aakusti
1/17

Savolaesuuven
iänenkannattaja
Huhtikuu 2017 29. vsk

aakusti
6.4.2017

Kuopion kaupungintalo juhlalipututettuna Minnan päivän,
tasa-arvon voitonpäivän kunniaksi. Liputus juhlisti omalla
tavallaan myös Kanttilan talon pelastusoperaatiota.

Pääkirjoitus: Ei Ilimajoelle iliman aikojaan 3
Paflagonian perilliset palkittiin
4
Yksituumainen vuosikokous
6
Murrekisa: Saara nauratti makkeimmin 9
Sochi hyvässä maineessa NL:ssä
12
Pittää ja pitäis, mutta kehtuuttaa
15
Sammon taontaa Vehmersalmella
16
Kalevalaa luettiin Savon kielellä
17
Vapaussodan muisteloa
18
Matti Korhonen in memoriam
19
Savo’s Songs 			
20

Suomen puolustajat: Mannerheim
Pottumuussia ja hyässä seorassa
Latinaa sanontoina ja sananparsina
Kanttila uudelle vuosituhannelle
Saksittuja Saastamoiselta
Pekka Peitsi Suomen Kuvalehdessä
Savon kielen seuran vuosikertomus
Koillis-Savon kädentaidot
Pakinaa aivohalvauspotilaan arjesta
Sutkaus				

21
23
23
24
28
34
35
38
39
40

Savon Kielen Seura r.y:n hallitus 2017
Puheenjohtaja Seppo Kononen (18), varapuheenjohtaja Tuula Ollila (19), sihteeri
Eila Ollikainen (18), Anna-Liisa Happonen (19), Jukka Lappalainen (18), Teuvo Laakkonen (18), Jari Känninen (19), Auli Poutiainen (18), Raili Pursiainen (19), Leo Puurunen (18), Eeva-Liisa Pennanen (18).
Varajäsenet: Veikko Huuskonen (19), Keijo Karhunen (19), Helga Ylönen (19) Risto
Lappalainen (18), Marja-Riitta Saastamoinen (19), Matti Väisänen (18), Anneli Lujanen (18) sekä Raija Uhlbäck (19) rahastonhoitaja.

aakusti 1/2017
Savolaesuuven iänenkannattaja, 29. vuosikerta.
ISSN 1456-3827, www.savonkielenseura.fi
Kultti ry:n jäsenlehti (www.kultti.net)
Julkaisija: Savon Kielen Seura r.y.
Perustettu 1982.
Päätoimittaja: Seppo Kononen, Koulutie 5,
73600 Kuavi, P. 050 5461317,
s-posti: seppo.kononen@savonsanomat.fi
Toimituskunta: Seppo Kononen, Osmo Pekonen, Eeva-Liisa Pennanen, Riitta Raatikainen,
Leo Puurunen ja Jukka Nykänen.
Taitto: Jukka Nykänen,
os: jukkan.email@gmail.com

2 AAKUSTI 1/2017

Ei Ilmajoelle
iliman aikojaan

Kuva: Eila Ollikainen

Hinnat: Vuosikerta 4 num. 20 e. irtonumero 5 e.
S k:n seuran jäsenille sisältyy jäsenmaksuun.
Ilmoitushinnat:
1/1 sivu on 250 e, 1/2 sivua: 125 e
Pankkiyhteys: FI02 5397 0820 0128 21
Painopaikka: Kuopion painatuskeskus, Kuopio
Seuran sihteeri: Eila Ollikainen, Taivaanpankontie 17 D 31, 70200 Kuopio, 044 2757442,
eila.ollikainen@dnainternet.net
Rahastonhoitaja Raija Uhlbäck, Ruutikuja 2 C
37, 70340 KUOPIO, P. 050 917 4462,
raija.uhlback@suomi24.fi
Tilaukset ja jäsenasiat: Raija Uhlbäck, ks. yllä
Lehdet: v. 2017 lehti ilmestyy 4-numeroisena:
No 2/2017: Aineiston jättöpvm. 29.05.2017.
sähköisesti osoite: jukkan.email@gmail.com

T

ämän talven murremestaruuskilpailuista jäi mukavat muistot ja sananmukaisesti myös hyvä maku suuhun, kun
ruumiillisesta huollosta vastanneet Savon
tomerat naiset eivät olleet nuukailleet
tarjousten kanssa.
Tupa oli tupaten täynnä Savon liiton
maakuntasalissa, kun paikallisen kantaväestön lisäksi viäntelyä ja kiäntelyä oli
tullut seuraamaan linja-autolastillinen
Tampereen ja sen lähiympäristön savolaisaktivisteja. Viiden kisaajan joukosta
seuloitui vuoden 2017 murremestariksi
Saara Koskinen, topakka keiteleläinen
metsien nainen ja innokas teatterin
harrastaja.
Koko Suomen murremestaruudesta
puhutaan tulevan elokuun ensimmäisessä viikonvaihteessa Etelä-Pohjanmaan
vanhassa emäpitäjässä Ilmajoella, ja jos
eteläpohjalaiset ovat muutoinkin varsin
itsetietoista heimoa, niin nyt heillä on
kotikenttäetu revanssia savolaisista hakiessaan. Kaksi vuotta sittenhän mestaruus
tuli tänne meille kansanedustaja Hannakaisa Heikkisen mukavasti juttelemana.
Niin Saara Koskisen kuin vuoden 2016
murremestarin Fransisco ”Paco” Nuccin
näytöt ovat kuitenkin sellaiset, että
mainion joukkueen saamme Savosta taas
kerran kisaan maakunnan mainetta
puolustamaan.
Savolainen murrealue on laaja – jos
ei nyt ihan Hangosta Petsamoon niin
kuitenkin Ruokolahdelta Ranualle.
Viime vuosituhannen vaihteessa vietettiin Savon tuhatvuotisjuhlia, mutta savon

murrealue alkoi muotoutua noin puolen
tuhatta vuotta sitten, kun maakunnan sydänalueen perhekunnat lähtivät hakemaan
kaskimaita lännestä, idästä ja pohjoisesta
1500- ja 1600-lukujen taitteessa.
Tuon ajan Suur-Rautalammilta oli
suunta pääasiallisesti länteen, Etelä- ja
Pohjois-Savosta itään. Vienan Karjalan
tyhjentyessä ns. ruptuurisotien aikana
karjalaisväestöstä, tilalle tuli uudisasukkaita ennen muuta nykyisestä Ylä-Savosta. Tämän päivän vienankarjalaiset
Peksujevit ovat Kiuruveden Pöksyläisiä,
Remsujevit saman seutukunnan Remeksiä, Rugojevit Iisalmen Ryhäsiä.
Savon murremestarit ovat olleet voittopuolisesti ellei peräti kaikki PohjoisSavosta. Sydäntä on mukavasti sykähdyttänyt, jos maakuntasaliin on saatu
sanaa julistamaan joku eteläsavolainen
mien ja sien puhuja. Tuhat tai viisisataa
vuotta ovat tehneet tehtävänsä, pohjois- ja
eteläsavolaisen erottaa kyllä jo huonompikorvainenkin puhetyylin pohjalta.
Mutta vaikka sanoissa ja niiden muljauttamisessa lie miten suuria eroja, en
epäile yhtään, etteivätkö kaikki savolaiset
ole pohjimmiltaan yhtä hyviä tarinaniskijöitä. Savon kielen seurassa meidän olisi
varmaan syytä pohtia, saataisiinko aikaan
tilaisuus, jossa päästäisiin yhdellä kertaa
kuulemaan, miten moninaisella tavalla
yhtä ja samaa murretta puhutaan tämän
päivän Suomessa.
Savolaisen tarinaniskijän prototyypin
luonnosteli jo reilut 150 vuotta sitten kan-
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sallisrunoilija Johan Ludvig Runeberg
Vänrikki Stoolin tarinoihinsa: Nuotiolla
puuttunut ei juttu, missä Hurtti-vanhus
istui vaan...
Hurttiukolla ei ollut piippunsa kanssa
kiire minnekään, jos mieleen oli juohtunut
mukava tarina toisillekin tarjoiltavaksi.
Onhan näitä pitkäänpuhujia tänäkin
päivänä, joskus turhankin paljon. Erityisesti television ääressä on kuitenkin tullut
monta kertaa mieleen, että ”minnekähän
noilla ihmisillä on niin mahdoton kiire”.
Ohjelmien muotoko, formaatti, on sorvattu niin ahtaaksi, että sanat on ammuttava

Savon nainen Hanna
Korvela ja
Savon maahanmuuttajanainen
Maliheh
Nekouei
vastaanottamassa
tunnustustaan kansainvälisen
naistenpäivän
juhlassa
Kuopiossa.

ulos kuin pikakiväärillä? Maakuntauutisista Yleisradio on hävittämässä kohta
viimeisetkin murteitten rippeet, kun kaikki juonnetaan yhdestä ja samasta tuutista
Tampereelta. Mikä rahassa voitetaan, se
mausteissa menetetään.
Tällä pikapuhujien aikakaudella mieliohjelmaksi ovatkin tulleet television
saamenkieliset uutiset, Oddasat. Miten
rauhoittavaa on kuunnella kiireetöntä
puhetta, vaikka itse asiasta ei mitään ymmärtäisikään. Oddasat jos mikä on maksutonta puheterapiaa.
Seppo Kononen

Hanna Korvela ja Maliheh Nekouei saivat tunnustuksen

Savon nainen ja Savon
maahanmuuttajanainen 2017

V

uodesta 2000 lähtien Kuopion Zonta-kerho II on palkinnut Savossa
ansiokkaasti vaikuttaneita naisia Savon
nainen -tunnustuksella. Tänä vuonna tunnustuksen sai matontekijä Hanna Korvela, joka runsaassa parissakymmenessä
vuodessa luonut omin käsin menestyksekkään suunnittelijan ja yrittäjän uran.
Outokummusta kotoisin oleva Hanna
Korvela aloitti mattojen suunnittelun ja
kutomisen heti muotoilu- ja käsityöopinnot Kuopiossa päätettyään 1994.
Nuoren suunnittelijan läpimurto oli
edelleen valmistuksessa oleva klassikko
Duetto –matto, sitten tuli uutuutena paperinarumatto. Vuosien varrella on tullut
uusia malleja ja materiaaleja, mutta ekologisuus ja luonnonläheisyys ovat säilyneet
johtavana teemana.
Hanna Korvelan skandinaavista muotoilua edustavia mattoja on kansainvälisten sisustustalojen valikoimissa. Mattoja
viedään 15 maahan ja totta kai myydään
kotimaassa. Tekijän nimi tunnetaan de-
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signtuotteessa laadun takeena, josta ollaan myös valmiita maksamaan.
Kuulostaa yllättävältä, että paperinarumatot ovat edelleen käsityötä. Kuopion
ja Siilinjärven seudulla tekee yritykselle
töitä kuusi kutojaa.
-Mitä olet onnistunut tekemään yrityksessä toisin, kun globalisaation paineissa
suuretkaan eivät tunnu pärjäävän?
Tätä kyseltiin Hanna Korvelalta 8.
maaliskuuta kansainvälisen naisten päivän juhlassa hänen vastaanottaessaan Savon nainen –tunnustusta kun nimenomaan
suomalainen tekstiiliala mennyt alaspäin.
- Pitää tehdä työtä sydämellä, siitä tulee
työhön käsityön aitous. Tarvitaan yhteistyötä suunnittelijan, kutojan ja markkinoinnin kesken ja vaikkapa ruotsalaiset
osaavat sen paremmin, Hanna Korvela näkee selitykseksi.
Hänen yrityksessään osansa markkinoinnista hoitavat jälleenmyyjät. Hänelle
itselleen on tärkeää pystyä yhdistämään
työ ja perhe-elämä. Ainakin jatkuvuus on

taattu, sillä hänen poikansa on jo mukana
yrityksessä.

Shaahin jälkeen tuli Maliheh
Maailmanpolitiikan muutokset konkretisoituvat ihmisissä. Jos vanhemman
polven savolaiselta kysyttäisiin Iranista
tokko paljon vastauksia kertyisi. Ehkä
joku muistaisi Persiasta shaahin vierailun
Kuopiossa 1970-luvulla.
Shaahin käynnin jälkeen on Iranissa
paljon tapahtunut ja yhtenä osoituksena
siitä Savon maahanmuuttajanaisen tunnustuksen vastaanottanut Maliheh Nekouei, 32 itsenäinen iranilainen nainen,
huivi päässä.
Maliheh Nekouei ei ollut kuullut shaahin käynnistä Kuopiossa, mutta hänen
tietoonsa oli tullut Itä-Suomen yliopiston
hoitotieteen yksikkö, jossa sairaanhoitajan
olisi mahdollista jatkaa opintoja.
Iranissa tyttöjen on nykyisin mahdollista opiskella vapaasti, ja perhe oli kannustanut tytärtään. Hän asui Iranin toiseksi
suurimmassa kaupungissa Mashadissa, ja
hänellä oli hyvä työ sairaalan anestesiaosaston vastaavana hoitajana, mutta hän
halusi opiskella pidemmälle ja maailmal-

le. Ystäväpiiri ei silti ymmärtänyt hänen
lähtöään Suomeen.
Maliheh Nekouei tuli Kuopioon vuonna 2011. Alku oli vaikea. Kielikurssilla
suomen oppiminen sujui vaikeasti, sairaalatyöhän ei päässyt ja ansaitakseen
hän pakkasi kalaa kuopiolaisessa kalajalostamossa. Hän suoritti sairaanhoitajan
muuntokoulutuksen Jyväskylässä 2015,
mutta sairaalatyö sai jäädä, kun hän pääsi hoitotieteen laitokselle opettamaan.
Hänen gradunsa aiheena oli potilasturvallisuus ja nyt hän jatkaa tohtorinväitöskirjaan aiheena diabeteksen ehkäisy ja
valistus maahanmuuttajille.
Näin kertoi Maliheh Nekouei haastateltuna Savon maahanmuuttajanaisen
tunnustusta vastaanottaessaan. Luonnonläheisyys ja turvallisuus ovat hänelle
Suomessa parasta eikä hän ole kohdannut
rasistisia ennakkoluuloja huivinsa takia
kuin yhden ainoan kerran.
Toisaalta hän epäilee, että suomalaiset
saattavat karttaa yhteydenottoja erilaisen
pukeutumisen vuoksi ja toivoo etteivät he
kokisi sitä esteeksi.
Eila Ollikainen
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Paflagonian perilliset palkittiin

Savonia -voittajakirja
jättää hämmentyneen olon

S

avonia-raadin valintoja on moitiskeltu
liikaa varman päälle tehdyistä palkitsemista, kun usein on päädytty valitsemaan
tuttua turvallista proosaan. On nähty haittana kokoonpanosta johtuva poliittinen tasapäisyys.
Raati vakuuttaa lukevansa ehdokaskirjat ristiin pystyyn ja päätyvänsä lopputulokseen keskustelulla. Sen verran arvostelu on närästänyt, että nyt tahtotilana

Savon kielen seurassa oltiin iloisia, että Hämeessä asuvat savolaiset tulivat seuraamaan
isolla joukolla savolaisten murteenpuhujien paikallisottelua Kuopioon. Pohjois-Savon
liiton maakuntasali täyttyi viimeistä paikkaa myöten. Etupenkkiläiset olivat kuitenkin
täkäläisiä, vasemmalta profesori Mauno Airaksinen, kaavilainen Eero Räsänen ja
Lapinlahden kotiseutuneuvos Leo Puurunen.

