suurkirjailijat Sillanpää ja Linna tuovat
näkemyksensä esille todella rautaisella
tavalla. Edellinen tukki- jälkimmäinen sotasavotassa.
Frans Emil Sillanpään, Taatan pääteos (?) Hurskas kurjuus etenee kuvattavien
kurjuudessa siihen saakka kunnes valo tuikahtaa tukkimetsästä, vientiteollisuuden
pylväiköstä. Aliravitut metsurit, silloiset
jätkät, parhaansa pakertavat, pätkivät ja
parkkaavat pöllejä, ansaitsevat hädin tuskin sen minkä tienaavat. Nälkä on heillä
aina kumppaninaan, tukkipomo, todellinen kymppi neuvojanaan.
Näin Taatan savottareportaasissa:
”Päällikkö on leikkisä mies, nimestään
Keinonen alkaen. Tuskin on kuultu hänen
sanovan mitään suoraan ja vakavasti.
Mutta tämä piirre on hänelle vain verho,
johon on kätkettynä muita ominaisuuksia, semmoisia vähemmän näkyviä, joita
ei ole ainoallakaan hänen alaisellaan. Ei
osaa sanoa mitä se on, tai sitä, että hän
on päällikkö ja toiset ovat miehiä. Miehet
ovat hänen kanssaan kylläkin läheisiä,
mutta jos he ryhtyisivät tutkimaan, kuka
on läheisin, niin eivät he siitä pääsisi selville. He luultavasti huomaisivat ettei sittenkään kukaan ole häntä lähellä.”
Sillanpää ei tarkemmin esittele Keinosen lähtöpitäjää, antaa kuitenkin ymmärtää että jostain Savon kumpusilta tämä
”lyhyt ja tuores tukkipäällikkö...” on ko-

Marja-Liisa
Vartio.
toisin metsien mies ja miesten päällikkö.
Mutta ei Nobel-kirjailija pitkään Keinostaan kuljeta romaanihenkilönä, kun ”...
tapahtui yhtenä aamuna, ettei Keinonen
enää noussut vuoteeltaan. Hänen kuolemaansa ei ollut kukaan nähnyt, siinä oli
hiven salaperäisyyttä niin kuin hänen elämässäänkin.”

Hiventä kyllin...
Näin oli myös Marja-Liisa Vartion,
sääminkiläissyntyisen kirjailijan, tuonellinen ratkaisu yhdessä romaanissaan. Talonpoikaistilalla on illalla kaikki hyvin.
Ihmiset ja karja, karjakkokin. Kaikki terveitä, kesäisen onnellisia, rakastavia.
Mutta aamulla karjakko ei herää aamulypsylle ei sitten millään. Sillä hän on jättänyt ajan, kuollut aivan yllättäen ja ihan
vastaansanomattomasti. Näin voi käydä
kenelle tahansa, metsäpomolle, suuren
talon johtavalle karjakolle. Ei kun tuonen
kelkkaan kun kutsu kuuluu. Vaikka ns.
inhimillisesti katsoen ikävuosia näyttäisi
olevan molemmilla vielä monen monta
mottia ja tonkallista.
Kieltämättä nämä loppuratkaisut viittaavat aika paljon antiikin murhenäytelmiin. Kun draamallinen juonen kuljetus
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lavalla tökkäsi pahasti, vei umpikujaan,
laskettiin vinssillä jumala näyttämölle
ratkaisijaksi. Myös huvinäytelmissä kuolema oli tuttu vieras. Kirjailija pääsi ajamaan juonivaunullaan eteenpäin, katharksikseen, kuin mitään ratkaisevaa ei olisi
tapahtunutkaan.
Linnan Tuntematon sotilas (1954) ilmestyi vuosikymmeniä aikaisemmin kuin
saman miehen Sotaromaani = Tuntemattoman sotilaan käsikirjoitus (2000).
Tuntematon herätti valtaisan huomion
ja sitä tietä levikin. Sotaromaanin levinneisyydestä ei ole tietoa, mutta tutkijakäyttöön se on erinomainen. Suositeltava.
Kohta rauhan tultua alkoi kotirintamalla aikamoinen Linnan esittämien sotasankareiden ’aika velikultien’ esikuvien
etsintäkuhina. Maakunnallisuus oli valttia,
auttoi asiaan paneutujia. Sillä olihan selvä,
ettei Koskela, Rokka, Suen Tassu, Hietanen, Lehto, Lahtinen, Vanhala ym:t voineet syntyä pelkästään kirjailijan fiktioitten pohjalta. Romaanihenkilöt eivät olisi
noin eläviä, tunnistettavia ellei apua olisi
tullut dokumentaarisista tapahtumista.
Rokka oli saanut hahmonsa Reino
Tolvasesta. Vilho Koskela nilsiäläisestä
maanviljelijä-kapteenista (ed. ammatti siviilissä, jälkimmäinen II maailmansodassa) Einari Kokkosesta.
Ja nyt seuraa pitkähkö lainaus Sotaromaanista (s. 150).
”Tapaus (Lehdon ammuttua vankinsa)
ja sen repostelu oli herättänyt Koskelan
mielessä tuntoja, jotka hän oli kuvitellut haudanneensa talvisodan pakkasiin.
Hän oli pyrkinyt unohtamaan kuoleman,
omansa ja toisten, pysyäkseen levollisena.
Sitä rauhaa hän vaali, ja sen kohdan törkkimisestä hän oli vihainen.
Tuon maalaispojan sielussa löytyi niin
suuri henkisen elämän määrä, että sota ja
tappaminen ei käynyt häneltä luontojaan.
Mikään ei ollut päässyt häntä
raaistamaan, ettei hän olisi sielunsa pohjalla
tuntenut sodan suurta mielettömyyttä. Hän
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Kotiseutupäivät 4.-6.8.
räjäyttää Kajaanin linnan

Einari Kokkonen yleni
sodassa
kapteeniksi,
ja Linna
naamioi hänet
Koskelaksi.

V

taisteli ja paremmin kuin lukemattomat
muut, mutta jokainen halpamainen teko
ja tappamisella ylpeileminen herätti
hänessä tuomarin. Hän oli pyrkinyt
täyttämään tehtävänsä ja unohtamaan sen
mielettömyyden, ja nyt tuota rauhaa oli
häiritty. Sen vuoksi hän käveli kiivaasti
muutaman metrin miestensä edellä. Mutta
pian hänen kiihkeä hengityksensä tasaantui. Mieli rauhoittui. Vaikutelman jäljet
hävisivät, ja Koskela oli jälleen entisellään...»
Kappale jatkuu toki vielä niin Sotaromaanissa kuin Tuntemattomassakin. Sieltä se löytyy. Mutta kursivoitu kohta vain
edellisestä. Samalla on jälleen kerran todettava että Yrjö A. Jäntti oli oikeassa,
kun hän ehdotti Linnalle, että alkuperäiskäsikirjoituksesta jätettäisiin muutamia
ns. kaunaisen opettavia kohtia kuin myös
eräitä räävittömyyksiä pois. Ja Väinö Linna osoitti suuruutensa taitelijana ja kansallisen yhtenäisyyden luojana, kun hän
noudatti vastuullisen kustantajan hyväntahtoista neuvoa.
Komppanian äiti oli savolainen. Niin
myös savotan päällikkö ja Nilsiän Einari
Kokkonen, joka antoi hahmon kapinasta
kuolemaan tuomitun Akseli Koskelan Vilho pojalle. Käytettäväksi rakentaviin tarkoituksiin isänmaan hyväksi.
Aika velikultia.
TUOMO LOIKKANEN
Kuopio-Siäminki

altakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään 4.-6. 8. Kajaanissa Tienviitta
tulevaisuuteen –teemalla. Kotiseutupäivät
alkavat 4.8. yleisölle avoimessa ja maksuttomassa seminaarissa, jossa käsitellään
kunta- ja maakuntauudistusta, kotiseutututyötä, Kainuun, Suomen ja Euroopan tulevaisuutta sekä pelialan ja rakentamisen
näkymiä tulevaisuudessa. Seminaarissa
alustavat mm. Kajaanin kaupunginjohtaja
Jari Tolonen, kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen, europarlamentaarikko
Merja Kyllönen, arkkitehti Panu Kaila,
Game Industry Specialist Timo Ylikangas, avaruustähtitieteen professori Esko
Valtaoja ja ministeri Raimo Sailas.
Yleisötapahtumat keskittyvät Raatihuoneen torille, jossa on perjantaina ja lauantaina kotiseutumarkkinat, joilla on paitsi
perinteistä torielämää myös musiikkia,
taikuutta, sepän paja, taidenäytöksiä ja
kylätori maitolaitureineen.
Kotiseutupäivät avataan perjantaina klo
12 torilla, avaajina Kotiseutuliiton halli-

tuksen puheenjohtaja Kirsi Moisander ja
Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen.
Osanottajille on tilaisuus seurata tervanpolttonäytöstä ja käydä kiertoajelulla Leinon ja Lönnrotin jalanjäljillä. Iltapäivällä
pidetään Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskuksessa.
Perjantain ohjelma huipentuu illalla klo
22.-23. näytökseen Kajaanin linnan valtauksesta ja pyrotekniseen räjäytykseen.
Kotiseutupäivien ohjelmassa lauantai
on perinteinen retkipäivä. Retkillä on
tilaisuus käydä Raatteen tiellä, kiertää
Oulujärvi tai osallistua Kainuun meren
risteilylle. Talvivaaran eli nykyiseen Terrafamen kaivokseen on myös mahdollisuus tutustua. Perinteinen ohjelmallinen
kotiseutugaala on illalla Kainuun ammattiopiston ravintolassa. Gaalassa esiintyy
Eino Leinon ja hänen runoutensa sanansaattaja Panleino-kvartetti.
Sunnuntaina (6.8.) jumalanpalvelusten
jälkeen tervansoutunäytös Tervakanavalla.

