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Sadan vuoden korkeaan ikään ehditty-
ään Suomi valmistautuu ensimmäisiin 

maakuntavaaleihinsa heti vuoden 2018 
samassa hötäkässä, kun tasavallalle vali-
taan seuraavaa presidenttiä. Perusmaa-
kunnat huomattavasti itsenäistä valtiota 
vanhempia, Savonkin ensimmäinen 
nuoli-vaakuna jukerrettiin julki jo Ruot-
sin kuninkaan Kustaa Vaasan kuolinai-
koihin 1500-luvun lopulla, jolloin maa-
kunnan asuttaminen oli 
itse asiassa vielä pahasti 
kesken.

Maakunnan eteläisis-
sä osissa - Suur-Savossa 
- asutuksella oli kyllä 
tuossa vaiheessa aina- 
kin useamman vuosisadan perinteet, mut-
ta pohjoisessa Vähä-Savossa Tavinsalmen 
kuninkaankartanossa hirret olivat tuskin 
ehtineet vielä harmaantua ja pärekattokin 
oli todennäköisesti alkuperäinen hyvän 
kuninkaan jättäessä valtakuntansa kol-
melle keskenään riitelevälle pojalleen 
Eerikille, Juhanalle ja Kaarlelle.

Vaikka maakuntien historia on siis 
monin verroin pitempi kuin itsenäisen 
Suomen, eivät Savo enempää kuin muut-
kaan maakunnat ole koskaan päässeet 
päättämään itse omista asioistaan.

Ruotsi ei ollut koskaan Saksan tapai-
nen pienempien ruhtinas- tai kuningas-
kuntien tapainen yhteenliittymä, vaan 
maata hallittiin hyvin tietoisesti ja tiukoin 
säädöksin Tukholman keskushallinnosta 
Yksi kuningas, yksi usko -periaatteella. 
Meidän aikaimme Suomen hallintoa 
on pilkattu ja paheksuttu usein Venäjän 

Muoto muuttuu,  
muuttuuko sisus?

aikaan liittyen ”tsaristiseksi”, mutta kyllä 
vallan keskittämisen juuret juontavat 
todellisuudessa idän sijasta länteen.

Suomen heimot ja niiden erityispiirteet  
dokumentoitiin ensimmäisen kerran 
kokonaisuudessaan Sakari Topeliuksen 
Maamme-kirjassa. Lapsille Topeliusta pu-
huteltiin satusetänä, mutta kyllä hänen  
näkemyksensä eri puolilla asuvien suo- 
malaisten eroista otettiin täytenä totena,  

kun kirjaa päntät-
tiin kansakouluissa 
suku- polvesta toi-
seen aina 1900-luvun 
lopulle saakka.

Maakuntien oikeu-
desta itsenäiseen  

päätöksentekoon alettiin puhua kuitenkin 
vasta sen jälkeen, kun Maamme-kirja ei 
kuulunut enää koulun pakollisiin luet-
taviin. Maisteri Kyösti Skyttä, Savon 
miehiä, teki 1960-luvulla tulisesti töitä  
itäsuomalaisen heimohengen ylösraken-
tamiseksi, ja tulostakin tuli. Syntyi viiden 
maakunnan Itä-Suomen liitto, jolla oli 
myös oma Itä-Suomi -lehti Lappeen-
rannassa. Tuli oli siis viritetty, mutta se 
sammui tulisielun kuollessa valitettavan
varhain.

Maan hallitukset ovat rumpanneet 
aluehallintoa vuorollaan uuteen ja 
mielestään entistä parempaan muo-
toon. Maakunnista katsottuna kaikki 
uudistukset ovat tähän saakka etupäässä 
keskittäneet valtionhallintoa entistäkin 
tiukemmin keskushallinnon ohjaukseen. 
Nykytilanne tuo väistämättä mieleen 
vanhan arvoituksen rahapajasta: Helsin-
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Savon ja savolaisten hallinta-alueen 
ulkopuolelta maakuntaa ja sen ihmisiä 

seuratessa on vähitellen syntynyt ymmär-
rys, miksi toisheimoisen on vaikea tajuta 
savon murretta ja erityisesti samaistua sen 
ääntämiseen savolaisten kanssa. Samalla 
on valjennut syy siihen, miksi savolaiset 
eivät itse osaa kirjoittaa murrettaan niin, 
että ulkopuolinen saisi siitä riittävän tuen 
oikeaan savonomaiseen ääntämiseen.