Vuosikokousta sävytti yksituumaisuus

S

avon kielen seura r.y. vuosikokous
18.3.2017 klo 10.30 Pohjois-Savon
liiton Maakuntasalissa Kuopiossa. Puhetta
kokouksessa johti professori Mauno Airaksinen.
Rahastonhoitaja esitti tilinpäätöksen ja
tilintarkastajien siitä antaman lausunnon
ja sihteeri vuorostaan vuosikertomuksen
päättyneeltä kertomuskaudelta 2016. Molemmat olivat niin huolelliseti ja seikkaperäiseti laadittuja, että niissä ei kokousväellä ollut huomautettavaa eikä kysyttävää.
Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin
tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja
siihen nojautuva tulo- ja menoarvio todettiin realistiseksi kunhan jäsenmaksua
kannetaan henkilöjäseneltä 20 e, yhteisöjäseneltä 30 e, kannatusjäseneltä 150 e,
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ainaisjäseneltä 150 euroa, eli jäsenmaksut
pidetään entisellään.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa jo
kolmatta kauttaan Seppo Kononen Kuavilta.
Hallituksen erovuoroiset jäsenet Tuula
Ollila, Anna-Liisa Happonen, Jari Känninen ja Raili Pursiainen valittiin kaksivuotiskaudeksi uudelleen, samoin valittiin
uudelleen erovuoroiset varajäsenet Veikko
Huuskonen, Helga Ylönen, Marja-Riitta
Saastamoinen ja Raija Uhlbäck. Pertti Pasasen tilalle varajäseneksi valittiin Keijo
Karhunen Kuopiosta.
Tilin(toiminnan)tarkastajaksi valittiin
Marjo Valtanen, varalle Kaija Heiskanen.
Muita asioita kokouskutsussa ei ollut
esitetty ja näin puheenjohtaja päätti puolisen tuntia kestäneen kokouksen.

on ollut löytää rajoja rikkova, poikkeava
teos.
Savonia –kilpaan kelpuutettuja teoksia
oli 56. Kirjoittajista kuusi oli saanut aikaisemmin Savonia-palkinnon. Aikaisempi
palkitseminen ei ole etu eikä haitta, vaan
kaikki kirjat ja tekijät joutuvat samalta
viivalta 12 000 euron suuruista palkintoa
tavoittelemaan.
Savonia 2017 -palkinnon saajaksi ehdolla oli kuusi teosta ja tekijää: Antti
Heikkinen Matkamies maan, Sirpa Kähkönen Tankkien kesä, Martta Rossi Vesi
mustaa valoa, Markku Rönkkö Hajaannus, Asko Sahlberg Pilatus, Virva Sammalkorpi Paflagonian perilliset.
Voittajaksi raati valitsi Virve Sammalkorven romaanin ”Paflagonian perilliset
Iax Agolaskyn päiväkirjan säästyneet sivut” (Karisto). Kirja oli sitä mitä haluttiinkin eli poikkeava aiheeltaan ja tekotavaltaan.
Onko se fantasiaa, tarua, scifiä vai historiaa?, jätti raadin puheenjohtaja Varpu
Puskala lukijoidenkin mietittäväksi kertoessaan valinnasta Aapelin päivänä 2.1.

Totta vai tarua?
Paflagonian perilliset kertoo ranskalaisen professorin Jean Moltiquen ja hänen
apulaisensa Iax Agolaskyn retkikunnan
kuvitteellisesta tutkimusmatkasta 1800-luvulla Luoteis-Venäjälle. Huhujen mukaan
siellä asustaa metsäkansaa, joiden kehossa on eläinten ominaisuuksia kuten karvoitusta ja häntiä. Löytyneen luolan asukVirve Sammalkorpi, Savonia palkiuttu
vuoden 2016 teoksestaan.
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kaat osoittautuvat kuitenkin erilaisuutensa
takia metsään hylätyiksi lapsiksi.
Retkikunnan tarkoituksena on tieteellinen tutkimus Ranskan Akatemialle, mutta tutkimusmatka päättyy onnettomasti.
Retkikunnan jäsenten välisten suhteiden
kiristyminen ennakoi tulevia tapahtumia.
Päiväkirjan lehtien ”katoaminen ” siirtää
kuvittelun vaivan lukijalle, joskaan ei
tunnu ihan reilulta häntä kohtaan.
Ehkäpä kirja antaa virikkeen miettiä
miten huonosti erilaisuutta siedetään.
Vammaiset ja epämuodostuneet on aina
pyritty hoitamaan pois silmistä laitoksiin tai vaikkapa asumaan metsään kuten
Paflagonian lapset. Nyt vieroksumisilmiön voi tunnistaa turvapaikanhakijoiden
kohdalla.
Historiallisen romaanin kirjoittaja sijoittaa menneeseen aikaan tapahtumia,
jotka olisivat voineet tapahtua. Sehän on
koko homman perusta. Mutta lukijana
antaudun nauttimaan täysillä tarinasta
vasta kun tunnistan sen ”tosi tarinaksi”.
Täytyy tunnustaa: Paflagonian perillisisistä jäi hiukan hämmentynyt olo.
Mahtaako kirjassa ollakaan faktaa vai onko kaikki vain kirjailijan mielikuvituksen
tuotetta?
Virva Sammalkorpi kertoi aloittaneensa kirjan kirjoittamisen 2008 ja jatkaneensa sitä pätkittäin. Johan tuossa ajassa ehtii
miettiä ja tarkistaa. Ainakin Paflagonian
muinainen maakunta näkyy (Wikipedia)
sijainneen Vähä-Aasiassa Mustanmeren
rannalta eli ihan eri suunnalla kuin Luoteis-Venäjällä.
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Vai jäikö nolo epävarmuus Pekka
Nikruksen valokuvanäyttelyn taidevalokuvista, jotka esittävät näitä kuviteltuja
ihmis-eläinhahmoja? Myönnän vastahakoisuuteni manipuloitujen kuvien edessä.

Maaningalta mualimalle
Virve Sammalkorpi on syntynyt 1969
Helsingissä, mutta vietti lapsuutensa Pielavedellä ja Maaningalla.
Hän kävi ala-asteen Pohjois-Haatalan
kouluilla. Koulunkäyntiin kuului itsestään selvästi pitkiä koulumatkoja ja hiihtokilpailuja Käärmelahden koululla. Vanhemmat asuvat edelleen Maaningalla.
Muutti asumaan Helsinkiin 1988 ja valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta.
Työskentelee mainostoimistossa eikä
aio heittäytyä päätoimiseksi kirjoittajaksi,
vaikka palkinto suo vapaampaa kirjoitusaikaa. Häneltä on julkaistu seitsemän kirjaa, ja onpa häntä arvosteluissa mainittu
jopa Suomen Bridget Jonesiksi.
Virve Sammalkorpi ei itse pahastu
viihdekirjailijan nimitystä, onhan entisestä kotipitäjästä Maaningalta kotoisin
yksi ala tunnetuimmista edustajista Aino
Räsänen miljoonine myytyine kirjoineen.
Sattumoisin heillä on sama kustantajakin.
Teksti ja kuvat:
EILA OLLIKAINEN
Savonia-palkintoon 2017 ehdolla olleet
teokset. Virva Sammalkorpi oikealla.

Saara Koskinen Keiteleeltä oli rehvakka esiintyjä ja valloitti niin tuomarit kuin suuren
yleisönkin välittömällä olemuksellaan.

”Kiäväksi” haukutulle makea revanssi murrekisassa

Saara nauratti makkeimmin
- ja nauroi itselleenkin

R

eipasotteinen keiteleläinen metsäalan
ammattilainen Saara Koskinen tuskin tunsi aikanaan kovin suuria henkisiä
kärsimyksiä, kun Evon metsäkoulun toisheimoiset kurssikaverit nimesivät hänet
savon murteen takia ”kiäväksi”.
Jos lie kiäväksi puhuttelu joskus kismittänytkin, niin makea hyvitys tuli nyt
muutaman vuosikymmenen viiveellä, kun
Koskinen julistettiin tuomariston yksimielisellä päätöksellä Savon vuoden 2017
murremestariksi.
Murteen puhtauden ja rikkaan sanaston
ohella kiiteltiin vuolaasti myös mestarin
rempseää esiintymistä. Jos Koskinen päivätyössään Pielaveden metsänhoitoyhdistyksessä joutuu kuvaannollisesti puhumaan puille ja seurustelemaan pölkkyjen
kanssa, niin vapaa-aikanaan hän pääsee
sitten irrottelemaan ja ilottelemaan va-

paasti näytelmissä ja niitten harjoituksissa. Keiteleellä Koskinen toimii myös harrastajateatterilaisten puheenjohtajana.

Viiden kauppa
Murremestaruus oli tällä kertaa viiden
kauppa. Saara Koskisen lisäksi mukaan
lähtivät kuopiolainen Vilho Laakkonen,
kaavilainen Eero Räsänen ja iisalmelainen Teemu Oinonen. Viides oli sitten
kisoja seuraamaan tulleita Hämeen savolaisia johtanut tamperelainen Merja Vehviläinen, jonka juuret ovat Kiuruvedellä.
Vapaassa kolmen minuutin osuudessa
kilpailijat kertoivat pääsääntöisesti muutamia muistumia oman elämänsä sattumuksista. Osa tarinoista saattoi olla tottakin,
mutta erityisesti Teemu Oinosen puheet
panivat ounastelemaan, että iisalmelaisessa on aineksia myös suurvalehtelijaksi.
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tein omista kokemuksistaan, ja kuulijain
osaksi jäi arvioida, mikä puheista oli totta,
mikä ei. Tuomaristokolmikossa olivat Savon kielen seurasta Tuula Ollila ja Auli
Poutiainen sekä viime vuoden murremestari Fransisco ”Paco” Nucci.
Paco hämmästytti murrekisan yleisöä
vuosi sitten pomppaamalla riemusta
seisomaan päällään voittonsa kunniaksi
maakuntasalin pöydälle. Kunto on säilynyt
hyvänä, se nähtiin kun vanha mestari
julisti taas jalat pystyssä uuden mestarin
nimen samaiselta pöydältä.
Suomen ja maailman ainoa virallinen
savontaja Olavi Rytkönen juonsi kisan
tavoilleen uskollisen savolaisesti ja myös
jonkinasteisessa juhlahengessä: on kulunut 20 vuotta siitä, kun Asterix-sarjakuva
ilmestyi Rytkösen savontamana ja pani
alulle murteiden ylösnousun koko valtakunnassa.

Savo›s Song kelpasi

Pacco Nucci julisti uuden murremestarin
sotilaallisen ryhdikkäässä pääseisonnassa. Häntä avustaa Olavi Rytkönen.
Murre kiinnostaa, siitä todisti se, että
Pohjois-Savon liiton täpötäydessä maakuntasalissa kisaa seurasi ennätyssuuri, yli
satapäinen yleisö.
Alun ”vapaalla osuudella” kilpailijat
kertoivat yleensä värikkäin sanankään-
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Murrekisan aluksi katsottiin joukolla
valkokankaalta kuopiolaisen Jonas and
I -yhtyeen ja Nightwish-yhtyeestä tutun
Marco Hietalan uustulkinta Savolaisen
laulusta. Englanninkielisessä Savo’s Songissa rytmi on vaihtunut reippaasta marssista viipyileväksi folkiksi, mutta sanat
noudattelevat kauniisti August AhlqvistOksasen alkuperäistä sanomaa. Yleisö oli
tyytyväinen näkemäänsä ja kuulemaansa.
Ennen kilpailijain esityksiä pidettiin
myös muistohetki takavuosien murremestarin Matti Korhosen muistolle. Juureva
ja hyväpuheinen lapinlahtelainen kansanmies oli siirtynyt tuonilmaisiin muutamaa
viikkoa aiemmin.
Tänä vuonna kisataan myös koko
Suomen murremestaruudesta. Kilpailu
käydään elokuun 5. päivänä Ilmajoella
Suomen heimojen liiton vuosikokouksen
yhteydessä. Kukin heimo saa lähettää kilpailuun kolmihenkisen joukkueen. Savossa se kootaan vuosien 2016 ja 2017 murrekisojen parhaimmistosta.

Kolme miestä ja kaksi naista tavoitteli vuoden 2017 murremestaruutta. Jokaisella
oli savo hallussa. Vas. Vilho Laakkonen, Merja Vehviläinen, Teemu Oinonen, Saara
Koskinen sekä Eero Räsänen.
Kaksi vuotta sitten heimot ottelivat
Kajaanissa ja savolaisittain ei lainkaan
huonosti. Kansanedustaja Hannakaisa
Heikkinen puhui itsensä Suomen murremestariksi. Joukkuekisan voitto meni Peräpohjolaan Tornionjokilaakson naisille.
Teksti: Seppo Kononen
Kuvat: Eila Ollikainen ja Seppo Kononen
Vuoden 2017 Savon murremestari Saara
Koskinen poistumassa kisapaikalta.
Saara Koskinen tavoitteli Savon murremestariutta v. 2014. Kuvassa hän on
Eila Ollikaisen palkittava. Takana Tuula
Ollila ja Kaija Räsänen.
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Paavolainenkin sen aisti:

Sochi oli hyvässä
maineessa Neuvostoliitossa
Kukahan meikäläinen skribentti kirjoittikaan äskeisessä ajassa seuraavasti?
”Sochin tietää Neuvostoliitossa jo
kainen. Nimen tuntee jokainen lapsikin.
Sochista on tullut suorastaan käsite,
jossa selkeimpänä ja kansantajuisimpana havainnollistuu N-liiton perustuslain 119. pykälän sisällys: ”Jokaisella
Neuvostoliiton kansalaisella on oikeus
virkistykseen.” Mutta Sochin erikoisasema kaikkien N-liiton terveyskylpylöiden joukossa ei kuitenkaan perustu
vain tähän käytännölliseen ja käsitteitä
selventävään propaganda-arvoon.
Se on vielä paljon enemmän - saavutusten juhlallinen sinetti, riemuitseva
fanfaari, voiton merkki!”
Kun lähes kahdeksan vuosikymmenen
takaisista kotimaisista (!) kirjoittajareserveistä pudotamme pois kaksi ensiksi veikkaamaanne veitikkaa: monessa liemessä
liotetun, mutta aina Kremlin keitoksen
päälle kellumaan jääneen Otto Ville
Kuusisen ja telaketjukommunisti Armas
Äikiän, niin jäljelle ei jää kuin yksi suomalainen: Olavi Paavolainen.
Hän se noin ylisti, melkein uskonnollislyyrisessä hurmoksessa.
Aiotussa muodossa julkaisematta jääneessä matkamuisteloissaan itäiseen
suurvaltaan, ennen Talvisodan syttymistä
1939. Ja nimen omaan muodossa Sochi.
Ei Sotshi hattupäisellä tai hatuttomalla ässällä.