Kuopion Oppaat ry 40 vuotta:

Kesällä opastettuja kävelykierroksia
Vuodesta 1976 lähtien yhdistyksen
jäsenet ovat opastaneet kiertoajeluilla
ja kävelykierroksilla kotimaisia ja ulkomaalaisia asiakkaita. Tänä kesänä on
useita opastettuja kävelykierroksia.
Patsaskierros 29.6., 20.7. ja 10.8
Onko Oksapoika Veljmiehen ja Siskotytön jälkeläinen? Keskustan puistojen
patsaat ja niiden tarinoita.
Venäläisaika Kuopiossa 6.7. ja 27.7.
.Kävelykierroksen aikana tutustutaan
venäläisajan rakennuksiin, merkittäviin

henkilöihin ja tapahtumapaikkoihin keskustan alueella.
Kirjailijoiden Kuopio 13.7. ja 3.8.
Kuljemme keskustan alueella Juhani
Ahon matkassa, jatkamme J.V. Snellmanin ja Minna Canthin jalanjälkiä tutustuen lukuisiin kuopiolaisiin kirjailijoihin.
Lähtö keskiviikkoisin kello 18 Veljmies–patsaalta Kuopion torilta. Kesto
noin kaksi tuntia. Opastuskieli suomi.
Osallistumismaksu 6 e/hlö.
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Savolaiset, ”tuo aina kirves kädessä häärivä ja metsiä polttava nokinen ja juonikas
heimo”, kuten Veijo Meri luonnehtii, syrjäytti alueella kiertelevät lappalaiset.
Vuonna 1595 toukokuun 18. päivänä
solmivat Ruotsi ja Venäjä Täyssinän kylässä Inkerinmaalla rauhan, joka lopetti 25
vuotta kestäneen sodan jakson, ns. Pitkän
vihan (1570-95). Tärkeimmät rajapaikat,
kuten Somertaipale, Ohtaansalmi ja Pisa
merkittiin huolellisesti Ruotsin valtakunnan kolmella kruunulla, vuosiluvulla
1595 ja rajavaltuutettujen nimikirjaimilla.
Nämä merkit ovat vieläkin nähtävissä.

Presidentti Urho Kekkonen
vierailee usein Savossa
Presidenttipari Sylvi ja Urho Kekkonen
vieraili Kaavin maatalousnäyttelyssä
v. 1958. Presidentin vierellä Kuopion
läänin maaherra Lauri Riikonen.
Presidentti vieraili myös Muuruveden
näyttelyussä v. 1965. Vas. “Vehkasaaren
Janne” eli Janne Hämäläinen, Väinö
Nykänen ja UKK hevososastolla.

Urho Kekkonen maatalousnäyttelyssä Tuusniemellä 1960

T

uusniemen asutuksen selvittely lähtee
1600-luvulta. Ensimmäisten asuinpaikkojen tarkastelussa on käytetty 1664
maantarkastuspöytäkirjaa, oikeuden pöytäkirjoja, isojakoasiakirjoja ja 1750-luvun
piirettyjä karttoja. Tuusniemen kylä mainitaan ensimmäisen kerran nimeltä 1633.
Kylät olivat laajoja seutukyliä. Kylien rajat muuttuivat jatkuvasti.
Tuusniemellä kiertää tarina, että Tuusniemi olisi saanut nimensä armeijasta karanneesta Duus-nimisestä sotamiehestä,
joka on asettunut asumaan seutukunnalle,
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mutta tämän teorian voi hylätä. Tuusniemi
on rantasalmelaisten erämaita ja Rantasalmella on Tuus-alkuisia paikannimiä kuten Tuusmäki, niin on ilmeistä, että nimi
Tuusniemi on sieltä kotoisin.

Täyssinän rauhan rajamerkki
Tuusniemi oli rauhatonta rajaseutua,
mikä esti pysyvän asutuksen muodostumisen. Varsinaisesti Täyssinän rauhan
raja merkitsi savolaiseen kaskenpolttoon
perustuvan uudisasutuksen tunnustamista.

Urho Kekkonen valittiin Suomen presidentiksi niukan vaalivoiton jälkeen 1956.
Ensimmäisten kuukausien jälkeen Kekkosesta tuli maaseutuihmisten suuri ystävä
ja suomalaisen elintarviketuotannon tukija. Presidentti osallistui lukuisiin näyttelyihin, ensimmäisenä Kaavin näyttelyyn
v. 1958. Oppi-isänsä Paasikiven tavoin
Kekkonen vaati tunnustamaan kansalliset
realiteetit. Itsenäisyys ja sen turvaaminen
olivat ehdottomasti Kekkosen päätavoite.
- Ei itsenäisyydellä pidä elämöidä, se
pitää elää, kirjasi Kekkonen päiväkirjaansa. Tuusniemellä Kuopion Maanviljelys-

seura järjesti maatalousnäyttelyn kesällä
1960, jossa esiteltiin Tuusniemen seudun
monipuolista yritteliäisyyttä ja jaettiin
kunniakirjoja ja sukuviirejä maatilojen
haltijoille. Maatalousseurojen Keskusliiton valtuuskunta oli Viljami Kalliokosken nimeämänä. Kuopion Maanviljelysseurasta olivat läsnä Armas Ollikainen ja
Pauli Ilva.

Vuorossa Muuruvesj’
Kesäiseksi merkkitapahtumaksi näyttely muodostui, kun presidentti Kekkonen
vastasi myöntävästi saapua näyttelyn pääjuhlaan. Niin koitti se päivä, jolloin näyttelyn kulkue ohitti Kekkosen seurueen
juhlavasti osoittaen, mitä Tuusniemellä
tunnetaan edelleen esi-isien työtä kohtaan.
Sukuviirin saajina olivat seitsemän tuusniemeläistä tilaa. Viirin ja kunniakirjan
ottivat myös vastaan Inka Mustonen ja
Juhani Mustonen Kiukoonniemestä. Tila
oli ollut Mustosen suvussa vuodesta 1621.
Presidentti Kekkonen seurueineen vieraili myös Muuruveden maatalousnäyttelyssä vuonna 1965. Tapahtuma oli yhtä
merkittävä koko maakunnalle, kuten oli
Tuusniemenkin näyttely. Vehmersalmeltakin oli järjestetty linja-autovuoroja viemään näyttelyvieraita.
Minun isäni, äitini ja veljeni lähtivät,
mutta minun oli jäätävä kotj´mieheksi,
jonka piti suorittaa maatilan askaret, laittaa ruoka palaaville ja jopa lämmittää
sauna heille. Nuoremman sisareni kanssa
myös lypsimme lehmät ja juotimme vasikat.
Aune Räsänen, Vehmersalmi
Lähdeteokset: Tuusniemen pitäjän kirja, Matti
Räsänen, Urho Kekkosen päiväkirjat, Otava: Juhani Suomi, Kiukoonniemen tilan ja suvun vaiheita vuodesta 1621, Juhani Mustonen

Presidentti Urho Kekkonen saapuu Muuruveden maatalousnäyttelyyn elokuussa
1965 näyttelyn johtajan, agronomi Erkki
J. Paukkusen johdolla.
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Santeri Rissanen
-Iisalmen Herodotos

S

anteri Rissanen (1880 – 1939) syntyi
Iisalmessa sotakamreerin, nimismies
August Rissasen poikana. Äiti oli Laura
Collan. Rissanen oli pakinoitsija, runoilija, näytelmäkirjailija, aikuiskasvattaja
ja lasten opettaja – monipuolinen aikansa
vaikuttaja. Koulunsa hän aloitti Kuopiossa, josta siirtyi v. 1900 Iisalmen reaali- ja
porvarikouluun. Ylioppilaaksi Santeri
pääsi Kemin yhteiskoulusta ja valmistui
kansakoulun opettajaksi Kajaanin seminaarista 1906.
Avioliiton Santeri solmi 1908 pankinprokuristi Alma Tervon kanssa. Hän toimi Salmetar-lehden aputoimittajana, myöhemmin päätoimittajana vuoteen 1931,
ja opettajana Iisalmessa 1919-38 sekä
kansalaisopiston (Iisalmen vapaaopiston)
johtajana 1926-39. Hän kuului Iisalmen
kaupunginvaltuustoon ja hoiti muitakin
luottamustehtäviä, esimerkiksi Iisalmen
Nuorsuomalaisen yhdistyksen sihteerinä.
Rissanen julkaisi kaksi paikallishistoriaa,
murrejuttuja, lastuja, seuranäytelmiä ja
kuvauksen Juhani Ahon synnyinsijoilta, kotipoluilta ja lepomajoista – viimeksi mainittu on ensimmäinen elämäkerta
Juhani Ahosta (1922). Parhaat lastunsa
ja kuvauksensa hän kokosi valikoimaksi
Ukosta, akasta ja kissanpojasta (1925).
Esimerkiksi lastu Sydänsalon hiljaiseloa
tuo mieleen Juhani Ahon. Niille antaa leimansa aito kotiseutuhenki ja tuore sanonta.
Vielä meidän päivinämmekin paras
Ylä-Savon historia on Santerin kirjoittama Iisalmen entisen pitäjän historia (Kuopio 1927, 531 s + liitteet). Teos on ollut
erinomainen lähdeteos monelle tutkijalle:
muun muassa Matti Klinge siteeraa Rissasta useasti. Rissanen kokosi Iisalmen

