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Fingerporina tunnettu Pertti Jarva on 
meidän aikamme ylistetyimpiä sarja-

kuvapiirtäjiä. Paremman aiheen puuttues-
sa hän joutui alkusyksystä turvautumaan 
vanhaan, hyväksi koettuun konstiin ja 
päätyi huvittamaan maan valtalehden lu-
kijoita meidän savolaisten kustannuksel-
la. Kahden kuvan tripissä partainen ukko 
sattuu kulkemaan Kansanlähetysseuran 
ohi ja juohtuu siitä kysymään, ”voisiko 
savolaiset lähettää jonnekin”.

Jonnekin? Kun Fingerpori ei tee kuva-
sarjassaan määritteli tarkemmin paikkoja, 
voi kai julkaisukanavan perusteella päätel-
lä, että jonkun pitäisi keksiä keinot, miten 
meikäläiset savolaiset saisi pois pääkau-
pungista sivistyneitten ihmisten silmistä.

Mikähän olisi seuraava kansa tai heimo, 
josta helsinkiläiset haluavat eroon? Kai 
turkulaiset, jotka yleisessä keskustelussa 
luokitellaan samoiksi tyhmiksi savolais-
ten kanssa. Jos hitaat hämäläiset halutaan 
pois, lähetystyö pitäisi aloittaa tietysti 
välittömästi, että operaatio saataisiin to-
teutettua tällä vuosisadalla eli -tuhannella.

                  ♫ ♫  ♫ 
Vitsit vitseinä, piirrokset piirroksina. 

Ei meidän savolaisten kannata toki turhia 
kiivailla sarjakuvapiirtäjää vastaan tai 
vaatia häntä oikeuteen kiihotuksesta yhtä 
kansanryhmää kohtaan. Onhan meillä 
maassa monta, jotka ovat sitä mieltä, että 
savolaiset eivät osaa nauraa itselleen. 
Ollaan siis hyvillään, että saamme sen-
tään toisheimoiset hyvälle tuulelle.

                   ♫ ♫  ♫ 
 Mitä tulee pääkaupungin ja savolaisten 

suhteisiin, niin tosiasiahan on, että Helsin-

Jaa, että pitäisi lähteä...

ki lie tällä erää Suomen savolaisin kau- 
punki heti Kuopion jälkeen ellei peräti 
sitä ennen.

Liki 17 000 asukkaan Kiuruvedellä mei-
tä oli vielä neljä, viisi vuosikymmentä sit-
ten joltain kantilta liki puolet Kärkkäisiä.

Mutta jo 1980-luvulla alkoi nähdä 
selvästi, että pääkaupungin paksussa 
puhelinluettelossa Kärkkäisiä alkoi olla 
monin verroin enemmän kuin Pohjois-
Savon luettelossa Iisalmen kohdalla. 
Tänään ei vertailua pääse enää tekemään 
puhelinluetteloiden pohjalta, mutta luulen, 
ettei muuttovirta ole muuttunut. Huoles-
tuneena tutkin joka kevät uusien yliop-
pilaiden nimilistoilta, tokko kotipitäjän 
uusien valkolakkien kantajissa on enää 
yhtään muinoisen mahtisuvun edustajaa.

                    ♫ ♫  ♫ 
Aivan viime aikojen muuttoaalto ulko- 

mailta on muuttanut rajusti Helsingin  
väestörakennetta. Kun astuu junasta Hel- 
singin rautatieasemalla ja luo silmäyksen  
ympärilleen asema-aukiolla, savolainen  
huomaa tulleensa vallan vieraaseen 
joukkoon.

Ero siihen aikaan, jolloin pääkaupun-
kiin muutettiin Savosta ja muusta koti- 
maasta, on huikea. Sen tajunnevat kanta- 
helsinkiläiset itsekin. Vanhan hyvän ajan  
jutuissa sai vielä vapaasti naureskella  
savolaisille länkisäärille tai muuten tyh- 
mille maalaisille, mutta yritäpä laskea  
vitsiä tänään vierasmaalaisten kustannuk- 
sella... Ei onnistu.

Joku on toki yrittänyt, mutta nauru  
on jäänyt lyhyeksi. En tiedä ketään mana- 
tun raastupaan savolaisten pilkkaamisesta. 
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 Nyt kannetta ei tarvitse kauan odottaa,  
jos sattuu sanomaan halkinaisen sanan  
vieraasta väestä.

                    ♫ ♫  ♫ 
Itsenäinen Suomi viettää ensi vuonna 

100-vuotispäiviään, ja parempien piirien  
pilkasta huolimatta meidän savolaisten ei 
kannata jäädä juhlista pois.

Kun eduskunta äänesti ja päätti jou-
lukuun 6. päivänä 1917 itsenäisyydestä, 
myönteisen päätöksen kopautti nuijallaan 
pöytään savolainen mies, Leppävirran 

kruununvoudin poikana syntynyt ja sit-
temmin viipurilaistunut Johannes Lund-
son. Pehr Evind Svinhufvudin johtamas-
sa ”itsenäisyyssenaatissa” istui sielläkin 
maakunnan mies, Kuopion maanviljelys-
seuran palveluksessa poliittisen luotta-
muksensa hankkinut Yrjö Pehkonen.

Kyllä meillä savolaisilla juhlimista ja  
juhlittavia riittää, olivatpa ajat millaiset  
tahansa.

 
Seppo Kononen

Paikan henki luo juhlamielen.  Kajaanin 
kotiseutupäivistä 4.-7.8.  jäi  mieleen  

tervan tuoksu,  konkreettisimmin tietysti 
niille, jotka ehtivät seurata tervahaudan 
rakentamista ja polttamista.  Vaativan työ- 
näytöksen toteuttivat  ammattiopiston luon- 
nontuotealan opiskelijat.  Mutta lyhyellä-
kin   kokouskäynnillä sai kokea olevansa 
itseensä luottavassa maakunnassa,  juuril-
laan,  kuten  maakuntalaulussa  sanotaan 
” –nosta jo rintasi maausko uus-–miekkaa 
ei tarvis, tarmoa vaan puolesta hengen ja 
heimon ja maan”.   

Kotiseutupäivien avauspuheenvuoros-
saan kaupunginjohtaja Jari Tolonen sanoi 

Terva tuoksui kotiseutupäivillä
Raatihuoneen torilta näkyvän   neljäsataa 
vuotta historiaa taaksepäin, mistä todistee-
na virran toisella puolella Kajaanin  linnan 
rauniot.  

Valloittajat ovat kulkeneet ylitse,  mutta 
täällä eletty on tervalla ja metsällä. Kai-
nuussa on aina jouduttu miettimään mitä 
seuraavana päivänä tehdään.  Jos maassa 
olisi kahva, siitä nostettaisiin!

Mutta nyt kun kotiseutuhenki on  nos-
teessa,  olemme liian  lähellä näkemään 
omia vahvuuksiamme, hän aprikoi.         

Europarlamentaarikko Merja Kyllö-
nen  näki ja  nimesi vahvuudeksi  yhdessä  
elämisen perinnön kuten lapsuusmuistot 

vanhempien kanssa marjametsästä ja  ka-
lareissuilta.  Niillä muistoilla elämä kan-
taa silloin, kun maailma koettelee.     

 Uskotaan maakuntien Suomeen ja nau-
titaan kainuulaisesta elämästä, hän kan-
nusti.  Olen ylpeä mullasta jalan alla, ja 
kaikki olette saaneet saman perinnön.

Valtionhotellin kunnostus  
- vuoden kotiseututeko

Kotiseutuliiton jakaman  Vuoden ko-
tiseututeko-palkinnon  saivat  Saimi ja 
Thomas Hoyer ja Janne Leinonen Pun-
kaharjun entisen Valtionhotellin kunnosta-
misesta. 

Hoyerit ja Leino ovat osoittaneet suurta 
uskoa kotiseutunsa menestykseen ja veto-
voimaan antamalla uuden elämän Suomen 
kansallismaisemassa sijaitsevalle kansal-
lisesti tärkeälle kulttuuriperintökohteelle, 
todettiin palkinnon perusteluissa. Onhan  
Valtionhotelli  vanhin edelleen toimiva 
suomalainen matkailuyritys, valmistunut 
vuonna 1878. 

  Kotiseutuliiton johdon avajaisjuhlas-
sa luovuttamasta palkinnosta kiittäessään 
Saimi Hoyer  kertoi viettäneensä lapsuus-
vuosien kesiä isänsä kotiseudulla Kerimä-
ellä  ja saaneensa kaipauksen näille seu-
duin.   

Räiskyvä punapää teki kansainvälistä 
uraa valokuvamallina ja  
perusti perheen,  mutta ikä-
vöi kotimaasta Pihlajavettä 

ja Punkaharjua.  
Toistakymmentä vuotta sitten perhe 

muutti Suomeen,   ja  viisi vuotta sitten he 
asettuivat asumaan Punkaharjun  seudulle 
sivukylälle.   Vuosi sitten Valtionhotellin  
entiset vuokraajat kertoivat luopuvansa 
hotellitoiminnasta, ja perinteikäs hotelli-
rakennus uhkasi jäädä  tyhjilleen. 

 Epäröinnin jälkeen he  ostivat paikan.  
Suojellun rakennuksen vaativa kunnostus-
työ tehtiin viidessä kuukaudessa ja  entistä 
ehompi talo avautui hotelli Punkaharjun 
nimellä kesäkuussa.   

Saimi Hoyer sanoo ryhtyneensä hank-
keeseen rakkaudesta kotiseutuun, mutta 
iloitsee sen näkymisestä  ympäristössä. 
Paikkakunnalta löytyi kunnostustyöhön 
ammattilaisia ja  uuden hotellin  avaami-
nen on virittänyt pientä yritystoimintaa.  
Jospa  vielä Retrettikin saataisiin herää-
mään henkiin,  hän toivoi. 

Hiukoon palvilihakeittoa  
Raatihuoneentorille avajaisiin kainuu-

laiset yrittäjät olivat pystyttäneet  kotiseu-
tutorin. Väkeä houkutti  torille pystytetty 
soppatykki, jonka  tarjouksena oli  kai-
nuulainen perinneruoka, palvilihakeitto.  
Kuumaa ja suolaista joten ainakin  hiuko  
hävisi! 

Torilla saattoi nähdä sotamiehiä 

Vuoden kotiseututeko-
palkinnon vastaanotti 
avajaisissa Saimi Hoyer 
(keskellä),   luovuttajina 
Kotiseutuliitosta hallituk-
sen puheenjohtaja  Kirsi 
Moisander (oikealla),  
varapuheenjohtaja Raimo 
Sailas ja toiminnanjohtaja 
Riitta Vanhatalo. 

Kajaanin linnan komea pyrotekninen rajäytys. Kuva Kotiseutuliitto
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1700-luvun Ruotsin karoliiniarmeijan  
asuissa ja  erottuipa puheenporinasta ve-
näjänkielistäkin  puhetta. Suomalaisia 
ja venäläisiä sotahistorian harrastajia oli 
kokoontunut  esittämään illalla  Kajaanin  
linnan räjäyttämisen 400-vuotismuiston 
merkeissä linnan raunioilla taistelu- ja va-
lonäytöstä. 

Uudenmaan Karoliinien lotat  Minna 
Vainionpää ja Jaana Laine myivät torilla 
muistotavaroita ja  kertoivat yhdistyksen 
jäsenten tulevan Etelä-Suomesta ja  länsi-
rannikolta.  Karoliinit kustantavat itse va-
rusteensa ja matkansa,   toisaalta harrastus 
tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia 
päästä esiintymään kansainvälisten sota-
tapahtumien näytöksiin.   Olipa taanoin 
Koljonvirran ja Porrassalmen taistelujen 
muistojuhlissa uusmaalaisia karoliineja  
mukana. 

Hiukan toisenlaisia muistoja esitteli-
vät Puolangalta saapuneet Ida Asp-seuran 
edustajat. Puolangalla vaalitaan ensimmäi-
sen suomenkielisen naislyyrikon muistoa, 
patsaskin on.   Ida Aspin nimi  muistetaan  
Savossa päin ehkä parhaiten aikalaisensa 
Minna Canthin yhteydestä. 

Kotiseutupäivät alkoivat jo torstaina  
avoimella Tienviiittoja tulevaisuuteen-
seminaarilla Kaukametsän  kongressi- ja 
kulttuurikeskuksessa.  Ministeri Anu 
Vehviläinen selvitteli  kunta- ja maakun-
tauudistusta mutta puheenvuoroissa näh-
tiin jopa pelialasta Kainuun mahdollisuus.  

Avaruustähtitieteen professori  Esko Val-
taoja jatkoi siitä mihin  Konsta Pylkkäsen 
piti lopettaa eli määritteli Kainuun paikan 
maailmankaikkeudessa.

Kotiseututyön tunnustukset
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouk-

seen Kaukametsän salissa oli ilmoittautu-
nut 131 yhdistyksen edustajaa.  Kokouksen 
puheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja 
Jari Tolonen.

Kokouksessa jaettiin Vuoden koti-
seutuyhdistys  ja Vuoden kaupunginosa 
–tunnustuspalkinnot. Vuosikertomusten 
perusteella  34 ehdotuksen joukosta oli 
valittu voittajaksi Haapajärvi-Seura, joka 
julkaisee paikallislehteä ja pitää vuosittain 
messut. 

Vuoden kaupunginosasta oli tehty peräti 
162  ehdotusta, joista kaupunkityön jaos-
ton esiraati teki ehdotuksensa Kotiseutulii-
ton hallitukselle.  Vuoden kaupunginosak-
si nimettiin  Porin Reposaari.  Saaren noin 
sadalla asukkaalla on yhteisöllistä toimin-
taa vauvasta vaariin, esimerkiksi vanhuk-
sille viedään joulutervehdys. Reposaaren 
tunnetuin asukas on kaikkien suomalaisen 
tietämä tangolaulaja Eino Grön. 

Kokouksessa hyväksyttiin esitykset 
Kotiseutuliiton lähiajan toiminnan ja ta-
louden päälinjoista. Suomen  100-vuotis-
juhlavuotta halutaan viettää  suomalai-
suuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden 

merkeissä. Kotiseututyössä panostetaan 
virtuaalisuuteen ja uusiin kohtaamisiin.  
Salista tehtiin ehdotus jopa Pokemon-pe-
lin hyödyntämisestä kotiseututyössä. 

Hyväksytyssä julkilausumassa halutaan 
nostaa kulttuuri- ja identiteettityö maa-
kuntauudistuksen  keskeiseksi osaksi alu-
eellisen elinvoimaisuuden kehittämiseksi. 
Tulevia maakuntahallintoja kannustetaan  
ottamaan paikalliset ja alueelliset toimijat 
mukaan kehittämistyöhön.

Yhteistyöllä markkinoimaan 
Vuosikokouksen jälkeen osanottajat ha-

jaantuivat keskustelukammareihin pohti-
maan kotiseututyön uusia haasteita kuten  
ja kotiseudun markkinointia.   Kainuun 
Sanomien markkinointipäällikkö, teknii-
kan tohtori Minna Komulainen esitteli 
Sitran valtakunnallisen tutkimushankkeen 
pohjalta tehdyn konseptin miten kotiseu-
dun tunnetettavuutta voidaan lisätä  mark-
kinoinnin  menetelmillä.   

 Keskeistä on  löytää  mielenkiintoinen 
tarina, ja ruveta tuomaan sitä esille suul-
lisesti, ruuissa, vaatteissa, tarinoissa ja 
tapahtumista blogeissa, paikallislehdissä, 
historiikeissa, somessa.   

Kotiseutuihmisten  ei tarvitse kaikkea 

Uusmaalaisten 
karoliinien lotat 
Minna Vainion-
pää ja Jaana 
Laine myivät mat-
kamuistoja torilla 
ja odottivat  illan 
esitystä Kajaanin 
linnan raunioilla, 
jossa he itsekin 
olivat mukana.  

tehdä, vaan  heidän roolinaan  voisi  olla 
tarinan  ”myyminen” muille toimijoille 
ja näin päästäisiin puhaltamaan yhteen 
hiileen. Yhteistyö antaa  asiakkaallekin  
vahvemman kokemuksen kohteesta, hän 
huomautti.  

Kaukametsässä nähtiin ja kuultiin Kai-
nuun Eino Leino-seuran  valmistama elä-
mänkerta Laulavia latvoja-syviä juuria, ja 
sen jälkeen yleisö lähti valmistautumaan 
näytökseen Kajaanin linnan valtauksesta 
ja pyroteknisestä räjäytyksestä illan pime-
ydessä.  Itse katselin komeaksi kehuttua 
vain mobiililaitteen kuvaruudusta bus-
sissa.  Harmittavasti  Yle Areenan suora 
lähetys  vain loppui muutamaa minuuttia 
ennen varsinaista suurta pamausta. 

Kotiseutupäivien ohjelmassa oli lauan-
taina  retkeilyjä kuten laivaristeily Kai-
nuun merellä eli Oulujärvellä. Kävipä osa 
tutustumassa kuuluisaan Talvivaaran kai-
vokseen.  Iltajuhla vietettiin Kaukametsän 
tiloissa. 

Seuraavat kotiseutupäivät ovat 13.-
18.8. 2017 Jyväskylässä, ja itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlavuosi tuo niihin oman juh-
lavuutensa. 

Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen 
. 

Kajaanin perustaja 
Pietari Brahe virran 
varrella. 

Raatihuoneentorin kotiseututorilla  yrittäjät ja yhdistykset  
esittelivät tuotteitaan ja toimintaansa. Lounasruokana oli 
tarjolla soppatykissä keitettyä  palvilihakeittoa.
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Napolin lahja Savolle, syntyperäinen 
italialainen  murremestari  Paco 

Nucci  käänsi katsojien pään Kuopion 
murretorin avajaisissa  torilavalla.   Pää 
lattiassa, jalat laipiossa,  hän kertoili  mik-
rofoniin miten  saapui  aikanaan  Savoon 
ja havainnostaan miten savon murretta pu-
hutaan.  

Yläleuka männöö vasemmalle,  alaleu-
ka oikeelle  niin joutuin ettei puhuja ite 
huomoo, selvitti  mestari.

Ei millään pahalla mutta se on siis  pu-
hevika!  Aikanaan muuten Unto Eskeli-
nen kuvasi  savolaista  puhetapahtumaa  
”leukaperien äänelliseksi  veppasemisek-
si”,   joten  samoilla linjoilla  italialainen 
kielivirtuoosi havainnossaan on. 

Kuopiossa kahta ravintolaa pyörittävä 
Paco Nucci saa  jatkuvasti  kielenopetusta 
asiakaspalvelussa, ja murteen  oppimista 
edistää hänen mukaansa  jos kävelee tuon 
tuostakin torin poikki,  kuuntelee ihmisten 

huastelua  ja heittäytyy itsekin puheisiin.   
Niinpä Kuopion torilla tarjottiin tehos-

tettua kieljkylpyä  21.-23.7.    jo 18. kerran.  
Kolmen päivän ohjelmaan sopi  huumoria, 
puhetta ja musiikkia.   Lauantaina päätös-
päivänä kylvettiin  yhdessä  karjalaisten 
kanssa,  onhan karjalan kieltä ja murretta 
puhuttu ja kuultu Pohjois-Savossa  seitse-
män vuosikymmenen ajan. 

Joka päivä  päivä kajautettiin yhteisesti  
Kallavesj, Kallavesj-laulu,  jonka viralli-
nen syntymän satavuotispäivä oli kuukau-
den päässä elokuussa. 

Muutama virsun kitkaas  

 Savon kielen seuran puheenjohtaja 
Seppo Kononen piirteli avaussanoissa 
savon murteen rajoja Imatralta Ranualle, 
Ilomantsista Evijärvelle  ja uskoi sisäpuo-
lella toinen toistamme ymmärrettävän.  
Vielä haaskempoo jos ei ihan kaikee ym-

märräkään!  hän lohutteli. 
Murrepuheen hallitseva Suomen mesta-

ri Hannakaisa Heikkinen lupasi  valmen-
taa uutta mestaria ensi vuoden SM-kilpai-
luun Etelä-Pohjanmaalle.  Parraaminen 
onkin tarpeen, sillä pohjalaisten ja savo-
laisten paremmuuden selvittäminen on 
ollut kautta vuosien murrekisojen kutkut-
tava huippukohta. Murteella voidaan il-
maista myös vakavaa asiaa ja Hannakaisa 
Heikkinen kertoi maatalouden ahdingosta 
omin ja savolaisen blogiemännän sanoin.   

Paikallislehden päätoimittaja  Eeva-
Liisa Pennanen kertoi  uutisia  Leppä-
virran  Kalmalahden kolmesta kovasta 
taistelusta, joista viimeisin koskee uuden 
koulun rakentamista. Muutama  virsun 
kitkaas vielä  tarvitaan ennen kuin Kalma-
lahteen koulu  tulee,  on arvio, 

Eeva-Liisa Pennanen käyttelee murretta 
monipuolisesti, hän on  kirjoittanut muun 
muassa kaksi   näytelmää  kesäteatteriin.   
Vieraan murteen sanojen 
merkityksen selvittämisestä 
hän  varoitteli, ettei käy kuin 
savolaistytölle Saariselällä  
tansseissa. Lapinpojan pyö-
rityksessä tuli  kuuma  ja 
tyttö sanomaan, että   huila-
taan välillä,  kun ryvittääkin  
niin kaaheesti.

Lapinpoika suostui mie-
luusti  pyyntöön, mutta 
rupesi    jäähyllä  hamuile-
maan tyttöä hamepuolelta.  
Savolaistyttö  kiukustui, mi-
hin poika puolustelemaan,  
että itehän halusit,  kun sa-

noit että ryvittää niin  kaaheesti.   
Lapissa porojen rykimällä kun on ihan 

oma  erityinen  merkityksensä. Avajaisten 
musiikista vastasivat   Aapeli Rummu-
kainen ja Kuopion pelimannit.  