Kannaksen Kivennavalta
Paavolainen oli Karjalan Kannaksella
Kivennavalla virkamiesperheeseen 1903
syntynyt, yksi itsenäisyytemme alkuvuo-

12 AAKUSTI 1/2017

Olavi Paavolainen.
sien tunnetuimpia Tulenkantajia: esseisti,
runoilija ja kaunokirjallinen maailmanmatkaaja.
Kremlin kellojen soittamaan hypnoosiin hänellä oli tuskin muuta kosketusta
kuin avioliitto kypsässä (sammuvassa)
iässä Otto Villen tyttären Hertta Kuusisen kanssa. Hertta tiedettiin, kutsuttiin
kommunistiksi; ja auta armias, millaisia
etuliitteitä, vitsejä, kaskuja ja muisteluksia
tuohon termiin lisättiin!
Paavolainen oli varsin tuottelias kynäniekka, maailman matkaaja,
mantereita maisteleva.
Etelä-Amerikka
oli
kaukaisin tutustumiskohde, 1939 vierailu
Neuvostoliitossa hiPaavolainen kävi
kolmannen valtakunnan vieraana v.1936.

paisi Aasiaa, kun se ulottui itä-kaakossa
aina Uralille ja Kaukasukselle saakka. Eurooppalaisiin vierailuihin kuuluivat käynnit Adolf Hitlerin luona, natsipuolueen kokouksessa Saksassa 1930-luvulla.
Näiltä matkoilta syntyivät analyyttiset
teokset Kolmannen valtakunnan vieraana (-36), Lähtö ja loitsu (-37), Risti ja
hakaristi (-38). Unohtaa ei sovi myöskään
varhempia Nykyaikaa etsimässä (-29) ja
Suursiivous eli kirjallisessa lastenkamarissa (-32). Myöhempää tuotantoa edustaa
Synkkä yksinpuhelu (-46), jota pidetään
laajasti Paavolaisen pääteoksena. Eikä aivan syyttä!
- Loistava Olavi Paavolainen, kirjoitti
ystäväaikalainen, nimesi kirjansakin Paavolaisesta noin, Matti Kurjensaari. Kirjailija ja poliittinen skribentti oli hänkin;
mutta myös toimittaja, vähemmistödemarien Päivän Sanomien päätoimittaja sen
lyhyen ajan kuin lehti jaksoi ilmestyä.

Kolmannesta valtakunnasta
vauhtia Neuvostoliittoon

Ihmeen esteettömästi sai Suomen ja
Kivennavan poika jättiläismaassa liikkua
haluamissaan kohteissa - toki etukäteen
sovituissa ja sovitelluissa. Stalin veti juuri
tuolloin henkeä, lepäsi Neuvosto-Karjalan
suurista suomalaisteurastuksista.
Paavolaisen teksteistä saa kirkkaan kuvan, ettei häntä missään epäilty toimittajavakoilijaksi, puhumattakaan sabotööriksi.
Vaikka marraskuun vaihtuessa joulukuuksi -39 kajahti Mainilasta laukauksia, joitten kaiku kuuluu ajasta toiseen.
Paavolaisen itäisen matkan tarkoituksena oli kirjoittaa aikaisempien tuotantojen
tavoin omakohtaisiin kokemuksiin perustuva matkakirja. Ehkäpä peräti pamfletti.
Samoin kuin vierailuista esim. facisti-Saksassa ja sekasortoisessa Etelä-Amerikassa.

Volga virtaa Moskovaan
Kokonaisvaltaista matkaeeposta ei
kuitenkaan syntynyt. Jo toki erinäisiä artikkeleja aikakausjulkaisuihin - ja pöytälaatikkoon. Ja juuri tähän pöytälaa-

Tulenkantajan tutustumismatka Neuvostoliittoon alkoi helatorstaina 18. toukokuuta -39, klo 21.35. Lähes vuorokauden
juna puuskutti itään, sillä vasta seuraavana iltapäivänä klo 14.05 pysähdyttiin Leningradin Suomen-asemalla. Veturina oli
nykyisen Allegro-kiiturin esiaste, ei kuitenkaan edes Sibelius. Ehkäpä höyryinen
Ukko-Pekka.
Paavolainen oli varsin tyytyväinen naapurissa samaansa vastaanottoon. Rakoiliko rauha jo tuolloin; jos, niin ei hän siitä ainakaan julkisesti informoinut silloin
eikä seuraavalla vuosikymmenellä.
Puolen vuoden kuluttua rauha maittemme välillä meni säpäleiksi. (- Se vast
topoliks männii, niin kuin Krimin Sevastopolin-partsikka vastasi sodan aiheuttamista vahingoista kiinnostuneelle kysyjälle. Joka oman etunsa nimessä tarkasteli
vanhan balalaikkansa kuntoa...)
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tikkolöydökseen tärkeimmiltä osiltaan
pohjautuu teos Volga virtaa nyt Moskovaan (Teos; Bookvellin painama Juvalla 2016, 280 sivua). Opetus on se, ettei
Volga Volga äiti armas... virtaa pelkästään
Kaspian mereen (joka ei oikeastaan ole
meri ollenkaan!)
Sota, tuo rauhaa rakastavien kansojen
ykkösvihollinen, voitaneen nimetä suurimmaksi syylliseksi, ettei esim. Sirpin ja
vasaran tie -nimistä matkakirjaa Paavolaiselta koskaan ilmestynyt.
Marraskuun viimeisenä päivänä sodan
urut soivat hyvin kuuluvasta niin Kannaksen Kivennavalla kuin Mainilassakin. Ja
niinpä David ja Goljat kahakoimaan. Taas
nähtiin, että viholliset kannattaisi haalia
kauempaa, monen rajan takaa. Ystävät rajattoman läheltä.
Paavolaisen matkoista, persoonasta
ja tuotannosta on melko runsaasti jäänyt
jälkipolville. Mutta aina näyttää löytyvän
lisää kun topakasti etsitään. Kirjallisuustutkijat Ville Laamanen ja Hannu Riikonen saivat alkutalvesta -16 valmiiksi
viimeisimmän nyt käsittelyssä olevan
Paavolais-teoksen, joka perustuu juuri ja
nimenomaan Olavi Laurin (se oli kirjailijan runoilijanimi!) matkaan viimeisenä
rauhanvuotena Neuvostoliittoon.
Aivan uuttakin aineistoa sisältyy teokseen Volga virtaa nyt Moskovaan. Avuksi
tuli Paavolaisen Pekka-poika, professorismies (kts. pöytälaatikkovihjaus). Valtaosa
artikkeleista (vastenmielisen tummennetuilla sivuilla esiteltyihin) perustuu kuitenkin aikaisemmin julkitulleisiin teksteihin; tuoreilla tutkimuksilla terästettyihin.

Kiertomatka ihmetyttää
–Volgan virtaus lämmittää
Uudestaan ihmettelen neuvostoviranomaisten vapaamielisyyttä sallia selvästi
isänmaallis-oikeistolaisen
Paavolaisen
laajan matkailun kommunistisessa suurvallassa. Aloittihan puolueeton kokoo-
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Pittää, pitäis, mutta kehtuuttaa

P

Olavi Paavolainen taiteilijan ikusitamana.
muslaisliberaalis mies tutustumismatkansa rajakaupunki Leninradista, entisestä
pääkaupungista Pietarista, päätti sen Ukrainan Kiovaan ja Odessaan. Krimillä hän
ei sentään käynyt - vai kävikö?
Ja juuri Leningradin turvallisuudesta oli
kysymys kun aluevaatimuksia Suomelle
esitettiin. Ja kun sankarillisesti ne kaikki torjuimme, niin sota seurasi. Raja oli
saatava haupitsin kantaman ulkopuolelle,
ikään kuin turvallisuus ei enää koskaan
järkkyisi. Silloin ei tunnettu mannertenvälisiä ohjuksia ydinasetta kantamassa.
Paavolaisen myöhemmistä vaiheista on
kyllälti kirjoitettu, lie osa paljastuksista
liioiteltujakin. Mutta kyllä täytyy tunnustaa, että tietynlaista rauhanajan lämpöä ja
raikkautta tässä Volgan virtauksessa on.
Ehkä jopa rakkautta, niin kuin äiti ja poika
-suhteeseen kuuluukin.
TUOMO LOIKKANEN

ittää keettee kahvit. Pittää kahtoo Salatut elämät. Pittää lämmittee saana.
Pittää männä muata.
Olen pannut merkille, että pittää-verbi
esiintyy puheessani tuhka tiheään, silloinkin, kun kysymyksessä ei ole pakko, velvollisuus tai välttämättömyys tehdä jotakin. Olen ruvennut ihmettelemään, miksi
ihan mieluisakin asia ”pittää” tehdä.
Ensimmäisenä tulee mieleen ajatus, että
usein toistuvalla pittää-sanalla on vastaavanlainen merkitys kuin ruotsin kielessä
sanalla ”ska”: tulevan ajan tai aikomuksen
ilmaiseminen. Saattaahan se olla niinkin,
mutta saattaahan se olla muutenkin.
Nykysuomen sanakirjakin selittää
pitää-sanaa lähes nelisivuisesti pienellä
präntillä. Savolaisen puhekielen käytännöistä tulisi sivuja varmasti tuplasti enemmän.
Toisena tuleekin mieleeni, että syy pittää-sanan runsaaseen esiintymiseen saattaakin olla täkäläisessä kansanluonteessa
ja kulttuurissa: luonnollisin tapa elää on
entisellään oleminen ja kaikki siitä poikkeava ”pittää” tehdä.
Edesmennyt kollegani, Lapinlahden
kansalaisopiston rehtorina vaikuttanut
Pertti Kalsi kirjoitti ja puhui provosoiden saamattomasta savolaisuudesta ja sai
aikaan voimakkaan vastustuksen. Hän ei
ollut syntyperäinen savolainen. Kun minä
olen sitä mieltä, että kaikki tekeminen tuntuu siltä, että pittää, sanon sen savolaisena.

Henkii vähän saamattomuutta
En oikein usko, että kaikessa siinä
mitä pittää tehhä on kysymys saamattomuudesta, yleensähän se mikä pitää tehdä
myös tehdään. Mutta miksi pittää?
Lieneekö tässä periytynyt ja kulttuurin
ruokkima elämän pakonomaisuuden tie-

toisuus? Enhän muuten sanoisi aina, että
pittää, vaikka voisin sanoa, että saan. Taisi Kellbergin Aarno aikoinaan jossakin
esitelmässään todeta, että körttiläisyys hävitti yläsavolaisista kansanasuista värien
kirjon. Mutta eipä muussakaan elämisessä ole paljon värikkyyttä. Käymässähän
täällä vain ollaan ja kultainen kaupunki on
kuoleman takana. Ee hötkyillä.
Mutta kun meidät savolaiset kuitenkin
yleisesti tiedetään lupsakoiksi eli mm. hyvänsävyisiksi ja leikkisiksi, niin miksi se
ei näin savolaisen silmään ja korvaan monestikaan sellaiselta tunnu? Leikkisyyskin
on useimmiten sitä että saa kierto-otteella
iskeä pilkkakirveellä toista otsaan tai vähintäänkin nilkkaan.

Apatia heimopiirteenä
Joskus hamassa nuoruudessa kirjoitin
erääseen kulttuurijulkaisuun, että yläsavolaisena olen alistunut, apaattinen, epäluuloinen, estynyt, harkitseva ja hidas.
Jatkoin, että muillakin kirjaimilla alkavia
samansuuntaisia adjektiiveja olisi runsaasti täkäläistä kansanluonnetta kuvaamaan. Näin sittemmin kirjoitustani lainatun muissa lehdissä. Taidanpa nyt elämäni
jatkoajalla olla samaa mieltä kuin tuolloin
elämäni alussa. Koetinhan työssäkin pistää alulle jos jonkinlaisia kehitysprojekteja, mutta ne ammuttiin alas kuin teeret
kuvilta. Ei ruvettu hötkyilemään.
Erään kerran pidettiin Koljonvirran
sairaalan rantasaunalla silloisen läänimme aikuiskouluttajien edustajien seminaari. Olin antanut sille teemaksi: ”Syvennä
synkkyytesi äärimmilleen Ylä-Savon kaamoksessa, astu kuilun partaalle ja horju!
Kuilusta vie tie vain ylöspäin.”
Reino Eriksson
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Sammon taontaa mallattiin
ja maalattiin Vehmersalmella
Akseli Gallen-Gallelan kuuluisa
”Sammon taonta” on maalattu Vehmersalmella Mustaharjun talon rantarinteellä
v.1893. Kauniit maisemat vetivät laivareittien varsille talojen peräkamareihin
kesävieraita, koska silloin ei vielä ollut
tapana rakentaa huviloita. Maaseutu oli
kiinnostava aihe taidemaalareille. Myös
tällöin säännnöllinen laivaliikenne merkitsi entistä vilkkaampaa ja laajempaa
yhteyttä ”suureen maailmaan”. Siksi maatilamatkailulla on Vehmersalmella vanhat
perinteet.
Mustaharjun taloon osautui taidemaalari Akseli Gallen-Gallela ja maalasi realistisen kalevalataulun ”Sammon taonta”.
Hän käytti malleina paikkakunnan miehiä.
Monet heistä taidemaalari tapasi KuopioLitmaniemi väliä liikennöivässä Ahtilaivassa.
Katselkaamme nyt tarkkaan ”Sammon taonta” valokuvaa, joka löytyy
kirkkoherra Esko Kähkösen teoksesta 1982 ”Eräsijoista nykyiseksi
Vehmersalmeksi”.
Alasimen vieressä on vehmersalmelainen
työmies
Taavetti
Antikainen. Palkeen tangossa on
maanviljelijä Aabel Happonen ja
työmies Paavo Räsänen. Tulen
ääressä on pitkäpartainen työmies
Matti Turunen (Mutru-Matti)
Tuusniemeltä.

missa ja on maamme arvokkain taideteos.
Joitakin vuosia sitten teos oli sijoitettuna
presidentin linnaan.
Maalaus liittyy läheisesti Kalevalan
kokoonpanoon, jossa Väinämöinen ”lennättää Ilmarisen Pohjolaan sampoa takomaan.” Suomalainen Sampo on sittemmin
muuttunut ”iskusanaksi”, jolla on vahvaa
symboliarvoa. Se tuottaa hyvää tulevaisuutta, ehtymätöntä energiaa ja kestävää
kehitystä. Kalevalan Sampo on juurtunut
suomalaisten tuotteiden ja yritysten nimiin. Se on säilyttänyt puolustustahtonsa
sekä voimansa myös arkipäivän kielenkäytössä.
Aune Räsänen,
Vehmersalmi

Kalevalata savon kielellä
K
alevalasta on tehty monia käännöksiä, jopa esperantoksi. Yksi hauskimmista lienee Matti Lehmosen (1999)
kääntämä
”Kalevala savon kielellä”.
Rautalampilainen opettaja ja sanaseppo
siinä tulkitsee Kalevalan tapahtumia ja
tuntoja notkeilla sanoilla ja kielikuvilla.
Lopussa työn tekijä arvelee / suatonj
runot syntymä-sijoilleen/kun ne saatonj
Savon mualle/soepa-leokain seutuville /
Monellakaan soepa-leuvalla ei niihin
ole mahdollisuutta tutustua, sillä savonkielinen Kalevala on ollut pitkään loppuunmyyty.
Kalevalan päivänä 28.2. Savon kielen
seuralaiset tarjosivat immeisille mahdollisuuden kuulla savonkielistä Kalevalaa
aidolla aksentilla esitettynä. Kuopion torinaluskäytävän Apajan esiintymistilasssa
seuralaiset lukivat Lehmosen savontamia
runoja alkaen mualiman kyhhäätymisestä
ja Väinämöisen synnystä. Kahdessa tunnissa ja kahdeksassa runossa vasta ehdittiin Pohjolaan, joten saumaa jatkamiseen
jäi ensi vuodeksi.
Kalevalaa lukivat Tuula Ollila, Eila Ollikainen, Vilho Laakkonen, Jukka Lap-

Kalevalaa savon kielellä tulkitsee Jukka
Lappalainen Lapinlahdelta.
palainen, Seppo Kononen, Jari Känninen,
Teuvo Laakkonen ja Raili Pursiainen,
kaikki natiiveja eri puolilta maakuntaa.
Musiikillista nautintoa tarjoili Kuopion
kalevalaisten kanteleryhmä Riikka Asikaisen johdolla.
Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen

Kuopion kalevalaiset naiset tarjosivat soittimineen ja pukuineen musiikillista ja silmän
iloa Apajan käytävässä.