18 AAKUSTI 2/2016

Santeri Rissanen oli merkittävä historioitsija.
kaupungin historiaan liittyvää aineistoa.
Teoksen piti valmistua kaupungin 50-vuotisjuhliin 1941, mutta työn keskeytti kirjoittajan kuolema 1939. Vasta 15 vuotta
myöhemmin työ valmistui Tauno Räisäsen laajentamana.
Edellisten lisäksi Rissasen kynästä on
ilmestynyt Päätetään, ettei päätetä mitään: yksinäytöksinen kyläkokousliioitelma (1930) ja Runnin historiikkia (1937).
Suomentamaankin Rissanen on ehtinyt:
Krapotkinin Leivän valloitus (1919). V.
1925 ilmestyi ”Viis melekeetä puhheenpalloo selekeetä savvoo huv`iltamissa
huasteltavaks”. Lähinnä ilveilyksi luonnehti kirjailija näytelmäänsä Hevosniemi
(1927). Tunnetuin hänen näytelmistään on
kuitenkin Iimäellä (1928), joka on laulunsekainen kuvaus nuorison kesäelämästä.
Aikansa kulttuuria Rissanen peilaili ”Pyyperäläesten tiijaterturneessa” samoin kuin
Takaliston Taavetin potrettijutussa. Yhteensä kymmenkunta näytelmää sekä pa-

kinoita ja savolaisia murrejuttuja Sav`ojan
Samppana – nimikkeitä 26 kpl.
Santerin suosikki – esikuva – on
kievarin isäntä Petter
Kumpulainen, josta Santeri kirjoitti 15 sivua.
Petteriä pidetään syystä
Iisalmen kaupungin henkisenä perustajana. Petter
syntyi Marttisenjärven kylän Pehkolanniemen talossa
1817 Vieremällä. Erityinen
painotus on Kumpulaisen
rahvaanvalituksissa eli ”waikeroimisissa”, jotka Klingen
mukaan on tehty rovasti Laguksen kanssa yhdessä. Kun
kenraalikuvernööri, kreivi von
Berg matkusteli heinäkuussa 1856 Iisalmen kautta Ouluun, hän löysi vaunuistaan
anomusvihon, jonka Petter Kumpulainen
oli sinne piilottanut Pehkolanniemen kestikievarissa. Muistion tavoitteena oli Iisalmen nostaminen alueelliseksi keskukseksi. Neljäs vaikeroiminen esittää Neroh- ja
Lammasvirran kanavaa rakennettavaksi.
Viides vaikeroiminen ehdotti, että pitäjämme sisälle perustettaisiin Iisalmen
kaupunki. Tuloksena olikin, että hallituksen määräyksestä Iisalmeen oli perustettava 1858 apteekki, postitoimisto ja
piirilääkärin toimi, sekä 1860, että pohjoisimman Savon keskukseksi oli perustettava Iisalmi-niminen kauppala. Kumpulainen valittiin 1863 Suomen uuden ajan
ensimmäisille valtiopäiville talonpoikien
edustajana, missä toimessa hän oli kuolemaansa 1880 saakka.
Liitteissä Rissanen antaa näytteen historioitsijan kyvyistään. Ensimmäisessä
liitteessä on Tietoja Savon lappalaisista
vuosilta 1543 – 1663. Tiedot hän on poiminut Savon vanhoista maanjaostelukirjoista, veroluetteloista. Toinen liite esittelee Savonlinnan kalastamot verovuonna
1571: Vianto, Lapinlahti ja Kihlosalmi.
Esimerkiksi Kihlosalmen kalastamossa

Iisalmen entisen pitäjän historia sekä
Juhani Ahon synnyinsijoilta, kotipoluilta
ja lepomajoista -teokset ovat kirjaharvinaisuuksia 1920-luvulta.
pyydettiin 30 lahnaverkolla, 30 haukiverkolla, 4 merralla ja yhdellä nuotalla
seuraavat määrät kaloja: Suolattua tynnyrikalaa 8 tonnia, haukia 4 leiviskää (á
8,5 kg), lahnoja 1 ja säyneitä 8 leiviskää.
Lisäksi tuoreita haukia 1 kippunta (á 170
kg), ahvenia ja särkiä 1 kippunta. Kalat
vietiin kuivattuina Savonlinnaan Olavinlinnan varusväen muonitukseksi. Tuona
aikana verot kerättiin luonnontuotteina.
Kolmannessa liitteessä selostetaan Iisalmen tienoita koskevia maakirjan verotustietoja vuodelta 1561. Neljännessä liitteessä on Kustaa Aadolfin Iisalmen pitäjän
perustamiskirje vuodelta 1627. Viides liite
luettelee Iisalmen pappilan maat vuosina
1663-64. Kuudes liite selvittelee Iisalmen
tienoiden maanomistuksia.
Rissasen Iisalmen entisen pitäjän historia on vieläkin Ylä-Savon historian peruskirja.
Leo Puurunen
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Kallavesj-laulu elää,
mutta Aaro Jalkasen oma värikäs elämä tahtoo unohtua

Yks’ jalakanen, monta virkoo
Kallavesj-laulun sanoittaja Aaro Johannes Jalkanen (1875-1960) teki ison osan
elämäntyöstään Suomen ulkoministeriön
palveluksessa ns. rapakon takana Yhdysvalloissa ja Kanadassa, mutta hän kuuluu
niihin onnellisiin, joka on ollut profeettana omalla maallaan.
Kiitos siitä kuuluu paljolti juuri Kallavesj-laululle, jolla savolaiset ja monesti
myös toisheimoiset ovat herkistelleet illanistujaisissa tai matkoillaan tunteitaan
kohta sadan vuoden ajan. Laulun viralliseksi syntymäpäiväksi on kirjattu 16.8.
1916, jolloin Jalkanen USA:n Fitchburgissa vietetyillä kesäpäivillä sai virolaisten haikeasta Yksinäin, yksinäin -laulusta
kimmokseen omaan, kotikaupunkiinsa
Kuopioon sovitetusta sanoituksesta.
Näin jälkikäteen katsottuna Kallavesj,
Kallavesj oli klassikko jo syntyessään ja
puhuttelee koti-ikävää potevaa laulajaansa
tai kuulijaansa tänään yhtä väkevästi kuin
sata vuotta sittenkin. Tunnetta on tulvil-

laan myös Ado Grenzsteinin runoilema
ja Johannes Kappelin säveltämä alkuperäinen vironkielinen laulu, mutta sen suosio on tänään paljon muuta kuin Jalkasen
Kallavesj-laulun. Syy ei ole Kappelin sävellyksessä, vaan sanoittaja GrenzsteinPiirikiven persoonassa. Hän näet hurahti
aikanaan rotuopin kannattajaksi ja pilasi
sillä maineensa jälkipolvien silmissä.

Jalkasteoksia kaksittain
Kuopiossa Kallavesj-laulua on muisteltu tänä vuonna isommalla joukolla jo
useampaan otteeseen ja nähty myös siihen liittyvää uutta elokuvaa. Kesäkuun
alkupuoliskolla järjestetyllä Kallavesj-risteilyllä kuultiin, että vielä tämän vuoden
nimiin Aaro Jalkasesta on tulossa kaksikin
uutta teosta.
Yhtäältä kirjoittaa Kuopion isänmaallisen seuran Aarni-sarjaan Jalkasen elämäkertaa Markku Niskanen, toisaalta kokoaa Jalkasen pojantytär Tuulikki Jalkanen

Monien savolaisten paikallishistorioitten ja kyläkirjojen tekijänä tunnettu Markku Niskanen kertoi kesäkuun Kallavesj-risteilyllä tekeillä olevasta Aaro Jalkasen elämäkerrasta, jossa taustavoimana on Kuopion isänmaallinen seura.
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Tuulikki Jalkanen, Aaro Jalkasen pojantytär, on koonnut paljon ukkinsa tekstejä
ja muuta häneen liittyvää aineistoa.
Siitäkin on odotettavissa kokoomateos
Kallavesj-laulun juhlavuonna.
yhdessä Outi Vuorikarin kanssa teosta
sanan mestarin kirjallisesta jäämistöstä,
runoista ja pakinoista.
Molemmat kirjat ovat tervetulleita, sillä yhdellä laululla jälkipolvien mieleen
jääneellä ”yks’ jalakasella Savommuasta”
ehti olla elämässään monta virkaa ja virkinettä, joista tämän päivän ihmisillä ei ole
juuri aavistustakaan.
Savolaisten suurmiesten sarjaan Jalkanen nousi omilla suurilla henkisillä avuillaan, mutta samanaikaisesti hän sattui elämään aikaan, jolloin maailmassa tapahtui
ja hän pääsi seuraamaan tapahtumia ja
myös vaikuttamaan niihin avainpaikoilla
– itsenäistyneen Suomen ulkopolitiikan
linjojen luojana ja erityisesti siirtolaiskysymysten asiantuntijana.

Rautalammilta Rauhalahteen
Aaro Jalkanen oli syntyjään Rautalammin valtasukuja Jalkasia ja Variksia. Kuopiolaisiksi perhe muuttui, kun isä-Petter
hankki nimiinsä Rauhalahden kartanon.
Pojan sukkela äly ja kielellinen lahjakkuus
tulivat ilmi heti pienestä, jo koulupoikana
hän sommitteli sukkelasti kronikoita ja
runoja – monesti savon murteella – kavereistaan ja muusta lähiympäristöstään.
Brofeldtin veljesten Savo-lehdessä hän
pääsi maistamaan toimittajan ammattia ja
piti siitä niin, että jatkoi myöhemmin niin
pääkaupungin Päivälehdessä, Helsingin
Sanomain edeltäjässä kuin raumalaisen
Länsi-Suomen päätoimittajanakin.
Lakimieheksi hän kuitenkin kouluttautui ja opiskeli myöhemmin Valloissa myös
papiksi. Sortovuosien Suomessa lakimies
lähti tietoisesti rikkomaan venäläisen esivallan pakkolakeja ja -asetuksia niin, että
katsoi viisaaksi muuttaa tuhansien muitten

maanmiestensä ja -naistensa kanssa Yhdysvaltoihin luomaan sinne uutta uraa.
Suomen itsenäistyttyä hän palasi kyllä
työskentelemään joitain toveja ulkoministeriössä ja toimipa hän hetken diplomaattina tsaarivallasta vapautuneessa Pietarissa.
Lähetystöneuvoksen arvon Jalkanen sai
ansioistaan vuonna 1930. Eläkevuotensa
hän vietti Helsingissä.