Yksinkertainen vastaus on, että savolai-
nen on liian lähellä - sanalla sanoen kes-
kellä – omaa murrettaan. - Heti samaan 
syssyyn on syytä lisätä, että luulen itsellä-
ni olevan saman virheen laatokankarjalai-
sen synnyinmurteeni kanssa, jota käyttäen 
elin kuusi ensimmäistä elinvuotta, yhden 
lisää Suursuomen aikaan ja vanhempieni 
kodissa vielä pitkälle kolmatta ikävuosi-
kymmentä, silloin kuitenkin jo savolaisten 
seassa. En siis näe perusteita suutahtaa 
edellä väittämäni valaistumisen vuoksi, 
mutta luulen, että joitakin se saattaa jäädä 
jurppimaan.  

Puhtaimmillaan  väitteeni koskee niitä, 

Muljauksen ääntö  
ja kirjoittaminen

jotka ovat koko ikänsä asuneet maakun-
nassa ja omiensa parissa. Osaamattomuus 
– vai onko oikeammin sanoa ajattelemat-
tomuus -  pitää kuitenkin sisällään laajem-
man joukon, johon sisältyy paljon niitä, 
jotka ovat opintojen tai asemansa vuoksi 
muuttaneet pois maakunnasta tai viettä-
neet sen ulkopuolella paljon aikaa.

Savolainen  
siirtää vastuun kuulijalle

Syntysavolaiselle kaikki se, mitä tähän 
asti olen kirjoittanut, ei ole mikään ongel-
ma. Tunnettua esimerkkiä lainaten tilanne 
on sama kuin entisaikojen suurhiihtäjä 
Kalle Tuppuraiselle, joka kielitaidotto-
mana Ruotsissa hiihtäessään totesi, ettei 
hänelle tuottanut mitään vaikeuksia tulla 
maassa toimeen, ”mutta kyllä niillen näät-
ti tuottavan”. 

- Ongelma on siis lähellä sitä vieras-
heimoisten naljailevaa väitettä, että kun 
savolainen avaa suunsa, vastuu siirtyy 
kuulijalle.

Savo on puhe- ei kirjoituskieli
Olen muutaman kerran aikaisemmin 

todennut, että yksi peruste – ehkä eniten 
vaikuttava – on asenne että ei niihen tar-
vihe’ osatakkaa. Ilmeisesti toisheimoisten 
”murteinen” savo päinvastoin huvittaa 
tosisavolaista. Se, että ei itse osata kir-
jaintaa omaa murretta oikean ääntämisen 
mukaan, on toisarvoista, koska syntysavo-
lainen kykenee virheettömään ääntöön, 
olipa edessä vaikka kirjakielinen teksti.

 Yllä olevaan lausahdukseen osaamisen 
tarpeettomuudesta voidaan siis vastapai-
noksi liittää maakunnan ihmisten osalta 
toteamus osataam myö huastook kirjot-
tamatakkii. - Tätä näkemystä tukee erään 
nyt jo edesmenneen Murretorin synty-
savolaisen juontajaveljen tokaisu: Savvoo 
ei pitäjs ensinkääk kirjottoo, sitä pitäjs 
vuam puhuva!

Kautta vuosien pysynyt peruserimieli 
seuraveljieni ja -siskojeni kanssa on kul-
minoitunut muljausta ilmaisevan j-kirjai-
men paikkaan. 

Murteen guru Unto Eskelinen osoitti 
omalle kannalleni ymmärtämystä (esim. 
susj p.o. sujs), hyväksyen jopa esittämäni 
sanansisäisen muljauksen (esim. suotu-
jsa), kun hän julkaisi arvostelun kirjases-
tani Savon murteen UAPINE. Alun perin 
kirjassa ilmaistu kirjaintaminen perustui 
Kotuksen murretutkijan, FM  Jaakko Yli-
Paavolan kanssa käytyyn keskusteluun, 
jossa hän ehdotti ehdottamani muljauksen 
merkinnän korjausta muodosta suisj yk-
sinkertaisesti j-kirjaimen siirroksi ennen 
viimeisen s-kirjaimen eteen, jolloin sana 
muljahtaa automaattisesti.