Vesitiestä elinvoimaa
Laivojen kausi merkitsi vesistön
rikkoman seudun elinvoimaisuutta.
Se oli tulevaisuuden alkua ja vehmersalmelaisen sammon takomista.
Nykyisin alkuperäinen Sammon
taonta -teos on nähtävissä Ateneu-
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Vapaussodan muisteluksia Pohjois-Savostakin

V

uosi 1918 on Suomen historian surkein vuosi. Sisällissodassa kansakunta repeytyi kahtia. Toisella puolella olivat
punaiset, jotka Leninin vallankumouksen
innoittamina yrittivät myös Suomessa
samantapaista vallan uusjakoa. Valkoiset
taas yrittivät vastustaa punaisia ja pitäytyä
entisenlaisessa kehityksessä.
Suomi oli julistautunut itsenäiseksi
6.12.1917. Miksi parin kuukauden kuluessa maa oli täyden kansalaissodan kurimuksessa? Lenin oli johtanut bolshevikit
valtaan Pietarissa 1917 ”lokakuun vallankumouksessa”. Lenin oli sanonut, että
valta kasvaa kiväärin piipusta. Olivatko
Suomen kommunistit hyväuskoisia ja
hyödyllisiä idiootteja, joita oli hyvä käyttää hyväksi?
Tämä suora lainaus löytyy Leninin kirjoituksista. Valta Suomen sosialidemokraattisessa puolueessa oli siirtynyt jyrkälle siivelle, joka halusi ratkaista maan
ongelmat asein. Alkoi ”punakapina”, jossa
”punaiset” nousivat asein laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan. ”Kuka miekkaan
tarttuu, se miekkaan hukkuu” – kävi toteen.
Tampereella käytiin Pohjoismaiden historian kaikkien aikojen verisimmät taistelut. Historian ”laki” näyttää olevan, että
sisällissodat ovat kaikkein verisimpiä. Ja
voittajat ovat aina ”oikeassa”. Historia on
voittajien historiaa. Jälkikäteen on turha
itkeä hävittyä sotaa – varsinkin kun on
itse aloittanut sodan. Sodasta kommunistit
käyttävät termiä ”luokkasota”. Valkoisten
käyttämä termi Vapaussota viittaa siihen,
että sodan lopputuloksena venäläiset oli
ajettu pois isänmaastamme.

Entä Ylä-Savossa?
Iisalmessa erään purettavan talon vintiltä löytyi salaperäinen, iso avokelanauha.
Kun nauhaa kuunneltiin, sieltä paljastui
vuoden 1918 sotaan valkoisten puolella osallistuneiden miesten kertomuksia.
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Nauhoitus oli tehty 1958 Hotelli Koljonvirran Sandels-kabinetissa sekä Iisalmen
Metsästys- ja kalastuskerholla. Puheenjohtajana toimi Kuopion klassillisen lyseon historian lehtori, Nerkoolla syntynyt
Tauno Räisänen.
Nauhan alussa kerrottiin, miten jääkäreitä värvättiin ja alokkaita koulutettiin.
Suhteet venäläisiin olivat hyvät. Keväällä 1917 perustettiin Iisalmeen palokunta, josta tuli suojeluskunnan peitejärjestö. Esimerkiksi Janne Julkunen kertoi,
kuinka aseita hankittiin Kuopiosta. Koska
Iisalmen rautatieasemamiehet olivat punaisia, aseita ei uskallettu kuljettaa VR:n
kuljetuksina. Ne olisivat luultavasti joutuneet vastapuolen käyttöön. Näin ollen
aseet purettiin Alapitkällä Otto Räsäsen
taloon ja sieltä ajettiin kuudella hevosella
Peltosalmen Itikan talon latoon.
Suhteet punaisiin olivat jännittyneet.
Punaisia harhautettiin liioittelemalla omaa
voimaa.
Mestarihiihtäjä, konduktööri Kalle Matilainen kuvasi mielialoja Luuniemellä.
Hän oli koulupoikana töissä huolehtimassa kiehuvasta pikipadasta. Hän ei halunnut
liittyä ammattiyhdistykseen. Tämä kostettiin hänelle siten, että hänet yritettiin kolkata hengiltä kakkosnelos-lankulla. Kalle ei kuollut, mutta vakuuttui siitä, mille
puolelle hän ei ainakaan halunnut kuulua.
Venäläisillä aseilla tehtiin ampumisharjoituksia kauppias Aukusti Puurusen ladon
seinään. Tosin kaliperit olivat vääränlaisia.
Väinö Paltemaa muisteli, millaista oli
elää Bobrikovin Suomessa. Esimerkiksi
Kouvolan asemaravintolassa ei annettu
ruokaa ihmisille, jos he puhuivat suomea.
Lassi Tikkanen älykkäänä miehenä pisti
kainaloonsa ruotsinkielisen sanomalehden
- silmälasit päässä hänen onnistui saada
ruokaa.
Noin kahden tunnin verran veteraanit
muistelivat. Nauhoista otettiin kopiot Iisalmen kirjastoon, Lapinlahden kirjastoon

ja Leo Puuruselle.
Kansakunta ilman historiaa on kuin
mies ilman muistia. Historia on nykyisyyden ymmärtämisen avain. Lapinlahden
lukion historian lehtori totesi, että kuka ei

osaa historiaa, ei ole sivistynyt.
Valkoisen Suomen historiaa kirjasi
muistiin

Matti Korhonen
in memoriam

Matti Korhonen,
Savon murremestari v. 2014.

Leo Puurunen

16.1.1938 - 9.2.2017

S

avon kielen murremestari Matti Korhonen on kuollut. Matti oli syntynyt Lapinlahden Kiukonmäessä Peltolan
talossa viisilapsiseen perheeseen. Hän
syntyi todelliseen ”kielipesään”, keskelle sydän-savolaista Kiukonmäen seutua,
samalle ”Haaskanmäen” kylälle, missä
asuvat myös murremestarit Anneli ValtaLisitsin ja Maija-Liisa Korhonen.
Matti muutti Humpille kotvävyksi
22-vuotiaana. Työuransa Matti teki Savon
Voiman palveluksessa sähköasentajana.
Perheeseen syntyi viisi tyttöä. Yhteiselämää puolison kanssa kertyi 57 vuotta.
Yhteinen harrastus oli näytteleminen Heinäaholaisissa – kuin myös senioritanssit,
joissa Matin imagoon kuului Stetson-lierihattu. Parhaita Matin rooleja oli ”Herramme muurahaiset” -näytelmän poliisi.
Erityisesti vanhaa tanssimusiikkia Matti kuunteli mielellään – muun muassa Olavi Virtaa, Katri-Helenaa ja Kari Tapiota.
Metsästys oli rakas harrastus Matin elämässä. Hän oli ampunut useita hirviä – puhumattakaan metsoista, teeristä ja pyistä.
Eläinrakkaana miehenä hän ruokki luonnoneläimiä. Pari päivää sitten kettu kävi
katsastamassa lintulaudalla, mitä tänään
oli tarjolla.
Matti ruokki jäniksiä ja kauriita. Tänä
talvena 12 kauriin lauma kävi syömässä
Matin viemiä kauroja ja heiniä. Matti valittiin Savonjärven Erän kunniajäseneksi
v. 2013 – olipa toiminnantarkastajanakin.
Hiihtourheilu oli lähellä Matin sydäntä.

Hän toimi usein
kilpailuissa hiihtotapatuomarina Lapinlahden
Vedon järjestämissä tapahtumissa.
Kun lehmien
pito lopetettiin Humpilla, tilalle tulivat
hevoset. Matilla oli kymmenkunta vuotta oma kilpahevonen. Mieluusti hän kävi
seuraamassa raveja Vieremällä ja Sorsasalossa – kuninkuusraveja unohtamatta.
Matin voitettua Savon murremestaruuden esiintymisiä riitti – erityisesti Kajaani
– Kuopio -linjalla. Radio-haastatteluissakin hykerryttäviä olivat kuvaukset Matin
käynnistä naistentansseissa matikka taskussa tai kuinka Matti antoi pikku-ukoille
kyytiä.
Viime aikoina Matin terveys alkoi reistailla – eikä hän enää jaksanut ”riehkasta”
niin kuin ennen. Mutta vielä syksyllä 2016
hän oli tapansa mukaan hirvimetsällä.
Lähtö tuonpuoleiseen tapahtui yllättäen ja
nopeasti. Matti katseli torstaina 9. helmikuuta television iltauutisten urheilua, kun
hän yksinkertaisesti ”nukahti” – heräämättä. Sydän oli pettänyt.
Matti läksi tästä elämästä ”saappaat jalassa” kipuja kärsimättä. Matti oli hyvä isä
ja ukki. Suhde lapsiin oli aina lämmin ja
sydämellinen. Arvot olivat kohdallaan.
Leo Puurunen,
Matin pitkäaikainen ystävä
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Savo’s Song
Savolaisen laulu (1852)
Alkuperäinen sävellys Karl Collan
Sävellys Roope Hakkarainen
Alkuperäiset sanat August Ahlqvist (A. Oksanen)
Englanninkieliset sanat Liisa Muinonen-Martin

1852

2017

Ja kussa tähdet tuikkivat
kovalla talvella,
ja kussa Pohjan valkeat
suloisemmasti suihkavat
kuin Savon taivaalla?

The stars burn bright in arctic night
The aurora dance on by
Did a sweeter sight ever meet my eye
Did I ever see its kind
In a world beyond my home
(World beyond my home)

Jos kielin voisi kertoa
näkönsä vanhat puut,
ja meidän vaarat virkkoa,
ja meidän laaksot lausua,
sanella salmensuut

Our ancient trees, our tallest peaks
Have countless tales to tell
If only our vales and lakes,
Our streams so clear and deep
Could speak of what they’ve seen
(Speak of what they’ve seen)

Niin niistäpä useampi
hyv’ ois todistamaan:
“Täss’ Savon joukko tappeli,
ja joka kynsi kylmeni
edestä Suomenmaan!”

They are the ones to tell us how
Remind us here and now
Of all the ones that bravely fought
With all their might forever sought
For our fatherland!
(For our fatherland!)

Siis maat’ en muuta tietää voi
Savoa kalliimpaa,
ja mulle ei mikään niin soi
kaikesta, minkä Luoja loi,
kuin: “armas Savonmaa!”

I know not of another place
So dear to me as here
Nothing has a sweeter sound
Than calling out so high and loud:
My darling Savo home!
(And nothing has a sweeter sound
Than calling out so high and loud:
My darling Savo home
My darling Savo home!)
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Nuori valkonen kenraali Suomeen palattuaan.saapuessaan
vas. Pääkuvassa ylipäällikkö Mannerheim saapuu Senaatintorille toukokuun 16. p:nä 1918.

K

Suomen puolustajat

enraali Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867-1951) syntyi Askaisten
Louhisaaressa liikemies, kreivi Carl Robert Mannerheimin Hedvig Carlotta Julinin poikana. Hyvän sotilaskoulutuksen ja
laajan uransa ansiosta hän hankki ymmärtämystä ja luottamusta Suomea kohtaan.
Ensinnä hän kävi Haminan kadettikoulun
ja tämän jälkeen Nikolajevin ratsukoulun
Pietarissa. Hän palveli keisarinnan chevalierin kaartissa ja oli hovitallien hallinnossa.
Venäjän-Japanin sodan jälkeen 1905
Mannerheim yleni everstiksi. Venäjän
yleisesikunnan määräyksestä hän teki
1906-08 Keski-Aasiaan ja Kiinaan laajan
retken, jolla suoritti sotilasmaantieteellisiä
ja tieteellisiä tutkimuksia. Mannerheim
yleni kenraalimajuriksi 1911. Hän osallistui 1. maailmansotaan Puolan rintamalla
ja yleni kenraaliluutnantiksi 1917. Vuoden
1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen
hän erosi Venäjän armeijasta ja palasi Suomeen.

Valkoinen kenraali Manneheim
Suomessa Mannerheim nimitettiin ns.
sotilaskomitean toimesta vapaustaistelun
ylipäälliköksi 26.1.1918. Hän matkusti
Etelä-Pohjanmaalle, ensiksi Vaasaan ja
sieltä Seinäjoelle, mistä hän johti voittoisan sodan.
Tammikuun loppupuolella 1918 Mannerheimista tuli Suomen laillisen hallituksen ylipäällikkö. Suomi sai oman
armeijansa, joka koostui paljolti maanviljelijöiden ja muidenkin yhteiskuntaluokkien muodostamista suojeluskunnista.
Etelä-Pohjanmaalla ei ollut suurteollisuutta, jättikartanoita eikä työväestön ja viljelijöiden vastakkainasettelua. Osin siksi
Mannerheim aloitti maan olojen vakauttamisen Etelä-Pohjanmaalta.
Vapaussodasta tuli kuitenkin ikävä ja
raskas kansalaissota. Monelle vapaussoturille oli kova paikka taistella oman maan
kansalaisia vastaan. Sota päättyi Helsingin
valtaukseen. ”Valkoinen kenraali Manner-
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heim” ratsasti 16.5.1918 joukkojensa kärjessä paraatiin Helsinkiin.
Vapaussodan valmisteluissa - aina jääkäriliikettä myöten - oli ratkaisevasti otettu huomioon se mahdollisuus, että Saksa
tavalla tai toisella olisi mukana. Jääkärien
kotiinpaluusta oli jo monia esityksiä tehty.
Maaliskuun 3 p:nä 1918 saapui Vaasaan
tieto, että tähän pyyntöön oli suostuttu ja
apuretkikunta oli tulossa. Jääkärit odottivat jo kiihkeästi kutsua kotiin. He iloitsivat siitä, että ulkovallat tunnustivat Suomen itsenäisyyden.
Murhe kuitenkin täytti heidän mielensä,
kun viestit kotimaasta kertoivat jännityksen vain kasvavan.

Puolueettomana valtiona
Ottaessaan vastaan ylipäällikkyyden
Mannerheim oli esittänyt presidentti Svinhufvudille vakaana vetoomuksenaan, ettei pyydettäisi sotilaallista apua miltään
maalta. Hän tahtoi, että Suomi omin voimiinsa luottaen selvittäisi tilanteen. Suomen hallitus oli myös selittänyt, että Suomi itsenäiseksi julistautuneena oli pysyvä
puolueettomana valtiona.