...kaunista, tekokaunista
Sanan miehenä Aaro Jalkanen on enemmän kuin ”yhden laulun yks’ jalakanen”.
Mukavia jutteleva diplomaatti ja seuramies oli kysytty juhlapuhuja PohjoisAmerikan suomalaisten siirtolaisten yhteisiin tapaamisiin, ja mielellään hän näyttää
niissä myös vierailleen.
Säilyneistä puheista näkee, että voimaa Jalkanen ammensi puheisiinsa ennen
muuta savolaisuudesta. Siirtolaisjuhlilla
hän pohti humoristeen tapaan milloin savolaisten ukkomiesten, milloin savolaisten emäntien olemusta ja niitten eroja.
Nuorista naisista, ”immyistä”, hän esimerkiksi sanoi, että ihanimmillaankin he
ovat vielä keskentekoisia olentoja, minkä
he itsekin oivaltavat. Sen vuoksi hänen
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täytyykin ”ahkerasti maalata, paklata ja
punamullata kasvojaan, rasvata ja punata
huuliaan, kähertää, kärentää, piipata, permanentauttaa, voidella, värjätä tukkaansa,
somistella silmäripsiään, kurittaa kuormakarvojaan, jopa kyntensäkin värjätä,
pukukeinoista puhumattakaan”.
Jalkasen johtopäätelmä tästä kaikesta:
”Kyllähän siitä kaunista tulee, mutta se on
suureksi osaksi tekokaunista.
Luonnollista on, että savolaisena Jalkanen pohti paljon myös kalakukon olemusta ja arvoitusta. Yksi hänen päätelmiään
oli, että yhteistä kalakukkoa nauttimalla
savolaiset avioparit jaksavat elää sulassa sovussa toistensa kanssa elämänsä
loppuun saakka. Tämän johdosta hän oli
valmis suosittelemaan savolaista perinneruokaa myös Hollywoodin näyttelijöille,
”joiden täytyy ottaa ainakin yksi avioero
vuodessa”.
”Söisivät enemmän kalakukkoa, niin
oppisivat puhumaan rakkaudesta säästeliäämmin ja kuotoilemaan ja pussailemaan
vähemmän ja pitämään pitempää häiden
väliä”, Jalkanen opasti valkokankaan juhlittuja filmitähtiä.

Maa- ja muakuntalaalut
Valtakunnassa käydään taas keskustelua, pitäisikö Runebergin Maamme-laulu

Vielä kerran Eino Säisä

M
Kuopion isänmaallisen seuran ja Snellman-kesäyliopiston Kallavesj-risteilyllä
käytiin niistämässä Puijonsarven nennee
ja pistettiin tietysti myös lauluksi.
korvata Sibeliuksen Finlandia-hymnillä
Suomen kansallislauluna.
Savossa meillä on ollut jo vuosisadan
verrran kaksi maakuntalaulua, AhlqvistOksasen Savolaisen laulu ja Aaro Jalkasen Kallavesj, Kallavesj. Onko tämä ollut
meille savolaisille joku ongelma? Minun
ymmärtääkseni tässä asiassa on turha jossitella, päinvastoin meidän kannattaa olla
ylpeitä, että meillä on Savossa laulettavaa
kummallekin jalalle, vaikka toinen laulu
onkin yks’ jalakasen tekemä.
Savon kielen seura kunnioittaa Kallavesj-laulua kesän murretorilla asiaankuuluvalla tavalla: laalamalla ja laalattamalla.
Seppo Kononen

Suomen Heimot ry nyt pohojolaisten käsissä
Etelä-Pohjanmaan Murreseura Krannit on nyt Heimojen vetovastuussa. Puheenjohtaja on Krannien puheenjohtaja
Jorma Aro ja varapuheenjohtaja Hannu Lehtiö toimii Heimojen taloudenhoitajana.
Suomen Heimot ry perustettiin v.
1999. Jo vuodesta 2000 lähtien Heimot
oli mukana järjestämässä SM-murrekisoja. Toiminta oli alussa vireää ja mukana oli hämäläisiä, satakuntalaisia,
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pohjanmaalaisia, karjalaisia ja savolaisia murreyhdistyksiä. Mukaan liittyivät
myös kainuulaiset.
Toiminta on ollut viime vuosina hiljaisempaa, mutta pohjanmaalaisten toivotaan tuovan toimintaan uutta vireyttä.
Vuoden 2017 kesällä Murteella puhumisen SM-kisat ovat Ilmajoen opistossa Ilmajoella.

aatilan emännän päivätyön jälkeen
mieluummin vietän iltani kotikirjaston, kuin television iltaohjelmien parissa.
Eräänä alkukevään iltana silmäilin appivanhempieni kirjahyllyssä paljon luettuja
romaaaneja, matkakirjoja ja kuvateoksia. Näitten kirjojen päälle olin kasannut
1980-ilmestyneitä Otavan julkaisemia
Parnasso-lehtiä, päätoimittajana Juhani
Salokangas. Olen luonteeltani säilyttäjä
ja vanhat kirjat ovat aarteita. Kädessäni
oli nyt Parnasso 2/84, katsoin sisällysluettelon: Kirjoja, Matti Pulkkinen: Ihmisen
tuntemattomuus (Eino Säisä: Kuvat kertovat. Tammi 1983.)
Oitis etsin sivut 121-122. Mitä uutta
sainkaan lukea savolaisten rakastamasta Iisalmen kirjailijasta hänen 28 vuotta
kuolemansa jälkeen? Eino Säisän ’Kuvat kertovat’ ja Bruce Chatwinin ’Erottamattomat’ kuuluvat kirjauutuuksien
huippuihin. Kumpikin törmäsi valtalehdessä nuoreen kriitikkoon. Kämmensyrjä
heilahti, ukot putosivat. Säisä katsottiin
julkaisukelvottomaksi eikä Chatwin selvinnyt sen paremmin. Teokset on haudattu
hiljaisuuteen.
Mutta Säisästä näin myönteisenkin arvion. Se kehaisi hänen ”vaatimattomuuttaan”. Säisä tutkii valokuvia, joita hän on
lapsena ja nuorena laatikkokameralla räpsinyt, etupäässä kotikylästään. Niissäkään
ei näy mitään tavatonta, ei edes tulipaloa.
Aiheissa ei näyttäisi olevan paljon kertomista. Tuntuu että he kerronnan ohella
tarkkaavat oudoksuen, mutta valppaana
aihettaan ja itseään - mikä minussa on, että
haluan tätä kertoa? Ihmettely ja tarkkaavaisuus luo tekstiin intensiivisen läsnäolon tunnun. Säisä ottaa kuvan kerrallaan,
muistelee, kertoo, pohtii, hoksaa, kunnes
kuva on tyhjentynyt ja tulee piste. Kirjailijan koe on vapaus ja kuvat ovat kronologi-

sessa järjestyksessä.
Elämä on maaseudulla tarkkaa peliä.
Siellä ollaan toistensa näkyvissä ja kuuluvissa. Poika Säisä kasvaa nykyistä miehuutta kohti. Hän laittautuu vaivihkaa treffejä varten. Tarkkuuden oppitunnista käy
kuitenkin lasku, jolla hän vuodenajan, pihan varjojen, talon ruokailutapojen, isän ja
poikien suhteiden pohjalta saa valokuvan
ottamisajaksi klo 14.25.
Kaikki ei menekään tasan. Tuntemattomuus lisääntyy. Tulee muutoksia, eroja,
vieraantumista, ihmisten käsittämättömiä
tekoja, aina useammin sellaista, mihin
kertoja ei yksityiskohtaisesti halua kajota.
Säisän meditaatioiden alla kehittyy lataus.
Lopussa hän kiertää kylänsä järveä, ”maiseman valoa”: joka niemessä talo. Kuva
putoaa laatikkoon ja kansi kiinni: ”En
minä enää voi!” Suomalaiselle kirjailijalle
Säisän suoritus ei ole helppo.
Parnasso 2/84, kirjailija Matti Pulkkisen puolesta:
Aune Räsänen, Vehmersalmi
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Joka seitsemäs askel pidempi