Myös Pirjo Mielikäinen hyväksyi 
kannan yliopistollisessa tutkimuksessaan 
ääntämisen mukaiseksi kirjaintamiseksi. 
Yleinen hyväksyntä tuntuu silti edelleen 
uivan savolaisen nielussa kuin ahven pyrs-
tö edellä.   

                                     Esko Nieminen
Espoon Olarissa 

Avaruuvvessa
Saanan rappusilta etin Otavan.
Tervakoossikaks 
ukki sitä sano.
Siitä seoroon suoroo linjoo
Pohjantähteen.
Linnunrattoo juoksen 
Ajumiehen kantapäelle.
Tiällä minä muan matonen
ja Koerantähti taevaalla
valovuosiin piästä
vilikutellaan.

Raili Pursiainen

gissä hakataan, tänne lastut lentelee.
Palauttaako nykyinen Juha Sipilän 

kolmen puolueen hallitus lapsenuskon  
meille maakuntien laajemmasta itsehallin 
nosta unelmoinneille?

Toiveet ovat suuret, mutta elämän 
realiteetit taitavat tälläkin kertaa vah-
vemmat. Jos ja kun on oikein luettu ja 
kuultu, maakuntien itsehallinto toteute-
taan valtion keskushallinnon tarkassa 
valvonnassa niin, että savolaiset eivät 
pääse sooloilemaan tai hämäläiset hidas-
telemaan. Ensi vaiheessa maakunnat 

tuskin saavat myöskään itsenäistä vero-
tusoikeutta, joten kaikki suuret rahavir-
rat kulkevat keskushallinnon kautta.

Huolta on herättänyt jo etukäteen, ettei 
maakuntauudistuksen yhteydessä puhuta 
juurikaan mitään kulttuurin rahoitukses-
ta. Pyhällä hengellä on toki taivaallinen 
voima, mutta ei maakuntien kaikkinaista 
hengenelämää voi toki ylläpitää saati 
vahvistaa pelkällä vapaaehtoisella työllä.

Seppo Kononen,
Savon Kielen Seuran puheenjohtaja

Pohjalaista 
 huumoria 

Sulukon Keijo makas  keskus-
sairaalas ja viereises sängys sattuu 
olemahan hautausurakoitsija Hirvi-
lammi. Tohtori tuli kierrolle ja kyseli 
Keijon vointia.

-Kyllähän se siinä, mutta aina kun 
yskäsen niin tua Hirvilammi kattoo 
niin kummasti!

                 ○ ○ ○  
Kainaston mummaa vietihin van-

has  keskussairaalas hissillä röntge-
niin. Kun natiseva hissi pysähtyy, 
kysyy mumma helepottuneena: Jo-
kos se kuva ny tuli?

                 ○ ○ ○
Tavallinen este ryypyn ottami-

seen:
-Emmä voi ottaa ku mulla on auto.
Liikennöitsijä A K Sarpo vastas 

tähän:
-Kyllä mä ainakin voin, vaikka 

mullon 75 autua.

(Ykköset; ilmoituslehti) 
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Savolaispoliitikot ja 
karjalaiset naapurit  kohtaavat

Kolome kovvoo naesta Kuopion murretorilla 20.-22.7.

Tuhanteen kertaan kerrottu vakiovitsi 
kertoo kuopiolaisesta  taksimiehestä, 

jolta  kyseltiin kyytiä kaupungin kovim-
man naisen luokse. 

Palveluammattilainen pyöräytti  kyse-
lijän Asemakadun päähän,   jossa  Minna 
Canth istuu  pronssin valettuna  nimik-
kopuistossaan, tähyillen tiukasti Puijolle.  
Tässä on  Kuopion kovin nainen!

Kaupungin historiassa tunnetaan  useita  
”kovia” eli tarmokkaita ja  aikaansaapia 
naisihmisiä  moneltakin  elämän alueelta.  

Eikä tarvitse vain patsasta ihailla vaan 
heidän ajatuksiaan  on  tilaisuus kuulos-
tella  Savon kielen seuran   murretorin  
avajaisissa  torstaina 20.7. Kuopion kaup-
patorilla.        

Suomi100 –juhlavuoden innoittama 
seuran naiskolmikko  tuo  entistä kotikau-

punkiaan  katsastamaan  omalla ajallaan 
kansallisuusaatetta,  koulutusta, sivistys-
tä, sukupuolten tasa-arvoa ja taloudellista 
yrittäjyyttä   edistänyttä kolome kovvoo 
naista. 