Tapaukset johtivat kuitenkin siihen, että
Suomen hallituksen nimissä jätettiin jo
helmikuun 14 p:nä Saksan suurelle päämajalle pyyntö avun saamiseksi Suomelle. Ennen kotimaahan lähtöä teki jokainen
jääkäri palvelussitoumuksen Suomen hallituksen kanssa.
Kuljetus Kuurinmaalta Suomeen tuotti kuitenkin suuria vaikeuksia. Meri oli
vahvassa jäässä, varsinkin Pohjanlahdella. Syksyllä 1918 Suomen hallitus turvautui uudelleen Mannerheimiin. Hänet
lähetettiin ympärysvaltoihin hankkimaan
luottamusta Suomea kohtaan. Matkallaan
hän solmi suhteet Isoon-Britanniaan ja sai
Ranskan tunnustamaan Suomen itsenäisyyden. Myös hän teki mahdolliseksi elintarvikeavun saamisen länsivalloilta.
Marsalkka
Carl Gustaf Mannerheim valittiin Suomen valtionhoitajaksi
12.12.1918.
Aune Räsänen,
Vehmersalmi
Tietolähteet: Otava: Suomen kansan Aikakirjat X
Osa 1917-1918, Einar W. Juva, Facta: Werner Söderström Oy Porvoo 1976.

Suomen
sotamarsalkka C-G
Mannerheim
kuuluisan
ratsunsa
Käthyn
kanassa.
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Rappeita muikkuja,
pottumuussia ja mukavoo seuroo…
Näitä kaikkia oli tarjolla pääkaupunkiseudulla toimivien savolaisseurojen yhteisessä Voe tokkiisa – Muikkuja! -tapahtumassa. Neljännen kerran järjestetty juhla
kokosi 175 savolaista ja savolaismielistä
henkilöä sateisen harmaana lauantaina Ravintola Kaisaniemeen Helsinkiin.
Mikä se sitten on se savolainen huumori? Seuralaiset pohdiskelivat tätä asiaa
näyttelijä, ohjaaja, yrittäjä Ismo Apellin
johdolla. Lopullista vastausta tuskin löytyy. Anne-Maria Nupponen määrittää
väitöskirjassaan Savon murteelle ominai-

seksi kolme värikkyyden piirrettä. Savolainen ei kerro asioita lyhyesti, vaan höystää kerrontaansa pitkän kaavan mukaan.
Jutustelu kuulostaa näin leppoisalta, mutta
monen mielestä myös jaarittelulta. Savolaiset käyttävät myös paljon kiertoilmaisuja, mistä syntyy paljon puhuttu vastuun
siirto kuulijalle. Lisäksi savolaiseksi ominaisuudeksi luettiin puheeseen sisältyvä
huumori – kuuluisa savolainen vääräleukaisuus, minkä ulkopuoliset voivat kokea
piikittelynäkin.
Kaija Pulli

Jokamiehen latinaa

sa takia. Käännös: satamassa on persialainen
vasikka???
Tuollainen sanonta on mitäänsanomaton
eikä sillä ole mitään opettavaista merkitystä
yleisesti.
Nyt olen huomannut tällä iällä, että tempus fugit, vähä liiankin nopeasti. Mutta mens
sana in corpore sano on minulle varsin vieras,
koska en ole urheilullinen lainkaan.
Mutta kerrottakoon vielä tämä: Terve sielu
terveessä ruumiissa. En malta kirjoittamatta
lopuksi tätäkään: Variatio delecat/vaihtelu
virkistää.
Näille kaikille sanonnoille ei ole tarkoitukseni hakea käännöstä, silloinhan teiltä loppusi mielenkiinto asiaa kohtaan vaan oletan
lukijoitteni hakevan selkokielisen käännöksen
noille sananparsille.
Vanhin kirjekaverini Antti-eversti onkin
varsinainen latinisti, jolle tällaiset lauseparret
sujuvat, kuin vettä valaen.
Melkein voisin verrata häntä Edvin Linkomieheen, joka oli aikanaan latinistien latinisti
maassamme.
Keskikoulu oli aikoinaan tarkoitettu keskinkertaisuuksille ja laiskureille, kuten minä,
vasta näin jonni joutomiehenä kiinnostuin
vähän tästä antiikin kielestä ja kirjasin muutamia lauseparsia muistiin jakaakseni tietoa
niille, jotka kehtaavat lukea tämän tarinan.

Audentes fortuna iuat.
Cuius regio, eius religio.
Divide et impera.
De guistibus non est disputantum.
Errare humanum est.
Ex oriente lux.
Ex visu amor.
Festina lente.
Homo homini lupus est.
In vino veritas.
In porto perse vitulus est.
Mens sana in corpore sano.
Nemo saltat sorbius nisi insanus est.
Nomen est homen.
Omnia mea mecum porto.
O sancta simplicitas.
Qualis rex, talis grex.
Repititio mater studiorum est.
Si vis pacem para bellum.
Spes patrie.
Tempus fugit.
Tabula rasa.
Ubi bene, ibi patria.
Vox populi, vox deiVariatio delecat..
In porto perse vitulus est.
Tällä sanonnalla herkuttelivat latinan opettajat ei niinkään sen sisällön takia, vaan sen
kieltämme muistuttavien huvittavien sanojen-

OK,

Kuopio
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ven aktiivisuus tarvittiin kirjailija Minna
Canthin merkityksestä vakuuttamiseen.

Kanttilaa ei museoksi

Näkymä tuomiokirkon kellotornista Minna Canthin talon suuntaan. Talo edessä kesk.

Kanttila uudelle vuosituhannelle

Kuopion naiset onnistuivat
pitämään Kanttilan pystyssä

T

ammikuussa 1991 Kuopion Kanttilassa kokoontui naisia, näkyvimpänä
vieraana akateemikko, näyttelijä EevaKaarina Volanen. Pääkaupunkiseudulla
toimivan Minna Canth-Seuran puheenjohtajana hän oli saapunut tukemaan
Minna Canthin kotitalon suojelua ajavan
kannatusyhdistyksen perustamista.
-Minna Canthin näytelmät eivät ole
pölyttyneitä vaan edelleen suuren yleisön arvostamia, arvioi teatterielämän
vaikuttaja kiikutellen keinutuolissa kuin
Minna konsanaan. Minna Canth ruokkii
edelleen suomalaista teatteria, ja Papin
perheen Maijun akateemikko nimesi yhä
naisnäyttelijän toiverooliksi.
Kanttilaa olivat varjostaneet uhkaavat
suunnitelmat. Minna Canthin perillisten
lopetettua liiketoiminnan v. 1974 pidetyssä huutokaupassa talon omistajaksi oli tullut Suomen valtio. Paikallisilla
liikemiehillä oli ostohalukkuutta, mutta
paikalla olleen toimittajan mukaan valtion kanssa ei haluttu lähteä kilpailemaan
- jo senkin vuoksi, että talon uskottiin
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säilyvän valtion hoivissa. Huutokauppahintaa 950 000 markkaa pidettiin syystä
huokeana.
Valtiolla olikin suunnitelmansa. Paikalle haluttiin rakentaa valtion virastotalo. Lääninarkkitehdin lausunnon mukaan
rakennus ei ollut säilyttämisen arvoinen,
eihän sen seinistä löytynyt ”yhtäkään
alkuperäistä hirttä”. Poliisitalolle löytyi
onneksi paikka toisaalta.
Kanttilan kulttuurikeskuksen kannatusyhdistys perustettiin kuitenkin toiveikkaassa hengessä. Luotettiin siihen, että
talon kulttuurihistoriallinen ja kaupunkikuvallinen merkitys Kuopiossa ymmärrettäisiin, ja keskeisellä paikalla tuomiokirkon ja Snellmaninpuiston laidassa
sijaitseva rakennus kunnostettaisiin arvoiseensa käyttöön.
Eivät yhdistyksen perustajat eikä varsinkaan puheenjohtajaksi valittu Outi
Vuorikari aavistaneet miten pitkä ja
uuvuttava taival säilyttämistä ajamaan
lähteneellä yhdistyksellä oli edessään.
Neljännesvuosisata, yhden naissukupol-

Kanttilasta ei haluttu museota, kuten parin korttelin päässä sijaitsevasta J.
V. Snellmanin talosta. Kanttilassa seinähirsien sijasta vakuuttavaa on paikan
henki. Talossa vuosina 1853 - 1863 ja
1880 - 1897 asuneen Minna Canthin
persoona, kirjallinen tuotanto ja vaikutus liike-elämässä liittyvät ainutlaatuisella tavalla Kuopion kaupungin historiaan.
Juhani Ahon sanojen mukaan Kanttilan
ikkunoista loisti sivistyksen ja valistuksen valo ympäristöön.
Kanttilan kiinteistön ja korttelin haluttiin säilyvän Kuopion katukuvassa ja
luoda korttelista kulttuurikeskus taiteenalan toimijoille ja yleisölle. Talo tarjoaisi
inspiroivan ympäristön uusien aatteiden
ja tasa-arvon toteutukseen uudella vuosituhannella.

Liputuspäivä
nosti tietoisuuteen
Tämä oli Kanttilan kulttuurikeskuksen
kannatusyhdistyksen agenda, jota kannatusyhdistys jaksoi pitää neljännesvuosisadan ajan esillä kotikaupungissa ja laajemmaltikin.
Kannatusyhdistys järjesti vuosikymmenjuhlia, Minnanpäiviä, seminaareja,
kaupunkikävelyjä, laivaristeilyjä, joulukonsertteja, myi kirjoja, paperinukkeja ja
pinssejä eli teki kaikkea sitä mitä naiset
ajatustensa näkyväksi tehdäkseen ovat
keksineet tehdä. Yhdistys levitti ympärilleen sitä valoa, mikä Kanttilan ikkunoista
sata vuotta aikaisemmin oli loistanut.
Menestyksekkäimmäksi
osoittautui
hanke Minna Canthin liputuspäivästä.
Almanakassa ei ollut yhdellekään suomalaiselle naiselle nimettyä liputuspäivää ja kannatusyhdistys rupesi hakemaan
sisäasiainministeriöltä kunnianosoitusta

Kanttilassa liikkui avoimien ovien
päivänä myös itsensä Minnan hahmo.
1990 –luvulla. Kaupungin tuellakaan se
ei hevin irronnut, vedottiin jopa talonmiesten työaikojen kustannuksiin.
Lopulta vuonna 2003 sisäasiainministeriö antoi suosituksen valtion laitoksille
liputtamisesta ja jäi seuraamaan käytännön yleistymistä. Ensimmäiseen toteutuneeseen liputukseen 19.3.2004 liittyy
traaginen muisto. Edellisenä yönä tapahtui
Konginkankaan bussionnettomuus, jossa
sai surmansa 23 nuorta, ja koko maassa liput nostettiin puolitankoon. Myös Kanttilan pihassa, jossa liputuskäytäntö jäi lyhytaikaiseksi, sillä rakennusyhtiö poisti
lipputangon turvallisuuteen vedoten.
Liputussuositus otettiin vastaan suopeasti ja vuoden 2007 almanakassa oli
merkintä yleisestä liputuspäivästä: 19.3.
Minna Canthin ja tasa-arvon päivä. Liputus lisäsi Minna Canthin tunnettuutta ja
suosiota yleisessä tietoisuudessa, mutta
kannatusyhdistyksen suurta päämäärää
sekään ei auttanut.

Kanttila isäntien käsissä
Rahaa, mesenaatteja tai halukkaita tahoja Kanttilan korjauksen aloittamiseen
ei ilmaantunut. Eivät auttaneet kulttuurielämän vaikuttajien vetoomukset eikä
Paavo Lipposen lupaus viisinumeroises-
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ta lahjoituksesta. Rakennuksen omistus
siirtyi omistajalta toiselle kannatusyhdistyksen naisten päiden ylitse.
Vielä 1990-luvulla talo lienee ollut joltisessakin kunnossa, olihan valtio-omistaja remontoinut sisätiloja vuokrattavaksi.
Vuoteen 2006 saakka Kanttilassa ehtivät
vuokralaisina olla mm. Geologian tutkimuslaitos, työvoimapiiri, Pohjois-Savon
taidetoimikunta, mattokutomo, galleria,
lukuisia pienyrittäjiä ja toimistoja.
Suomea kourineen laman jälkiselvittelyssä valtion omistamia ”roskakohteita”
oli siirretty säilytykseen vaihto-omaisuusyhtymä Kapiteelille, ja siihen kyytin
joutui myös vuonna 1999 Kanttila.
Viisi vuotta taloa hallinnoituaan Kapiteeli myi sen tontteineen v. 2004 rakennusliike NCC:lle, joka ryhtyi jalostamaan
omistustaan. Vanha kahvipaahtimorakennus tontin laidalta purettiin ja paikalle rakennettiin rivitalo.
Ehkäpä rakennuttaja sai rivitalon
osakkeiden myynnissä talosta ja tontista
maksamansa hinnan takaisin. Ainakin
mielenkiinto suojeltua päärakennusta kohtaan lopahti.
Tyhjilleen jäänyt päärakennus rapistui
jopa niin että vuonna 2012 kaupungin julkisivulautakunta kehotti
rangaistuksen uhalla korjaamaan ulkomaalauksen.

Suruharson alta
Kanttilan kulttuurikeskuksen
kannatusyhdistyksen toiveille lopullinen tyrmäys oli Kuopion

kaupunginvaltuuston tekemä kielteinen
päätös 20.8.2007 Kanttilan ostosta ja
kunnostuksesta. Seuraavana yönä tuntemattoman taiteilijan reliefikuva Minnasta
talon kulmassa oli verhottu suruharsoon.
Kannatusyhdistys joutui luopumaan
alkuperäisestä tavoitteestaan mutta ei
aatteestaan. Viime vuonna hyväksyttiin
nimen ja sääntöjen muutos Minna Canth
Kuopio ry:ksi. Uusiutuneen yhdistyksen
tarkoituksena on kulttuurin monipuolinen edistäminen Minna Canthin hengessä
tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta painottaen. Yhdistys ilmoittaa tukevansa
sekä paikallisesti että sellaista taiteellista
työtä sekä tutkimus- ja koulutushankkeita,
joissa painottuvat Minna Canthille tärkeät, yleisinhimilliset arvot. Minna Canth
Kuopio ry puheenjohtaja on Atte von
Wright.
Minna Canth Kuopio ry on säilyttänyt
perinteisiä toimintamuotoja mm. syntymäpäivän lipunnoston ja käynnin hautausmaalla kirjailijan haudalla. Lipunnosto
tapahtui Minna Canthin koulun pihalla
Ruotsinkadulla. Minnan salonki jatkoi
keskustelevaa perinnettä Suomi 100-teemasta Naiset Suomen itsenäisyyden rakentajana.

Suruharsolla verhottu Minnan kuva
Kanttilan seinällä Kuopion kaupunginvaltuuston torjuvan ostopäätöksen
jälkeen 20.8.2007.