T

uostahan oli helppo tunnistaa sivilipukuinen poliisi, kun mies tepasteli
Kuopion kesäisen torin vilinässä.
Nimittäin ennenvanhaan poliisiksi pääsi, kun oli riittävän pitkä varreltaan ja oli
muutoinkin kelpo maalaisliittolainen.
Seitsemäs askel johtuu siitä, kun ko.
virkamies ennen poliisiksi ryhtymistään
tepasteli peltosarkojen poikki ja hyppäsi
joka seitsemännellä sarkaojan ylitse, mikä
olikin piintynyt pysyvästi hänen tajuntaansa.
Lain tuntemus oli hataralla pohjalla samoin kuin oikeinkirjoituskin.
Tuttu näky oli, kun poliisimies naputteli
etusormella Remingtonia, kuulustelupöytäkirjaa verkkaisesti kirjaimia hakien.
Siinä kului aikaa ja holkki Saimaata rasiallinen.
”Teitän pitää tietää, jotta huvipaikalla ei
saa juota viinaksia, eikä varsinkaan pontikkaa”.........
♦ ♦ ♦
Nurmeksessa oli ennenvanhaan poliisina Oskari Hyttinen, joka toimi sivutoimisena ruumiinavaajana, siis anatomian
itseoppineena asiantuntijana.
Kerran Ylikylällä oli hukkunut mies ja
Okari kutsuttiin vainajaa tunnistamaan ja
hakemaan ruumishuoneelle.
Vainaja oli jo mätänemistilassa, kun
Oskari tuli häntä hakemaan, hän ei kuitenkaan halunnut ruumista henkilöautonsa
takapenkille vaan sitoi sen etulokasuojan
päälle, mutta kas kummaa, ihan tuossa Immolan rinteessä vainaja tipahti maantielle.
No eihän siinä muu auttanut, kun sitaista
ruumis uudelleen ja matka jatkui kohti
kauppalan keskusta.
Hänestä kerrotaan myöskin, että kun
Oskari tuli ruumiinavauksesta suoraan
ruokapöytään pesemättä käsiään, kunpahan vähän pyyhkäisi käsiään housujen
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persustaan ja asettui leivänsyrjään.
Kuopion poliisien myönteisenä käyntikorttina oli aikoinaan Oiva Karhunen,
kaikille ystävävällinen, kaikille sovitteleva.
Muistuu mieleeni tapaus kopisajoilta,
olimme tulossa Renkusta porukalla, kun
torin kohdalla Hujasen Seppo meni poliisin nokan eteen ja tokaisi,”Ka mualaispolliisiki on piässy kaapuntiin auskultoimmaa”, sitten me juostiin koko porukka.
♦ ♦ ♦
Ajellessani itäblokissa piti miliisien
kanssa olla kieli keskellä suuta.
Puolassa sain ylinopeussakon, jolloin
luovutin viimeiset zlotyni ennen rajan ylitystä paikalliselle miliisille, joka mittasi
Mossen takapenkillä olevalla isokokoisella mittarilla tienposkessa nopeuksia.
♦ ♦ ♦
Nykyään on kuulemani mukaan valtakunnassa oikein poliisikoulukin, jonne
pääsyvaatimuksena ei ole enää seitsemäs
askel, ei pituuskaan enää merkitse mitään,
kun kuvien perusteella näkyy olevan jopa
siroja piiperöisiä naiskonstaapeleitakin.
Ne, jotka eivät ole läpäisseet pääsytytkintoa tai ovat sitten koulusta poispotkittuja päätyvät kaljupäisiksi vartijoiksi, jotkut huonoimmat heistä taksikuskeiksi.
♦ ♦ ♦
Jotkut älykkäimmät poliisit ovat luopuneet ammatistaan ja perustaneet oman
yrityksen, heistä päällimäisenä tulee mieleeni kurikkalainen, Nurmeksessa vaikuttanut Feliks Valdemar Isotalo, joka
perusti aikoinaan Nurmeksen Sementtivalimo Oy:n.
Siitä kehkeytyi ajanmyötä vieläkin voimissaan oleva Lujabetoni Oy ja Lujatalo
Oy.
On myöskin toisenlaisia tarinoita.

Sodan jälkeen Valposta tuli kommunistien (Yrjö Leino) hallitsema järjestö,
johon minunkin alakoulunopettajani mies
sotkeutui.
Oli ja vietti siihen aikaan herran ja hidalgon arvovaltaa.
Mutta onneksi poliittiset mielipiteet
muuttuivat ja hän vietti loppuaikansa kylämme järvellä ahvenia onkien.
Kylämme isännät vihasivat häntä, nimittelivät häntä hiipiväksi filtiksi.
♦ ♦ ♦
Rikoksista pahin on mielestäni se, kun
poliisi syyllistyy virkatehtävissään laittomuuksiin.
Tuoreimpana esimerkkinä on Aarnio,
joka oikeussalissa vain naureskelee ja
kieltää kaiken.
Hänen kohdallaan pitäisi soveltaa vanhaa Napoleonin aikaista oikeuskäytäntöä:
GUILLOTINE.

Ongelma olisi näin kerta heitolla ratkaistu.
OK.

Aikamoisia loikkijoita
Onpa tuon talonpoikaistaustaisen
poliisimiehen seitsemäs askel pitänyt erottua normaalista askelluksesta,
nimittäin sarkaojien väli on yleensä
15-20 metriä. Riuskankaan miehen
kävelyaskel ei yleensä ylitä yhtä metriä. Siis kuudella askeleella poliisi
etenee kuutisen metriä. Tällöin sen
seitsemännen askeleen on täytynyt
olla kunnon loikka, minimissäänkin
ainakin kahdeksan (8) metrin mittainen, koska loikalla on täytynyt päästä
myös seuraavan saran puolelle.
Melkoinen näky, ja varmasti katuvilinästä erottuva!
(Toimituksen huomio)

Olen kaukana maasta missä rakastettuni nukkuu
rantapihan koivu vuotaa mahlaa, käki kukkuu,
kevätpurot solisevat, sinikellot hymyilevät,
metsänsiimeksessä mustikat ja hillat kypsyvät.

Äitini
muistolle
Erkki J. Vepsäläinen

Siellä kaukana maassa missä rakastettuni nukkuu
rantapihan koivu vuotaa mahlaa, käki kukkuu,
venhoset viiltävät vettä, laineet liplattelevat,
lahdenpoukamassa lapset ja ahvenet uiskentelevat.
Olen kaukana maasta missä rakastettuni nukkuu
rantapihan koivu vuotaa mahlaa, käki kukkuu,
pakkaset paukkuvat, lumipyryt tuiskuavat,
lammenrannat ja pellonpientareet kinostuvat.
Siellä kaukana maassa missä rakastettuni nukkuu
rantapihan koivu vuotaa mahlaa, käki kukkuu.
Lämpimässä saunassa olen syntynyt,
äitini sylissä varttunut ja muistelen Sinua nyt.
Valkoiset kielonkukat minä sinulle taitan
ja sinisille kotilammenlaineille ne laitan
muistoksi sinulle minun rakas äitiarmaani,
kun saavun jälleen kotimaahani.
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Syksyllä Sini aloittaa 9. luokan Tuusniemen peruskoulussa. Suunnitelmissa on
käydä lukio ja hakeutua ylioppilastutkinnon jälkeen opiskelemaan jossakin muodossa karjanhoitoalaa.
Maatalouden harjoittamisen nykyiset
poliittiset vaikeudet eivät häntä pelätä.
Tulevaisuudessakin tällä alalla töitä riittää! uskoo topakka karjatyttö.

Suvi Keinänen, 15 ja Kastehelmi-kyyttö ovat ystäviä. Lehmäkuiskaajaksi Suvia on ruvettu
nimittämään hänen eläinten käsittelytaitonsa perusteella. Kuva: MTV
Uutiset Keimo Lehtiniemi

Professorin löytökenkä

Karjatyttö
kyytön
kyydissä
T

uusniemen Pettäismäessä
saattaa
vastaan porhaltaan tavallisuudesta
poikkeava valjakko. Kevyiden kärryjen
edessä valjaissa punakylkinen lehmä, ohjaksissa lehmää tottuneesti käsittelevä
tyttö. Kastehelmi-kyyttö ja omistajansa
Suvi Keinänen, 15 siinä ovat jaloittelemassa.
Lehmä on valjastettu hevoselle käytettyjä pienemmillä valjailla kärryjen - talvisaikaa vesikelkan - eteen ja sitten
menoksi!
Se on kuin ponilla ajaisi, kuvailee ohjastaja kyytön menoa. Toisinaan sillä on
kova kiire kotiin, toisinaan saattaa matkan varrella jumittua syömään ruohoa.
Suvi on hoitanut pienen ikänsä kotitilalla karjaa ja puhuu siitä asiantuntevasti,
erikoisesti suosikistaan suomenkarjasta.
Vanhempien Alli ja Kari Keinäsen navetassa on 150 päätä, niistä lypsäviä 85,
suomenkarjan yksilöitä kymmenkunta.
Tätä nykyä Kastehelmi ainoa kyyttö, kun
sen vasikka lähti kasvamaan.
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Itäsuomalainen karjarotu (kyyttö) on
tunnettu terveydestään, pitkäikäisyydestään ja sitkeydestään, sen maito juustoutumisominaisuudesta ja korkeasta rasvapitoisuudesta, mutta rotu pienemmästä
maidontuotantomäärästä minkä takia sitä
ei nykyisessä lypsykarjataloudessa suosita.
Karjatyttö Suvi lisää luetteloon luonteenominaisuudet.
Kyyttö on hänestä
”säpsäkämpi” kuin sukulaisensa länsisuomen karjan lehmä. Jos kyyttö haluaa
tehdä jotakin, se luovii tai keksii keinon
päästäkseen haluamaansa.
Suvi pitää yllä Facebook-sivustoa Suvin suomenkarja. Hän on käynyt monena
vuona karjanäyttelyissä kilpailemassa junior handlereissa ja esitellyt eläimiä rakenneluokissa.
Seuraava kerta on 27.8. Anjalankoskella Muurikki-näyttelyssä, minne lähtee kotitilalta neljä suomenkarjan lehmää
sekä kaksi Jersey- ja ja Red Hostein –rotujen hiehoa.

Tähän tarinaan tuli veikeä lisäpiirre
MTV:n Kympin Uutisten loppukevennyksen kautta. Professori Osmo Hänninen sattui näkemään talvella Suvista ja
hänen ajamastaan kyytöstä kertovan kevennyksen ja muisti kurssimatkalla Italiassa Sienan kaupungin liepeiltä metsästä
löytämänsä lehmänkengän.
Ruostuneessa kuunpuolikasta muistuttavassa kengässä on rivi nelikulmaisia
naulanreikiä ja pari käsintaottua naulaakin. Kollega, professori Ariston Renzonin oli helppo vahvistdaa löytö, sillä näillä seuduin on vuosisatojen ajan käytetty
lehmiä ja härkiä työ- ja kotieläiminä.
Sorkkaa suojaava kenkä on ollut kivisessä
maastossa tarpeellinen. Kengänpuoliskon
ikää on vaikea päätellä, mutta mielikuvituksella sen voi ajoittaa vaikka keskiajalle
saakka.