Ne parraat miehet 
Perjantaina kuultiin terveisiä nykyisis-

tä ja tulevista Kuopion kaupunginosista.  
Nilsiän pussihousukerholaiset sanoivat  
tulevansa   kaapantekoon torille, mutta 
eivät enää pidä  Esa Pakarisen  värssyä  
”keskustas on  tori Kuopion” maantieteel-
lisesti oikeana, sillä tätä nykyä kaupungin  
koilliskulmalta on  aika matka  keskustaan.  

Salme Harjunen kertoili  kotikylästään  
Säyneisistä ja  Tarja Kröger  keskustan 
nähtävyyksistä,   jotka  muutaman kuu-
kauden kuluttua  sopivat  yhteen ja samaan 
Kuopion kaapuntiin.  

Liitoksista ollaan monta mieltä, mutta 
ainakin  säyneisläiset saavat karistaa  ima-

Kolme 
päivää  
kielj´kylypyä 

Murteella puhumisen Suomen mestari 
Hannakaisa Heikkinen lupasi valmentaa 
uutta Savon murremestari Paco Nuccia 
oik. ensi vuoden mestaruuskilpailuun. 
Ohjeita antoi myös Ylen toimittaja Juha 
Vauhkonen. 

Yks nurin kaks oikein, 
näin savolainen su-
kanneulonta etenee. 
Italialaistaustainen Paco 
Nucci, Savon murremes-
tari 2016, murtaa   oikein 
varsinkin nurinpäin.
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gostaan naapurien joskus antaman   nimi-
tyksen ruakki-kaavilaiset  (muistutti kua-
vilainen Kononen). 

Vaan  oman kylän pojat ovat parraita, 
tekivätpä mitä tahansa, siitä  sai  Rummu-
kainen muistutuksesta esiintymismatkalla 
naapurimaakunnassa.

Savolaisen miehen erinomaisuudesta 
kertovat kupletin jälkeen tuli lavan reu-
nalle  rouvashenkilö sanomaan,  että elä 
hupata,  parraat miehet on meillä täällä 
Keski-Suomessa! 

 Mihin Aapeli että  sanopa  kuka esi-
merkiksi.  Matti Nykänen, paukautti rou-
va  ja tehosti mielipidettä  käsilaukulla.              

Laps  kauniin Karjalan
Karjalais-savolaisen päivän juontajat 

Anneli Lujanen ja Pirjo Stranden toivat 
lavalle naisellista arvokkuutta  puvuillaan. 
He olivat pukeutuneet  feresiin ja  sarafaa-
niin,  jälkimmäisen luatija ehti purkamaan 
helman harsinlangat hameesta edellisilta-
na.  Asussa kelpasi panna vaikka tanssiksi.

Karjalan kielessä on monia murteita. 
Juontajanaiset kertoivat pagisevansa liv-
vinkarjalaa eli aunusta,  jota puhuttiin 
ennen sotia Raja-Karjalassa erityisesti 
Salmissa, josta se tuli evakkojen mukana  
Kuopion seudulle. Vanhemmat ovat  sitä  
käytelleet joten ei   kuullun ymmärtämi-
nen tuota savolaiselle ylittämättömiä vai-
keuksia.

Anneli Lujanen ja Pirjo Stranden ovat 
ikäluokkaa  ”ket vie mustetauh buaboloin 
paginua”, opastunna koulussa, mutta vä-
lillä unohdunna.  Nyt eläkkeellä he ovat  
ruvenneet kieltä uudelleen muistelemaan 
ja    pienen oppitunninkin pitivät.  Persoo-
napronominit  minä, sinä, häi, myö, työ, 
hyö;  lauantai suovattu, sunnuntai pyhä-
päivä.  Spassibo ylen äijy!   

Viktor Jetsu,  eläkkeellä oleva kantto-
ri lauloi kolme pajoa  muistellen lapsuut-
taan  kodirandasil Salmin Orusjärvellä.   
Tunnettuun Laps olen kauniin  Karjalan 
-lauluun  hän  on kääntänyt  karjalankie-
liset sanat Vunukko olen tsoman Karjalan.  
Säestyksestä huolehti taljankalla  Teuvo 
Leskinen. 

Päätöspäivän savolainen osuus oli Hei-
näahon näytelmäpiirin käsissä. Karkaus-

Karkauspäivän 
sketsissä 
lähtevät naiset 
kosimaan ja 
kuinka sitten kä-
vikään, rooleissa 
Heinäahon 
näytelmäpiiriläi-
set  Arja Lip-
ponen, Maikki 
Korhonen, An-
neli Valta-Lisit-
sin ja Kalevi 
Puronaho.

Viktor Jetsu:Vunukko olen tsoman Karjalan. Pirjo Stranden (vas)  ja Anneli Lujanen 
juonsivat karjalais-savolaisen murretoriohjelman karjalaisnaisen asuissa. Vas. 
sarafaani ja oik. feresi.  Edustuspuvuille oli  käyttöä   samana viikonloppuna Valassin 
praasniekassa Pielavedellä.   

Nilsiän pussihousumiehet saivat sopraanosolistikseen Savon kieliseuran varapuheen-
johtaja Tuula Ollilan (vas.). Yhdenmukaisuuden vuoksi Ollila hankkinee oikeat pussi-
housut seuraavalle murretorille.

vuodesta kertova sketsi on ohjelmistossa 
joka neljäs vuosi, joten ei  pilata yllätystä 
juonta paljastelemalla. 

 Heinäaholaisten sketsien kielenkäyttö 
on kansanomaisesti kursailematonta  ”kun 
puu lahoaa niin oksa kovenee”.  Kun ylei-
sö tietää mitä odottaa,  hauskuus on mo-
lemminpuolista. 

Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen, 
Teuvo Laakkonen

Teuvo Leskinen näpelöi taitavasti tal-
jankaansa, savolaisittain haitariaan.
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Mies kirjoittaa nimensä Hercule Poi-
rot, mutta lausuu sen ihan toisin: 

Erkkyl Puaroo.
Heti tulee hyvä mieli. Tuttu nimi. Bel-

gialainen, jota usein korostaa - joskus 
hieman tuohtuneenakin - kun luulevat 
ranskalaiseksi. No, ymmärtäähän sen, kun 
miettii näiden Gallian kukkoilijoiden toi-
lauksia.

Vaan mitähän tuumisi mies, jos luul-
taisiin savolaiseksi. Kyllä monet elkeet ja 
eleet saavat ajattelemaan, että niin lupsak-
ka kaveri mahtuisi hyvin kuopiolaiseen to-
rielämään. Puhumattakaan nimestä.

Sukunimi on jo sellaisenaan syvintä 
savoa. Siinä on heti ensimmäisessä ta-
vussa tuo savon ainutlaatuinen ua, jota ei 
suomen kirjakielestä löydy. Toisen tavun 
kaksoisvokaali taas päättää nimen siihen 
yleisimpään teonsanan eroon kirjakielestä 
eli -oo eikä esimerkiksi -aa. (Vrt. nauraa-
naaroo)

Etunimikin kelpaa savolaiseksi lähes 
sellaisenaan. Muljaus tosin puuttuu, mutta 
jos mies saisi tehtäväksi vaikkapa Sisko-
tyttö-patsaan juurella tapahtuneen murhan 
ratkaisemisen, niin eiköhän kielitaitoinen 
salapoliisimme pian esittelisi itsensä vir-
kaveljilleen tai kuulusteltavilleen muljaut-
taen tuttavallisesti: ”Erkkyjl”.

Teeveestähän mies on tullut tutuksi ja 
ruudusta esiin tunkeva oman arvon tuntu 
- jonka kaikki hyväksyvät sanojensa mit-
taiselle miehelle – on opettanut savolai-
sille katsojille ranskan kielen ääntämisen 
alkeet. (Aiemmin samaa savon ja ranskan 
sukulaisuutta on tuonut esiin Matti Leh-
monen, joka tähdensi, että kun ranskan-
kielinen vieras sanoo suaree, niin ei kun 
vene vesille, koska hän tahtoo leppoisaan 
iltaympäristöön, vaikka kirjoittaa tahtonsa 
aivan väärin soirée.)

Ääntäminen kuitenkin mitä todennäköi-
simmin ottaa vielä toisen asun savolaisen 

suussa, jos nimi sattuu silmään ensimmäi-
seksi aamun lehteä takaa eteen selatessa 
– joka taitaa olla tavallisin lehden luku-
järjestys aamukahvia hörppiessä. Silmille 
hyppäävät heti teevee-ohjelmat. Kun vai-
mo sitten kysyy, mitä tarjontaa sieltä on 
odotettavissa, lehden takaa saattaa kuulua:

”Illalla on aenaep Poerotti.”
 

 Esko Nieminen

Savolaismallinen salapoliisi

Into Konrad Inha (1865-1930) on kult-
tuurihistoriamme kiinnostavimpia hen-

kilöitä. Hän on matkakirjallisuutemme 
klassikko, useiden merkittävien tieteellis-
ten teosten toimittaja ja uraauurtava va-
lokuvaaja. Hän on myös paljon luettujen 
teosten kääntäjä. Hänen tunnetuimpia jul-
kaisujaan ovat ”Suomen maisemia”-teos 
1909 sekä matkakertomus ”Kalevalan lau-
lumailta” 1911. 

Inha oli aloittanut koulunkäyntinsä 
Tampereen reaalikoulussa, mutta siirty-
nyt 1877 Hämeenlinnan suomalaiseen 
normaalilyseoon. Hän sai suomen kielen 
opettajakseen Arvid Genetzin, joka oli 
tehnyt kuusi vuotta aiemmin pitkän ru-
noretken Aunukseen ja Vienaan. Inha oli 
ainoa Genetzin vai-
kutuspiiriin joutu-
neista, joka innostui 
Karjalasta.

Heitä olivat myös 
Eino Leino, Jean Si-
belius, E.N. Setälä, 
J.J. Mikkola ja E.A. 

I.K.Inha  
Kalevalan  
laulumailla

Tunkelo. Hämeenlinnan lyseon monin ta-
voin vireällä piirillä on kiinnostava asema 
karelianismin historiassa. Arvid Genetzis-
tä tuli sittemmin suomalais-ugrilaisen kie-
litieteen professori ja senaattori. Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seuran esimiehenä  
Genetz toimi 1892-98. Näin hän saattoi 
osaltaan olla auttamassa entisen oppilaan-
sa I.K.Inhan pyrkimyksiä. 

Elias Lönnrotin jalanjäljissä

Inhan Vienan retki 1894 on karelianis-
min historian merkityksellisimpiä. Hän oli 
29-vuotias, jo nimeä saanut Uuden Suo-
mettaren toimittaja ja valokuvaaja. Hän 
oli opiskellut valokuvausta 1889 Wienissä 

Jamasen veljekset 
Poavila ja Triihvo 
runonlaulussa. Ja-
mala oli Lönnrotin 
parhaita laulajia 
Uhtuessa. 

I.K. Inha 
 vuonna 1890.

Savon  
Kielen  
Seura Ry
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ja Grönenbachissa Etelä-Baijerissa. 
Tutkimusmatkailijaksi hän oli moni-

puolisesti valmentautunut. Hänen haaveit-
tensa Karjalaksi tuli Viena. Tähän oli kak-
si syytä. Inha halusi tehdä retkensä Elias 
Lönnrotin ja samalla opettajansa Genetzin 
jalanjäljissä Kuittijärvien tuntumassa ole-
viin runokyliin, joista pääosa Kalevalan 
pohjana olleista kansanrunoista oli koot-
tu. Toinen konkreettisempi syy oli se, että 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran piiris-

sä oli herännyt tarve saada julkaisuja ja 
näyttelyitä varten ”Kalevalaa valaisevia 
kuvia”. Häntä kiinnosti myös mahdol-
lisuus voida kuvin täydentää Lönnrotin 
matkakertomuksia ja runoaineistoa. 

Monelle Kalevalan takainen maailma 
heijastuu yhä Inhan ikuistamina maise-
mina, henkilöinä ja tunnelmina. ”Hän on 
rakastanut Karjalaa ja Karjala on avannut 
aarteensa hänelle”, kirjoitti Eino Leino 
Inhan matkakertomuksen ilmestyttyä.

Pitkän kypsyttelyn jälkeen 1911 ilmes-
tynyt teos ”Kalevalan laulumailta” on vä-
kevästi vaikuttanut käsityksiimme runo-
jen Karjalasta. Inhan valokuvien näkymät 
ovat pysyvästi painuneet suomalaisten ka-
levalaiseen tajuntaan. Teoksesta  on otettu 
vain kaksi painosta: 1911 ja 1921. 

Vuonna 1999 Inhan ”Kalevalan laulu-

mailta” ilmestyi Pekka Laaksosen toi-
mittanana, lyhentämättömänä, täydelli-
senä laitoksena. Teos sisältää tarpeelliset 
asiahakemistot, karjalan kielen sanaston, 
Inhan elämänvaiheet ja Pekka Laaksosen 
kirjoittaman johdannon. Inhan ainutlaatui-
set valokuvat ovat alkuperäisinä ja rajaa-
mattomina. Teos on Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran toimituksia 739. 

Kalevalaseura on myös tukenut toimi-
tustyötä. Vuosi 1999 oli Uuden Kalevalan 
juhlavuosi, jolloin oli taas mahdollista 
tehdä retkiä Vienan runokyliin. 

Vienan Karjalan Uhtuen kylä
Vienan Karjalan parhaita runokeskuk-

sia oli Uhtuen laaja kylä, jossa oli 80 ta-
loa. Lönnrotin seisemäs matka tänne poh-
jan perille tapahtui 1837. Lönnrot liikkui 
näissä kylissä jo viidennellä ja kuudennel-
la keruumatkallaan, mutta ei voinut jättää 
pohjoisia seutuja käyttämättä. Uhtuelle 
saakka hänellä oli ylioppilas Cajan seura-
naan. 

Siitä eteenpäin hän matkusti yksin. 
Lönnrot oli seuranrakas ja haikealta hä-
nestä tuntui ero matkatoverista. Mutta 
siellä hän viihtyi kuitenkin runojen run-
sauden että arvatenkin myös vieraan hy-
vän kohtelun vuoksi. 

Uhtuessa Lönnrot laulatti Jamala-ni-
mistä isäntää, jonka pojat olivat runonlau-
lajia. Lönnrot saikin kirjoittaa runoja kai-
ket päivät yömyöhään saakka. Pieni poika 
istui lähellä ja veisti joka runolta pykälän 
puuhun, koska Lönnrot maksoi laulajille 
jokaisesta saamastaan runosta. 

Aune Räsänen,  
Vehmersalmi

Kaunis Toarie värttinällä kehrää.

Majatalo Kiestingissä.

Lähdeteos: I. K. Inha, Kalevalan Laulumailta, 
Elias Lönnrotin poluilla Vienan Karjalassa. Toi-
mittanut Pekka Laaksonen 1999, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Teos on saatu Kai 
ja Irma Laitiselta lahjakirjana Hongiston isännäl-
le Jarmo Räsäselle 8.7.2000. 

I.K. Inha ystäviensä Jean Sibeliuksen ja 
Eero Järnefeltin seurassa Turussa.

Tuusniemen kotiseutujuhlassa 
aktivoitiin yleisöä miettimään 

savonmurteisille sanoille suomen-
kielisiä selityksiä. 

Puheenporinasta päätellen hyvin 
tuntui murre oekeilla immeisillä ole-
van hallinnassa vaikka sanaluette-
lossa oli muutama vähemmänkin 
käytössä oleva murresana. 

Ihmekö siis, kun vuoden tuus-
niemeläiseksi  ilmoitettiin valitun  
Tohtor Vorska  heti kaikki  tiesivät 
valitun olevan vastaavastaava ter-
veyskeskuslääkäri Aimo Forsman, 
joka on nelikymmenvuotisen lääkä-
riuransa ajan hoitanut kotikuntansa 
immeisiä.

Tuusniemeläisillä on tarkoitukse-
na jatkaa sanavisailua kotiseutumu-
seon puitteissa. Testatkaapa  miten 
itse kullakin  on murre hallinnas-
sa yhdistämällä  murresana ja sen  
yleiskielinen selitys. 

1) kualoo  2) vuohkasta   3) känt-
tyröijä  4) köijätä  5) lähättäätyä 6)
telekuta  7) matkeltoo 8) kilimu 9) 
tamalikkoon

Tulla yllättäen (5),  erikoisen vil-
kas, sukkela (8), edestakaista liiket-
tä ja asioiden vellomista, töytäilyä 
(2), kuljettaa (4),  kulkea hitaasti 
(7), tarkasti  perinpohjin (9), kahlata 
(1), toimia työskennellä tai puuhail-
la yli voimiensa riehua (6), liikkua 
huonosti, vaivalloisesti (3).  

Oekeihin immeisten 
sanavisa
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Nimittäin savolaiset tietävät, etenkin 
suursavolaiset. Sekä pielavetiset 

kekkosineen ja Lepikon torppineen. Mut-
ta että tiedetään se muuallakin, niin sekös 
lämmittää mieltä! Etenkin kun hämäläiset 
suurkirjailijat Sillanpää ja Linna tuovat 
näkemyksensä esille todella rautaisella 
tavalla. Edellinen tukki- jälkimmäinen so-
tasavotassa.

 Frans Emil Sillanpään, Taatan pää-
teos  (?) Hurskas kurjuus  etenee kuvat-
tavien kurjuudessa siihen saakka kunnes 
valo tuikahtaa tukkimetsästä, vientiteol-
lisuuden pylväiköstä. Aliravitut metsu-
rit, 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 ominaisuuk-
sia, 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 sel-
ville. He luultavasti huomaisivat ettei sit-
tenkään kukaan ole häntä lähellä.”

Sillanpää ei tarkemmin esittele Keino-
sen lähtöpitäjää, antaa kuitenkin ymmär-
tää että jostain Savon kumpusilta tämä 
”lyhyt ja tuores tukkipäällikkö...” on ko-

”Vääpeli joka oli savolainen, kuinkas muuten...”
                                                                                     Väinö Linna: Sotaromaani 

Piällysmiehiähän savolaiset,
tuon tietää...

toisin metsien mies ja miesten päällikkö. 
Mutta ei Nobel-kirjailija pitkään Keinos-
taan kuljeta romaanihenkilönä, kun ”...
tapahtui yhtenä aamuna, ettei Keinonen 
enää noussut vuoteeltaan. Hänen kuole-
maansa ei ollut kukaan nähnyt, siinä oli 
hiven salaperäisyyttä niin kuin hänen elä-
mässäänkin.”

 Hiventä kyllin...
Näin oli myös Marja-Liisa Vartion, 

sääminkiläissyntyisen kirjailijan, tuonel-
linen ratkaisu yhdessä romaanissaan. Ta-
lonpoikaistilalla on illalla kaikki hyvin. 
Ihmiset ja karja, karjakkokin. Kaikki ter-
veitä, kesäisen onnellisia, rakastavia.

 Mutta aamulla karjakko ei herää aamu-
lypsylle ei sitten millään. Sillä hän on jät-
tänyt 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 viit-
taavat aika paljon antiikin murhenäytel-
miin. Kun draamallinen juonen kuljetus 
lavalla tökkäsi pahasti, vei umpikujaan, 
laskettiin vinssillä jumala näyttämölle 
ratkaisijaksi. Myös huvinäytelmissä kuo-
lema oli tuttu vieras. Kirjailija pääsi aja-
maan juonivaunullaan eteenpäin, kathark-
sikseen,  kuin mitään ratkaisevaa ei olisi 
tapahtunutkaan.

Linnan Tuntematon sotilas (1954) il-
mestyi vuosikymmeniä aikaisemmin kuin 

saman miehen Sotaromaani = Tuntemat-
toman sotilaan käsikirjoitus (2000).

 Tuntematon herätti valtaisan huomion 
ja sitä tietä levikin. Sotaromaanin levin-
neisyydestä ei ole tietoa, mutta tutkija-
käyttöön se on erinomainen. Suositeltava.

 Kohta rauhan tultua alkoi kotirinta-
malla aikamoinen Linnan esittämien so-
tasankareiden ’aika velikultien’ esikuvien 
etsintäkuhina. Maakunnallisuus oli valttia, 
auttoi asiaan paneutujia. Sillä olihan selvä, 
ettei Koskela, Rokka, Suen Tassu, Hieta-
nen, Lehto, Lahtinen, Vanhala ym:t voi-
neet syntyä pelkästään kirjailijan fiktioit-
ten 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 si-
viilissä, jälkimmäinen II maailmansodas-
sa)  Einari Kokkosesta.

Ja nyt seuraa pitkähkö lainaus Sotaro-
maanista (s. 150).

 ”Tapaus (Lehdon ammuttua vankinsa) 
ja sen repostelu oli herättänyt Koskelan 
mielessä tuntoja, jotka hän oli kuvitel-
lut haudanneensa talvisodan pakkasiin. 
Hän oli pyrkinyt unohtamaan kuoleman, 
omansa ja toisten, pysyäkseen levollisena. 
Sitä rauhaa hän vaali, ja sen kohdan törk-
kimisestä 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 raais-
tamaan, ettei hän olisi sielunsa pohjalla 
tuntenut sodan suurta mielettömyyttä. Hän 
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 tasaan-

tui. Mieli rauhoittui. Vaikutelman jäljet 
hävisivät, ja Koskela oli jälleen entisel-
lään. ..»