Uudet pelastajat esiin
Taiteilija Veijo Balzarin yksityinen
hanke 2015 Kanttilan ostamisesta ja kunnostamisesta jäi rauenneeseen esisopimukseen. Korjaustyön hinnaksi Balzar
arvioi kolme miljoonaa euroa - liian kallista!
Kanttilaa koskeva loppuvuoden 2016
uutinen oli uuden pelastajaryhmän ilmaantuminen.
Minna Canthin talo ry
perustajajäseniä ovat entinen pääministeri
Paavo Lipponen, Minna Canth Kuopio ry
puheenjohtaja Atte von Wright, Savonia
ammattikorkeakoulun
koulutusvastuupäällikkö Harri Dunkel, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen,
lakimies Seppo Karvinen ja hankkeen
vetäjä, kulttuurin monitoiminainen Anja
Lappi. Kunnostamiseen on suunniteltu
eri toimijoiden yhteistyöhön perustuva
konsepti, johon ovat lähdössä mm. Savon
aikuis- ja ammattiopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu. Kauppakirja Minna
Canthin talo ry ja viimeisen omistajan
Bonava Oy kesken solmittiin maaliskuun
viimeisellä viikolla. Kauppasumma asettuu 100 - 200 000 euron välille.

Kunnostettuun Minna Canthin taloon
on kaavailtu mm. kokoustiloja, huoneteatteri, kahvila, residenssitiloja ja asuntoja.
Viisi vuotta kestävän kunnostustyön budjetiksi on arvioitu 1,5 - 2 miljoonaa euroa.
Rahoitusta kootaan joukkorahoituksella.
Minna Canthin talo ry hanketta esiteltiin 1.4. Helsingissä Kansallisteatterissa
pidetyssä tilaisuudessa, johon osallistui
mm. rouva Jenni Haukio. Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho muistutti samoista asioista kuin Eeva-Kaarina
Volanen aikanaan Kanttilan keinutuolissa kiikutellessaan. Minna Canthissa on
suomalaisen teatterin perusta, ja tänä päivänä hänen perintönsä on noussut uuteen
arvoon.
Nyt olisi pystyttävä siihen mihin naiset
eivät pystyneet mutta pitivätpä Kanttilan
pystyssä.
Eila Ollikainen

Kanttilan kulttuurikeskuksen kannatusyhdistyksen hallitus viimeisessä kokouksessa
19.4.2006 ennen Kanttilan tyhjenemistä, pöydän takana oikealta puheenjohtaja Outi
Vuorikari , Arja Laitinen, Sirkka Sinkkonen, Marja-Leena Hukkanen, Anna Vilkuna,
Tarja Eskelinen, Eila Ollikainen ja Pirjo Väätäinen, edessä oikealla Jonna Forsman.

Minna Canthin ja tasaarvon päivänä 19.3. Kant
tilan ovet olivat pitkästä
aikaa avoinna. Yleisö
sai tutustua taloon huone
huoneelta sekä virtuaalisesti Minnan -salonkiin.
Päivän aikana Kanttilassa
vieraili 450 kävijää.
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Saksittuja

Kokosi:

Marja-Riitta Saastamoinen
Totesit viime kaudella, että kaverisi
Sami Jauhojärvi joutaa eläkkeelle. Onko
näin?
-Se oli kieroa savolaista huumoria.
Olemme pahempiakin toisillemme heittäneet, eikä kumpikaan hetkahda. Musti on
tänä talvena erittäin kova.
-Sanon suoraan mitä ajattelen. Jos tiedän jotain, en piilottele sitä. Mutta kyllähän savolainen puhuu paskaa ja nauraa
itselleen, sanoo Iivo Niskanen.
(IL 24.11.2016)
Nykyään hän puhuu sujuvan suomen
lisäksi jopa savoa ja huvittaa ihmisiä sanomalla: ”Nyt männään muata.”
(Maaninkalaissyntyinen Titvi Ikäheimo englantilaissyntyisestä miehestään
Keith Hallista, Anna nro 6/9.2.2017)
Pidentääkö nauru ikää?
-Ehkä ei nauru, mutta positiivinen elämänasenne yhdistettynä huumorintajuun,
sanoo kouluttaja Vesa Karvinen.
Huumori alueittain
-Savossa leikitään sanoilla
-Karjalaisten huumoriin kuuluu optimismi
-Pohjoisessa pistetään Lapin lisää, liioitellaan
-Länsi-Suomessa sarkastista huumoria
-Pohjalainen huumori on suoraa ja energistä. –Kyllä hävettää mennä elävänä kotia, sanoi poika kun sodasta palasi.
(Jämsän Seutu, Vekkari 9.11.2016)
David Bowie vetosi Tuusniemen teiniin Jyväskyläläinen Tenho Immonen on
kirjoittanut vuosi sitten kuolleesta rockidolistaan jo kaksi kirjaa. Vuosikymmenten fanisuhteesta Immonen ammensi pait-
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si musiikkia myös vahvistusta itsetuntoon.
(HS 10.1.2017)
Jaakko Teppo -kirjan lopussa helpottaa. Antti Heikkinen: Jaakko Teppo, suuri elämäkerta. Fun Pandemia. 343 s. ****
Antti Heikkisen kirjoittamissa muistelmissa Teppo kertoo tarinaansa paksulla
Pohjois-Savon murteella.
Hän hylkäsi Spede Pasasen tarjoaman
roolin Uuno Turhapuro elokuvassa, koska Spede oli aikoinaan suhtautunut nuoren Tepon esityksiin välinpitämättömästi.
Rooliin kiinnitettiin Paavo Väyrynen.
Hilpeä elämäntarina muuttuu synkäksi,
kun Tepolle tulee konkurssi. Valoisampi
loppu tuntuu suorastaan helpottavalta.
Kiitämme: Herkästi kierroksia ottavaa
kerrontaa. Työn jälkeä.
Moitimme: Etelän lukijoille työläästi
aukeavia savolaisia ilmaisuja.
(Ilkka Mattila (HS 11.11.2016)
Mediassa uutisoidaan nykyään ahkerasti siitä, mitä ulkomaalaiset Suomesta ajattelevat. Se vahvistaa lukijoiden käsitystä
itsestään suomalaisina sen sijaan, että
mieltäisimme itsemme vaikkapa pohjoismaalaisiksi, eurooppalaisiksi tai savolaisiksi.
(HS 17.11.2016)
Antti Heikkinen: Matkamies maan.
Siltala. 350 s.
Heikkinen osaa tarinanjuoksutuksen ja
sujuvan rupattelun suvereenisti, vaikka
Matkamies maan on vasta hänen toinen
romaaninsa. Itäsuomalaisuus näkyy hänen
kielessään murrereplikointia laajemminkin.
Heikkinen on noussut erittäin nopeasti
keskeiseksi kirjailijaksi. Erityisen ihailun
ansaitsevat hänen elämäkertoihinsa hyvin
valitut kohteet: Juice, Heikki Turunen ja
tänä vuonna Jaakko Teppo.
Juuri kuulin, että nyt on tulossa ehkä
merkittävin: Einari Vidgren. Jokaisella

metsäsuomalaisella on tiedossaan vähintään yksi juttu Einarista, Ponssen keksijästä.
Matti Mäkelä (HS 20.11.2016)
Heikkisen suvereeni savon murteen
hallinta vaikuttaa hassusti: monesti älyän
kyllä, miten vastenmielinen jokin vihalause on, mutta jään ihastelemaan kieliasun täydellisyyttä. Murrepuheella kuulusteleva ylen vitsikäs savolaispoliisi on
silti pelkästään rasittava. Enkä oikein jaksa riemastua harrastajateatterille savoksi
käännetyistä Macbethin repliikeistäkään.
(Kaisa Neimala,
Suomen Kuvalehti 13.1.2017)
Vierailin Turussa. Torilla kiinnitin huomiota siihen, että Turun murre muistuttaa
yllättävän paljon viron kieltä sävelkorkeudeltaan ja painoltaan. Onko Viron läheisyys vaikuttanut Turun murteeseen? Aino
Saarinen, Helsinki
(Usko Siskoa, HS 29.1.2017)
Vastaus: Pohjois-Viron murre ja Turun
murre ovat melko lähellä toisiaan, vaikka
toinen luetaan viroksi ja toinen suomeksi.
”Turun murteen ja esimerkiksi savolaismurteiden välinen ero saattaa monella
mittarilla arvioituna olla jopa suurempi
kuin Turun murteen ja viron kirjakielen”,
lingvisti selitti.
On esitetty että Virosta olisi siirtynyt
Turun seudulle väkeä joskus myöhäisellä
rautakaudella. Lingvistin mielestä todennäköisempää on että Turun seudulta on
keskiajalla oltu läheisissä yhteyksissä Tallinnan seudulle.
Yhdistäviä ovat vokaaliheitto, sijaispidennys ja palatalisaatio. Silloin i, n ja s
ääntyvät niin, että kieli koskettaa kitalakea
pitemmältä matkalta.
Suomen murteiden sanakirjan päätoimittaja Heikki Hursti korjaa vastausta
Turun murteen ja viron yhtäläisyyksistä:

Palatalisaation sanottiin esiintyvän
sekä Turun murteessa että virossa. Viroon
palatalisaatio kyllä kuuluu, mutta ei lainkaan Turun murteeseen. Suomessa palatalisaatio on itäinen piirre. Savolaismurteissa murrepakinoissa se usein merkitään
j:llä, esimerkiksi susj, mänj, kualjkiäryle.
(HS 12.2.2017)
Ei oo pikkurahan puutetta Dylanilla, ei
miljoona kiinnosta. Ois kuulunu noopeli
Jaakko Tepolle, ois suattanna keritä hakemaan ja luennon pitämään.
Tuomo (AL Mielipide 24.11.2016)
Kun savolainen – esimerkiksi minä puhuu, vastuu siirtyy kuulijalle. Näin oli
ennen.
Mutta miten on nyt, jos ja kun kaikki
valehtelevat? Kenelle siirtyy vastuu? Kun
poliitikot valehtelevat, siirtyykö vastuu
äänestäjille?
Valehtelu leviää ympäri maan piirin.
Sillä on arvovaltaisia esikuvia lännessä ja
idässä.
Voi meitä Peltosalmen poikia!
(Jouko Rönkä, Hki,
HS Lyhyesti 23.11.2016)
Suomen virallinen vanhus
Pihtipudas rekisteröi Pihtiputaan mummon viralliseksi tavaramerkiksi. Samoilla
vauhdeilla voisi kapitalisoida naapurin tytön, eilisen teeren, pelihousut, pajunköyden, jäniksen selän, löysät ranteet, äimän
käen, Jokisen eväät ja Töölön kupan.
(Napakat, AL 27.11.2016)
Savolainen kenttäpiispa Viljo Remes
1926-2016, s. Pielavedellä
Muutos lähetystyöntekijästä sotilasviran haltijaksi oli suuri, ja se herättikin jonkin verran keskustelua.
Kenttäpiispa itse suhtautui savolaisella
huumorilla sotilaallista osaamistaan koskeviin epäilyihin. Sotilasarvojen tunnistamisen hän sanoi olevan kenttäpiispalle
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helppoa: Ne, jotka aukaisevat minulle
oven, ovat everstejä tai alempia. Ne, jotka
eivät avaa, ovat vanhempia kenraaleja.
(HS 29.22.2016)
”Tukholmassa on yksityisiä museoita,
kuten Fotografiska, jotka ovat taiteellisia
menestystarinoita, mutta eivät nekään ole
mitään yleisövetonauloja. Jos Helsinkiin
tuotaisiin sata poroa, se voisi tuoda tänne enemmän turisteja kuin uusi museo”,
Jörn Donner tuhahtaa.
(HS 30.11.2016)
Kyllästymistä poliittiseen eliittiin ei
pidä ihmetellä
Ei liene odottamatonta, että melkoinen
osa Helsingin asukkaista tuntee, että heidän ylitseen on kävelty. He huomaavat
äänestäneensä kaupunginvaltuustoon ihmisiä, joiden maailmakuvaa näyttää hallitsevan lattekahvilassa läppäriään räpläävä,
downshiftaava hipsteri.
(Pekka Holopainen,
Helsinki (HS 16.11.2016)
Rahvaan lapsilta hän oppi suomen kielen ja savon murteen, jolla tulisi kirjoittamaan koko elämänsä ajan.
Kaarle Akseli Gottlund nimittikin
myöhemmin savoa ”suomen kielen ytimeksi ja kukaksi”, ja hän uskoi, että savo
sopi runouteen paremmin kuin mikään
muu suomen murre.
(Seura 27.10.2016)
MUUTOS: Pääministerin housuissa ei
ole helppoa. Hassunhauskasti Oulun murteella japsasteleva ja vatuloiva kakkaran
väsääjä taantui puolessatoista vuodessa
kiukuttelevaksi marisijaksi.
(Olli Helen, AL 5.12.2016)
Murteentutkimus saa apua biologian
menetelmistä Turun yliopistossa on tehty
tiettävästi ensimmäinen populaatiogenetiikan metodeja käyttävä murretutkimus.
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Tutkimuksessa biologit ja kielitieteilijät
tarkastelivat lähes sata vuotta vanhaa murreaineistoa.
Vastavalmistuneen tutkimuksen aineistona on suomen kielen murteiden ja itämerensuomalaisten kielten tutkijan Lauri
Kettusen 1920- ja 1930-luvuilla keräämä
murreaineisto, joka kuvaa suomen kielen
213 piirteen alueellista vaihtelua 525 pitäjässä.
Käytännössä murrekartasta siis kuvaa
esimerkiksi sitä, missä on noilla vuosikymmenillä sanottu mie ja missä mää tai
mä.
Tulevissa tutkimuksissa saatetaan pyrkiä selvittämään, kuinka erilaisia murteet
ovat toisiinsa nähden.
(HS 5.12.2016)
Pekka Kejoselle Samuli Paronen –
palkinto 2016
Vilppulalainen kirjailija Pekka Kejonen
on valittu Samuli Paronen –palkinnon saajaksi tänä vuonna.
Kejonen sai kunniakirjan sekä seppä
Upi Anttilan takoman avaimen.
(KMV-paikallislehti 12.12.2016)
Rasisti ajaa öyhöttää Marraskuussa
Helsingin Sanomissa oli juttu Hitlerin vihapuheesta. Siinä kerrottiin myös ”natsien
juutalaisvastaisesta öyhäämisestä”.
Tämä on tuttua. Kun verkossa jotkut
puhuvat rumasti maahanmuuttajista, se on
toisten mielestä öyhäämistä, öyhöttämistä, öyhötystä, möyhäämistä, möyhötystä,
mouhotusta tai mouhaamista.
(Teppo Sillantaus,
HS Kuukausiliite 12/2016)
Minna Canthin koti- ja liiketaloa Kuopiossa aiotaan ryhtyä nyt pelastamaan ja
remontoimaan uusin voimin. Vastaperustettu yhdistys Minna Canth ry ostaa Kanttilaksi kutsutun talon ja aikoo kunnostaa
sen taas käyttökelpoiseksi.
(HS 15.12.2016)

Tampereen kiälen kauneinta sanaa etsitään.
Holipompeli, humanteri, kekkeruusi,
kyä tai moro. Tai sitten joku aivan muu.
(AL MORO 8.12.2016)
Kasapäite kekkeruuseja Juti lausuu
Moron videolla yli kolkytä Tampereen
kiälen kauneinta sanaa ja odotamme malttamattomina artistin joulualbumia. Mukana ikisuosikit, Jouluyä, juhlayä, Emmääny
mitää valtaa sillai ja Maa jumankekka.
(AL 24.12.2016)
Juti lausuu 32 kauneinta tampereenkiälen sanaa Timo Jutila muistelee aikaa, jolloin toinen hänen lempisanoistaan
eli rotvalli oli vielä tuntematon muualla
Suomessa. Toinen Jutilan lempisanoista
32 ehdokkaan joukosta on äite.
-On hianoo olla tamperelainen. Toivottavasti tampereen murre ei lähde koskaan
pois, vaikka asun muualla, Juti kiteyttää.
(AL 27.12.2016)
Äite oli ylivoimainen
Ny se o ratkastu. Tampereen kiälen
kaunein sana on äite. Siis äiti tampereeksi.
Kauneimmat sanat:
1.Äite, 2.Eisevväliä, 3.Kekkeruusi,
4.Rotvalli, 5.Moro
(AL MORO 5.1.2017)
Vuosi synnytti taas uusia sanoja
Kielitoimisto on valinnut vuoden 2016
ajankohtaiset, kiinnostavat ja hauskat sanat, muun muassa:
Aleppon kellot, Brexit, digiloikka, etähoiva, hygge, hävikkiruokaravintola, karvasukset, kiky, konmarittaa, mutsifarkut,
nyhtökaura, paksupyörä, pokettaa, suvakki, trumpismi, vihis, Zikavirus,
(AL 17.12.2016)
Kun Suomen entinen valtiovarainministeri käy neuvomassa meitä taloudenpidossa, uskottavuus ei ole parhaimmillaan.