Osmo Hänninen luovutti löytämänsä
italialaisen lehmänkengän puolikkaan
Suvi Keinäselle.
Osmo Hänninen halusi lahjoittaa kengänpuoliskon suomalaislehmän kavion
suojaksi ja heitti esiin idean lehmien juoksukilpailuista. Hullumpiakin kisoja savolaisissa kesäjuhlissa pidetään.
Niitä odotellessa Suvi Keinänen voi
tallentaa vanhaa italialaista lehmänkenkää vaikka onnenkenkänä.
Teksti ja kuva: Eila Ollikainen

Toimittaja Eila Kyllikki Erkkilä syntyi
18.9.1929 Vähäkyrössä ja kuoli 1.6.2016
Vaasassa.
Eila Erkkilä oli Suomen Heimot
ry:n perustajajäseniä. Hän oli monen
muun harrastuksen lisäksi innokas
kotiseutuihminen ja Etelä-Pohjanmaan
Krannien perustajajäsen. Savossa
hän kävi useaan kertaan; muun
muassa Vehmersalmella ja toimi
SM-murremestaruuskisan tuomarina
Rauhalahdessa v. 2007.
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Lentosirkus Pilven
huimapäät esiintyi
Nerkoolla elokuussa
1952. Kuvassa vas.
taitolentäjä Erkki
Kantonen, juontaja Oke
Tuuri, ilma-akrobaatti
”Luumu” eli Anneli
Linna sekä ryhmän
lentäjiä. Linnan, sittemmin Penttilä poika Erkki
J. Penttilä on nykyään
Kauppakamariliiton toimitusjohtaja. Oikealla
lentosirkustaiteilija
Raimo Aulio (Ryhmäkuva v. 1953).

Nerkoon lentokenttä hiljeni
H
aastattelin lentokenttätyömaan silminnäkijää, Nerkoon Paavolan
Pentti-poikaa (s. 1930).
Nerkoolle alettiin rakentaa lentokenttää talvisodan alkupuolella, vuoden 1940
alussa, rautatien länsipuolelle, Alatalon
pelloille Nerkoonjärven eteläpäähän. Tarkoitus oli toimia pienten lentokoneitten
varalaskeutumispaikkana. Kiitorata oli
vajaan kilometrin pituinen niin, että kone
pääsi nousemaan Nerkoonjärven päälle.
Kiitorata oli niin kapea, että vain yksi lentokone kerrallaan voi sitä käyttää.
Siihen ajettiin hiekkaa Ylätalon maalta
vajaan kilometrin päästä, rautatien ylitse.
Soranajoon tuli talvella Helsingistä kymmenkunta armeijan kuorma-autoa. Hiekan
lapioimiseen tarvittiin runsaasti miehiä.
Talvella kenttä pidettiin kunnossa auraamalla.
Koneitten nousu tapahtui pohjoisesta
etelään ja laskeutuminen etelästä pohjoiseen. Pentti Räihä näki aurinkoisena poutapäivänä heinäkuun alussa 1941, kuinka
kentälle laskeutui yksi laivue eli 11 – 12
konetta, yksi kerrallaan. Erään koneen
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nousukiito ei onnistunut. Kone tuuskahti
nokalleen Kuistilan takana olevaan metsään, pellon reunaan puuta vasten. Siinä kone könötti pyrstö pystyssä. Siinäpä
riitti kylän pojille ihmettelemistä. Koneen
toinen siipi oli katkennut. Ohjaaja säilyi
hengissä. Kerrottiin, että sama ohjaaja oli
ollut jo kolmannen kerran tällaisessa onnettomuudessa.

Kuvan Lentolaiviue 16 Gloster Gladiator GL-275:n moottori pysähtyi startissa
Nerkoolla 14.6.1941 jutussa mainituin
seurauksin. Koneen ohjaaja kersantti
Jalo Merisalo selvisi hengissa. Koneet
lensivät Nerkoolle Rissalasta.

Kylän reunalle oli rakennettu kuusi
korsua, joihin koneet voitiin viedä näkösuojaan. Kentän turvaksi oli määrätty sotilaista koostunut vartiokomennuskunta.
Henkilökunta majoitettiin Paavolaan ja
Alataloon. Työssä oli oman paikkakunnan
ikämiehiä, jotka eivät olleet rintamalla. He
menivät yöksi kotiinsa. Yhteensä oli väkeä viitisenkymmnetä henkeä. Kun hälytys tuli puhelimitse Kuopiosta, veivattiin
käsin Paavolan pihalla olevaa hälytyssireeniä. Kun sireeni ulvahti, pommikoneet
olivat päällä varttitunnin sisällä.
Venäläiset pommarit mourusivat jatkosodan aikana verrattain matalalla, kun eivät pelänneet ilmatorjuntaa – jota ei edes
ollutkaan. Niin matalalla, että Paavolan
pojat Pentti ja Aarne Räihä saattoivat
selvästi nähdä koneet tuvan ikkunasta – ja
juosta tuvan uunin taakse piiloon. Koneitten säännöllinen reitti kulki rautatien suuntaisesti. Useimmiten ne olivat matkalla
pommittamaan Iisalmea, jonne oli matkaa
vain parikymmentä kilometriä. Pommitusten jyly kuului selvästi Nerkoolle.
Kentän rakentamisen aikana lotat olivat
majoitettuna Paavolaan. Pääemäntänä oli
Nerkoon Tuomelan emäntä Lyydia Korhonen. Hänellä oli apunaan Martikkalan
Sonnilasta tomera Aada Sonninen. Martikkalasta oli myös muonituslotta Lyyli
Rautiainen - myöhemmin Turtiainen.
Myös moni Nerkoon nainen kävi antamassa keittiössä apuaan kotoaan käsin.
Esimerkiksi Liisa Partanen oli tiiviisti
mukana. Asia koettiin koko kylän yhteiseksi asiaksi. Leipää leivottiin eri taloissa.
Muona jaettiin ulkona kenttäkeittiöstä.
Jatkosodan aikana sotilaskentän käyttö
jäi vähäiseksi. Kuitenkin sitä vartioitiin
kaiken aikaa. Kentällä oli liikekannallepanon aikana joukkojen kokoamiskeskus. Kun sota jatkui ja rintamalinja siirtyi
idemmäksi, myös lentokoneet siirrettiin
lähempänä itärajaa oleville kentille.
Kerran kesällä 1942 pojat olivat uimassa Nerkoon Hiekalla. Sireenin ulvahduk-

sen jälkeen pojilla oli hetki aikaa pökäistä
metsään piiloon. Pelättiin, että pommikoneista ammutaan konekivääreillä maassa
olevia pieniäkin kohteita. Nerkoon lentokentän taru päättyi pari vuotta sodan päättymisestä. Rakennelmat purettiin. Eräästä
parakista tehtiin aitta, jossa tuleva opettaja
Oskari Karvonen nukkui kesäisin.

Kenttä palautettiin viljelijöille
Nykyään kentän alue on peltona. Viimeksi kenttää käytettiin lentonäytöksessä
elokuussa 1952. Lentonäytöksillä ja yleisölennätyksillä kerättiin rahaa harrasteilmailun koneitten ylläpitoon.
Näyttelijä Oke Tuuri esitti sota-ajan
taistelulentäjää. Näytöksessä Oken ääni
kuului maahan kovaäänisten kautta suorana lähetyksenä. Todellisuudessa Oke oli
maassa mikrofonin kanssa, mutta oli olevinaan koneessa selostamassa taitolentonumeroita. Esitys oli niin vaikuttava, että
vieläkin kerrotaan totena Oken selostusta. Silmukat ja vaakakierteet huimasivat
katsojien päätä. Hurjimmat temput esitti
hurjapää Erkki Kantonen, joka seisoi koneen siiven päällä – ja jopa yhden käden
varassa. Myös Anneli Linna ”Luumu”
esitti siivelläkävelyä ja ilma-akrobatiaa
lennossa koneesta riippuvilla narutikkailla. Henkeäsalpaavaa oli myös taitolentäjä
Esko Halmeen esitykset kaksitasoisella
koneellaan.
Tuo tilaisuus kokosi jo heinittyneelle
lentokentälle 1903 maksanutta kantsojaa.
Moni lapinlahtelainen pääsi ensi kertaa
elämässään nousemaan lentokoneeseen,
kun silloinen vänrikki Veikko Hietamies
(myöhemmin eversti ja Karjalan lennoston komentaja) lenntätti yleisöä ja lienee
jäänytkin viimeiseksi Nerkoolla lentäneeksi lentäjäksi.
Näytöspäivänä lennätettiin peräti 346
henkilöä. Päivä oli Nerkoon lentokentän
historian vilkkain päivä.
Leo Puurunen
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Saksittuja

Kokosi:

Marja-Riitta Saastamoinen

voskylässä ja velat Nordean veroparatiisiyhtiössä.
Suomen onnellisin mies on Alex Stubbin isä Göran. Entinen Miss Suomi Pirkko Mannola nimittäin kosi Görania. Kesähäät odottavat. Morsiusneitona toimii
Alex.
(Matti Pitko AL 9.4.2016)

Neurokirurgi Juha Hernesniemi haluaa näyttää taulun. Töölön sairaala on sokkeloinen, mutta Hernesniemi kulkee käytäviä tottuneesti.
Muotokuva on oikeastaan kollaasi, yhteensä neljä kuvaa. Taiteilija on kuopiolainen Pauno Pohjolainen. Hernesniemi
valitsi Pohjolaisen ja sanoi, ettei halua
”pönöttävää potrettia”.
(SK 11/2016)

Alkujaan chicagolainen Hillary Clinton yritti viime vuoden kiertueellaan
puhua syvää etelää, mutta ilkeistä uutiskommenteista päätellen se kuulosti yhtä
uskottavalta, jos stadilainen Alexander
Stubb yrittäisi huastella muaninkalaesten
kanssa kualjkiäryleistä.
(Jan Erola, ET 6/23.3.2016)

Jyrki Katainen on lyhyen matikan
kutosen ylioppilas, mutta Jyrkistä tuli rahaministeri, pääministeri ja nyt tämä siilinjärveläinen majavanmetsästäjä on EU:n
komission talouskomissaari.
Elämä Brysselissä on helppoa. Joka
aamu sihteeri kertoo Jyrkille, kummalla
puolella on debet.
(Matti Pitko, AL 4.6.2016)

Puolustusministeriltä kysyttiin taannoin, miksi Ahvenanmaata puolustetaan,
kun ahvenanmaalaiset eivät itse osallistu
kuluihin. Niinistö totesi, että syynä ei sinänsä ole siellä asuvien ihmisten puolustaminen, vaan alueen strateginen merkitys
Suomelle. Juuri näin, ei Savoakaan puolusteta vain savolaisten takia.
(Lasse Lehtinen, IS 19.3.2016)