Kappale jatkuu toki vielä niin Sotaro-
maanissa kuin Tuntemattomassakin. Siel-
tä se löytyy. Mutta kursivoitu kohta vain 
edellisestä. Samalla on jälleen kerran to-
dettava että Yrjö A. Jäntti oli oikeassa, 
kun hän ehdotti Linnalle, että alkuperäis-
käsikirjoituksesta jätettäisiin muutamia 
ns. kaunaisen opettavia kohtia kuin myös 
eräitä räävittömyyksiä pois. Ja Väinö Lin-
na osoitti suuruutensa taitelijana ja kan-
sallisen yhtenäisyyden luojana, kun hän 
noudatti vastuullisen kustantajan hyvän-
tahtoista neuvoa.

Komppanian äiti oli savolainen. Niin 
myös savotan päällikkö ja Nilsiän Einari 
Kokkonen, joka antoi hahmon  kapinas-
ta kuolemaan tuomitun Akseli Koskelan 
Vilho pojalle. Käytettäväksi rakentaviin 
tarkoituksiin isänmaan hyväksi.

 Aika velikultia.

Tuomo Loikkanen

Kapteeni Einari Kokkonen sodan päätyt-
tyä univormussaan.
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Kauhavalaaset ja härmälääset pitää it-
tiänsä  vähä niinku kovempina miähi-

nä. Ensimmääset puukoot on väsätty kui-
tenki Vöörillä. Näin sanoo nykytiäres.

Ja puhutaha mitä puhutaha, mutta  pahin 
murhamiäs oli syntyyysin Isoostakyrööstä, 
se Haapoja. Se taas seleviää kirkon kiri-
oosta. Ylistarolaaset saa silti pitää sen luut 
ominansa, mei niitä kyrööhi huali.

Noli nua puukkoomiähet vähä niinku ka- 
karoota, miäleltänsä kersoja.  Roikasti ky-
lillä, juapootteli ja knasii. Sitte ku otti oikee 
luannonpäälle niin tuikattihi puukoolla.  
Usee viälä vähä niinku salaa. Pelekuria noli 
ja pikkusialuusia. Kovasti silti yritti olla yre- 
hiä, vaikkei ne oikee tiänny minkätähäre.

Mun suvus o ollu monta sukupolovia 
kirvesmiähiä. Mullaki o ainaki kolome kir-
vestä autos. 

Äkkiää luulis  jottollaha Lallin sukua, mut- 
tei silti olla. Sukuhu o silti kulukeentunu 
yks Lallin flikka. Muttei soo vissihin sen 
Henrikin tappajan sukua. Kiukkuusia kui-
tenki.

Moon muute kuullu siitä Henrikkipiis-
pasta jottei sitäkää olisi tapettu, jossei solis 
ollu sika. Eikä se Lalli vissihi ollu eres kir-
vesmiäs, sattuu vaa olemaha kirves käres ja 
pahalla päällä.

Härmälääsiltä ja kauhavalaasiltahan oli 
äireet ottanu pois kirvehet. Tapelkaa ha-
loolla, noli sanonu. Puukoot ne sai pitää, 
jotta saivat vualeskella fikkojen käpylehe-
mille jalakoja.

Noli sellaasia ikuusia kersoja ne sen 
ajjan poijjat. Sen aijjan flikoolla oli enämpi 
piänenä älliä ku pojjilla. Yks huano puali 
niis kuitenki oli,  ne kuluki tytyt kainalos 
meleko vanahooksi. Sekös sitte pani poi-
jjille painesta. Häjyyllä piti, kunei seksipu-
ali toiminu. Onneksi niilloli pelekät puu-
koon ja haloot. No joskus sentään puntarit.

Oli ne melekoosen saamattomia. Ruve-
ta ny miästä tappamaha puukoolla. Eivät 
tiätysti tiännehet Lallista mitää. Kirves vaa  
ottaha pystyhy niin son sillä selevä.  

Lallikin tiäsi tämän, jotta  jos kerran ta-
petaha, siinä pitää olla tappamisen meinin-
ki.

Niistä mun sukulaasistani, kun niitä kir-
vesmiähiä on ollu  niin monta sukupolovia. 
O meirän suvus ollu muitakin, seppiä ja 
kelloseppiä. On yks piispaki Turuus. 

Mollahan aina tehty mitä mollahan ty-
kätty ja muut, miton osannu.  Lähestuluko-
hon kaikki pirun kiukkuusia miähiä 

Enoo silti ketään tappanu kirvehellä, ai-
nakaa viälä. Olis se puukoolla asuulemine 
vähä kakaraltaasta. 

Pari kertaa oon pitäny autos penkin alla 
kirvestä, kun on uhaattu käyrä hengen 
päälle. Sillä molisin klupikoonu. Ja var-
masti olis ollu kirves teräs. Olis mulla ot-
taa fölijyhyn  moskulaki. Son siältä häjyjen 
ajjoolta, mutten oo ottanu. Son sama mi-
hinkä sillä lyääs  niin se paikka ov varmasti 
tohojona.

Isookyröö o ollu se emäpijes, joston 
hääretty kaikki yksinkertaaset takamaille, 
pois oikiooren ihimisten silimistä. Meillei 
oo palio puukkojen kans fräkätty. 

Miellä Isooskyröös on ollukkin sellaa-
nen tapa, jotta puukkua tarvitahan tappelus 
korkeentaan sen tähäre, jotta sillä panna-
han miäs seinähän kiinni siksi aikaa, ku 
hajetahan kirvestä.

Yks tappo meirän suvus on,   mikä tiä-
retähä. Ei mikää murha,  mutta kirvehellä 
tehty. Son ollu 1900 luvun aluus. Sellaane 
sata vuatta sitte. Paapan velii tappoo Vaa-
sas  miähen. Ei ruvennu asuulemaha, antoo 
kirvehestä teräpualella. Kärsii tuamionsa ja 
meni sitte Ameriikkahan ja kuali siälä akat-
tomana, mutta tuskin naimattomana.

Ny sitte tierättä, jottei meirän suku ei 
haje turhaa kirvestä, aina sillä jotain tehe-
rähän joutesnansa.

Ja niinkus tiärättä, kirvehellä olis palio 
töitä.

Hannu Lehtiö 
 Isookyröö

Trossoota ja källäämistä
Häpiääsivät ny eres vähä nua härmänmaalaaset!

Vuosi lapsen kasvattaa, sanotaan, joten 
kolme vuotta tekee nuoresta tytöstä 

aikuisen naisen. Totta on,  saatoimme to-
deta kesällä murretorilla tavatuista sirkeis-
tä neitosista. 

 Suomen kielen opiskelijat Laura Tuo-
mainen ja Anniina Pellikka olivat v.  
2013  Savon kielen seuran kesätyöläisiä. 
Tytöt selkkasivat ja   kirjoittivat Unto  Es-
kelisen  lähes  3000 runon paperimappien 
sisällön  digitaaliseen muotoon. Syksyllä 
lehtori Katri Ahokas pääsi aloittamaan 
niiden muokkaamista kokoelmaksi.   
”Mies menee, laulu jää”,   192-sivun  ko-
koelma Unton runoista ilmestyi  vuosi sit-
ten ja  on siitä pitäen  kulunut savolaisten 
lukijoiden käsissä.  

Mutta  mitä on verestynyt  tytöille kol-
mena talvena ja kesänä, sitä piti tietysti 
tavatessa ruveta utsimaan. Hyvää kuuluu. 
Tunnollisina tyttöinä he lähtivät  jatka-
maan opiskelujaan Itä-Suomen yliopiston 
Joensuun  kampuksella suomen kielen ja 
kirjallisuuden parissa,  ja vuoden päästä 
heitä mainitaan maistereiksi.

Nykyiseen opiskeluun kuuluu  kan-
sainvälisyys. Karjalan kielen opetus ja 
tutkimus Joensuussa on tunnettua, mutta 
opiskelijoilla on  mahdollisuus  tutustua  
suomalais-ugrilaisiin kielisukulaisiin kau-
empana  Venäjän  puolella.   

Laura Tuomainen oli keväällä neljä 
kuukautta Udmurtiassa. Hän opiskeli ve-
näjää ja vastavuoroisesti opetti suomen 
kieltä.  Hän sanoo, että kielisukulaisuus 
tuntuu ohkaisena mutta kuultaa sentään 
jossakin.

Yksikön ensimmäinen persoona minä  
on udmurtin kielessä  mon  (ven.moh) 
ja esimerkiksi minä juon sanotaan mon 
juis`ko (huom. tarvittaisiin hattupää-s  ).  

Anniina Pellikalla on gradun kirjoit-
taminen menossa, mutta sen ohessa hän 
tulee koti-Kuopioon opettamaan kieliko-

Kohta mainitaan maisteriksi
keeseen valmistautuville maahanmuutta-
jille suomea.  Haastavaa, mutta innostavaa 
työtä nykypäivänä.  

 Anninalla on myös  ajatuksia siitä, että 
murteita  pitäisi hyödyntää opetuksessa. 
Maahanmuuttajat tarvitsevat paikallista 
arjen kielitaitoa  ja sitähän murrepuhe on.

Eila Ollikainen   

Anniina Pellikka ja Laura Tuomainen 
kuuntelivat mielikseen murretorin juttuja.    

Unto Eskelisen Mies menee, laulu 
jää -runokokoelmaa saa kieliseural-
ta. Soita ja varaa p. 050 917 4462. 

Lehen oekolukija lissee pohjammualaesten 
tietoo: Matti Haapoja surmasi varman tiedon 
mukaan kolme ihmistä, saattoi olla yhteensä 10. 
Vesivehmaalainen  sarjamurhaaja Juhani Ada-
minpoika surmasi varmana tietona 12 ihmistä ja 
kuoli Suomenlinnassa vankilassa. Näin  kertoo 
kirjailija Teemu Keskisarja.
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Keittiömestari, tv-kokki Jaakko  Kol-
mosen kuolema syyskuun 3. päivänä 

oli   suru-uutinen myös Savossa. Täällä 
hänet muistetaan yhteistyöstä lukuisten 
ruokaihmisten kanssa  ja  savolaislähtöi-
sen  Pitäjäruokaprojektin valtakunnallise-
na vetäjänä.  

Koillis-Savoon hänellä oli  jopa henki-
lökohtainen side,  karjalaisperheen Jaakko 
-poika nimittäin näki päivänvalon evak-
kojunassa  2.5.1941 Juankoskella.  Asuin-
paikkaa läpikulkupitäjästä ei tullut, perhe 
palasi  välirauhan aikana Leppäselän ky-
lään, mutta joutui jättämään kotinsa uu-
destaan. Uusi koti rakennettiin  Laukaa-
seen Keski-Suomeen.   

Kolmonen serveerasi 
isoäitien ruokaa tv-kansalle

Kokki Kolmonen oli tunnettiin suoma-
laisen ruokaperinteen puolestapuhuja, ja 
hän perusti  neuvonsa kotoisiin terveelli-
siin ruoka-aineisiin.  Aina sanoma  ei ollut  
suosiossa, kansainvälistymisen buumissa 
sitä pidettiin jopa vanhanaikaisena, mutta 
tätä nykyä  lähiruoka -   kiitos  myös Jaak-
ko Kolmosen!  -  nauttii  yleistä arvostus-
ta,  ja gourmet-kokit etsiskelevät Suomen 
luonnosta kiinnostavia makuja. 

Jaakko Kolmonen puhui   ”isoäitien ruu- 
ista”  ja   omassa kodissa hän sai innostuk- 
sen ruuanlaittoon. ”Lauantaina lämmitet-
tiin leipäuuni ja tehtiin paljon ruokaa yh-
dellä kertaa.  Suosittuja olivat karjalanpii-
rakat, kalakukot ja muut kukot ja laatikot. 
Lopuksi pantiin uuniin hautumaan karja-
lanpaisti. Jos jäi taikinaa, tehtiin puoluk-
kapiirakoita”,  hän muisteli karjalaisper-
heen tyypillistä ruokataloutta.  

Poika oli kiinnostunut leipurin amma-
tista, mutta ei päässyt leipomoon harjoit-

Kokki Kolmonen toteutti 
Bertan idean pitäjäruuista 

telijaksi, sen sijaan pääsi  1959 Perhon  
ravintolakouluun kokkilinjalle. Valmistut-
tuaan hän työskenteli kokkina ja keittiö-
mestarina monissa suomalaisissa ja ulko-
maisissa ravintoloissa. 

Kaiken kansan tutuksi Jaakko Kolmo-
nen tuli  v. 1970 alkaneista tv-ruokaohjel-
mista Maukasta mutkattomasti, Asia on 
pihvi ja Patakakkonen, joita tehtiin kaik-
kiaan noin 700.  Ohjelmissa neuvottiin 
välttämään sokeria, rasvaa, suolaa ja alko-
holia.  Työparina olivat Veijo Vanamo ja 
Sirkka Gustafsson, mutta patalakkisesta 
Kokki-Kolmosesta itsestään kehittyi vuo-

sien mittaan suomalaisen ruuan Väinä-
möinen. 

Pitäjäruuat kypsyivät  
Bertan ja Jaakon liedellä

Hyvän  tuen Jaakko Kolmonen sai  
Bertta Räsäsen (1923-1994) kehittelemäs-
tä Pitäjäruokaprojektista, jonka Jaakko 
Kolmonen nosti valtakunnalliselle tasol-
le.  Bertta Räsänen esittteli ideansa, joka 
pitäjään nimikkona valittavasta ja  vaalit-
tavasta ruokalajista, ruokaleivästä ja jälki-
ruuasta  Kiuruveden maatalousnäyttelyssä 
1983.  Näyttelyssä mukana ollut Jaakko 
Kolmonen ihastui ajatuksesta ja alkuun 
ehdotteli  esittäjää vetovastuuseen.  Bertan 
mielestä vetäjän pitäisi  kuitenkin olla val-
takunnallinen nimi ja Jaakko Kolmonen 
olisi siihen sopivin. 

Bertta Räsänen ideoi Pitäjäruokapro-
jektin ja Jaakko Kolmonen kehitteli sen 
valtakunnalliseksi menestykseksi.   Kuva: 
Savon Sanomain arkisto 

Niinpä  v. 1984-1985  kaikille Suomen 
kunnille ja kaupungeille Karjalan ja Pet-
samon luovutettuja alueita myöten valit-
tiin omat nimikkoruuat.  Valinnat tekivät 
pitäjäraadit, joihin kuului  muun muassa 
maa- ja kotitalousnaisten,  marttojen ja 
kotiseutujärjestöjen edustajia, ja valinnat  
julkistettiin ruokapidoissa. Pitäjäruoka-
projekti huipentui Finlandia-talossa pidet-
tyyn mahtavaan juhlaan.  

Jaakko Kolmonen oli  idearikas amma-
tilainen,  suosittu esiintyjä ja luennoitsija. 
Leppoisalla puhelulla hänellä kyky ren-
touttaa kumppaninsa  tv-kameran edessä.  
Hän kirjoitti yli  40 ruoka-aiheista kirjaa. 

Opetusneuvoksen arvonimi Jaakko 
Kolmoselle  myönnettiin 2007. 

Eila Ollikainen 

Karjalan Kieli kuuluu, näkyy, laulaa ja 
tanssii itsenäisen Suomen kunniak-

si. Karjalan Kielen seura on tuottamassa 
useita monitaiteellisia projekteja Suomen 
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna. 

Laulu Karjalasta - Pajo Karjalas esitte-
lee rikasta karjalaista kulttuuria nykyai-
kaisin keinoin. Samalla se kurkistaa myös 
tulevaisuuteen. 

Karjalan Kielen seuran sihteeri Pertti 
Lampi kertoo, että se on suurelle yleisöl-
le tarkoitettu näyttämöesitys, jota voidaan 
esittää myös matkailijoille. Teoksen mu-
siikkina on Seppo, Paroni, Paakkunaisen 
karjalaisaiheisiin näytelmiin säveltämä 
musiikki. Näyttelijöitä on viisi ja lisäksi 
tanssiryhmä. Esityskielinä ovat karjala ja 
suomi. Nykytekniikka mahdollistaa myös 
englanninkielisen käännöksen.

Pajo Karjalas  -produktiota on tarkoitus 

Laulu Karjalasta  
ja yhtehine rauado

esittää kolmen vuoden ajan Helsingissä. 
Esityksiä on myös Savossa ja Etelä- ja 
Pohjois-Karjalassa.

 Yhtehine Rauando puolestaan on maa-
hanmuuttajakarjalaisten ja Suomen karja-
lankielisten yhteinen koulutus- kulttuuri ja 
kotoutushanke. Suomessa on tällä hetkel-
lä noin 3000 maahanmuuttajakarjalaista. 

Karjalan väestön evakkotaipaleelta Laato-
kan Karjalasta. SA-kuva.
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Nilsiän museon hallussa on mielen-
kiintoinen kirje jonka on kirjoittanut 

Kajaanin piirilääkäri Elias Lönnrot  21. 
kesäkuuta 1857. Suomessa olivat kato-
vuodet seuranneet toistaan ja puute oli 
kovin tuttua varsinkin tilattoman väestön  
joukossa. Valtiovalta oli sen vuoksi pyy-
tänyt Lönnrotia tekemään valistustyötä 
kansan parissa. 

Väestön asenteet olivat jäykät ja kaik-
kea uutta vastustettiin niin kuin nykyään-
kin. Esivalta halusi ohjata kansaa käyttä-
mään vähemmän haitallisia korvikkeita. 
Yleisesti käytetyllä olkileivällä oli vahin-
gollisia vaikutuksia suolistossa sillä terä-

Kuuluutus
   Kun monessa muussa maassa ihmiset katovuonna ja paikoin parempinaki aikoina 

ovat jäkälistä hyvää ja terveellistä ruoan apua saaneet, niin on esivalta pyytänyt minun 
näilläkin seuduin antamaan tiedon siitä ja näyttämään, miten niitä siksi valmistetaan.

  Ensin lyödään kiehuvata vettä jäkälille, jossa ne tykkänään veden sisässä saavat 
vuorokauden liota. Se vetää niistä kitkerän maan maun ulos.

  Wuorokauden päästä pestään jäkälät likovedestä ja hiekasta puhtaaksi, joka me-
nestyy parhaiten sillä tavoin, että niitä vielä kerrallansa päretvasussa rannalla tahi 
muualla veden sisässä huljutellaan ja liikutellaan, minkä näkee tarvitsevan.

  Pestyt jäkälät kuivataan päivänpaisteessa taikka lämpöisessä uunissa. Kuivana 
jäkälät helposti murenevat jauhoiksi, mutta havut ja neulaset, joita niiden seassa ehkä 
vielä löytyy jäävät murenemata ja seulotaan, kun jauhoja seulotaan.

   Jäkäläjauhojen sekaan sopii kolmanneksi eli neljänneksi osaksi panna suurusjau-
hoja. Leivät leivotaan rieskaltain ohuiksi ja paistetaan hyvästi lämmitetyssä uunissa. 
Jos veden sijasta otetaan hapanta piimää, niin leivät tulevat sitäkin maukkaammiksi.

  Wellit ja puurot jäkäläjauhoista sietävät kiehua kauvemmin, kuin tavallisesti, noin 
kolme eli neljä tuntia. Pohjaan palamista tulee hämmentämällä estää.

  Ne jäkälälajit jotka ruuaksi kelpaavat, ovat se vaalahtava jäkälä, joka peuranjäkälän 
taikka kangasjäkälän nimellä runsaasti kasvaa kankailla ja suomättäilläki, ja toinen 
laji on se yleisesti tuttu liisterjäkälä. Liisterjäkälästä saadaan kitkeryys lipeävedessä 
liottamalla eroamaan, jota lipeä vettä tehdään niin, että seotetaan pari kannullista li-
peätä korvolliseen kylmää vettä.

  Paitsi mitä on nyt jäkälistä sanottu, saisi sienistäki hyvää ja terveellistä ruokaa, jos 
joku niitä keräisi, puhdistaisi, kiehauttaisi ja suolaisi. Wenäjällä ja Karjalassa katso-
taan sillä tavoin suolatut sienet vastaavan samalle määrälle suolakalaa.

  Hyvin ja toimellisesti tekisi siis se, joka jo kesällä keräisi itsellensä näitä ruuan 
apu-aineita talveksi, sillä peljättävä on, että nälkää muuten tulee tulevaksi talveksi 
jäämään.

Nilsiästä 21. kesäkuuta 1857 
Elias Lönnrot

vät oljenpalat aiheuttivat verenvuotoja. 
Sieniin suhtauduttiin yliolkaisesti sillä 
nehän olivat lehmien ruokaa. Pettuleiväl-
läkin oli haitallisia vaikutuksia silloin kun 
petun osuus kohosi suureksi. 

Suuri nälkäkatastrofi oli vasta tuloil-
laan joten oikealla asialla Lönnrot on ol-
lut vaikka minkäänmoisia tietoja ohjeiden 
noudattamisesta ei ole. Joka tapauksessa 
kymmenen vuoden kuluttua 1867-1868 
syksyn ja talven aikana kuoli Nilsiässä lä-
hes 1300 ihmistä tauteihin ja nälkään. Yli 
kahdeksan prosenttia väestöstä menehtyi. 
Aivan ilmeisesti häveliäisyyssyistä kuo-
linsyyksi on merkitty nälkäkuolema vain 

muutamassa kymmenessä 
tapauksessa. 

Kuulutus kirkossa
Kuulutus luettiin kol-

mena sunnuntaina saarnan 
jälkeen Nilsiän kirkossa. 
Kahdesti sen luki kappa-
lainen Henrik Jonathan 
Melartin ja kerran kirkko-
herran apulainen Bernhard 
Cristfrid Sarlin.

Ei reseptiä ehkä uskalla suositella mut-
ta ohje kannattaa tallettaa pahan päivän 
varalle. Vanhan ehkäisyvälinemainoksen 

Nälkävuosia esittävä puu-
piirros 1880-luvulta.

sanoin: Pane talteen tai leikkaa irti.
Kuulutusteksti kokonaisuudessaan alla.