Katainenkin on verorälssin jäsen. Hänet
on ”ylennetty autuuteen”, kuten Pelastusarmeijassa on tapana sanoa.
(Lasse Lehtinen, IL 17.12.2016)
Näsijärvi on nyt kokonaan jäässä. Näin
Aamulehti. Moinen ilmiö kummastutti
aina edesmennyttä savolaista appiukkoani. Kallavesi kun jäätyi vain pinnasta.
(Tapio, AL Lukijalta, 17.12.2016)
Suomen kielen sanakirjaan merkitään
uudissanoja esim. harrastusten parista,
viestinnästä ja arjen kielenkäytöstä.
Lisättyjä: suppailla ja höntsätä, emoji,
nyksä, ja burkini.
(AL 27.12.2016)
Murre oli runoilijan äidinkieli
YLE Femin dokumentti käsittelee
vähän luettelomaisesti kirjailija Lars
Huldénin vaiheita. Onneksi Anci Holmin
laumat runot tuovat vaihtelua. Varsinkin
murrerunot ovat lumoavaa kuultavaa.
(HS 24.12.2016)
Yhden aakkosen tähden – eli yhen
aakkosen tähen Yh(d)en aakkosen katoaminen puhekielestä on trendi, jonka
lähteenä voivat olla itämurteet. Niinpä
Kuopion piispakin, tohtorismies Jari
Jolkkonen, pohti Aspektissa, mistä meidän on mahollista löytää tietoa.
Radio tätäkin muotia levittää. Ylessä
on tiettävästi huomattava savolaisuuden
tihentymä. Me länsisuomalaiset sentään
yritämme, vaikka d usein horjahtaa reeksi.
(Erkki Teikari, AL 3.1.2017)
Nauramalla tervehtyy
Moro-lehti kertoi dosentti Vappu
Rantalaihosta, joka käyttää Tampereen
murretta ja huumoria lääketieteellisessä
viestinnässä. Rantalaiho onkin noteerattu
vuoden lääketieteen mediavaikuttajana.
Kylä nauramalla lunssakip paranee.
(AL 29.1.2017)
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Kaakkois-Aasiassa elävällä sotilaskärpäsellä on maailman pisin nimi: Parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides.
(HS 9.1.2017)
Demareiden puheenjohtajakiertue alkoi
Kuopiosta. Kisa ei savolaisia kiinnostanut, sillä salissa oli nelisenkymmentä ikidemaria, joista Tytti Tuppurainen, 40,
taisi olla nuorin.
(Matti Pitko, AL 10.1.2017)
Lasse Lehtisen savolaisuus kuuluu toki
hankittuihin ominaisuuksiin, sillä mies on
syntyjään Kotkasta, pyhtääläisten vanhempien poika.
”Kun täytin viisi vuotta, muutimme
Kuopioon, josta isäni sai palomestarin viran. Olen siirtogeneettinen savolainen”,
Lehtinen määrittelee.
(HS 22.1.2017)
Herkkupöytiin rukiin voimalla
Ruisleipä oli luonteva valinta kansallisruoaksi. Parhaat karjalanpiirakat on tehty
ruiskuoreen, muikut pyöritetään ruisjauhoissa ennen paistamista. Herman Saastamoisen perustama mylly Kuopiossa
jauhoi Hermanni-merkkistä ruista. Mainoslausekin oli monipolvisen nerokas:
”Jos Hermannista leipä paranoo, se ei oo
leipee, se on hunajoo”.
(Lasse Lehtinen, IL 28.1.2017)
Olen ylpeä maalaisjuuristani
Maailmani halkesi, kun jätin lapsuudenmaisemani ja ryhdyin kaupunkilaiseksi. Olen ylpeä ja iloinen maalaisjuuristani.
Olen aina tuntenut, että juureni ovat tiukasti savolaisessa maisemassa, Kiurujoen
törmässä.
(Hanna Sarmala,
Helsinki, HS 21.1.2017)
Se on se sote sama ku savolaisten urakka eli aloittamista vaille valmis.
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(tuomo, AL 11.2.2017)
Kalakukko on periaatteessa ruisleipä
Savolainen Lasse Lehtinen iloitsi kalakukon voitosta – onhan sekin periaatteessa
ruisleipä!
(IL 20.1.2017)
Tiina vedätti miehensä kanssa valesotilasta 62-vuotias Tiina Laukkanen kertoo saaneensa sähköpostia viime keväänä
komealta amerikkalaiselta sotilaalta, jota
elämä oli kohdellut kaltoin. Laukkanen tajusi heti missä mennään. Hän päätti lähteä
vedättämään huijaria. Pyysi tätä lomalle
omalle talolleen Espanjaan. Huijarilla oli
este.
Aviomies tuntee vaimonsa viäräleukasena savolaisena. Nokkela savolainen
muistuttaa muille, että älkää langetko kuuta taivaalta lupaaviin huijareihin.
(IS 14.1.2017)
Viina on luonnonvoima
Suomessa humalahakuinen juomatapa
on kulttuurin kivijalka. Siitä pitäisi tehdä
suojelukohde.
Sikahumala on sisun yksi muoto: kun
juodaan, juodaan täysillä ja tosissaan, loppuun asti. Ei keikaroida.
Umpikänni on kuin umpihankihiihto. Ei
edetä valmiiksi tehtyjä latuja. Tiedetään jo
alussa, että tällä reissulla upotaan syvälle.
(Anna-Stina Nykänen, HS 12.2.2017)
Timo Toivonen (HS Mielipide 15.2.)
on oikeassa siinä, että klassikkotekstit
kannattaa kääntää uusiksi ja ehkä hieman
lyhentää.
Kalevalaa on jo slanginnettu eli muunnettu ymmärrettävämmäksi nykyjengille.
Samoin Aleksis Kiven Seitsemää veljestä
on slanginnettu ja lyhennetty.
Marjut Klinga toim.j. Stadin slangi ry
(HS 17.2.2017)
Dosentti Risto Kääriäinen 1930-2017,
s. Pieksämäellä
Kääriäinen kirjoitti kotiseudun ja Suo-

men historiasta artikkeleita mm. kirjaan
Suloinen Savonmaa (WSOY 1998). Savon kielen ja kulttuurin vaaliminen kiehtoivat hänen mieltään.
(HS 28.2.2017)
Minkä kirjan luit viimeksi?
Vastapainoksi työlle luin Antti Heikkisen Jaakko Teppo –elämäkerran. Antilla
on terävä kylä.
(Kansanedustaja
Mika Lintilän haastattelu, HS 2017)
Aku Ankka opettaa murteista
Satavuotiaan Suomen kunniaksi Aku
Ankka on julkaissut Suuren suomalaisen
murrekirjan. Kirjassa seikkaillaan tuttujen sarjakuvien parissa, mutta tällä kertaa
hahmot puhuvat eri murteilla (18).
(HS 3.3.2017)
Suomessa puhutaan monia erilaisia
murteita, joihin yleensä kuuluu sekä omia
äänteitä että erilaisia puherytmejä.
”Savossa voi sanoa vaikka hyvvee päevee”, Kuopion Maaningalta kotoisin oleva Jenny Okkonen, 12, kuvailee.
”Joissain kaupungeissa taidetaan sanoa
myös mie ja sie, se on kai juuri sitä murretta”, 9-vuotias oululainen Hilla Kauppi
arvelee4.
Murteet jaetaan usein länsi- ja itämurteisiin sekä useisiin alaryhmiin niiden sisällä.
(HS Lasten uutiset 3.3.2017)

etäisyytemme on suurinta koko Euroopassa. Länsisuomalaisten ja itäsuomalaisten
geenit ovat jopa enemmän eri maata kuin
englantilaisten ja saksalaisten.
Sama pätee kieleen: 1800-luvulla raumalaisilla ja iisalmelaisilla ei ollut kunnon
yhteistä kieltä, sillä menneessä Suomessa
läntinen ja itäinen puheenparsi poikkesivat toisistaan lähes yhtä paljon kuin ranska
ja italia. Nykyinen yleiskieli on tekemällä
tehty poliittinen luomus – kuten Suomen
kansakin.
Suomi on suomalais-ugrilainen tai uralilainen kieli. Sen kaukaiset juuret voidaan
paikantaa Keski-Venäjälle ja Länsi-Siperiaan, toteaa kollegiumtutkija ja dosentti
Janne Saarikivi Helsingin yliopistosta.
(AL 5.3.2017)
Missä se Helsingin ydin on? Se henkinen keskipiste, minne vaikka savolainen
löytää.
(HS 6.3.2017)
HS 50 vuotta sitten 6.3.1967
Murteet häviävät 20 vuodessa
Suomen kielen tutkimuksen etsikkoaika on vielä parikymmentä vuotta. On laskettu, että tämän ajan jälkeen ei ole enää
löydettävissä alkuperäisiä puhtaita murremuotoja, vanhat nimet ovat unohtuneet ja
tutkimustyö tullut mahdottomaksi.
(HS 6.3.2017)

Kun Trump haukkui toimittajat kansan
vihollisiksi, myös Suomessa alkoi tapahtua. Savon Sanomat muutti nimensä Iivon
Sanomiksi, ja Satakunnan Kansa vaihtuu
Satakunnan Kansanviholliseksi.
(Matti Pitko, AL 4.3.2017)

Niskasesta tuli Lahdessa suomalaiseen
urheiluun uusi supertähti. Tämä harkitsevalla tavalla sanavalmis ja särmä savolainen nuorimies kiinnostaa persoonallaan
ehkä vähän erilaisia faneja.
Sellaisia, jotka eivät ole niin äänekkäitä
kuin esimerkiksi joukkuelajien ystävät.
(HS 5.3.2017)

Suomen kansaa ei ole olemassa
Satavuotista itsenäisyyttä juhliva Suomen kansa on historialtaan hyvin sekalainen seurakunta. Keskinäinen geneettinen

Savoa saksaksi Baabelin tornissa
Saksalainen Karin Friemel oppi simultaanitulkkaamaan suomea kahdessa vuodessa. Hän on yksi kahdestatoista
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Euroopan komission tulkista, jotka ovat
oppineet suomen vieraana kielenä. Sellaiselle tasolle, että voivat simultaanitulkata
vaikkapa savoksi höpistyä EU-jargonia.
(HS 6.3.2017)
Suomessa elelee edelleen aito muinaiskoira, suomenpystykorva. Se on päätynyt
tänne Äänisen rannoilta ensimmäisten ihmisten mukana.
(HS 13.3.2017)

Pekka
Peitsi:

Pielaveden ukko otti Iisalmesta taksin
ja ajoi Vieremälle asti. Alkoi sitten perillä
tinkimään, ja hinta alenikin. Ukko jatkoi
tinkimistään ja lopulta hinta sovittiin. Silloin ukko totesi, ettei hänellä ole yhtään
rahaa.
Kuski hermostui ja huusi:
-Mitäs pirua sitten tingit?
-No, totesi ukko, tulipaha sulle pienempi vahinko.
(PII, AL MORO 2.2.2017)

Suomen Kuvalehdessä 17.6.1944

Maatilamme aittarakennuksen yläkerrassa on säilytetty 1939-1955 luvulla ilmestyneitä Suomen Kuvalehtiä sekä Kotiliesi-lehtiä. Appivanhempani Herman ja
Elli Räsänen olivat lehtien tilaajat saavuttuaan Helsingistä vastavalmistuneeseen
Hongiston taloon syyskuussa 1939.
Me nykyinen Hongiston omistajapolvi
emme ole halunneet luopua arvokkaista
lehdistä, koska ne ovat dokumentteja Suomen sodista sekä rauhanajan alkamisesta.
Hyvin säilyneistä lehdistä huokuu historia rintamakuvien kera. Niitä tarvitaan
”Suomi 100 vuotta”-juhlavuotena. Urho
Kaleva Kekkonen (1900 - 1986) kirjoitti
jatkosodan tilannekatsauksia Suomen Kuvalehteen nimimerkillä Pekka Peitsi. Osa
niistä ilmestyi lentokirjasina ”Suomen
kansan eheytymisen tie” 1942. Kirjoittamani teksti on lyhennetty.
Pekka Peitsi kirjoittaa 17.6.1944: ”Nykyiselle 1940-suursodalle on tavan takaa
etsitty rinnakkaiskohtia edellisestä maailmansodasta. On täysin selvää, että päättyipä sota kuinka nopeasti tahansa, amerikkalaisten osuus jo tähän mennessä on ollut
huomattavasti suurempi kuin edellisen
maailmansodan aikana. Voidaan havaita,
kuinka merkittävää osaa Yhdysvaltojen
mukaantulossa on näytellyt presidentti
Roosevelt. Hän oli päättänyt, että Yhdys-
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vallat seisovat Englannin rinnalla ja sen
päätöksensä hän myös toteutti.
Rooseveltin työskentelyä helpotti se,
että amerikkalaiset ovat tunneihmisiä
mitä suurimmassa määrin. Tunnesyiden
voimasta kertoo myös suhtautuminen
suomalaisten Talvisotaan 1939-40. Se todisti voimallaan, että ilman Amerikkaa ei
maailmaan luoda pysyväistä järjestystä.
Pienille kansoille tästä seikasta ei voi olla
vahinkoa. Juuri se tunneperäisyys suuntaa
voimansa pienten kansojen puolustamiseen.
Amerikassa on miljoonia hyviä ihmisiä,
joiden isät tai isoisät ovat tulleet ”uuteen
maailmaan” jostakin Euroopan pienestä
maasta. Näiden ihmisten myötätunto on
jatkuvasti entisen kotimaan puolella. Se
on otettava reaalisena tekijänä kannanmäärityksessä. Tosin pienet valtiot eivät
aina voi nähdä toivon ja luottamuksen valomerkkejä. Mutta olisi onnetonta, jos toivottomuus ja apeus valtaisi mielet. Ensiksi
on turvattava omaan voimaan ja uskottava
oikean asian voittoon. On myös etsittävä
esille ne tekijät, joihin pienten kansojen
oikeus itsenäiseen elämään voi toteutua.
Sellainen tekijä, muita mainitsematta, on
Yhdysvallat.”
Aune Räsänen, Vehmersalmi

Savon kielen seura r.y.
toimintakertomus vuodelta 2016

S

avon kielen seuran toimintavuosi oli
järjestyksessä 34. ja toimintamuodot
olivat vakiintuneita. Edellisvuonna kustannettu ja myyntiin saatu Unto Eskelisen runokirja kohensi seuran taloudellista
asemaa, mutta taloudenpidossa on laitettu ennakoivasti ”suuta säkkiä myöten”.
Jäsenlehti Aakustin ilmestymiskertoja
supistettiin kolmeen numeroon vuodessa.
Aakustin numerot ovat netissä luettavissa, tuorein numero pian ilmestymisen
jälkeen.