Kampela on kuin savolainen ministeri Ministeri Lenita Toivakka ei osannut
päättää, onko hän johtanut harhaan sanomalla, ettei ole vastuussa, vaikka on ollut
vastuussa. Siispä anteeksi – ehkä.
Kampela on eläimenä yksi iso muunneltu totuus. Sekin tekee kaikkensa harhauttaakseen muita. Se syntyy symmetrisenä,
mutta pian se tekee kaikkensa harhauttaakseen muita. Sen silmät siirtyvät samalle kyljelle. Yleensä oikealle, mutta voivat
ne vaeltaa vasemmallekin. Tulkintavastuu
on katsojalla.
(HS 3.5.2016)

Jotta en olisi aivan erakoitunut, pidin
päivisin päällä radiota. Mökkiradiosta
kuului lähinnä vain Radio Suomi, minun
tapauksessani Yle Mikkeli. Kanava oli
ihan kiva. Sain hyödyllistä paikallisuutisointia savon murteella höystettynä.
(Monta viikkoa yksin mökillä,
Mari Koppinen, HS 1.6.2016)

VEPAN BAARISSA on selvinnyt, millainen on onnellinen miljonääri. Morsian
on Neitsytsaarilta, rahat Panaman veroparatiisissa, kesämökki Portugalin vuorineu-
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Töitä Helsingissä, koti Savossa
-Kieleni on töölöläistä. En sano stadi
enkä spora, vaan Hesa ja ratikka. Vaan ei
Savossakaan väännetä jatkuvasti. Eri asia
on, kun ihmiselle tulee murhetta, kun hän
kokee syviä tunteita. Silloin nousee murre
savolaisella pintaan, sillä tunteet herkistävät ihmisen suhdetta perimäänsä, Atso
Almila selvittää.
Savon lisäksi Atso tuntee ja osaa lou-

naissuomea, hämettä, pohjanmaan murretta ja monien seutujen omia kielellisiä vivahteita. Murre innosti hänet säveltämään
runoilija Heli Laaksosen kirjoittaman
Aapine-teoksen.
Murteen ymmärtämisessä auttaa luku
ääneen, usein vasta silloin hoksaa, mitä
tarina sisältää, Almila valottaa
(IL 3.6.2016)
Antti Ruuskanen haluaa työrauhan
Sympaattinen ja ahkerasanainen savolainen pitää kesä aikana taukoa myös
haastatteluista ja sponsoritilaisuuksista.
”Kaikki varmaan ymmärtävät, että
edessä on tärkeä kausi tämän ikäiselle
miehelle”, sanoi 32-vuotias heittäjä.
(HS 27.5.2016)
Kielentutkijat Irina Piippo, Johanna
Vaattovaara ja Eero Voutilainen ovat
julkaisseet kirjan Kielen taju.
Murteet ovat kuviteltuja – se on yksi
kirjoittajien teeseistä. Eri puolilla Suomea
on toki kielellisiä eroja. Kielen tajun tekijät haluavat silti kyseenalaistaa käsityksen, että olisi olemassa tarkkarajaisia murteita, joita puhutaan vain yhdellä tavalla.
Murretutkimuksissa tavattiin ennen
vanhaan pitää edustavina esimerkkeinä
vain iäkkäitä ja paikallaan asuneita puhujia.
(HS 30.5.2016)
Jo tokkiisa!
Mitä tehdä lomalla, kun tunnelma alkaa
kiristyä?
Yksi keino on vaihtaa murretta. Esimerkiksi lupsakkana ja letkeänä pidetty
savon murre toimii varmasti. Savoksi vaikutat heti rennommalta tyypiltä.
Etkö usko? Todellisuudessa olet varmaan itsekin kokeillut temppua huomaamattasi. Nimittäin suomalainen, joka ei
ole koskaan asunut Savossa eikä ole sieltä
päinkään syntyisin, saattaa tarpeen tullen,
aivan alitajuisesti, poimia puheeseensa sa-

volaista nuottia tai sananpartta, kun haluaa
vaikuttaa mukavalta. Sama pätee muihinkin murteisiin.
Juuri julkaistussa Kielen taju
–kirjassa suomen kielen tutkijat Irina
Piippo, Johanna Vaattovaara ja Eero
Voutilainen kuvaavat murreasenteita ja
sitä, miten joustavasti monet osaavat niitä
hyödyntää.
(Anna 22/2.6.2016)
-Savolaisen suojatie?
-Laellinen ylj ajopaekka.
(Vitsim murjasu, VF/LJK AL 26.5.2016)
Sukukieli tarvitsee puolustajaa
Turun murretta rakastava Kata Kubinyi puolustaa suomen ja unkarin kielisukulaisuutta Budapestissä yliopistossa.
Tehdään yksi asia heti selväksi. Suomi
ja unkari ovat sukulaiskieliä. Sen todistavat muun muassa peruskäsitteiden samankaltaisuus: kautta aikojen tarvitut termit
kuten käsi, vesi, elää ja kuolla, ovat hyvin
samankaltaisia. Yhteistä on myös sanojen
taivutus.
Kubinyi oppi suomen kielen Turussa
Åbo Akademissa. Tuoreen aviomiehen työ
vei pariskunnan Suomeen.
-Rakastan yhä Turun murretta. Nautin
aina, kun saa kuulla sitä.
(HS 30.5.2016)
SUOMI-LAJI. Kesä on todellakin jo
saapunut. Eksoottisten kesälajien kauden
aloittaa Maaseudun Sivistysliitto, kun se
järjestää kaikille avoimet pärekorinheittokisat Tampereella 31.5. Vaakonpuistossa
on hyvä verrytellä paikkoja eukonkannon
ja kännykänheiton mestaruuskisoja odotellessa.
(AL 30.5.2016)
Pinnallinen sivistyskäsitys näkyy lukion kehittämisessä
Albert Einsteinin mukaan sivistyneen
ihmiskunnan kohtalo riippuu moraalin ta-

AAKUSTI 2/2016 31

sosta, ei tuotantokyvystä. Sivistys on yritystä ymmärtää kokonaisuutta. Kyse on
sekä menneisyydestä, nykyisyydestä että
tulevaisuudesta. Tarvitaan kiinnostusta
nähdä asioita eri näkökulmista. Lukio ja
ylipäätään koulu on elämää, ei elinkeinoelämää, varten.
(Jarno Paalasmaa, historian opettaja
ja tietokirjailija, Helsinki, HS 8.5.2016)
Sydämen sivistys on tärkeä asia, siitäkin ollaan laajalti samaa mieltä. Ja siitä,
ettei sillä tarkoiteta opillista, muodollista
tai akateemista sivistystä, vaan ihmisen sisäistä kehittyneisyyttä ja kypsyyttä.
Filosofi Eino Kaila, jota pidetään
1900-luvun suomalaisen sivistyselämän
merkittävänä kehittäjänä, osasi sanoa sivistyneesti:
”Sivistys on se, mitä jää jäljelle, kun
olemme unohtaneet kaiken oppimamme.”
(Roman Schatz IS 23.4.2016)
”Pitää olla hyvin nöyrä”
Kirjailija Antti Heikkinen kirjoittaa
elämäkerran laulaja Jaakko Teposta.
Heikkinen aikoo haastatella kirjaa varten
myös Tepon perhettä, ystäviä, kollegoita
sekä häntä fanittavia julkisuuden henkilöitä.
Elämäkerta julkaistaan lokakuussa
2016.
(IL 2.4.2016)
Raskauden haudalla. Juice Leskisen
musiikki kuulostaa nykypäivänä aika neuvostoliittolaiselta. Silti häntä palvotaan,
vaikka Gösta Sundqvistin huoltoasemahumppa on kestänyt aikaa paremmin.
Toimittaja Antti Heikkinen on suuri Juicen ihailija, joka tutustui Leskiseen
tämän viimeisinä vuosina. Heikkisen erinomainen Leskis-elämäkerta Risainen elämä ilmestyi 2015.
Teoksen suuri ansio on siinä, että Heikkinen on päässyt Leskistä lähelle sokaistumatta hänen sädekehästään. Jos rehellisiä
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ollaan, ja Heikkinen on, niin ihailijankin
on tunnustettava, että Leskisen tuotannosta suuri on on korkeintaan keskinkertaista.
Heikkinen on toki sitä mieltä, että Leskistä arvostetaan ansiosta. Hänkin sanoo
kuitenkin ihmetelleensä, miksi Leskisestä
tuli niin tavattoman palvottu. ”Juice oli
kansan syvistä riveistä lähtenyt kansanmies, joka yhdistyi opiskelijaheeboon.
Sellaista oli helppo nostaa”, Heikkinen
sanoo.
(Ville Similä, HS 8.5.2016)
Mutsi on bestis –konsertti, järjestäjänä Stadin Slangi ry
Slangiversioita: ”Tiedän paikan armahan –laulu on slangiksi Tsennaan mestan
armahan, ja Jo joutui armas aika kuuluu
puolestaan Jo puggas glaiduu aikaa. Tapahtuma päättyy yhteislauluun Soi kunniaksi luojan eli Nyt bossin kunniaksi.
Slangia tutkinut professori Heikki Paunonen on listannut yli 80 slangisanaa mutsille. Niitä ovat esimerkiksi ahku, emo,
eukko, kinkku, harppu, hellapoliisi, kahju,
käring, maatuska, maistraatti, mammeli,
mehumaija, morsa, mude, mudero, muhvi,
muffe, mutteri, äde, äitee ja ämyli.
(HS 5.5.2016)
Hesalaiset asuu Hesois
Maalaisjuntin on perinteisesti tunnistanut siitä, että hän kutsuu pääkaupunkia
Hesaksi. Savolaisten, keravalaisten ja
muiden junantuomien mielestä Hesa on
näppärä lempinimi, eivätkä he älyä, että
aidot stadilaiset ja sellaisiksi haluavat puhuvat ainoastaan Stadista. Jopa Helsinki
on Hesaa katu-uskottavampi nimitys.
Tämä on aikansa elänyt käsitys. Hipsterit, nuo kaikenlaisten trendien edelläkävijät, ovat jo hyvä aikaa kutsuneet Helsinkiä
Hesaksi. Tai jopa Hesoiksi, monikossa:
”Mä aion kyl olla koko kesän Hesois.”
(HS 24.4.2016)
Elämä on ihanaa, huudahtaa Erkki J.