Matti-Juhani Töyräs, Nilsiä

Kyllähän se  
tiukkaa tahtoo olla…

Hankkeen avulla on tarkoitus saada heidät 
mukaan karjalakielisen vähemmistön kou-
lutus ja kulttuurityöhön.Samalla he voisi-
vat käyttää omaa kieltään ja vaalia omaa 
kulttuuriaan ja näin olla kehittämässä yh-
teistä kieltä.

Oma lukunsa on myös kouluille suun-
nattu kieli- ja kulttuuriohjelma. Tarkoi-
tuksena on saada oppilaat omatoimisesti 
karjalan kielen opintoihin. Materiaalina 
käytetään muunmuassa verkkopelejä.

 Runoloi ja pajoloi
Tulossa on myös karjalankielisiä runo-

kirjoja ja lauluja. Taidegraafikko Viktor 
Kuuselan runoihin sävellykset on tehnyt 
Paroni Paakkunainen. Levyllä on yhteensä 
kaksikymmentä laulua. Puolet lauluista on 
yksinlauluja ja loput kuorosovituksia.

Eloksen dorogal - ’Elämäntiellä on 
Kuuselan kuvitettu runokirja. Arkkipiispa 
Leolta on ilmestymässä kaksi runokirjaa 
ja Lauri Luukkosen runokirjan nimenä 
on Kormanih unohtunut suvaicus. 

Muumien tarinat jatkuvat edelleen kar-

jalan kielisinä, kahdeksas muumi-kirja on 
ilmestymässä. Lisäksi tulossa on Päivän 
päästä - Karjalan Kielen Seuran 20-vuotis-
historia ja Nykyisen Suomen paikannimet 
karjalankielisinä.

 Äijy on kniigoi da pajoloi tulos, passi-
bo rudajil.

Teksti: Anneli Lujanen

Asemasodan vuosina osa siirtoväestä 
palasi kotikonnuilleen. Muuttokuormaa 
puretaan Salmissa v.1941. SA-kuva.
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Kiuruvesi on aina ollut mahtipitäjä. 
Sieltä on noussut merkkihenkilöitä 

koko Suomeen. Tunnetuimpia ovat kirjai-
lija Lauri Leskinen, Viimeisten Kiusa-
usten kirjoittaja Lauri Kokkonen ja vii-
meisimpänä dekkareita kirjoittava Eeva 
Tenhunen (oik. Palosuo). 

Yksi merkittävimmistä suvuista on 
Tikkasten suku. Antti Tikkanen nosti 
Hingunniemen talon pitäjän yhdeksi par-
haimmista. Ansioistaan hänelle myönnet-
tiin Suomen Talousseuran mitali. Hänen 
Paavo-pojastaan (1823-73) tuli filosofian 
tohtori ja Suomen ensimmäisen suomen-
kielisen sanomalehden – Uuden Suomet-
taren perustaja.

Rehtori Tatu Malmivaara oli kerto-
nut oppilailleen, että Kiuruvedellä oli 
vaikuttanut itseoppinut talonpoika Juho 
Pöksyläinen, jota hän nimitti Suomen va-
listuneimmaksi talonpojaksi. Tästä Tuu-
likki Kärkkäinen sai virikkeen kirjoittaa 
isänsä enon Juho Pöksyläisen elämäker-
ran. Tämä oli kirjoittanut Kiuruveden his-
toriaa, jonka kansanrunouden professori 
Kaarlo Krohn oli vienyt 1930 Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran arkistoon.

Juhon pojan Heikki Leväsalmen pii-
rongon laatikoista löytyi vielä 60 sivua 
käsikirjoitusta. Näin oli koossa käsikir-
joitus, jonka Matti Kärkkäinen luki sa-
nelukoneen nauhalle. Tuulikki ja Matti 
Kärkkäinen ovat toimittaneet 368-sivui-
sen teoksen Kiuruveden historiasta ja sen 
kirjoittajasta Juho Pöksyläisestä. Kirjan 
arvoa kohottavat erityisesti lukuisat valo-
kuvat, joita Kiuruvedelle Olli Remeksen 
kanssa avioitunut llmi Vaahtoluoto on 
ottanut. 

Kun Juho Pöksyläinen luovutti käsikir-
joituksensa Kaarlo Krohnille, hän kirjoitti 
lähetekirjeessään: ”Joku tuleva historian 
kirjoittaja voi niistä löytää pienen palan 

teoksensa täytteeksi, jos joku viitsii tule-
viin aikoihin säilyttää.”

Kirja kertoo pikkutarkasti monien su-
kujen vaiheista: Lappalaiset, Kärkkäiset, 
Kaikkoset, Pietikäiset, Kiiskiset, Silven-
noiset, Harmoiset, Kolehmaiset, Tenhu-
set, Rytköset, Remekset ja Kämäräiset 
löytävät sukujuurensa kirjasta. Suvut ovat 
risteytyneet suuresti. Esimerkiksi äsken 
perustetun Tavinsalmen verokirjassa vuo-
delta 1558 mainittiin, että alueella asui 
viisi lappalaisperhettä, jotka suorittivat 
veroa kuusi leiviskää haukia, viisi kärpän 
nahkaa ja 17 oravan nahkaa. Näin ollen 
lappalaisille ei merkitty erityistä sukuni-
meä, vaan kaikki mainitaan yhteisnimellä 
Lappalainen.

Myöhemmin tunnettuja pappissukuja 
ovat Simojoki, Malmivaara ja Porkola - 
unohtamatta maallikkosaarnaaja Aku Rä-
tyä.

Keitäs ne Pöksyläiset 
sitten ovat? 

Pekka Ollinpoika Kärkkäisen nimek-
si merkittiin vuonna 1694 Pöxä, josta Pök-
syläisen sukunimi on saanut alkunsa. On 
kerrottu, että Pekka Kärkkäinen olisi käyt-
tänyt jonkinlaisia nahkahousuja, jotka he-
rättivät herrojen huomiota. He merkitsivät 
hänen nimensä Pöxä, koska Kärkkäisiä oli 
niin monta, että herrat eivät saaneet niistä 
selvää. Vuoden 1695 verokirjassa Pöxä on 
merkitty nimeksi virallisesti.

Juho Pöksyläinen syntyi Kankaan tilalla 
Hautakylässä v. 1858 varakkaan maatalon 
poikana - 20 lehmää - ja kuoli 1939 Ryt-
kyn Saukkoniemessä. Taloissa kiertävä 
liikuntavammainen sotilaan tytär Loviisa 
Komulainen opetti kiertokoulussa Juhon 
lukemaan ja kirjoittamaan. Juhon äiti oli 
kuulua Remesten sukua Joppilasta, Anna 
Kaisa Remes, joka muistutti, että hän on 

Remes eikä Pöksyläinen. 
Juhon ensimmäinen vaimo oli Pielave-

den Sulkavalta kotosin oleva Kaisa Kärk-
käinen. He saivat kymmenen lasta. Toisen 
vaimon, Vilhelmiina Laitisen kanssa Juho 
sai kuusi lasta. Juho sai ostetuksi Hauta-
kylän Rapakkojoella sijaitsevan Läävän-
salmen tilan v. 1897 Kärkströmin suvulta. 
Juhon sedät Olli ja Antti muuttivat Ame-
rikkaan. 

Ihmisenä Juho oli empaattinen: hän 
kantoi huolta läheisistään ja naapureis-
taan. Juho teki merkittävimmät kirjalliset 
työnsä ollessaan Läävän isäntänä. Hän 
pystyi lukemaan ruotsinkielisiä asiakir-
joja. Arkistotyön Juho teki tiedemiehen 
huolellisuudella. Esimerkiksi Kiuruveden 
kuntakokousten päätöksistä on 437 nume-
roitua asiakohtaa. Juholla oli mittava kir-
jasto: hänen tekemänsä luettelon mukaan 
770 kirjaa.

Nuorin Juhon lapsista Greeta muut-
ti nimensä Leväsalmeksi – myöhemmin 
Soininvaaraksi. Henkisenä taustana toimi 
Rapakkojoen kansakoulu, jossa Jalmari 
Vaahtoluoto toimi opettajana vuodesta 
1912. 

Politiikassa Juho toimi vanhasuomalai-
sissa, joita kutsuttiin suomettarelaisiksi. 
Pula-aika - kun metsät eivät menneet kau-
paksi - toi Juholle talousvaikeuksia, jotka 
veivät Läävän tilan pakkohuutokauppaan 
1932. Tämän jälkeen Juho toimi tutkijana 
asuen poikansa Aapon luona Rytkyn 
Saukkoniemen Heikkilässä.

Yhteiskunnan arvostusta osoittavat 
Juhon luottamustoimet kunnan rahas-
tonhoitajana, kunnan tilintarkastajana ja 
kunnallislautakunnan puheenjohtajana. 
Kiuruveden kotiseutuyhdistys järjesti 
Juho Pöksyläinen -seminaarin 2013. Ko-
tiseutuliiton Lassi Saressalo teki kunniaa 
itseoppineelle historioitsijalle. Kiurukas, 
nimistöntutkija Sirkka Paikkala on ker-
tonut Pöksyläinen-nimen harvinaistuneen: 
kun v. 1970 Suomessa oli 40 Pöksyläistä, 
niin v. 2016 jäljellä oli enää alle 20 nimen 

kantajaa. 
Nimet ovat muuttuneet: Venäjällä nimi 

on Peksujeff (Vienanen, Paajaste); Suo-
messa Pekkinen, Kiurusalmi, Leväsalmi, 
Kilvensalmi ja Murtorinne. Lääninkou-
luneuvos Olli Murtorinne ja teologian 
professori Eino Murtorinne ovat Pök-
syläisten jälkeläisiä. Kiuruvesi-lehden 
toimittaja Jaana Selander on kirjoittanut 
jatkoa Pöksyläisten tarinaan. Kärkkäiset 
muuttivat Amerikassa nimensä Saloksi.

Juho Pöksyläisen haudalle pystytettiin 
kivipaasi, johon kaiverrettiin teksti: Kiu-
ruveden kotiseutututkimuksen uranuurta-
jalle ystävät pystyttivät patsaan.

Kiuruveden historian tieteellisesti pä-
tevä perusteos sisältää hengästyttävän 
suuren määrän pikkutarkkaa tietoa Kiuru-
veden vaiheista. Kirjan saaminen paino-
kuntoon on totisesti ollut ansiokas kunni-
anosoitus kotiseututyön uranuurtajalle.

Leo Puurunen 

Lähde: Kiuruveden historia ja sen kirjoittaja Juho 
Pöksyläinen 1858 – 1939. Texthouse 2013. Kirjan 
lainasi Leo Puuruselle entinen kiurukas Jukka 
Lappalainen.

Kiuruveden historia

Juho 
Pöksyläi-
nen oli 
Kankaan 
tilan poika 
Hautaky-
lästä.
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Opettajia, varsinkin entisiä omia, on 
runsaasti tässä kölliluettelossa. Se 

kuvastaa sitä suurta vaikutusta, mikä opet-
tajilla on oppilaisiin; muistot eivät hevin 
katoa. Ja toisekseen: alituiseen ilkikuris-
ten oppilaiden tarkkailtavina olevat opet-
tajat ovat aina joutuneet helposti köllitte-
lyn kohteiksi.

Suni-mummo eli Olga Sofia Suninen 
(s. 9.5.1882 Helsingissä) opetti KYK:ssa 
(1904—47) maantiedon lisäksi joinakin 
aikoina myös äidinkieltä, ruotsia ja kirjoi-
tusta. Lisäksi hän toimi sodan aikana 1942 
väliaikasena rehtorina. Sunikka (tämäkin 
kölli oli käytössä) on asunut 1920-luvulla 
Kuopion osuusmeijerin talossa, mistä on 
sitten muuttanut Vellamoon. Sen asunnon 
eteisessä kävin tuona sotavuonna Suni-
mummon nuhdeltavana. Lempeästä va-
listuspuheesta jotain on jäänyt muistiin ja 
myös hiven läskisoosin ihanaa hajua. Mis-
tä lienee sellaista, niinä aikoina harvinais-
ta elintarviketta saanut? 

Ruumis-Riekkinen ei ollut opettaja vaan 
kaikkien kuopiolaisten aikoinaan tuntema 
ajuri Ville Riekkinen (s. 25.5.1882 Kaa-
villa). Liikanimensä Ville oli saanut pitkä-
aikaisesta pestistään ruumisvaunujen kul-
jettajana.  Rovasti Anto Werkkoranta on 
kuvannut Villen omaa viimeistä matkaa: 
”Kun Ville Riekkinen aikanaan itse kuoli, 
ja häntä vietiin ’rosessissa’ [hautaussaa-
tossa] hautausmaalle, ei Villen 
hevosella ollut ohjastajaa. Kui-
tenkin hevonen, Villen uskolli-
nen palvelija, tiesi ja tunsi tien 
sinne, minne isäntä piti viimei-
sellä matkallaan viedä.”

Keppi oli Asemakoulun opet-
taja Jalo Toivo Seies (alk. Lii-
man, s. 23.9.1882 Helsingissä). 
Hän oli saanut köllin työväli-
neensä mukaan — karttakeppi 
on kuulemma ollut ahkerassa 

Kuopiolaisia köllejä 2. osa
käytössä. Keppejä katkesi ja Keppiä pelät-
tiin. Keppi muutti jo varhaisessa vaihees-
sa Asuntolaan Minna Canthin katu 43:sta, 
siis korttelista, missä toimi pitkään kuului-
sa Kukkosen leipomo.

Rekku kuului Suni-mummon tavoin 
KYK:n pitkäaikaisiin opettajiin, hän opet-
ti matematiikkaa KYK:ssa yli neljäkym-
mentä vuotta (1907—52). Hänen viralli-
nen nimensä oli Signe Sofia Rechardt (s. 
17.11.1882 Turtolassa, k. 8.12.1971 Hel-
singissä). 

Aikansa opetustavan mukaisesti Rekku 
piti tarkasti huolen siitä, ettei mitään mu-
kavaa päässyt pesiytymään matematiikan 
opetukseen; mot. (mikä oli todistettava). 
Lottatyö oli Signe Rechardtin harrastus, 
hän oli Kuopion lottien pitkäaikaisin pu-
heenjohtaja. Rekku asui 1920-luvulla Sa-
vonkatu 26:ssa leskeksi jääneen äitinsä 
Sigridin kanssa. Kaupunginvaltuutettu 
Rechardt oli 1934—45 ja presidentin va-
litsijamies 1936.

Lettu oli luonteva liikanimi opettajal-
le, jonka sukunimi sattui olemaan Ohu-
kainen. Lyseon matematiikanopettaja 
Tuomas Ohukainen (s. 5.12.1886, k. 
16.1.1975) ja yhteiskoulun piirustuksen-
opettaja Lempi Siviä Ohukainen, o.s. 
Vaarama (s. 19.1.1888, k. 13.12.1965) oli-
vat molemmat Lettuja, eivätkä tiettävästi 
tykänneet tästä nimestä. Lapsetkin olivat 

ottaneet sukunimekseen Pekuri. Kun piti 
joskus tarkentaa, kumpaa Lettua tarkoitet-
tiin, oli käytössä myös nimet Ukko-Lettu 
ja Akka-Lettu. 

Ukko-Letulla, kuten niin monella aikan-
sa opettajalla, oli eriskummallisia tapoja: 
arvosanoina numeroiden asemesta Letulla 
oli kuokkia ja lentokoneita ja koepaperei-
ta palauttaessaan Lettu antoi käteen vain 
hyvät, muut hän viskasi luokan lattialle. 
Lettu oli intohimoinen shakin pelaaja. Hä-
nen tyttärensä on kertonut, että isältä sai 
taskurahaa parhaiten, kun meni iltapäiväl-
lä Osulan kahvilaan, missä isä istui jonkun 
toisen herran kanssa shakkilaudan ääressä. 
Saadakseen pelin häiritsijän nopeasti pois 
isä sujautti tytön käteen rahaa. Ohukaisten 
poika oli hävittäjälentäjä, eversti Lauri 
Pekuri (s. 6.11.1916, k. 3.8.1999), joka 
ensimmäisenä suomalaisena lentäjänä 
ylitti äänennopeuden.

Pottu-Räsänen, myös Lintu-Räsäseksi 
kutsuttu, on saanut nimensä perunoiden 
ja riistaeläinten kaupankäynnillä. Liike-
toimet olivat ilmeisesti olleet tuottavia, 
koska kauppias August Räsäsestä (s. 
3.8.1887 Kuopion mlk:ssa) tuli Kauppa-
katu 12:ssa sijaitsevan muhkean kivitalon 
omistaja. Talo oli vähällä tuhoutua koko-
naan talvisodan pommituksessa. Räsäsellä 
oli kuusi poikaa, kolmesta tuli lääkäreitä.

Haamu oli luonnontiedon ja maantie-
don opettaja Kerttu Stenberg, o.s. Levan-
der (s. 5.1.1890 Helsingissä, k.7.12.1972 
Kuopiossa). Stenberg toimi opettajana tyt-

tölyseossa (”Tipulassa”) ja yhteiskoulussa 
(”Navetassa”). Hän kuului niihin yhteis-
koulun opettajiin, jotka itsekin olivat yh-
teiskoulua käyneet. Opintaival oli alkanut 
KYK:ssa v. 1901. Myös Haamu oli Rekun 
lailla puuhakas lotta, hänestä tulikin Re-
kun jälkeen Kuopion lottien puheenjoh-
taja. Kerttu Stenberg oli Minna Canthin 
tyttären Annin tytär.

Nypi eli Frans Mikael Nyblom (s. 
25.9.1890 Halikossa, k. 4.1.1958 Kuopi-
ossa) oli Kuopion lyseon rehtori 1931—
57. Varsinaissuomalaisen puusepän pojan 
tie maisteriksi valmistumisen jälkeen vei 
ensin Ouluun, opintomatkalle Saksaan ja 
sitten matematiikan, fysiikan ja kemian 
vanhemmaksi lehtoriksi Viitasaaren yh-
teiskouluun ja 1926 Kuopioon. Nyblom 
oli myös pitkään Kuopion kaupungin tulo- 
ja omaisuusverolautakunnan ja taksoitus-
lautakunnan puheenjohtaja sekä kaupun-
ginhallituksen jäsen 1947—50.  

Pusu, kansakoulunopettaja Eero 
Puustinen (s. 27.4.1891 Nilsiässä, k. 
17.11.1966 Kuopiossa), puuhaili Puisto-
koulussa. Kesällä 1940 Pusu tarjosi muu-
tamille pojille mahdollisuuden virkistys-
lomailuun huvilallaan. Meitä oli kolme 
uteliasta ja seikkailunhaluista, joiden ”sti-
pendimatka” Sotkanniemeen alkoi Lep-
pävirta-laivan roihalassa (3. lk:n salonki 
peräkannen alla). Lomailu osoittautui sit-
temmin työleiriksi, ja yksi meistä sairastui 
mahatautiin. Eero Puustinen oli 1935 pe-
rustetun Kallan kirjakauppa oy:n osakas; 

Rekku, Signe Rechard Haamu, Kerttu Stenberg Nypi, Frans NyblomKeppi, Jalo Seies Lauri Pekuri, Letun pka
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kaupparekisteristä yhtiö poistettiin 1983. 
Kala, kansakoulunopettaja Kalle Fred-

rik Laakkonen (s. 18.7.1891 Maanin-
galla, k. 25.7.1968 Kuopiossa), tunnettiin 
innokkaana urheilumiehenä. Hän toimi 
pitkät ajat SVUL:n Pohjois-Savon piirin 
puheenjohtajana, Kuopion Urheilu-Veik-
kojen puheenjohtajana ja oli Sisu-Veik-
kojen kunniapuheenjohtaja. Hänen lahjoi-
tuksensa turvin perustettiin Kalan kassa, 
jonka varoilla hankittiin kansakoulujen 
urheilukilpailuiden palkinnot.

Huju, saksan kielen opettaja Hilda Hu-
janen (s. 10.12.1891 Lapinlahdella, k. 
18.11.1960 Lapinlahdella), kuului KYK:n 
pitkäaikaisiin opettajiin (1919—57). 
Myös Huju oli entisiä KYK:n käyneitä, 
tuli II lk:lle 1904 ja pääsi ylioppilaak-
si 1911. Huju oli tarkka ja vaativa mutta 
myös arvostettu opettaja, syntyperänsä 
perusteella aito savolainen, vaikkei sitä 
saksan tunneilla aina havainnut. Hujun 
suusta ei ollut peräisin savonnettu saksa-
lainen repliikki: ”Pitte suaken Sii ten se-
lepen Sats noh ainmual.” [Bitte sagen Sie 
den selben Satz noch einmal.]

Viku, voimistelunopettaja Ester Emi-
lia Wichmann (s. 4.2.1892 Paavolassa, 
k. 14.5.1981 Kuopiossa), opetti KYK:ssa 
voimistelua ja urheilua sekä terveysoppia 
(1916—54). Ester oli suurperheen vanhin 
lapsi sen jälkeen, kun vankilapastori Hen-
rik August Wichmannin ja Matilda So-
fia Saxbäckin kaksi ensimmäistä lasta oli-
vat kuolleet. Esterin jälkeen lapsia syntyi 

vielä yhdeksän; sisaruksista kuuluisin on 
jääkärikenraalimajuri, Mannerheim-ristin 
ritari Einar August Vihma (s. 19.9.1893 
Kuopiossa, kaatui Ihantalassa 5.8.1944). 
Viku pysyi Wichmannina, sen sijaan muut 
sisarukset ottivat sukunimekseen Vihma. 