Savon murremestari
ja murretori
Savon 15. murremestarin valinta maaliskuussa sai huomiota mediassa. Ensimmäisen kerran mestariksi nousi maahanmuuttaja, italialaissyntyinen Paco Nucci,
jonka esiintyminen osoitti, että värikästä
murreilmaisua pystyy oppimaan, vaikka
ei olekaan sudeettisavolainen.
Murremestaruudesta kilvoitteli kuusi
kilpailija, tasapuolisesti kolmen naista ja
kolme miestä. Olavi Rytkösen johdolMurremestaruus 2016 meni italialaissyntyiselle murteen taitajalle Pacco Nuccille.
Olavi Rytkönen haastattelee.

la työskennellyt tuomaristo arvioi kaikki
esitykset korkeatasoisiksi. Vuosikokouksen yhteydessä 18.3. Pohjois-Savon liiton
maakuntasalissa pidetty kilpailu keräsi
salintäyteisen yleisön, ja tunnelma oli
edellisvuosien tapaan leppoisa.
Vuoden päätapahtuma oli
21-23.7.
Kuopion murretori maakunnasta saatuine esiintyjineen. Avauspäivänä nousivat
lavalle uusi murremestari Paco Nucci,
edellisvuonna Suomen mestaruuteen yltänyt Hannakaisa Heikkinen ja Eeva-Liisa
Pennanen. Tarja Kröger ja Salme Karttunen vahvistivat jatkossa, etteivät savon
naiset vaikene seurakunnassa! Murretorin
odotettuja vakioesiintyjiä olivat Nilsiän
pussihousukerho sekä Heinäahon näytelmäpiiri ja huumoriyhtye Mahottomat
Lapinlahelta. Perinteeksi muodostuneen
karjalais-savolaisen ohjelmapäivän juonsivat Anneli Lujanen ja Pirjo Stranden,
jotka opettivat yleisölle buaboin kieltä,
Raja-Karjalan murretta.
Joka päivä torilla kajautettiin Aaro
Jalkasen sata vuotta sitten Amerikassa
sanoittama Kallavesj, Kallavesj, millä
juhlistettiin savolaisten kotiseutulaulun
merkkivuotta.
Yhteistyö karjalaisten naapurien kanssa
jatkui 27.10. illanvietossa Salmi-Seuran
kanssa ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa. Muisteltiin tapahtumia
evakoiden saapumisessa, missä tottapuhuen ei oltu ristiriidoiltakaan vältytty, piirakan mallista alkaen. Mutta sitten on hyvin
keskenään toimeen tultu.
Saariston marttojen kutsumana vierailtiin pakkasiltana 17.1. Saaristokaupungissa. Uuteen kaupunginosaan muuttaneet
martat olivat kiinnostuneita kuulemaan
alueen historiasta. Uapeli Veikko Huuskonen esitteli Savon parhaita puolia laula-
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malla savolaisesta miehestä ja maisemista.

Talous
Seuran talous vahvistui kuluvana vuonna Unto Eskelisen runokirjan myynnin
ansiosta. Risto Lappalainen markkinoi
kirjoja veteraaneille ja hallituksen jäsenet
välittivät lahjakirjoiksi. Unton runoudelle ilmaantui ystäviä myös maakunnan
ulkopuolelta. Henkilökohtainen tarjonta
havaittiin myynnissä tuloksekkaammaksi
kuin kaupalliset markkinointikeinot.
Avustuksena seura sai Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalta 500 euroa, Pohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten liitolta
toimintaavustustuksena 150 euroa, kotiseutukirja-palkintona Unton kirjasta 200 euroa ja
avustusta Aakustin julkaisuun 1000 euroa, yhteensä 1350 euroa. Savon Sanomat
tuki ilmaisen kokoustilan lisäksi 1000 euron avustuksella.
Opetusministeriön
kulttuurilehdille
jakaman tuen haku ei tuottanut tulosta,
vaan anomus hylättiin muuttuneiden vaatimusten perusteella.

Hallitus
Hallitus kokoontui seitsemän kertaa 1.2., 22.2., 18.4., 23.5., 22.8., 22.9.,
29.11. Kokoukset pidettiin Savon Sanomain aulakabinetissa 1.kerros Vuorikatu

21. Kokouskahvi oli valmiiksi katettuina
pöytään, mistä vieraanvaraisuudesta kiitokset talolle. Vuoden viimeisen kokouksen tarjoilut hoiti
rahastonhoitajamme
Raija Uhlbäck. Anna-Liisa Happonen
yllätti hallituksen jäsenten merkkipäivinä
täytekakuilla ja huolehti Savon Tomerien naisten kanssa vuosikokouksen yleisökahvituksen.
Hallitukseen kuuluvat varsinaisina jäseninä puheenjohtaja Seppo Kononen, varapuheenjohtaja Tuula Ollila, sihteeri Eila
Ollikainen, Anna-Liisa Happonen, Jukka Lappalainen, Teuvo Laakkonen, Jari
Känninen, Auli Poutiainen, Raili Pursiainen, Leo Puurunen, varajäseninä Veikko
Huuskonen, Helga Ylönen, Risto Lappalainen, Pertti Pasanen, Marja-Riitta Saastamoinen, Matti Väisänen, Anneli Lujanen
ja Raija Uhlbäck.

Aakusti, nettisivut
Savolaesuuven iänenkannattaja, Aakusti ilmestyi 28. vsk printtilehtenä, kolme numeroa vuodessa. Seuran jäsenet
saivat paperilehden jäsenetuna, muuten
lehden vuosikertaa voi tilata vaikkapa lahjaksi, irtonumerot 5 euroa/kpl.
Aakustin päätoimittaja on puheenjohtaja Seppo Kononen, taittaja Jukka Nykänen, toimituskuntaan kuuluvat edellisten
lisäksi Eeva-Liisa Pennanen, Riitta Raati-

Murretoritapahtuma keräsi päivittäin Kuopion torille runsaasti sanankuulijoita.

kainen ja Leo Puurunen.
Nettisivuilla savonkielenseura.fi löytyy Aakustin numerot ja tietoa seurasta.
Sivut päivittää Pekka Ollikainen.

Jäsenistö
Seurasssa oli 31.12.2016 253 henkilöjäsentä, heistä ainaisjäseniä 31, yhteistöjäseniä 5, lisäksi 12 kirjastoa tilaa
Aakustia. Jäsenmaksu henkilöjäseneltä
20 euroa, ainaisjäsenmaksu 150 euroa,
kannatus- ja yhteisöjäsen 30 euroa.

Osallistuminen, yhteydet
Savon kielen seura on heimoyhteistyön
edistäjän Suomen Heimot ry. perustajajäsen, ja nykyinen kunniapuheenjohtaja
Osmo Hänninen toimi puheenjohtajana
yhtäjaksoisesti 18 vuoden ajan. Hänen
toimestaan aloitettiin mm. murteella
puhumisen Suomen mestaruuskilpailu.
Etelä-Pohjanmaan murreseura Krannit
ryhtyi
jatkamaan vetovastuussa, puheenjohtajana Jorma Aro. Krannit järjestää murteella puhumisen SM-kilpailun
5.8.2017 Ilmajoella Suomi100-juhlavuoden merkeissä.
Savon kielen seura kuuluu jäsenenä
Pohjois-Savon kotiseutyhdistysten liittoon. Kevätkokouksessa 19.3. Kuopiossa edustajana oli Jukka
Lappalainen,
syyskokouksessa 12.11. Muuruvedellä Eila Ollikainen.
Sääntömuutoksen takia
jatkossa on pidetään vain
yksi kokous.
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa 5.8.
Kajaanissa kokousedusta-

jana oli Eila Ollikainen.
Riuttalan elonkorjuujuhlassa 20.8. puhui murremestari Hannakaisa Heikkinen.
Seura on kulttuuri-, tiede- ja mielipidelehtien liitto Kultti ry jäsen. Aakustin
kansi ja sisällön esittely näkyy lehtien
esittelyssä www.kultti.net

Huomionosoitukset
Annina Pellikalle myönnettiin 150 euron avustus murrehaastattelujen tekemiseen pro gradu-työhön.
Auli Poutiaisen 60-vuotistaiteilijajuhlassa 23.5. onnittelivat Seppo Kononen ja
Anna-Liisa Happonen ojentaen evääksi
kalakukon.
60 vuotta täyttävälle Varkaus-Seuralle
30.4.lähetettiin onnitteluna 50 euroa.
Pittsburghin Yliopiston Finnish Room
Comitteen pyytämään avustukseen Suomi – huoneen rakentamiseen Suomi 100
-juhlavuoden merkeissä ei seuran varojen
katsottu riittävän. Yhteydenottajalle, lapinlahtelaissyntyiselle Seija Cohenille
lähetettiin 17.2. hankkeen menestyksen
toivotus ja kehotus ottaa rahoituksesta yhteyttä suoraan opetusministeriöön.
Hallitus/ Eila Ollikainen

Näyttelijä Auli Poutiaista
muistettiin ahvenkukolla.
Kotiseutuneuvokset AnnaLiisa Happonen ja Seppo
Kononen onnittelevat.
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Savon Tomerat Naiset terhistäytyivät

Koillis-Savon käsityön taitajia
ja töitä esitellään kirjassa

S

avon Tomerat Naiset (r.y.) on vetänyt
muutaman vuoden henkeä uurastettuaan upean koosteen Koillis-Savon käsityön tekijöistä ja heidän töistään kartoittavan tutkimuksen Käden taidot ja taitajat.
Tuolloin kortistomaiset tiedot taltioitiin
kansioksi ja CD-tallenteiksi. Niitä on lahjoitettu lähinnä kirjastoille ja käytetty neuvontatapahtumissa.
Koosteessa talletettiin 69 tekijää töineen
Juankoskelta, Kaavilta, Nilsiästä, Rautavaaralta, Riistavedeltä, Tuusniemeltä ja
Vehmersalmelta.
Koostetyöllä on ollut siinä määrin kysyntää, että tomerat naiset päättivät terhistäytyä uudelleen ja julkaista koosteen
Käden taidot ja taitajat hieman täydennettynä ja kunnon kirjapainotuotteena
eli värikuvin kuvitettuna kirjana. Sitä on
mahdollisuus hankkia vaikkapa lahjaviemisiksi.
Toukokuun alussa julkistettava
kotiseututeokseen rinnastettava
kirja esittelee matrikkelimaisesti
koillissavolaista
käsityöperinnettä ja sen osaavuutta, taitoa ja
rikkautta laajana koosteena. Mukana on myös uuden polven taitajia, jotka tuovat mukanaan uuden tuulahduksen vuosisataisen
perinnesiirtymään.
Kirjan kustantaa Savon Tomerat Naiset, ja se julkaistaan
7. toukokuuta Nilsiän Mantulla
pidettävässä äitienpäiväjuhlassa.
Äitienpäiväjuhlan puhujana
on kansanedustaja Seppo Kääriäinen, myös esiintyvät Nilsiän
pussihousukerho, Nilsiän runopiirin ja koululaiset runo-musiik-
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kiohjelmalla.
On iloinen asia nähdä että käden taidot ovat edelleen Koillis-Savossa arvossa,
ja niille löytyy edelleen käyttömahdollisuuksia, sanoo Savon Tomerien Naisten
puheenjohtaja Eila Santanen.
Santasen mukaan Tomerat naiset pyrkivät osaltaan tällä toimella huomioimaan
Suomen 100 -vuotista itsenäisyyttä Koillis-Savon viitekehyksestä katsottuna.
Käden taidot ja taitajat -kirjan hinta on
25 euroa, ennakkomyynnissä sen saa hiukan edullisemmin.
Teksti: Eila Ollikainen
Käden taidot ja taitajat -teoksen kansikuvassa esiintyy Koilis-Savon kansallispuku mallia -86. Pukua esittelee Marja
Voutilainen Juankosken keväisen kuohuvan virran ranalla. Kuva: Jukka Nykänen.

Saepotta silimiin ja
nuolemalla poes
Alakaa iltasella: -No joko nyt on
hyvä, laetoen päevällä uuven tyynynpiälisennii sulle, luulis passoovan,
köllöttee, tarviitko vielä jottae.
-En tarvii, ruppee vuan sinäkii
muata, tuos vielä nenäliina, ku tuo
nokka vuotaa, no nyt on hyvä.
-Jokos sinä otit ne liäkees.
-Ae nii, nehänne pit vielä, on se tuo
muisti, ee siitä oo ku kiusoo.
-Elähä nyt hermostu, tuossapa on
nuo pilleris, otahan vettä piälle, nehän
pittää veen kansa ottoo, soetitkos sinä
sille Kakelle, ku uhkasit.
-Enhän minä muistanna, pittää
huomenna, mitähän tästä tulis jos ee
oes nii topakkoo eokkoo ku sinä.
-Saenpas kerrannii tunnustusta,
ruppeehan nyt muata.
Siitäpä sitten, molemmat jo iäkkäämpiä, työn uuvuttamia, mutta
kotioloissa viihtyviä ihmisiä, vaimon toimiessa omaishoitajana, mies
halvaantunut pari vuotta sitten, aivoverenvuotoon. Niinpä tuon jokailtaisen seremonian jälkeen molemmat
vaipuivat rauhalliseen uneen, ensin
hiljaisuudessa, sitten kuorsaten, joka
yltyi yhä kovemmaksi, – krrrr, rauh

krauh, käh, käh, ryyyhy...
-Herra isä, nyt se tukehtuu, noosehan ylös, nuuiin, no nyt, otahaan vettä, että seleviit.
-Pitäes kaet käävvä pytylläkkii.
-No käävvää tok, minä avitan, nii
sittä männöökii uamuu asti. Kello on
vasta puelkolome.
-Vasta, ovvielä monta tuntia uamuu, no jospa sitä saes unenpiästä
kiini.
Ja saihan siitä, niin oli syvää ja
nautinnollista unta, että piti vaimon
mennä olkapäästä nykimään saadakseen hoidettavan hereille.
-Lähetäänkö vessaa ensin vae-Niinkaet minä, ku partakii pitäes
ajjoo, ja pitäesköhän käävvä suihkussakkii,
-Illallahan tuota käätii, etkä oo ies
hionnakkaa, tarviikohan.
-Käätiinkö myö.
-No käätii, käätii, etkö muista, ku
saet vielä saepotta silimiis, ja minä
vielä otin sen nuolemalla poes, nii ku
ennevanahaa.
Yks, P. Lyytinen,
Kuopio
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– Mitteepä teit kesälomalla?
– Ens’mäesen viikon alottelin joutenolloo, kaks viikkoo olin jouten
ja viimesen viikon lopettelin joutenolloo.
R.T. (PIEKSÄMÄKI)

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