Vepsäläinen, yli kolmekymmentä vuotta
Espanjan Aurinkorannikolla vaeltanut runoilija, entinen kamreeri Kuopiosta. Vepsäläinen pyytää kilistämään onnelliselle
elämälle. Viisikymentäneljä lasia nousee
kulttuuriseura Kalevan jäsenten käsissä
Granadan Sacromonten flamencoluolassa
Espanjassa.
(AL 23.4.2016)
Minna Canthista näytelmä Kansallisteatteriin. Näytelmän kirjoittaa Seppo
Parkkinen ja ohjaa Kaisa Korhonen.
Ensi-ilta on 23. marraskuuta. Henkilöhahmoina muiden muassa Ida Aalberg ja
Juhani Aho.
(HS 22.4.2016)
Murretta Pirkanlinnassa
Torstaina 21.4. Ähtärin Pirkanlinnan
auditorios rupiaa Suomenselän murteentaitajat pistämähän parastansa. Etelä-Pohjanmaan Krannit ry:n järjestämää murretapahtumaa tukoo Etelä-Pohjanmaan
Kulttuurirahasto.
Pirkanlinnan murretapahtuma kuuluu
osana Krannit ry:n eteläpohjalaisten paikallismurteiden tallennushankkeen toteuttamiseen.
(Ykköset! 21.4.2016)
Kuvataideakatemian professori, pirkkalalainen Villi Jaanisoo paljasti Helsingissä Kuukkeli-teoksensa 28.5.2016.
Kolmiulotteisen levypinnan rakentaminen jatkuu teoksissa Kuopiossa, jonne
Jaanisoo tekee Minna Canthin ja Maria
Jotunin muotokuvat.
(AL 29.4.2016)
Ymmärtävätkö eläimet murteita. Sen
ruotsalainen kissojen ystävä ja Lundin yliopiston fonetiikan tutkija Suzanne Schötz
haluaa selvittää. Hän on käynnistänyt tutkimuksen kissojen kommunikoinnista.
Tutkimuksessa on kissoja ja niiden
omistajia Lundista Etelä-Ruotsista sekä

Tukholmasta. Tarkoituksena on selvittää
onko kissoilla näillä alueilla oma murteensa.
(IL 31.3.2016)
Canthin kotitalon kohtalo on auki
Paavo Lipponen lupaa huomattavan
summan talon kunnostukseen kulttuurikäyttöön. Kuopio on Lipposen koulukaupunki.
(AL 19.3.2016)
Maakuntalaulut pudotuspeleihin
Varsinkin jääkiekossa maakunnan
oman joukkueen merkitys paikkakunnalla
korostuu. Maamme-laulun voi jättää maajoukkueen lauluksi.
Nyt kun Mikkelin Jukurit nousee ensi
kaudeksi Liigaan, historiallinen ensimmäinen kotiottelu pantaisiin käyntiin Savolaisen laululla: Mun muistuu mieleheni
nyt suloinen Savonmaa. Sen kansa kaikki
kärsinyt ja onnehensa tyytynyt, tää armas,
kallis maa!
Toisena säkeistönä voi kajauttaa laulun
viimeisen säkeistön: Siis maat´ en muuta
tietää voi Savoa kalliimpaa, ja mulle ei
mikään niin soi kaikesta, minkä Luoja loi,
kuin ”armas Savonmaa!”
Tämän päälle täpötäysi Mikkelin jäähalli toistaisi kuorossa: ”Armas Savonmaa!”
Vastustajan puntit vapisevat taatusti. Laulun voi esittää Mikkelin Viihdelaulajien
30-henkinen iloinen kuoro tai lainata Kuopiosta Sakari Kuosmasta, joka on kova
kiekkofani.
(HS 21.4.2016)
Psykologi Soili Haaramo kohtasi Lapualla 40 vuotta sitten shokkiin joutuneen
yhteisön. Psykiatrit tukivat leskiä ja muita aikuisa sukulaisia. Jälkihoidossa oli 45
puoliorvoksi jäänyttä lasta.
Haaramo koki, että hänen puhumansa
Lapuan murre auttoi kontaktin saamisessa
uhrien omaisiin.
(HS 10.4.2016)
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Perinteitä kunnioittaen. Huolestuttavat tapahtumat vuoden 2016 palmusunnuntaina saanevat seuraavalla kerralla
kansalaispartiot vahtimaan, että virpojalapset ovat oikeauskoisia ja osaavat loitsuta perussuomeksi. Siis: ”Virvon varvon
tuoreeks terveeks, valkoiseks rasistiks,
suomen sisuks, odinin soltuks. Some sulle, kortsu mulle.”
(Vaihtoehtoinen harjavaltalainen versio
viimeiseksi säkeeksi: Pekoni sulle, potkut
mulle.)
(Matti Mörttinen AL 22.3.2016)
”Hosun risul, et tuu glesaks, tänään etkä
huomennakaa. Oksa sulle, liksa mulle!”
Käännöksen teki Sami Garam HS:n
pyynnöstä.
Stadin slangi –yhdistyksen puheenjohtajan eli Garamin mielestä mikään teksti
ei ole niin pyhää, etteikö sitä voisi kääntää
muille murteille.
(HS 20.3.2016)
Uusin Teema-lehti keskittyy murteisiin ja heimoihin
Lehdessä kerrotaan murteissa viime aikoina tapahtuneista muutoksista. Lisäksi
lehdessä tarkastellaan, mitä savolaisille,
hämäläisille, pohjalaisille ja muille heimoille kuuluu.
Teema on HS:n julkaisema, kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä aikakauslehti.
(HS 24.3.2016)
Kirjakielen isässä riittää tutkittavaa
”Agricola on aina lähtökohta, eräänlainen nollapiste”, kertoo päätoimittaja Pirkko Kuutti, joka on johtanut Vanhan kirjasuomen sanakirjan toimitustyötä vuodesta
2012.
Yhä käytössä olevia Agricolan ajan
sanoja:-alamainen, hätävara, korkeakoulu,
mielivalta, perisynti.
Käytöstä kadonneita:
-edespuhua (luvata)
-korvapuustella (lyödä korville)

34 AAKUSTI 2/2016

-laahitseminen (varoitus)
maahedelmä (juures)
-nenäsilmät (silmälasit)

Murretori
21.-23.7.
klo 12.00

(HS 9.4.2016)

Voit viedä miehen Kiteeltä, muttet
Kiteetä miehestä
Tamperelaiseksi Juhannuskylän asukki
ei tohdi julistautua yli kymmenen vuoden
jälkeenkään.
-Ei tamperelaiseksi voi noin vain ryhtyä. Siihen pitää kasvaa. Jos kuulen kaupan jonossa Tampereen murretta, niin
kyllä se on mulle edelleen tosi huvittavaa,
sanoo Ville Pirinen.
(AL 17.3.2016)
Savolaissyntyinen Miss Helsinki Hannaleena Laaksamo oli aluksi ymmällään
stadin slangin kanssa. Kukapa ei olisi.
-Ihanaa, että täällä Helsingissä voi puhua ihan omaa murretta eikä sitä katsota
pitkään. Tämä on suvaitsevainen kaupunki. Se tulee ilmi esimerkiksi asenteissa
homoseksuaalisuuteen. Esimerkiksi Kuopiossa asenteet ovat jyrkemmät.

Kuopion murretorilla
vapaasti nautittavaa

S

(IL 6.6.2016)
Virolaisajaja Raimo Kulli voitti viime
viikonloppuna autokilpailun Hämeenlinnan Ahveniston
radalla. Hyväntuulinen Kulli suhtautuu
positiivisesti nimestään koituneeseen bonusjulkisuuteen Suomessa. Hän tuo mieleen vuoden 1960 Nobelin kirjallisuuspalkinnon, jonka sai ansaitusti ranskalainen
runoilija Saint-John Perse.
(Seura 22/2.6.2016)
Inhimillisyys: Persujen vierasasenteissa on ripaus lämpöäkin. Kun virolainen
Raimo Kulli voitti autokisan Hämeenlinnassa, ministeri Jari Lindström tviittasi
lohdutukseksi: ”Öööö… totanoin, ei se
nimi miestä pahenna ja sillee.”
(Olli Helen, AL 30.5.2016)

avon kielen seura levittää jälleen savolaishuumo-

rin ilosanomaa 21.-23.7. Kuopion kauppatorilla.
Päivittäin torilavalta esitetään juonnettua puheohjelmaa, laulua, lausuntaa ja muuta kansanviihdettä.

E

ikä maksa mittään, vaan kaikki on torikansan ostosten ja munkkikahvin lomassa vapaasti nautittavissa klo 12-13.30.

A

vajaispäivän 21.7 ohjelmassa esiintyy Savon murremestareita, heistä
tuoreimpana ensimmäinen maahanmuuttajataustainen murremestari,
Napolista Savoon muuttanut Paco Nucci. Kuopion Pelimannit soittavat, ja
torin avaa matkailun edustaja. Perjantaina 22.7. lavalle nousevat Nilsiän
pussihousukerhon komeat miehet, joiden ohjelmassa on muumuassa savonmurteinen Satumaa.

L

auantaina 23.7 vietetään savolais-karjalaista päivää Anneli Lujasen
johdolla. Savolaisessa osuudessa on luvassa huumoriyhtye Mahottomien ja Heinäahon näytelmäpiirin takuuvarmaa sketsiohjelmaa.
Kuopion murretori järjestetään nyt 18. kerran.
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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

36 AAKUSTI 2/2016