Uki on tyypillinen lyhennekölli nimestä 
Uuno. Aivan erityisen merkityksen Uki on 
saanut Kuopion lyseon käyneiden poikien 
mielessä. Mustaa patalakkia käyttänyt Uki 
oli nimittäin pelätty ja varmaan ajoittain 
vähän vihattukin saksan kielen opettaja 
Uuno Petter Hiltunen (s. 5.10.1898 Kuo-
pion mlk:ssa). Ukilla oli omatekoinen työ-
kalu saksan kieliopin vaikeuksien selvit-
tämiseen: vihkonen nimeltä Lasten paras 
tavara. Jo nimestä käy selville, että Ukilla 
oli huumorintajua. Mutta Spede Pasasen 
lyseon juhlissa esittämiä sketsejä Uki ei 
ymmärtänyt, vaan piti niitä loukkaavina 
ja sai arvovallallaan aikaiseksi, että Spede 
potkittiin koulusta pois. 

Kaju eli Meri Eeva Kajander (s. 
21.10.1900, k. 1.3.1992) opetti ruotsin 
kieltä KYK:ssa (1930—66). Kaju oli 
omaksunut yleisesti käytössä olleen ope-
tustavan, josta hän ei hevin poikennut. 
Opettaja istui suoraryhtisenä opettajan-
pöydän takana kateederilla eikä siitä min-
nekään lähtenyt, ennen kuin tunti loppui. 
Kajun veli oli insinööri Reino Kajander 
(s. 26.4.1897, k. 27.12.1989).

Lassi Koponen
   Lähteinä matrikkelit ja historialliset teokset.

Kaju, Meri Kajander Uki, Uuno Hiltrunen

Savon Sotilasperinneyhdistys Porras-
salmi ry:n monien yhteistyökumppa-

niensa kanssa kustantama Porrassalmi-
vuosikirja julkistettiin Mikkelissä 13.6. 
eli Porrassalmen taistelun vuosipäivänä 
jo yhdeksännen kerran. Taas kerran on 
kovissa kansissa koossa noin 200 sivun 
lukupaketti, jossa sotahistorian lisäk-
si maalataan savolaisen ja suomalaisen 
kulttuurin kuvaa muillakin pensseleillä. 
Päätoimittajana jatkaa filosofian maisteri 
Jutta Julkunen.

Sotahistorian ruista edustavat kuopio-
laisen SS-miehen Eino Julkusen sotatai-
paleesta kirjoittava pastori Risto Pulk-
kinen, Pieksämäen sotahistoriaa tutkinut 
eversti Markku Iskanius, Ruotsin ja 
Suomen sotilasyhteistyön historiasta kir-
joittava Anders von Bell sekä Saimaan 
1700-luvun sotalaivastojen historiaa tut-
kinut dosentti Jyrki Paaskoski. Timo 
Auvinen suunnittelee replican rakenta-
mista 1700-luvun tykkijollasta Saimaan 
matkailun kehittämiseksi. Sodankäynnin 
huolestuttavista tulevaisuudennäkymistä 
eli hybridisodasta visioivat nuoret upseerit 
Marko Palokangas ja Antti Paronen.

Savonlinna on tällä kertaa vahvasti esil-
lä. Juhani Heiska ja Klaus Karttunen 

Yhdeksäs Porrassalmi 
-vuosikirja ilmestynyt

käsittelevät perusteellisesti savonlinnalai-
sen suurmiehen, Siperian tutkijana tunne-
tun Erik Laxmanin (1737–1796) elämää 
ja teoksia. Osmo Pekonen kirjoittaa Ola-
vinlinnaan sijoittuvasta vanhasta kummi-
tusjutusta, nimittäin Robert Southeyn 
balladista Donica (1796), jonka hän on 
suomentanut.

Euroopan historian dosentin Charlotta 
Wolffin essee Kustaa III:n mestaridiplo-
maatista ja suuresta runoilijasta Gustav 
Philip Creutzista (1731–1785) on mer-
kittävä. Pirjo Siiskonen kirjoittaa savo-
laisen maatalouden historiasta emäntien 
näkökulmasta ja Jorma Julkunen jääkie-
kon alkuvaiheista Mikkelissä.

Teos sisältää myös merkittävän histori-
adokumentin, nimittäin ranskalaisen dip-
lomaatin Alfred Fabre-Lucen kuvauk-
sen tapaamisesta C.G.E. Mannerheimin 
kanssa Sveitsissä 1947.

Porrassalmi-kirjojen myyntiä ja jakelua 
hoitaa Mikkelissä toimiva Jalkaväkimu-
seo. Sähköposti: jalkavakimuseo@jalka-
vakimuseo.fi, puhelin: 040 5321397, 015 
369666. Teossarjan aikaisempiakin osia 
on vielä rajoitetusti saatavilla.

Osmo PekonenViku, Ester Wichmann
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Matkoilta Tallinnaankin saa jo ihan 
riittävästi tuliaisia, erityisesti nes-

temäisiä. Mutta pahitteeksi ei ole suo-
malaiselle, jos välillä pistäytyy vähän sy-
vemmällä eteläisen veljeskansan parissa. 
Minkä kaupallisissa tarjouksissa menet-
tää, saa kyllä takaisin elävinä, inhimillisi-
nä matkamuistoina maailmasta, joka mo-
nen mielestä tuntuu menneeltä.

Oma lukunsa Virossa on sen kaakon-
kulmalla Peipsijärven etelärannalla ja 
Venäjän rajalla sijaitseva Setumaa, jossa 
asuvien setukaisten asema ja kohtalo tuo-
vat mieleen meidän karjalaisemme. Raja 
on jakanut pienen kansan kahtia, ja suu-
ren itäisen naapurin jatkuva vaikutus nä-
kyy niin kielessä kuin elämäntavoissakin. 

Setukaisten Pekko
on pienten puolella

Venäjän vaikutuksesta myös setukaisten 
usko on toinen kuin luterilaisiksi kasva-
neitten muitten virolaisten, he ovat orto-
dokseja.

Vaikka Baltian hurmeinen historia on 
koetellut setukaisia tavallista kovemmalla 
kädellä, omista perinteistään he ovat aina 
halunneet pitää kiinni ja ovat niistä myös 
ylpeitä. Viron itsenäistyttyä uudelleen he 
ovat julistautuneet omaksi setukaisten ku-
ningaskunnaksi, joka vuosittain kokoon-
tuu vahvistamaan heimohenkeään yhtei-
sille kesäpäiville alueen keskuskylään 
Värskaan.

Tämän vuoden elokuussa kuningaskun-
ta oli koolla jo 23. verran. Juhlaan kutsutut 
Nilsiän pussihousukerholaiset saivat huo-

mata, että punavalkoisten lippujen koris-
tamalle juhlakentälle Värskan tuntumaan 
oli tullut arviolta puolenkymmentä tuhatta 
värikkäisiin kansallispukuihin sonnus-
tautunutta setukaista eli pyöreästi puolet 
koko heimosta.

Soitto soi, laulu raikui, ruoka maistui ja 
sitä oli riittävästi. Metsän suojaan pysty-
tetyillä myyntikojuilla sai vieras maistaa 
myös tujauksen paikallista pontikkaa. Ke-
säpäivien yhteydessä pidettiin myös kult-
tuurikilpailut, joissa lapset ja vanhat saivat 
tasapuolisesti osoittaa taitojaan.

Kotoiseksi tunsivat setujen joukossa 
olonsa myös pussihousumiehet. Värskan 
erinomaisella kotiseutumuseolla nähtiin, 
että savolaisten lailla ovat setukaiset otta-
neet aikanaan leivän maasta kaskeamalla, 
riihtä lämmittämällä ja varstomalla. Se 
kertoo, että maanviljelyksen suomalaiset 
toivat myötään Baltian kansoilta niiltä 
ajoilta, jolloin asuttiin vielä naapuriksina 
Suomenlahden eteläpuolella.

Muista virolaisista setukaiset eroavat 
myös siinä, että kansallissankari Kalevi-
poegin sijasta heillä on oma kansallinen 
merkkihahmonsa Peko tai Pekko, kuten 
Suomessa sanotaan.

Kalevipoegin kuten meidän Kaleva-
lankin sankareiden tarinat ovat varsin ra-
juotteisia, mutta setujen Pekko on toista 
maata. Hän ei heilu miekka kädessä, vaan 
luonteeltaan lempeänä pyrkii auttamaan 
aina yhteiskunnan kovaosaisia. Kylien jär-
jestäessä vuotuisia Pekko-juhliaan, puu-
hun veistetty Pekko annetaan seuraavaksi 
vuodeksi sille, jonka kyläläiset katsovat 
olevan kaikkein eniten avun tarpeessa. 
Hieno perinne, josta olisi opiksi otettavaa 
monelle isommallekin kansalle!

Vaikka karjalaiset ymmärtänevät Suo-
messa parhaiten setukaisia ja heidän koh-
taloitaan, pieni yksityiskohta liittää se-
tukaisten kulttuurin myös tänne Savoon. 
Pekko-eepoksen ensimmäinen painos 
otettiin näet taannoin Kuopiossa samaan 
tapaan kuin muitten virolaisten Kalevi-

Ihmiset suurkaupungeissa
ovat ahdistuneita,
kun puiston puut kaadetaan
ja asuinalue muuttaa ilmettä
- jää vaille luonnon suojaa.
Eikä kukaan voi antaa muuta
ohjeistusta, kuin sanoa vain: 
kaikkeen muutokseen tottuu;
uusrakentaminen antaa ilmeen. 

Mutta talon rantamaisemassa
on kaksi äitikuusta, joita
oravat pitävät pesäpuuna,
synnyinkotina; turvallisena,
lämpimänä majana.
Nämä äitikuuset herättävät
muistin kaukaiselta ajalta,
jolloin yhteinen kieli
oli kaiken elävän välillä.

Aune Räsänen

Äitikuusen suojassa

Setujen lipun värit ovat punainen ja valkoinen, 
mutta vaatetuksessa ei säästetä muitakaan värejä.

Tällaisessa hahmossa esittäytyy Pekko Värskän 
kotiseutumuseon nurkalla. Puusta esiinkaivettu 
Pekko on hyväsydäminen kotijumala, joka auttaa 
kaikkein kovaosaisimpia. Kuva oikealla.

poegistakin 1800-luvulla Karstenin kirja-
painossa.

Ja mitä tulee setukaisten haluun julis-
tautua omaksi kuningaskunnakseen, ei 
asia ole vieras meille savolaisillekaan. 
Aivan samaan tapaan ovat valinneet näet 
vuosittain oman kuninkaansa savolaisten 
kaskenpolttajien jälkeläiset Norjan suo-
malaismetsissä. 

Seppo Kononen

Perinne säilyy, kun lapset puetaan siihen 
pienestä pitäen.
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Luokkakaverini Jaakko Hynynen Ii-
salmen lyseosta (ylioppilaita 1958) 

kirjoitti omia lapsuudenaikaisia muiste-
loitaan - Pikkupoekana-nimiseksi kirjaksi 
v. 2009. Sonkajärven pitäjän Aittokosken 
kylän elinpiiri sai eloisan kuvauksen. Kir-
ja alkoi kertomuksella Rympäköstä, oma-
tekoisesta mäkiauton tekeleestä.

 Uusin kirja on Aikamatkalla Ylä-Sa-
vossa – ja muuallakin pistäytyen - on il-
mestynyt toukokuussa 2016.

Aurinko on ehtinyt kiertää Iimäen ym-
päri tuhansia kertoja - ja Jaakko on jatkanut 
kirjallisia töitään. Mielestäni arvokkain 
Jaakon töistä on Iisalmen Osuuspankin 
historia vuosilta 1905 – 2005. Tämä lähes 
300-sivuinen, Vertaansa vailla -niminen 
teos täyttää tiukatkin historiantutkimuk-
sen vaatimukset. Iisalmen puhelinyhdis-
tyksen historia ilmestyi 1993. Reservin 
kapteenina Jaakko aloitti Iisalmen reser-
viupseerien historian kokoamisen. Risto 
Pehkonen sai teoksen painovalmiiksi pari 
vuotta sitten. Iisalmen työvoimatoimiston 
emeritus-toimistonjohtajana Jaakon sormi 
on ollut ”ajan valtimolla” lähes kaikissa 
Ylä-Savon talouselämää koskevissa asi-
oissa. Ansioluetteloon on vielä lisättävä 
Ylä-Savon Nuorkauppakamarin presiden-
tin tehtävät vuonna 1971.

Pitkin metsiä
Aikamatkalla-teos on enemmän kuin 

kertomusta Jaakon tekemisistä. ”Opissa se 
on variksenpoika tuulessa”. Lanan paino-
na Jaakko sai olla vain yhden lauantaipäi-
vän – koulupoikana Sonkajärven kunnan 
töissä – tietty. Kesätöissä metsänarvioin-
nissa ”Ylä-Savon vävyn” Aarne Nyys-
sösen kanssa Jaakko ravasi pitkin metsiä. 
Myöhemmin Nyyssösestä tuli professori 
ja Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtaja. 

Aikamatkalla Ylä-Savossa
Tuntumaa työelämäään Jaakolle tuli juna-
postiljoonina postivaunussa. Opettajana ja 
kirjastonhoitajana kertyi lisää kokemusta 
työelämästä.

Savon apostoli Ernst Lampèn ja ken-
raali Sakari Simelius ovat saaneet oman 
lukunsa. Simelius ja Urho Kekkonen 
ovat käyneet samaa koulua kuin mekin – 
Jaakko ja minä. 

Professori Matti Klingen 616-sivuinen 
teos Iisalmen ruhtinaskunta (2006) sai 
Jaakolta varauksettoman tunnustuksen. 

Ylä-Savon Talousalueen Liiton toimin-
nanjohtajana (1969-73) Jaakon tehtäviin 
kuului vartioida Ylä-Savon etuja kaikilla 
tasoilla. Iisalmen Sanomat Veikko Hak-
karaisen johdolla antoi hänelle vankan 
tuen. 

Yläsavolainen yhteistyö on aina ollut 
kivikkoista. On lähes mahdotonta, että 
kaikki kymmenen jäsenkuntaa löytäisi-
vät ”yhteisen sävelen”. Liiton hallituk-
sessa ovat toimineet muun muassa Pertti 
Mustonen, Matti Saastamoinen, Paavo O. 
Saksman, Kalervo J. Kokkarinen ja Veik-
ko Linkoneva. Tarvittiin niitä taitoja, joita 
Jaakko oli opiskellut Tampereen yliopis-
ton lehdistö- ja tiedotusopin kursseilla. 

Ylä-Savoa vietiin kartalle 
Yhtenä esimerkkinä Jaakko kertoo, 

kuinka Sonkajärven kunnanjohtaja Kari 
Korkiakoski, Kuopion yliopiston profes-
sori Osmo Hänninen ja Jaakko Hynynen 
ideoivat yhdessä Pullomuseota Sonkajär-
ven kirkolle kotiseutumuseon yhteyteen. 
Työsarkaa on riittänyt uusien yritysten 
käynnistämisessä. Onko maallamme 
malttia vaurastua? – kysyi silloinen pää-
ministeri Urho Kekkonen v. 1952. Tuol-
loin maamme oli pääsemässä jaloilleen, 
raskaat sotakorvaukset pian historiaa ja 

Helsingin olympialaiset ovella. Kekkosen 
mielestä ”ainoa käyttökelpoinen keino on, 
että valtio rientää Pohjois-Suomeen ja ra-
kentaa sen raskaan teollisuuden”. Ajatuk-
sissa on nykyajallekin opiksi otettavaa.

Jaakko on kirjoitellut ajatuksiaan mo-
dernissa Nettiaviisissa. Valitettavasti ne-
tin käyttö on toistaiseksi jäänyt kovin 
vähäiseksi. Yksi hänen mieliteemoistaan 
on Soinlahti. Soinlahti elää tulevaisuuden 
odotuksessa. Sitä vanhempia teollisia mil-
jöitä Iisalmessa edustavat vain Luuniemi 
ja Peltosalmi. 

Biodieseljalostamoa odotellaan

Pitkän Kärkkäisen veljesten aloitta-
man kehitystyön tuloksena Lunawood 
lienee edelleen alansa markkinajohta-
ja maailmassa. Soinlahden saha kuuluu 
Anaika-konserniin, joka tuottaa sahatava-
raa Japanin ja Euroopan tarpeisiin. Mutta 
sahanpurut eivät jouda vain sellun raaka-
aineiksi, vaan siitä voidaan puristaa läm-
pöpuukomposiitteja. Tuleeko Soinlahteen 
biodieseliä valmistava jalostamo, odottaa 
vielä tulemistaan.

Onko meillä varaa päästää Suomi köyh-
tymään? Tai Onko meillä ketteryyttä saa-
da Suomi vaurastumaan? Riita tulee siitä, 
millä tavoin ilmiselvältä köyhtymiseltä 
katkaistaan siivet. ”Väärin sammutettu” 
on tuttu tokaisu. Mitkä olisivat ”Kekkosen 
konstit” oikein sammuttamisesta? Miten 
pohjoismainen hyvinvointimme voidaan 
turvata? Onko varaa elvyttämiseen? Onko 
varaa olla elvyttämättä? Siinäpä Jaakon 
pohtimisia. 

Jaakolla on ollut vuosikymmeniä hyvä 
näköalapaikka Ylä-Savon talouselämään. 
Jaakolle pitäisi antaa tehtäväksi laatia 
kokonaisvaltainen selvitys Ylä-Savon ta-
louselämän kehittymisestä, koska hänellä 
on syvälliset tiedot asiasta, eikä selvitystä 
ole olemassa. Näin saisimme lisävalaisua 
tohtorien - Luttinen ja Tsokkinen - tutki-
muksiin.

Ken härjillä kyntää, se härjistä puhuu. 
Niinpä vuosikymmeniä valtion virkamie-
henä toimineella Jaakko Hynysellä viralli-
nen kapulakieli tunkee joskus häiritsevästi 
läpi.

Loppukevennys: iisalmelaisveijarit, ta-
lousneuvos Jouko Pennanen ja maisteri 
Jaakko Hynynen ovat ideoineet Sandel-
sin menuun. Runebergin runoon perustu-
vaan sotamarsalkka Sandelsin menuuhun 
kuuluu kalaa, lintua ja nautaa. Runeberg 
kehitteli Sandelsin ruokalistan – paitsi 
että sitä ei koskaan todellisuudessa tehty. 
Janakkalassa Kanta-Hämeen Savolaisten 
sihteeri, pitokokki Arja Huttunen kertoi 
paistaneensa menuun pääruokaa, vasikan-
paistia kuusi tuntia 80-asteen lämmössä.

Leo Puurunen

Minä vaen istun kahtelen
ja naatin onnestan.
Elän tätä hetkee.

Huominen on kaakana,
tulloo miettimättä.
eelisen histirijjoon en muista,
tiijjän vuan sen kaaneeven.

Voeko silimät avvaatua  
monulotteiseks,
huomoomaan ihmisen mielen ja   
sielun hyvvyyven,
huomoomaan miten ihmeellisen    
kaanista on elämä
ja naattimaan sen  
monimuotoe suuvesta.

EKI

Huominen  
on kaakana
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Onhan vielä muistissa, miten vuosi-
kymmen, puolitoista taaksepäin YLE 

järjesti suurellisen kilpailun suurenmoisis-
ta suomalaisista. Kuka ansioituneimmis-
ta tasavaltalaisista kipuaa kullalle, kuka 
hoippuu hopealle, kenet palkitaan prons-
silla?

 Kysely sai ilmaa siipiensä alle; näin 
muistelen. Ja kolme korkealla ylennettyä 
suomalaista: Kekkonen, Lönnrot, Man-
nerheim nousivat jälkeläistensä pystyttä-
mälle arvostusalttarille, mitalisijoille.

 He olivat, näin uskallan sanoa, sijoituk-
sensa ansainneet. Vaikka vähän ulkopuoli-
sena esiinnyn, kun en osallistunut äänellä-
ni  luokitteluun.

 Savolaisena, ja muutenkin, olisin yk-
köslaariin lajitellut uusmaalaisen (!) Elias 
Lönnrotin, ja savolaisen Urho Kekkosen. 
Mannerheimista en menisi enää takuu-
seen. Kun olivat nämä Agricolat, Snellma-
nit, Runebergit, Topeliukset, Paavo Nur-
met jne. 

 Mutta komea mies oli kieltämättä Man-
nerheim. Lähes Tauno Palon  tasoinen.

- Mutta mikä oli Tauno Suuren sijoitus, 
kuka muistaa?

Säämingin Haukiniemen Yläkansakou-
lun opettajana toimi aikoinaan ja ansiok-

Elias ja Eeva lepäävät
Sammatin hautausmaalla saman käytävän varrella

kaasti Eero J. Kaartinen. Kyläläissyn-
tyinen, Sortavalan seminaarissa oppinsa 
saanut. Se oli tapa Säämingissä monen 
muunkin kansankynttilän kohdalla. Sijait-
sihan kuntaa lähin seminaari nimen omaan 
Laatokan pohjoisrannalla.

 Hän oli (tämä Eero J.) lapsen, kouluk-
kaan silmissä maailmankaikkeuden yk-
kösnimi. Toisena tuli Jumala, kolmantena 
oma isä. Muita ihmisiä ei lähikategorioi-
hin sopinut; äiti kylläkin, mutta hänhän ei 
ollut mies ollenkaan.

 Eero J. oli niin isänmaallinen mies ja 
opettaja, miesopettaja, että aina kun hän 
puhui eurooppalaiskreikkalaisista sanka-
reista; ateenalais /spartalaisista, Maratho-
nin taistelusta jne. hänen silmäkulmansa 
kostuivat ja äänensä väpätti menneissä 
sankariajoissa. Silloin oli virnottavim-
mankin oppilaan naaman paras pysyä vä-
häkatkismuksen ohjaamassa kuosissa. Jos 
tirskahdit hiiren hypyn vertaakaan, se oli 
ylösnousu pulpetista. Seurasi  lyhyt laa-
husmarssi nurkkamassiksi. Äänen naurus-
ta seurasi open oikean käden lennähtämi-
nen virnuilijan tukkapäähän. Alkoi ankara 
kieputtaminen  hiussyherikössä. Ja vaikka 
kansankynttilä loisti ja toisti, ettei käsitte-
ly tee ”...ollenkaan kipeää, pelkästään hä-
peää...” niin käsittelynkohteiksi joutuneet 
poikaviikarit arvelivat sen tehneen selväs-
ti enemmän edellistä kuin jälkimmäistä.

 Muita varmoja opettajan mielen liikut-
tajia olivat sivistysmiehemme vuosisato-
jen takaa. Pernajan Poika Mikael Agricola, 
Sammatin Paikkarin Poitsu Elias Lönnrot, 
sekä Pojat John. W. Snellman, Johan L. 
Runeberg, Aleksis Kivi (räätälin poika 
hän niin kuin Lönnrotkin), Zach. Topelius, 
Koivun ja Tähden poika.

 Jo toki nämä eivät olleet ainoita... 

Mutta he nostattivat varmuudella kyläm-
me kynttilässä eniten mielenliikutuksen 
kyyneleitä. Ja hyvä, että sen tekivät! Nyt 
nähdään, ettei niiden silmätippojen vai-
kutus koskaan lakkaa vaikuttamasta. Taju 
mantelitumakkeessa säilyy kuin taito ajaa 
polkupyörällä niin pitkään kuin ilmoja rai-
tilla, ja poljettavan renkaissa riittää.

 Ja tietä piisaa...

Mahdoton urakka
Elias Lönnrot tunnetaan parhaiten kan-

salliseepos Kalevalan kokojana, kirjoit-
tajanakin. Tutustuminen tämän jalon, ai-
nutlaatuisen  miehen kokonaistoimintaan, 
elämänkaareen, saa ihmettelijän raapi-
maan päätään:

 Miten on mahdollista että yksi mies eh-
tii opiskella, oppia ja opettaa noin paljon! 
Vaikka elämää kestikin jopa reilut kah-
deksan vuosikymmentä, niin silti. Auttaa 
kainuulaisia sairaita ja uusmaalaisia hä-
tääkärsiviä. Omassakin perheessä oli yllin 
kyllin autettavia, sairaita ja kesken ikiään 
kuolevia. Siinä sivussa vaalia korkeakult-
tuurista sarkaa sataprosenttisesti. Itsekin 
hän kivut ja kärsimykset tunsi jalkapoh-
jiaan myöten, kun paarusti paljain jaloin 
moniaita runonkeruutaipaleita - jos kohta 
myös hevoskyydit kelpasivat. 

Mutta rospuuttoaikoina elukkaparka sai 
myötätuntoista vetoapua kansalliselta po-
eetalta.

Halki Suomenmaan 
Lönnrot kulki laulajia etsien maan 

halki eteläisen Suomen Sammatista (nyt 
Lohjaa) pohjois-koilliseen Karjalan laulu-
maille. Jopa Kainuun pettuleivän tunteviin 
erämaihin. SOTKAmo tuli Hossan kautta 
tutuksi. Sieltä hän kuuli ja tarkkaan tallen-
si laulun maailman luomisesta ja taas ni-
men omaan linnun siipien, jos kohta myös 
vatsahöyhenien, kautta. 

Samoilta kiveliöiltä lienevät siinneet 
runomuistelut Lemminkäisen ja Joukahai-

sen julman (Julma-Ölkky!) hurjista läh-
döistä lemmen poluille ja sotatantereille. 
Entäpä nyt, kun ensi vuonna satavuotias 
tasavalta saa Hossan kansallispuiston noi-
hin laulullisiin maisemiin? Se on kaleva-
laisen ajattelun uusi tuleminen koko kan-
salle, sanon minä! Enkä ollenkaan epäile 
sanomisiani.

 Ja kun Elias kerran jalkamiehenä kä-
pytteli maata pitkin ja poikin, niin jopa sii-
nä oli somaa tutustua kansan elintapoihin, 
arvioida niitä. Arkisia toimia, luonteen 
piirteitä, vaikuttavuuksia. Yleisvaikutus-
han johtaa ensivaikutelmaan, on lahjoma-
ton ja näin erehtymätön.

Hämäläisistä uusmaalainen Elias piirtää 
jossain määrin kielteisen kuvan. He ovat 
hitaita, laiskoja (?) ja epäsiistejä. Sulkeu-
tuneita jurrikoita. Maakuntalaulun sanoin 
”...on järkeä on kuntoa, jos  toimeen tar-
tutaan... - Etenkin irvileuat hoilaavat yhä 
J.H. Erkon alkuperäissanoin: jos  tartu-
taan... Nimittäin toimeen... 

Savolaisista hyvää sanotta-
vaa, peukkuja pohjalaisillekin

Pohjalaisista ja savolaisista sen sijaan 
runoniekalla, tiedemiehellä, lääkärillä jne. 
ei ollut kuin hyvää sanottavaa. 

Pohjalaiset asuttivat maata pontevaa 
Pohjolan äärillä. Vaasasta tunturiseudulle. 
He olivat Eliaksen asteikolla korkeakaraat-
tisia suomalaisia, rannikon ruotsalaisetkin. 
Niin ruumiin rakenteen, sielun rehellisen 
puhtauden kuin yhteiskunnallisen valistu-
neisuudenkin osalta. A.V. Koskimies sen 
parhaiten tietää. Hänen Kymmenen virran 
maassa lauletaan: Maa ponteva Pohjolan 
äärillä on: se on entisaikojen tanner./ Niin 
rohkea reima ja horjumaton: se on muis-
tojen mainio manner.

Mutta mitä kelpo 1800-luvun sankari 
sanoi pohjalaisten luonnepohjasta, huu-
morintajusta, sukkelien salaviisaitten sa-
volaisten piilevästä aseesta?   

Sitäpä minä en enää pinnistelyistäni 

Motto:
Savolainen  
pulloposki

popsii puuron 
leivän kanssa
Kainuulainen 

kaitanaama lipsii 
liemen leivättäkin

       (Tuntematon  
turbatuuri)
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huolimatta muista. Kun onneton en edes 
muista mistä teoksesta eli kirjasta luin 
voimallisemmassa miehuudessani nämä 
maakunta- ja heimoarviot. Jos kerron nyt 
täysin väärin, niin nöyrä on anteeksipyyn-
töni! Syy ei olekaan silloin minussa, vaan 
muistissani. Joka on tässä tapauksessa ul-
kopuolinen vaikuttaja!

Ne vain jäivät sillä tapaa mieleen kuin 
kertotaulu. Että savolaiset ja pohjalai-
set saivat plus-merkintöjä, hämäläiset 
roppakaupalla(kin) miinusta. 

Minussa herätti kylläkin jo silloin ih-
metystä, että miten uusmaalainen mato 
matkamies maan, noin jyrkästi arvioi naa-
purimaakuntaansa. 

Olihan Hämeessä jo tuolloin härkätie. 
Sinne oli hyökätty Pyhä Biblia vasemmas-
sa kädessä, miekka oikeassa kourassa toi-
sen  ristiretken merkeissä, rakennettu lin-
nakin. Ja maakunnan keskuskaupungissa 
syntyi tunnettu sinfonikkomme Jean Si-
belius (s. 8.12.1865) vajaa parikymmentä 
vuotta ennen Elias Lönnrotin ( 9.4.1802 - 
19.4.1884) kuolemaa. 

Varmaan nerolliset suurmiehet, nuori 
ja vanha, tapasivatkin toisensa pääkau-
pungin herrapiireissä, sen minkä kiireil-
tään ehtivät. Sibeliuksella oli hoppu sä-
veltämään, valtava tuotanto oli kokonaan 
korkeammassa kädessä. Eliaksella hinku 
Sammattiin. Siellä ensiksi Nikun taloon 
(ei enää Paikkariin...), toiseksi Lammin 
erämaatorppaan, jossa miehen elämä sam-
mui 19.4.1884. Mies meni, valtava elä-
mäntyö kantaa hedelmää kautta aikojen!

Murrerajamaalla
Kalevala koottiin  Karjalasta, näinhän 

pääasiassa uskotaan. Mitä tuolla Karjalal-
la käsitettiin, kun esimerkiksi Haukiveden 
ranta-asukkaita kutsuttiin niin idässä kuin 
lännessä savolaisiksi. Ilmiselvistä murre-
eroista huolimatta. 

Läntiset ’rakkaat rantasalamelaiset’  
puhu(i)vat persoonapronomininsa savon-
kielisesti oikein minä, sinä, hän, me, te, 

he, mutta itärannan sääminkiläiset puhua 
pajattivat mie, sie, h(i)ää, myö, työ, hyö 
-kieltä. Siis puhdasta karjalaa. Mikä on ai-
van yleistä vieläkin Suomenselältä kaak-
koon ja etelään. En mie tiijjä, on yleisin 
lause yhä eilleen... Tietämättömyydellä 
ylpeillään!

Mutta kyllä savolais-Sääminginkin 
oloista ja eloista 1800-luvulla voisi aika-
moisia jeremiaadeja muistella, ei keksiä. 
Huumori ei kukkinut, pimeitä olivat savu-
pirtit ja niissä kärsi olemassaolon tuskista 
taikauskoiset ihmiset. Hiukkasia nieltiin ja 
kun nuorena synnyttiin, niin varhain myös 
ajasta irtaannuttiin.

Juuri kun oli päästy, tai oltiin pääse-
mässä pimeistä savutuvista. Tupien räp-
pänät liki lakea korvattu lasi-ikkunoilla, 
niin jo verottajafariseus iski moiselle ylel-
lisyydelle sellaisen veron, että nuukimmat 
isännät luopuivat oitis ikkunalaseistaan. 
Palattiin hölmöläisten aikaan, nieltiin taas 
palamiesjätteitä. - Voi armon luoja sitä ai-
kaa, sanoi Haukiniemessäkin sata vuotta 
myöhemmin Liukon Jussi!

Sammatin hautausmaalla
Uusmaalaisten laulussa ylistetään maa-

kuntaa: Uusmaa Suomen kruunussa on 
helmi kirkkahin,/ täällä kukkaan puhke-
aapi tiede, taidekin, /tääll’ on Suomen pää 
ja sydän,/ into hehkuvin, lempi lämpöisin.   
(Kaarlo Terhi)

 Savolaisenakin voi tuohon (joskus) 
yhtyä. Paljon siellä on kulttuurisarkojen 
kyntäjiä,  kylväjiä, Väinämöisen kanteleen 
soittajia - monet tosin muista maakunnis-
ta muuttaneita. Mutta hyviä suomalaisia 
kaikki - pian mamuilla jalostettuja...

 Kirjailija Eeva Joenpelto on näinä 
aikoina ollut kiitettävästi esillä siitä huo-
limatta, että hän on jo toistakymmentä 
vuotta maannut Sammatin hautausmaalla. 
Lohkolla, jonka Sammatin kirkkohistoria 
esittelee näin yksityiskohtaisesti: Kirjai-
lija Eeva Joenpelto, synt. 17.6.1921 kuoli 
28.1.2004 on haudattu Sammattiin (paik-

ka 210) Elias Lönnrotin hautapaikasta 
(musta obeliski!) pääkäytävää Saleen 
päin, oikealla puolella.  

 Eeva Joenpelto oli paitsi arvostettu ja 
tuottelias kaunokirjailija (Finlandia pal-
kinto 1994, teoksesta Tuomari Müller, 
hieno mies) myös tarmokas ja peräänan-
tamaton liikenainen. Elämä rusikoi häntä 
ja hänen sukuaan melkoisesti, mutta se 
ei estänyt häntä toteuttamasta kirjailijan 
kutsumustaan. Ehkäpä hänen elämänsä oli 
sellainen joka kasvattaa kirjailijaksi. Täs-
tä saanee varmuuden lukemalla Helena 
Ruuskan toimittaman Joenpellon elämä-
kerran. 

 Ja jos kuka, niin myös Elias Lönnrot 
sai kokea kohtalon kovia kolhuja. Hänen 
perheensä, vaimo Maria, s. Piponius (kuo-
li 45-v.) ja neljä lasta, poika Elias ja tyt-
täret Maria Ulriika, Elina Sofia ja Thekla 
Natalia kuolivat, kaikki ennen täysi-ikäi-
syyttään. Iida Karoliina muutti Italiaan, 
jossa hän kuoli 59-vuotiaana. 

 Mutta pysyvän jäljen jättivät molem-
mat kansalliseen sivistyskenttäämme. Kun 
seuraava kerran jyvitetään suuria suoma-
laisia, niin eiköhän Paikkarin poika ja 
Sammatin hautausmaan paikan 210 tytär 
äänestetä taas listan kärkipäähän!

 Jos minä olen tuolloin ääneni antamas-
sa,  niin järjestys on sama kuin alkupuolel-
la esitystä: 1) ope EJK, 2) Isä Jumala (Al-
lahu Akbar), 3) isä Sulo,  4) Elias Lönnrot.

 Tuomo Loikkanen

P.s. Mutta onpa Sammatin/Lohjan kirk-
komaalla muitakin kuuluisia haudattuja, 
näin ollen vainajia. Aivan kellotapulin 
katveessa lepäävät moninkertainen mi-
nisteri, valtioneuvos Johannes Virolai-
nen ja hänen puolisonsa Kyllikki, o.s. 
Stenroos. Heidän työnsä jälki, etenkin 
pääministerin, silloisen opetusministe-
ri  Virolaisen poliittinen merkitys vaiku-
tuksineen mm. Itä-Suomen yliopiston 
saamiseksi Kuopioon ja Joensuuhun oli 

ratkaisevaa laatua.  
Hajasijoituspää-
tökset tehtiin Kek- 
kosen aikaan ko-
koavasti pääkau-
pungissa, ilman 
valitusoikeutta ja 
vatulointia UKK:n 
suojeluksessa.
”id”

Eeva Joenpelto, Finlandiapalkittu kir-
jailija lepää Sammatissa.

Elias Lönnrot 
pronssikaavussa 
ja alakuvassa 
graniittiin kaiver-
rettuna. 
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Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittuja

Antti Ruuskanen avasi Suomen mitali-
tilin, vaikka kylkivaiva vei parhaan terän.

Ruuskanen on erilainen suomalainen, 
mutta tavallinen savolainen. Hän on lup-
sakka huuliveikko ja kalamies, mutta en-
nen kaikkea hän on keihäsmies.

(AL 8.7.2016)

Vepan baarissa pelätään, että Suomi jää 
mitalitta Riossa. Turha pelätä, sillä Antti 
Ruuskanen sai jo hopeaa. Taannehtivasti 
Lontoon olympialaisista.

(Matti Pitko, AL 13.8.2016)

Entä mihin rakoon Riossa itsensä änke-
ää juonikas savolainen?

Todennäköisesti kärkiryhmässä on 
Ruuskasen mentävä aukko.

(AL 20.8.2016)

Antti Ruuskanen on paljon vaikealu-
kuisempi kuin Pitkämäki. Ruuskasesta ei 
oikein tiedä, millä päällä hän on oikeasti. 
Lupsakka savolainen osaa kätkeä vaivan-
sa.

(HS 19.8.2016)

Vihtominen vei voiton - vain joka 
neljäs vastoo ”Täällä Oulussa vastominen 
on hieman enemmän kunniassa”, kertoo 
Markku Seppänen oululaisesta Kesän 
Saunasta.

Hän myös kertoo, että itä- ja länsimur-
teiden raja menee Oulun tienoilla, jolloin 
ihmiset saattavat käyttää molempia terme-
jä.

(HS 9.7.2016)

Vastarakkautta riittää vihtahou-
suillekin. Vai on nyt ratkaistu, että vihta 
voittaa vastan (HS Kotimaa 9.7.). Voiton 

ratkaisi se, että eteläiseen ja läntiseen Suo-
meen on kasaantunut enemmän ihmisiä 
kuin vasta-alueelle. Vihtokaa siellä aivan 
rauhassa, mutta missähän päin suomea pu-
hutaan vastomisesta, kun sana on Kielitoi-
miston sanakirjaankin päässyt?

Olen elämässäni tehnyt vastalla mo-
nenlaista, muun muassa lakaissut lattioita, 
ripsunut hämähäkinverkkoja mökin katos-
ta ja kylpenyt saunassa ihan vastan kanssa, 
mutta en ole koskaan vastonut enkä kuul-
lut kenenkään muunkaan saunojan vasto-
neen.

(Auli Kerkkänen, Liperi, HS 11.7.2016)

Vastominen lienee 1900-luvun uudis-
sana. Nykysuomen sanakirja tuntee kyllä 
verbin vastoa, mutta minulla ei ole tietoa, 
miten sana on sanakirjaan päässyt. Onko-
han ”vastoa” 1900-luvun uudissana, joka 
ei ole saanut kannatusta?

(Annikki Hyvänen, HS 12.7.2016)

VIHTA: Nyt se on tutkittu: Vihta on 
suomalaisten mielestä oikea termi. Ensin 
käydään saunassa ja sitten syödään vasta.

(Jorma Pokkinen, AL 19.7.2016)

-Kaikki esitykset ovat täyttäneet odo-
tukset ja palaute yleisöltä on ollut hyvä, 
sanoo Jorma Uotinen, Kuopio Tanssii ja 
Soi –festivaalin johtaja.

Kun Uotinen puhuu yleisön palauttees-
ta,  voi uskoa hänen puhuvan kenen tahan-
sa savolaisen palautteesta. 

-Toivoisin saavani vielä esityksen Val-
keisen lammen päälle.

(AL 22.6.2016)

Kuinka monta sanaa on suomen kie-
lessä? Suomen yleiskielen suurimmassa 
sanakirjassa on yli 200 000 sanaa. Sen 
lisäksi on olemassa paljon murresanoja 
ja erikoisalojen ilmauksia, jotka eivät ole 
tuttuja kaikille. Esimerkiksi suomen mur-
teiden sanakokoelmassa on yli kahdeksan 
miljoonaa sanatietoa, jotka sisältävät noin 

400 000 eri sanaa.
(Henri Ristolan, 10, kysymys, HS 

18.3.2016)

Lempääläiset ovat tyytyväisimpiä
Kuopion kupeessa sijaitseva Siilinjärvi 

säilytti Lempäälän jälkeen kakkossijansa, 
ja Turun naapurikunta Kaarina oli kolmas. 
Selkeässä nousussa oli myös Iisalmi.

(Epsi Rating –kysely, AL 19.3.2016)

Meillä ei ole mitään hätää, sillä Venä-
jän presidentti Vladimir Putin taitaa olla 
savolainen. Vastuu Putinin puheista nimit-
täin siirtyy kuulijalle.

(Matti Pitko, AL 4.7.2016)

Putinko savolainen Savon Sanomien 
(6.7.) mielipidekirjoituksen mukaan Ve-
näjän presidentin Vladimir Putinin suku-
juuret olisivatkin ihan umpikieroa savo-
laista perua vastuun ollessa aina kuulijalla 
puheineen; ”suattahan se olla niinnniin 
mutta suattahan se olla nuinniin!”

Raimo ”Rutakon kojjootti” Rönkkö, 
Somero

(IL 16.7.2016)

Picasso tapaa ”kalakukko-Sirkan” 
ruotsalaiskomediassa. Mutta se kalakuk-
ko? Picasso kohtaa Sirkan, laulajattaren, 
joka ihastuu taiteilijaan.

Kalakukkoa laulavasta Sirkasta sukeu-
tuu riesa. Sirkka ilmaisee itseään ainoas-
taan laulamalla kalakukon teko-ohjetta.

(Picasson seikkailut, IL 23.6.2016)

Suomi on taas jossain listattu maailman 
vetovoimaisimmaksi maaksi. Tutkija ky-
syi ilmeisesti hyttysiltä.

(Jorma Pokkinen, AL 27.6.2016)

Suomen hulluimmat paikannimet
Iltalehti kokosi listaan 50 härskeintä ja 

oudointa paikannimeä Suomesta. 
Siilinjärven Pöljällä asuvat Aira Roi-

vainen ja Jari Känninen ovat ylpeitä 

kotipaikastaan. -Se on semmoinen brändi, 
kuvastaa humoristista elämänasennetta, 
Roivainen sanoo.

(IL 27.6.2016)

Antti Heikkinen: Matkamies maan. 
350 sivua. Siltala 2016.

Romaani saa alkusysäyksensä kun uusi 
vastaanottokeskus perustetaan.

On ”suvakkeja”, jotka ovat tukehtua 
omaan empaattisuuteensa. Kun vielä hen-
kilöt paukuttavat löysää dialogiaan leveäl-
lä savon murteella, on kaikki puskafarssin 
ainekset kasassa.

Mutta Matkamies maan on ammatti-
miehen työtä eikä mikään löysä puheen-
vuoro pakolaiskysymyksestä.

(Jussi Aurén, AL 27.9.2016)

Pihkatappi irtoaa myös keveänä ke-
säilotteluna. Jos kantaesitys Kuopion 
kaupunginteatterissa korosti hersyvyyden 
lisäksi vakavia asetelmia, Annu Sanki-
lammen dramatisointi Hankasalmella ke-
syttää Pihkatapin kevyen kesänäytelmän 
ehdoille.

Venekoskella ilottelu on sen verran kes-
keistä, ettei Antti Heikkisen savolaisen 
alkuperäisteoksen totisempaan puoleen 
jää paljon paikkaa.

(KS 27.6.2016)

Koulukaverit voivat estää kiusaami-
sen. Valtimon Nuolijärvellä oli kahdella 
ilkiöllä tapana kiusata kahta tyttöä, karja-
laisevakkojen jälkeläisiä. Syy kiusaami-
seen saattoi olla tyttöjen vähän erilainen 
murre tai heidän ujoutensa. Käskin kiu-
saajat muualle.

(Reijo Härkönen, HS 20.6.2016)

Veijon mielestä Kasimir reagoi koulu-
kiusaamiseen vahvasti, koska hän ei tunte-
nut savolaisen luonteen ydintä. Baltzarit 
asuivat tuolloin 700-neliöisessä talossa 
Rautalammilla. Kasimirin äiti oli kunnan-
lääkäri ja isä oli kirjailija.
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-Savolainen konteksti on kahdensuun-
tainen. Mikä tuo luulee olevansa tai sitten 
ne palvoo. Me oltiin yläluokkaa, jota kar-
sastettiin, Veijo uskoo.

(IS 9.7.2016)

Orvon, Hellen vai Kivin?
Kansakunnan kielenhuollon näkökul-

masta ´Orpon´on harvinaisuus. Kukaan ei 
missään murteessa taivuta yleissana orpoa 
orpoksi. Tämä on pienen lounaissuomalai-
sen suvun tapa. Jos Kotus lähtisi yksilötoi-
veiden tielle, se johtaisi kielenvastaisten 
muotojen yleistymiseen ja vielä pahem-
piin kielikorvan säröihin.

(Jussi Tuulensuu, AL 19.6.2016)

”Älypuhelimet tappavat mielikuvi-
tuksen ja sivistyksen”

Erkki, 48, on seurannut vierestä, miten 
älypuhelimen käyttö on vaikuttanut hänen 
tyttäreensä.

-27-vuotias tyttäreni saa kaiken elin-
tärkeän tietonsa puhelimestaan, päivityk-
siä ja kommentointia.  Maailman tilanne 
ei kiinnosta tyttöä lainkaan ja muutenkin 
hänen yleissivistyksensä on kastemadon 
luokkaa.

(IL 28.5.2016)

Saimaasta kohoava Olavinlinna on 
maailmankuulu kulttuurikohde ja savo-
laisten ylpeys. Linnan erikoisuutena on se, 
ettei sieltä ole koskaan löydetty kaivoa.

”Laetetaanko omennoo vae vaniljjoo?” 
Kauppatorin lörtsykauppiaan kojulla käy 
vilske.

(HS 7.8.2016)

Kylään.fi-sivustolla on tärppejä matkai-
lukohteiksi. Esittelyssä ovat muun muassa 
Kotaharjun retkeilyalue Sonkajärvellä ja 
Hailuodon alue palveluineen. 

(HS 30.7.2016)

Eikö olympiakisojen selostajien edel-
lytetä käyttävän normaalia suomen kieltä. 

Ärsytti kuunnella naisten pyöräilyn se-
lostusta Porin murteella. Onneksi toinen 
selostaja osasi suomea. Kyll nin paljo otti 
korvista.

Selostusta ei murteilla (AL 9.8.2016)

Tarpeetonta valittaa, että jos joku uskal-
taa omalla murteella. Sehän on rikkaus, 
mitä enemmän puhutaan murteella.

Viisastelija (AL 10.8.2016)

Ilman muuta murteita lisää. Selostuk-
siin, kirjoituksiin ja arkipuheeseen. Juh-
lapuheita värittämään. Kielemme köyhtyy 
ok- ja jees-sanoista.

Jaska (AL 10.8.2016)

Murteestaan pitää olla ylpeä, sanoo Ko-
timaisten kielten keskuksen johtaja Pirk-
ko Nuolijärvi. Hän jäi juuri eläkkeelle, 
mutta jatkaa tutkimustyötä. Murretutkija 
arvostaa kielen vaihtelua ja monikielistä 
Suomea.

(HS 2.8.2016)

Nyt Liikanen hallitsee rahabunkkeria 
Suomen Pankin pääjohtajana. Savolainen 
Roopea Ankkana on vaarallinen yhdis-
telmä.

(Matti Pitko, AL 13.8.2016)

Piällysmiesnäyttely kokoaa muisto-
ja Juicesta. Mäntässä pidettävä näyttely 
kunnioittaa Juicen elämäntyötä. Mäntän 
kirjastossa näyttely on avoinna syyskuun 
loppuun.

(AL 28.7.2016)

Lippahattuheikki. ”Tom Jonesin esi-
tys oli kuin toisesta maailmasta, jos sitä 
vertaa Suomen kesäiseen festivaalitar-
jontaan, jossa lippahattuheikit hyppivät 
läppäritaustoineen kuin kilo kusiaisia 
housuissa konekompin jyllätessä.” Näin 
kirjoitti muusikko Marino Heinonen 
Helsingin Sanomissa. Hän viittasi Walesin 
tiikerin esiintymiseen Vaasassa ja lippa-

hattuheikkien esiintymisiin maamme fes-
tivaalikentillä.

(AL 30.7.2016)

Mikä on musiikkia? Kaikki!
Marino Heinonen kirjoitti (HS mieli-

pide 26.7.) että Tom Jones lauloi räppä-
rit suohon. Olen itse klassisen, oopperan 
ja melodisen musiikin ystävä. Mutta en 
missään nimessä ikinä kirjoittaisi näin 
räikeästi ja suorastaan loukkaavasti. Kyl-
lä tähän maailmaan musiikkia mahtuu ja 
kaikilla saa ja pitää olla kannattajansa.

Hienoa Heinosen kirjoituksessa oli se, 
että hän tunnusti käyneensä katsomassa 
ja kuuntelemassa räppäreitä. Eihän ku-
kaan noin tarkkaan asiaa muuten voisi 
kommentoida. Nautitaan kaikenlaisesta 
musiikista  toisiamme ja erilaisia makuja 
kunnioittaen.

(Arja Malkamäki, HS 27.7.2016)

Mahdollisessa puheenjohtajavaalissa 
Antti Lindtman panostaa karjalaisiin. 
Hän muistutti tovereitaan, että Kuopiosta 
Joensuuhun saapumisen jälkeen vastuu 
palasi kuulijalta takaisin puhujalle.

(Heikki Vento, SK 33/19.8.2016)

Marjaongelma pistää pohtimaan myös 
toista Suomen talouden ydinkysymystä: 
Mitä Suomessa kannattaa tehdä? Onko 
edes järkeä lähteä kasvattamaan Suomen 
taloutta marjojen ja sienien poiminnalla? 
Marjanpoiminta elätti ihmisiä keräily- ja 
metsästysyhteiskunnassa, joten se on kir-
jaimellisesti kivikautista touhua. Suomen 
pitäisi olla maailman eliittiä ihan muussa 
kuin mustikanpoiminnassa.

(Tuomas Niskakangas, HS 22.8.2016)

Sirpa Kähkönen: Tankkien kesä. Ota-
va. 412 s. Syrjäinen Kuopio ei ole maa-
ilman polttopisteen Praha, mutta myös 
Savossa pelätään. Tai surraan: toveriaa-
te kuolee niin vanhoilta kuin nuoriltakin 
sosialisteilta, kun maailmanparannuksen 

virallinen valtakunta ryhtyy häikäilemät-
tömäksi jyräksi.

”Minä haluan rakentaa kuvitteellisen 
museon Kuopion äänistä. Vaikka vain 
hetkeksi, monista yhtä aikaa soivista, 
traagisista ja koomisista, panen ne kaikki 
yhtä aikaa kaikumaan, kuiskimaan, hoke-
maan…”

Tankkien kesä on se museo. Saavat 
Kuopiossa olla kiitollisia Kähköselle.

(Antti Majander, HS 17.8.2016)

Vähän kaikenlaista jyystöö
HIPHOP-bändi Roope Salminen ja 

Koirat tekee kappaleita juhlimisesta, deit-
tailusta ja eroamisesta. Jyystöön ja ryys-
töön on päädytty alunperin cover-keikko-
jen kautta.

(HS 25.8.2016)

Keravalla miteltiin seinään potkimi-
sen MM-kisoissa

Sunnuntaina järjestetyt maailman en-
simmäiset seinään potkimisen MM-kisat 
näyttävät, että perinteinen keravalainen 
harrastus toimii myös kilpaurheiluna.

Lajin ajatus on yksinkertainen; potki 
seinää. Kesto 30 sekuntia. 

(HS 29.8.2016)

Minna Maijalan Canth-elämäkerta 
Herkkä, hellä, hehkuvainen (2014) toi 
uusia särmiä esiin. Pian nähdään, millai-
sen kirjailijan Seppo Parkkinen ja Kai-
su Korhonen teatterilavalle marssittavat. 
Uhrin, kukkahattutädin vai kohujulkkik-
sen? Vai jotain ihan muuta?

(Suvi Ahola, HS 4.9.2016)

”Mulle sopisi kunnaninsinöörin virka”
Ruikonperän multakurkku sai vihdoin 

kouraansa koneinsinöörin paperit.
(IS 3.9.2016 Jaakko Teposta)

Pikapuhetta löytyy tietysti kaikkialta, 
mutta Hämeen murteessa ne ovat jotenkin 
ovelampia kuin muualla. En sano on tie-
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tysti en sa, kyllä on kyä, älä mene on älä 
me ja sitä rataa. 

Kieli lyhenee. Joko Moro-lehti pitäisi 
ristiä uudelleen Mo-lehdeksi?

(Heikki Salo, AL Moro 1.9.2016)

Erityistaidot: laulu, tanssi, murteet ja 
kielet (mm. italia ja turkki), kirjoitustyöt.

(AL  1.9.2016 näyttelijä  
Emmi Kaislakarista)

Ruumiinkulttuuri ei kuulunut Kimmo 
Mustakallion vahvoihin puoliin. 1970-lu-
vun alussa eräs apulaislääkäri sai hänet 
houkutelluksi kuntosalille. Parin käynti-
kerran jälkeen Mustakallio totesi, että hä-
nelle puntin nostoksi riittää housunpuntti-
en nostelu.

(Kimmo Mustakallio 1931-2016,  
HS 18.9.2016)

Miksi ihmiset pillastuvat kielioppi-
virheistä? Missä tilanteessa pitäisi nou-
dattaa vanhan yleiskielen normeja ja mis-
sä ei? Pitäisikö kielioppia takoa koulussa 
nuorten päähän, kun sääntöjä kerran näyt-
tävästi rikotaan?

”Itse olen vähän eri mieltä. Kouluope-
tuksessa pitäisi kiinnittää enemmänkin 
huomiota kykyyn lukea, ymmärtää ja su-
vaita eri tavoin tuotettuja tekstejä”, Saari-
kivi sanoo.

”Aina välillä pahoitan mieleni, kun 
näen sivistyneiden ihmisten raivoavan yh-
dyssanavirheistä, aivan kuin tekstissä ei 
silloin voisi olla jotain sanottavaa.

(Kielitieteilijä  Janne Saarikivi,  
HS NYT 30.9.2016)

Pökhölmi on sellainen henkilö, jota on 
tuupattava eteenpäin hänen jäätyään tol-
jottamaan ympärilleen heti liukuportaiden 
jälkeen.

Oikeasti pökhölmi on Lamminpää. Liu-
kuportaiden tunari taas on runoilija Arto 
Lapin sanasta saama mielikuva.

Morossa on reilun vuoden ajan julkais-

tu joka viikko Arto Lapin sanaselityksiä.
(AL MORO 29.9.2016)

Pääpirulainen vai savolainen taktik-
ko? Vuorokausi kiky-sopimuskilistelyn 
jälkeen Olli Luukkainen on käynyt ham-
maslääkärissä. Suu on puudutettu, mutta 
juttu luistaa luukkaismaiseen tyyliin: kiih-
keään tahtiin hienoisella savolaisnuotilla.

Perheen lomapaikka Etelä-Savossa pi-
tää Luukkaisen savolaisuutta elossa. Mitä 
savolaisuus hänelle on?

-Ei venkoilua, vaikka sen tunnistan. Sa-
volaisuus on joustavuutta, lupsakkuutta, 
vähän sellaista kattelemista. Savolainen 
vähän kuulostelee, kokeilee, haarukoi ja 
tutkailee eikä paljasta omia korttejaan vas-
ta kuin viime tipassa. jos silloinkaan. On 
se oma rotunsa – hyvässä ja pahassa.

(Jukon ja OAJ:n puheenohtaja 
Olli Luukkainen, AL 11.9.2016)

Atik Ismail muistaa hyvällä häneen 
kohdistunutta huutoa Kuopiossa. Ismailin 
löysät pelihousut olivat valuneet perskan-
nikoiden puoliväliin, kun joku huusi:

”Atiikki, aevos valluu!”
(HS 11.10.2016)

Eteläpohjalaisilla murrerunoilla pi-
ristävä ilme postikortteihin

Keuruulaisen Linnapaperi Oy:n kustan-
tamissa korteissa on Arto Juurakon poh-
jalaismurteen runojen tekstitys ja hänen 
vaimonsa Kirsi Maria Jalastin kuvat. 
Pohjalaismurrekortteja on painettu kah-
dentoista kortin sarja.

(Ykköset 20.10.2016)

Mitä yhteistä on eteläpohjalaisella ja 
savolaisella?

-Molemmat kehuvat itseään mahdotto-
masti.

-Entä mitä eroa?-Eteläpohjalainen on 
tosissaan.

(Nekalan Markku,  
AL MORO 6.10.2016)

Savon ja Karjalan heimoista tuli  naa-
pureita seitsemän vuosikymmentä sitten, 
olosuhteiden pakosta. Alkuvuosina  ky-
lillä kummasteltiin tulijoiden tapoja, kuu-
lemma jossakin  jopa   karjalaisemäntien  
paistamia  ”rivon näköisiä ”  piirakoita.  
Tulijat ja piirakat ovat ottaneet paikkansa, 
ovathan ”sipaniekat”,   karjalanpiirakat 
ehdolla Suomen kansallisruokien listalle. 

 Sotien jälkeen karjalaiset hiukan  pii-
lottelivat murrettaan, mutta nyt  sitä halu-
taan vaalia ja pitää esillä. Karjalan kielellä 
on virallinen vähemmistökielen asema.    

Sekoittumisesta kertoo, että joka vii-
dennellä  pohjoissavolaisella on  karjalai-
sia juuria,  mainitsi  Savon kielen seuran 
puheenjohtaja Seppo Kononen Savon 
kielen seuran ja Salmi-Seuran  yhteisessä  
ilduttŝissa  27.10.   Paikkana  oli  salmi-
laisten  hieno kokoontumistila Kuopion 
ortodoksisen seurakunnan seurakuntasali.

 Aivan ensimmäinen laatuaan  tilaisuus 
ei ollut, sillä jo  seitsemänä kesänä Savon 
murretorilla on pidetty  karjalaisen mur-
teen ja kulttuurin päivä.   Yhteistyölle mie-
tittiin jatkoa, mitä Suomi 100-juhlavuosi 
osaltaan kirittää.   

Salmi-Seura täyttää  2018  60 vuotta  ja 
säätiö 70 vuotta.  Seuran aloitteesta alkoi 
aikanaan Kuopion kansalaisopistossa kar-
jalan kielen piiri, joka on jatkunut peräti 

Savolais-karjalaiselle
yhteistyölle haetaan muotoja  

38 vuotta. Moni aloittajista  on jo  ”tuon-
ilmaisissa” mutta edelleen harrastajia ja 
opettajia riittää, kertoi puheenjohtaja Kari 
Koslonen.

  Kanttori Viktor Jetsun mielestä sal-
milaisten merkittävä kulttuurianti on ol-
lut  praasniekkaperinteen tuominen ja 
jalostaminen Pohjois-Savoon:  Valassin 
praasniekka Pielavedelle, Kevät-Miikkula 
Rautalammille, Karjalan valistajien praas-
niekka Lapinlahdelle ja Karjalan valis-

Salmilaisia 
ja savolaisia 
kahvipöydän 
ääressä Kuopion 
ortodoksisen 
seurakunnan 
tiloissa. 

 Puheenjohtajat Seppo Kononen ja Kari 
Koslonen.   
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tajien päivä Tervoon.  Praasniekoissa on 
maallinen ja kirkollinen osuus eikä uskon-
nossa pidetä rajaisia.    

Seuraavana savolais-karjalaisena ko-
koontumisena suositteli Seppo Kononen   
27.2. Koillis-Savossa Kaavilla järjestet-
tävää Stolbovan rauhan  400-vuotismuis-
totilaisuutta. Ruotsin ja Venäjän kesken 
solmitussa Stolbovan rauhassa 27.2.1617  

Kallavesj-laulu 100 vuotta  -juhlinta al- 
koi keväällä 2016 hiirenkorvien ai-

kaan Väinölänniemen kasinolla kaupun-
ginorkesterin Suvisoitolla. Konsertin johti 
Atso Almila, solisti Pekka Vienola ka-
jautti Kallavesj-laulun komeasti juhlavuo-
den fanfaariksi. 

Seuraavana iltana elokuvateatteri Ku-
vakukossa juhlittiin dokumentin, Maan-
pakolaisen laulu, kantaesitystä.  Haapa-
niemen kuudesluokkalaisten kuoro lauloi 
juhlalaulun aamunäytöksessä tiedottajille,  
tunnelma  teatterin hämärässä oli herkkä  
kuin toukokuinen kevätaamu ulkona.                                                                                 

Dokumentin käsikirjoituksen on laati-
nut Kuopiossa Kallaveden rannalla nuo-
ruutensa viettänyt Marja Lampi, kuvaa-
jana Nadia Poyasnik. Dokumentti kertoo 
Kallavesj-laulun sanoittajan Aaro Jalka-
sen elämästä ensin  Kuopiossa ja sitten 
poliittisena pakolaisena 1900-luvun alku-
kymmeninä USA:ssa, myöhemmin itse-
näisen Suomen yhtenä ensimmäisistä dip-
lomaatteina.  Se kertoo myös siirtolaisen 
ikuisesta kaipuusta kotimaahan, jonka on 
joutunut joskus jättämään jostain syystä.                  

Dokumentti esitettiin lokakuussa Hel-

Mitä muistoja jäi Kallavesj-laulu 
100 vuotta -tapahtumista 2016
Mitä voisi kehitellä Kuopion kotiseutulauluksi syntyneen Kal-
lavesj-laulun ympärille 2017

singissä Orionissa, josta se lähtee  kier-
tueelle ensin Kanadan Ottawaan ja sitten  
Amerikkaa kiertämään Suomen 100-vuo-
tisjuhlille 2017 kaupunkeihin, joissa Jal-
kanen on työskennellyt tai asunut po-
liittisena pakolaisena ja myöhemmin 
diplomaattivuosinaan.

Toukokuussa avattiin  Kallvesi-taide-
näyttely Kuopion taidemuseossa. Kalleve-
si-aiheista taidetta kaupungin kokoelmis-
ta oli esillä touko-lokakuussa intendentti  
Marianna Huttusen oivallisesti kokoa-
ma. Oli tuttua maisemaa, vähemmän esillä 
ollutta onkijaa, kala-asetelmaa, rannalla 
leikkiviä lapsia ja olihan siellä myös Velj-
mies-veistos, johon Heikki Konttista ai-
kanaan Kallavesj-laulu inspiroi. Näyttely 
päättyi Pekka Vienolan ja Silja Kallion 
Kallavesj-konserttiin 15.10. 

Tanssien ja postimerkein
Kuopio Tanssii ja soi –viikolla sai kan-

taesityksensä pienoisbaletti Kallavesi. 
Kuopion Tanssistudion 11-vuotiaiden tyt-
töjen tanssiryhmä esitti opettajansa Tiina 
Hiekkalan koreografian, johon  kante-
leensoiton opettaja Silja Kallio sovitti mu-

Ruotsi sai Venäjältä Inkerinmaan ja Laa-
tokan-Karjalan, jolloin Suomen itäraja 
vakiintui Salmin, Suojärven ja Ilomantsin 
rajamaille. 

Pitkälle ulottuvat siis savolaisten ja kar-
jalaisten yhteiset vaiheet. Kyllä niitä kan-
nattaa vaalia. 

EILA OLLIKAINEN 

siikin  Kallavesj-laulun melodiaan. Esi-
tyksiä oli torilla ja Musiikkikeskuksella. 

Heinäkuussa Kuopion Filatelistikerho  
julkaisi Aaro Jalkas –postimerkin juhla-
näyttelyssään ja kirjastolla oli kirjaston 
kokoamat näyttelyt Kallavesi kirjallisuu-
dessa ja musiikissa .

Minna Canth Kuopio ry ja KIS järjesti-
vät kumpikin risteilyn, jossa kuului Kalla-
vesj-laulu ja sen syntyhistoria tietokirjaili-
ja Markku Niskasen kertomana.

Pikku Pietarin torikujalla Pikku Pietarit 
ja vierailevat kuorot lauloivat Kallavettä 
kävijöiden iloksi ja Ateljee Keltainen talo 
tarjosi turisteille  Emmi Niikon suunnit-
telemaa Kallavesj-pyyhettä, jossa laulun 
sanojen ”kaislikossa” uivat Kallaveden 
kukkomuikut ja se särki, jolle isä laulussa 
”pit  mertoo”.  

Pyyhettä myytiin lähes parisataa kappa-
letta kesän aikana. Se on edelleen ateljeen 
tuotannossa, missäs muualla kuin Apa-
jassa. Professori, oopperalaulaja  Matti 
Lehtinen sai Kallavesj-pyyhkeen. Hänet 
valittiin risteilyillä  maamme parhaaksi 
”Kallavesj-laulun lähettilääksi”, lähe-
tysneuvos Aaro Jalkasen, laulun sanojen 
sepittäjän, ohella. Lehtisen Kallavesj on 
kaikunut 1950-luvulta lähtien radiossa ja 
vahvistanut Kuopion, Kallaveden ja Pui-
jon pyhää kolmiyhteyttä ja tehnyt kaupun-
kiamme tunnetuksi näiden maamerkkien  
kautta koko Suomessa.

Laulun puuksi rauduskoivu

Lokakuisena torstaina (27.10.) Väinö-
länniemen lehtipuut kylpivät ruskassa, 
hieman oli jo lumikiteitä ruoholla ja te-
räksenharmaa Kallavesi sumun peitossa.  
Kaupungin puutarhuri (emeritus) Erkki 
Oinonen ja uusi puutarhurimme Matti 
Nikoskelainen vakuuttavat, että puuntai-
mille on juuri nyt hyvä istutusaika. 

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen  
tarttui lapioon ja  heitti ensimmäiset mul-
lat Kallavesj-laulu 100 vuotta  -muisto-

puun juurelle. Rauduskoivu kasvaa ava-
ralla paikalla lähellä Hannes Kolehmaisen 
patsasta vanhalla Kallaveden vanhalla 
rantatöyräällä, johon saakka Aaro Jal-
kasen Kuopio-aikana  Kallaveden aallot 
vielä yltivät, kertoi kaupungin hortonomi 
Sirpa Nieminen, joka on paikan sauna-
vihta- vastapuulle valinnut. 

Kallavesj-koivun alla tavataan 2017 
hiirenkorvien aikaan  Kuopion kaupun-
ginorkesterin Suvisoiton iltana Suomen 
juhliessa 100-vuotista itsenäisyyttään.  

O.Vuorikari
Muuta Kallavesj-laulusta 
Marras-joulukuussa ilmestyy kaksi kir-

jaa, Markku Niskasen kirjoittama Aaro 
Jalkasen elämäkerta ja Aaro Jalkasen po-
jantyttären  Tuulikki Jalkasen kokoama-
teos isoisänsä runoja.

Muutamat koulut huomioivat Kalla-
vesj-laulun ja sen historiallisen syntyajan-
kohdan itsenäisyysjuhlissaan, enteileehän 
tuo aika ja Jalkasen toiminta ja elämänkul-
ku  maamme 100-vuotisen itsenäisyyden 
alkua. Samoissa kouluissa piirretään ja 
kirjoitetaan Kallaveden maisemista ja ko-
kemuksista kotiseudun vesillä, pohditaan 
maiseman, musiikin, kirjallisuuden sekä  
kotiseutuhistorian tuntemuksen merkitys-
tä identiteetin rakennusaineena.

Kansalaistoimikuntaan kuuluivat Kuo-
piossa Mirja Ryynänen, Pekka Vienola, 
Outi Vuorikari, alkutalvesta kutsuimme 
kansalaisjärjestöjä ja yksityishenkilöi-
tä  suunnittelemaan vuoden tilaisuuksia. 
Vähiin jäi toteutus monen innostuneen-
kin joukossa, mutta olemme tyytyväisiä 
siihen, mitä mukaan tulijat saivat aikaan. 
Toivomme, että tapaaminen koivun alla 
synnyttäisi uuden tradition Väinölännie-
melle - yleensä innostuksen tutustua ko-
tiseudun historiaan, josta kasvaa tulevai-
suus.

 
Mirjan ja Pekan psta  

Outi W
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Maamme historiassa vallitsi 1940 ai-
nutlaatuinen tilanne, ei ollut pääsyä 

valtamerille.
Saksa oli näet miehittänyt Tanskan ja 

Norjan ja näin sulkenut Tanskan salmet 
estäen siten Suomen ja Ruotsin ulkomaan- 
kaupan kokonaan, kunnes huomattiin pie-
ni henkireikä, Petsamon vuonon pohju-
kassa oleva pieni kalasatama LIINAHA-
MARI.

Satamassa oli vain yksi laituri sekin so-
dan jäljiltä vain puolittain kunnossa.

Suomeen tarvittiin kipeästi vientikau-
pasta saatavaa valuuttaa sekä tuontitava-
rana mm. elintarvikkeita, viljaa, koneita, 
polttoainetta, autoja, tekstiilejä ja tietenkin 
meille suomalaisille niin tärkeää kahvia.

Niin jouduttiin koko ulkomaankauppa 
hoitamaan Liinahamarin kautta. Rautatie  
päättyi Rovaniemelle, josta sitten oli jatket- 
tava tavaroitten kuljetus kuorma-autoilla.

Ensimäisen laivalastin toi Liinahama-
rin satamaan suomalainen s/s Greta 14.4. 
1940. Tästä käynnistyi suurin Suomessa 
koskaan ajettu autosavotta. Parhaimmil-
laan ajossa oli 1500 suomalaista ja ruots-
alaista kuorma-autoa.

Luvassa Liinahamarin vaatimaton sata-
ma, jossa oli vain yksi ainoa laituri ja siitä 
syystä kuljettajat joutuivat odottelemaan 
purkua ja lastausta useita vuorokausia 
kuka missäkin maleksien osa teltoissa ma-
jaillen.

Suomalaiset ajoivat Rovanniemi-Pet-
samo väliä, ruotsalaiset taas Haaparanta-
Petsamo reittiä.

Ajokalusto oli kirjavaa, suomalai-
set ajoivat suurimmaksi osaksi kuvassa 
olevilla Fordeilla.

Ruotsalaisilla olivat vähän järeämmät 
Volvot ja Scaniat, joissa oli jo puolipe-
rävaunut, jotka pystyivät kuljettamaan 
meihin verrattuna paljon suurempia ja ras-
kaampia kuormia.

Matkaa Rovaniemeltä Petsamoon ker-
tyi tarkalleen 531 kilometriä huonokun-
toista soratietä, eikä siinä vielä kaikki, 
tien kunnossapitoon tarvittiin melkoinen 
joukko pioneerejä, siltojen korjaajia ja mi-
inojen purkajia.

Matkan varrella piti olla lukuisia 
yöpymispaikkoja majataloineen ja kah-
viloineen. Kuljettajille matka oli raskas 
kestihän se yhteen suuntaan ajettuna lähes 
kolme vuorokautta.

Matkan varrelle kehittyi myöskin 
toisenlaista liiketoimintaa, viinaa ja nai-
sia, kuten kaikkialle, missä miesporukoita 
milloinkin liikkui.

Ojaanajot ja muutkin liikenneonnet-
tomuudet olivat jokapäiväisiä, niinpä rei-
tin varrella olikin useita korjaamoita mm. 
Sodankylässä, Vuotsossa ja Ivalossa.

Kesäaikaan tiellä liikkui myöskin pal-
jon siviililiikennettä, lapin hulluja ja Pet-
samon Nikkelin työntekijöitä. Petsamon 
Nikkeli oli Euroopan rikkain nikkelikai-
vos, jonka nimeltä mainitsematon maa 
meiltä anasti.

Jotkut Lapin reissun autolla ajaneet 
halusivat ”elvistellä”, kiinnittivät au-
tonsa säleikköön merkin siitä, että olivat 
käyneet ylhäällä, Kalastajasaarennossa, 
Trifonan luostarissa ja ennenkaikkea näh-
neet Jäämeren ja sen rantatyrskyt.

Saksalaisiakin liikenteessä
Tuohon aikaan liikkui pohjoisessa 

runsaati saksalaisia ajoneuvoja, monen 
auton keulassa komeili tuo merkki neljän 
ympyrän lisäksi (DKW).

Olivat tulleet katselemaan ja teit isäin 
astumaan, jotkut olivat hakemassa isäinsä 
siittämiä veljiään/siskojaan ja heitäkin oli 
siellä runsaasti. Muistavat Alfred Jodlia 
rehtinä komentajana ja sitä hän olikin.

                     Näin minä, OK tällä ketaa

Suomen historian suurin autosavotta

Seuran 35. toimintavuotena tärkeitä ovat  
jo  vakiintuneet tapahtumat  savon 

murteen ja kulttuurin esille tuomisessa. 
Valtakunnalliseen Suomi 100 –juhlintaan 
tehdään savolaisväritystä.  Vuosien mit-
taan  viritelty yhteistyö karjalaisten kanssa 
on antamassa virtaa toimintaan. 

Seuran vuosikokouksen yhteydessä   
Pohjois-Savon liiton Maakuntasalissa  
18.3.  kilpaillaan Savon murremestarin 
tittelistä. Valittu murremestari osallistuu 
Savon joukkueessa SM-kilpailuun. 

Heimojen välisen murteella puhumisen 
SM-kilpailun järjestää Etelä-Pohjanmaan 
murreseura Krannit  5.8.  Ilmajoella Etelä-
Pohjanmaan Opistolla  Opistototie 111,   
Savon joukkueessa kolme edustajaa. 

Kuopion murretorilla  20.-22.7. totutun 
huumoriohjelman lisäksi  Suomi 100 -tee-
masta esittävät mielipiteitä savolaiset po-
liitikot, vaikuttajanaiset ja sodan jälkeen 

  Toimintasuunnitelma  2017
Savon kielen seura r.y.

lähinaapureiksi  asettuneet karjalaiset. 
Savolais-karjalaisia  tarinailtoja  ja 

muutakin yhteistyötä jatketaan.    
Savolainen kirkkopyhä pidetään  yh-

teistyössä seurakunnan kanssa Iisalmessa 
Kustaa Adolfin kirkossa. 

Osallistutaan  Pohjois-Savon kotiseutu-
yhdistysten liiton tapahtumiin ja kotiseu-
tuopetuksen järjestämiseen. 

Jäsenlehti Aakusti  (29. vsk) ilmestyy 
kolme kertaa  paperijulkaisuna ja  päivite-
tään tuoreeltaan nettisivulle  savonkielen-
seura.fi    Nettisivuilla on luettavissa myös 
lehden aikaisempia numeroita.

Aakustin kansi ja  esittely näkyy  kult-
tuuri-, tiede- ja mielipidelehtien Kultin 
lehtiesittelyssä. 

Pohjois-Savon puhelinluettelossa on il-
moitus seuran yhteystiedoista. 

11.10.2016 EO 

Andalusian täydenkuun ulapalla,
eteläntähtien ja oliivipuiden alla,
istun, mietin ja muistelen.
Sinä loit elämääni kauneuden ja rakkauden.

Ihmeellisen herkästi löysit sieluni,
herätit kirkkauteen unohtuneet tunteeni,
annoit niille nimen, muodon ja hellyyden;
sydämesilähteestä pulppuavan hyvyyden.                      

Tiedätkö, jos olisin nyt lähelläsi,
suutelisin syvämietteisiä silmiäsi,
kiitäisimme ylös tähtien kirkkauteen,
sinisestä hetkestä aamunsarastukseen.

Niin, Sinä minun kauneudensieluni,
tulisitko toteuttamaan unelmani,
joisimme yhdessä elämämme maljan,
vuoristoyrttien huuman ja hunajan.

Täydenkuun ulapalla
Luna llena en alta mar

Erkki J. Vepsäläinen,
vaeltava runoilija
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Syksystä jouluun on hyvää lukuaikaa. 
Uutuuksia julkaistaan ja kirjamessut 

esittelevät valtavan määrän kirjoja. Leh-
det tarjoavat esittelyjä ja haastatteluja. 
Lukijoille muodostuu lehtikritiikeistä oma 
luottokriitikko, johon oppii luottamaan. 
Kirjoja vinkataan niin blogeissa kuin fa-
cebookissa. Kirjailijatkin kertovat saamis-
taan hyvistä arvosteluista. Ja vanha kun-
non puskaradio toimii hyvin.

Kuopiolaista kirjailijoista on ilo nostaa 
esiin: Raija Pohjolainen ja Saija Nissi-
nen.

Pohjolainen kirjoitti aikoinaan teoksen 
Minna Canthin palveluksessa, Snellman-
instituutti, 1992 Snellman-instituutin eril-
lisjulkaisut. Viime vuonna hän julkaisi 
oman runokokoelman, mutta on palannut 
historiallisen aiheen pariin. Tyttö Keuruun 
vanhassa kirkossa. Kansanedustaja Ma-
ria Raunion elämä julkaistiin lokakuussa. 
Kellastupa Oy 2016. Teoksen kannessa 

Tänä vuonna on 10 vuotta taiteilija 
Juice Leskisen kuolemasta. Mäntässä 
pidettiin näyttely Juicen elämäntyöstä.

Näyttelyn kuraattorina toimi tampere-
lainen Arto Huhtinen. Avajaisissa 

heinäkuun lopulla esiintyivät Juicen ystä-
vät Ari ”Kankku” Kankaanpää ja Jope 
Ruonansuu. Juicen vaimo Sari Leskinen 
avasi näyttelyn.

-Mäntän kirjasto oli hyvä paikka näyt-
telylle, koska kirjastot olivat tärkeitä 
Juicelle. Kertomansa mukaan hän vietti 
lapsuutensa nelivuotiaasta lähtien Juan-
kosken kirjastossa ja oppi siellä enemmän 
kuin koulussa, Huhtinen kertoi.

Aluksi näytteille oli tarkoitus asettaa 
kaikki Juicen vinyylit ja joitain valokuvia 
sekä kirjoja.

Esille asetettavien määrä kuitenkin kas-
voi, mitä laajemmalle sana näyttelystä le-
visi. Juicen lähimmät ystävät ja kollegat 

antoivat näytteille esineitä, joista he muis-
tavat Juicen. Näyttelyssä oli esillä muun 
muassa Juicen nojatuoli, norjalainen vil-
lapaita, Juicen viimeiset Reinot ja Juice-
patsas. Yhtenä erikoisuutena olivat Mika 
Kanervan valokuvat, joista osa on ollut 
esillä Tampereen Aulabaarissa. 

Esillä oli myös keräilyharvinaisuuksia, 
kuten Juicen suunnittelemia koruja ja mai-
noksia sekä kuvia ja julisteita hänen uran-
sa varrelta.

-Näyttely oli nimenomaan kunnianosoi-
tus Juicelle ja hänen laaja-alaisuudelleen. 
Muistamme, että hän oli muusikko,  joka 
teki paljon lauluja, mutta hän oli myös 
kirjoittaja, kääntäjä ja hän on tehnyt jopa 
libreton Päätalo-oopperaan, Huhtinen 
täydentää.

Piällysmies-näyttely  
muistaa Juicea 

Piällysmies-näyttely sai niin suuren 
suosion, että sitä jatkettiin lokakuun lop-
puun saakka. Mäntästä näyttely on siirty-
nyt Tampereelle Torni-hotelliin.

MRS
Lähteenä käytetty KMV-lehden artikke-

leita.

Juicen kirjasto
Juice Leskinen halusi kirjastonsa säi-

lyvän yhtenäisenä kokonaisuutena ja että 
se lahjoitetaan Viola-kodille hänen kuole-
mansa jälkeen. Reino & Aino Kotikenkä 
Oy:n avulla kirjasto ostettiin ja lahjoitet-
tiin Viola-kotiyhdistykselle. Lisätietoja 
anne.rasanen(at)viola-koti.fi

on Axel Gallénin 
maalaus Tyttö 
Keuruun vanhas-
sa kirkossa vuo-
delta 1889. Se 
oli ensimmäisiä 
maalauksia, jot-
ka taiteen kerää-
jänä tunnetuksi 
tullut patruuna 
G. A. Serlachi-
uksen veljen-
poika Gösta Serlachius hankki 
taidekokoelmaansa.

Vuonna 1933 hän lahjoitti sen perusta-
malleen Gösta Serlachiuksen taidesääti-
ölle. Maalaukseen voi tutustua taidemu-
seo Göstassa Mänttä-Vilppulassa, ellei se 
satu olemaan matkalla maailmalla.

Takakannessa on kuva kansanedustaja 
Maria Rauniosta vuonna 1907. Raunio 
tunnettiin yhteiskunnan vähäosaisten puo-

Mitäpä alkutalvesta 
lukisin?
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Murremestaruuskilipaelussa tuasj kysytään savolaesta puhetaetoo. 

Kilipaelu on avoin kaekille hyväpuhheesille immeisille ja nimen- 
ommaan savon murteen ossoojille. Siäntöjä on tarkastettu nii, että 
mestaruutta voep tavotella vuan kolomessa kilipaelussa. Tämä niät  

antaa tasapuolisemmat mahollisuuvet uusille kilipaelijoelle.  
Muuten siännöt oovat entiset. 

Tarkotus on löötee  luontevia murteen puhujia, ei niinkään uluko- ja 
sisälukijoita, vaekka taetohan se on sekkii. Esitystään voep elävöettöö 

rekvisiitalla, mutta kohtuuvella. 
Kilpaelu käävään kahessa osassa.  Ensmäeseks jokkaisella kilpaelijalla 
on kolomen (3) minnuutin puhheenvuoro itekunniin ihtesä etukätteen 

valihtemasta ja valamistamasta aeheesta. Tyylj on vappaa.
Toesessa osassa tuomaristo, jossa on kokeneita murteen tulukihtijoeta,  
huastattaa kilipaelijoita,  mitäpähä nyt kylymiltään hoksoovat kysyvä.  

Tavotteena on luonteva murteellinen puheilimasu, eekä  mikään  
sisäluku.Tuomariston parraaks arvioema puhuja suap vueks 2017 

Savon murremestarin arvon ja tiploomin! 
Tervetulloo kilpailijat ja ylleisö huastamaan ja kuuntelemmaan laavantaena  
18.3. 2017  klo  12.  Kilipaelijoehin passoes ilimottautua etukätteen seuran 

sihteerille Ollikaisen Eelalle puh. 044 2757442 tae 017 2822250. Ilimottaatua 
voep myös kilipaelupaikalla viimestään puol tuntia ennen kissoo.   

Vuoskokkoos ja Savon  
murremestaruuskilipaelu

Murremestaruuskilipaelu pietään 
18.3. 2017  puolilta päevin  (klo 12.00 )  
 Pohjois-Savon liiton Muakuntasalissa  

Sepänkatu 1:ssä 2 krs.

Ensin yritettään pittee 
 Savon Kielen Seura ry:n  

vuosikokkoos siinä  
yhentoesta tietämissä (klo 
11.00) ja siinähän pitäs kä-
sitella siäntöen miäreemat 
asiat.  Kokkooksesta vielä 

tuonnempana. 

Vielä ite kilipaelusta 

lustajana, tarmokkaana työväen- ja am-
mattiyhdistysliikkeen toimijana, agitaat-
torina. Ompelija Maria Raunio valittiin 
ensimmäiseen yksikamariseen eduskun-
taan yhtenä yhdeksästä sosialidemokraat-
tisen puolueen naisedustajasta vuonna 
1907. 

Saija Nissinen aloitti komeasti novel-
likokoelmalla ja hän sai kirjailijan statuk-
sen toisella teoksellaan Ukinpoika. Atena 
2016. Romaani on 316-sivuinen kiinnos-
tava lukupaketti.

”Miljöö ja majavat ovat todellisia. Sen 
sijaan ihmisistä ei voi koskaan mennä ta-
kuuseen.”

Palkintoehdokaslistoista saa hyvän lu-
kupaketin. Ja Kirjakantti-tapahtumassa 
julkistetaan Savonia-raadin ehdokkaat. 
Pääsemme keskustelemaan ehdokkaiden 
kirjoista. Mikä on mieleen ja mitä olisi pi-
tänyt olla mukana…

Vanhuksista puhutaan näinä aikoina 
paljon, niin hyvässä kuin pahassa. Kiin-
nostavaa onkin tarttua sosiaalipsykologian 
professori Antti Eskolan Vanhuus-teok-
seen, Vastapaino 2016. Kokemusasiantun-
tijan seurassa voi vertailla omia kokemuk-
siaan. Miten tähän vertautuu Itä-Suomen 
yliopiston professorin Juho Saaren toi-
mittama Yksinäisten Suomi, Gaudeamus?

Tietokirjoista poimin joitakin itseäni 
kiinnostavia: Pauli Hanhiniemi & Sant-
tu Luoto: Kerran elettyä, Docendo.

Atik Ismail: Pelimies, Minerva.
Tommi Park-

ko: Intohimoa ja 
millimetripaperia, 
Avain.

Marja-Leena Rova (toim.) Uskonsota 
keittiössä, Gummerus.

Paikallisten kirjailijoiden teoksiin on 
ilo tarttua. Antti Heikkinen: Matkamies 
maan. Siltala. Miten mies kaiken ehtii-
kään, näyttämöllekin?

Sirpa Kähkönen – Tankkien kesä, 
Otava ja Pirjo Hassinen – Kalmari, Ota-
va, mielletään yhä kuopiolaisiksi, vaikka 
he asuvat muualla. Savonia pitää heidät 
muistissa uusine teoksineen. 

Runoilija ja sarjakuvan tekijä Jyrki 
Heikkisen Hietasalo, Poesia, pitää hänet 
kartalla. 

Mielirunoilijani Pertti Niemisen pos-
tuumisti julkaistu kokoelma Vihreän läpi 
ei enää näe (Viisas elämä) nousee luku-
listalleni.

Lasten ja nuortenkirjat ovat jääneet mi-
nulta  tänä syksynä vähälle lukemiselle. 
Luenkin mieluusti Päivi Heikkilä-Halt-
tusen Lastenkirjahyllyä netistä. http://las-
tenkirjahylly.blogspot.fi/

Siinä Rouva Huu kirjoittaa ammattitai-
toisesti ja ilolla kattavasti lastenkirjoista. 
Suosittelen

Nostanpa mukaan vielä Marja-Leena 
Tiaisen nuorten kirjan Viestejä koomasta, 
Tammi. Julkaistu myös e-kirjana.

Nyt on vielä hyvää aikaa lukea ja tut-
kia Mauri Kunnaksen Koirien Kaleva-
laa. 1.4 2017 Kuopion kaupunginteatterin 
Minna-näyttämöllä esitetään kirjaan pe-
rustuva koko perheen ooppera.

Kirjan en-
simmäinen pai-
nos julkaistiin 
1992, kirjasta 
on otettu lu-
kuisia uusin-
tapainoksia.

Ritva 
Kolehmainen 
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Arttu raapi yhtenään päätään. Vaimo Alisa valistaa:
– Käättäsit sitä täesamppoota.
– Kyllä niille suap kelevata mäntysuopakii.
L. E. H. (KUOPIO)

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

SUTKAUS