 He ovat  kulttuurivaikuttaja Elisabet 
Stenius-Aarneenkallio  (1847-1924),  
kirjailija  Minna Canth  (1844-1897)   
ja kalakukkomestari  Hanna Partanen  
(1891-1969).   

 1800-luvun henkisesti vireässä ilmapii-
rissä Kuopiossa vaikuttanut  ”naisintelli-
genssia”   teki  radikaaleja ehdotuksia  jopa 
naisten äänioikeudesta.  Elisabet Stenius  
kaupungin sivistyneistön  kärkihahmona 
oli  monissa hankkeissa  aktiivinen alul-
lepanija ja eteenpäin viejä.  Yhteiskunnal-
lisen toiminnan ohessa hän  ehti kasvattaa  
kuusi ottolasta. 

 Kauppias Minna Canth  oli  mielipide-
vaikuttaja  ja ärsyttäjä   jos kuka -   julk-
kis   kuten hänestä nykyisin  sanottaisiin.   
Edelleen  hänen  kynänsä jälki vaikuttaa   
suomalaisessa kirjallisuudessa ja tasa-ar-
vo-keskustelussa.    

 1920-luvulla nykyisessä Saaristokau-
pungissa  leipomisen  aloittanut Hanna 
Partanen teki  maanmainioita,  ulkomaita 
myöten tunnettuja kalakukkoja.   Pitkän  
yrittäjäuransa aikana  hän tuli  luoneeksi   
Kuopion kaupungille  sen ylivoimaisesti  
parhaan merkkituotteen. 

 Kolomeen kovvaan  käsikirjoituksen   
on  tehnyt Tuula Ollila  ja hänen kanssaan  
toiset kaksi  rooleissa ovat   Auli Pouti-
ainen ja Raili Pursiainen.   Murretorin   
avajaisissa  torstaina   20.7  soittelevat  
Kuopion Pelimannit  ja heidän musisointi-
aan kuullaan myös muina päivinä.   

Satavuotiasta Suomea on rakennettu 
savon murteella myös arvokkaimmassa 
ympäristössä eli eduskunnassa.  Hyvillä 
puhheilla savolaisedustajat ovat saaneet 
vietyä ehdotuksia läpi tai ainakin hausku-
tettua kuulijoita.

Perjantaina 21.7. kuullaan juttuja it-
senäisyyden varhaisvuosien värikkäistä 
savolaishahmoista kuten Ville Vainios-
ta   Karttulasta, Jahvetti Kilpeläisestä 
Leppävirralta ja Heikki Kääriäisestä 

Ylä-Savosta.  Sotien jälkeisiltä vuosilta 
muistetaan varkautelainen Hugo Man-
ninen, jonka takkiin sovittautuu näytteli-
jänä tunnettu Kari Turunen. Nykyisestä 
eduskunnasta erottuvat savolaisella puhe-
tavalla  Seppo Kääriäinen, Pentti Oino-
nen ja Hannakaisa Heikkinen, viimeksi 
mainittu on valittu  jopa murremestariksi. 
Kaikki kolme ovat lupautuneet tulemaan 
murretorille omana ihtenään kuten myös 
mainiona savon puhujana muistettu ex-
kansanedustaja Jorma Kukkonen.  

Murretorilla myös pagistaan 
Lauantaina 22. heinäkuuta murretorin  

kieli vaihtuu karjalaksi,  jota  Pohjois-Sa-
vossa on puhuttu ja  kuunneltu  seitsemän 
vuosikymmentä.  Hermannin teatteri Kart-
tulan Syväniemeltä tuo lavalle näytelmän 
Käspaikka, joka kertoo siirtoväen sopeu-
tumisesta savolaiseen ympäristöön.  Kar-
jalankielisten laulujen esittäjinä vaihtelee  
laulajia,  ja  murrerunoja lausuu Annikki 
Heiskanen.   Ohjelman juontavat  kielen 
osaajat   Anneli Lujanen ja Pirjo Stran-
den.          

Savon kielen seuran  murretori  pide-
tään  20.-22.7.  Kuopion kauppatorilla jo  
19. kertaa. Kaupungintalon edessä oleval-
la lavalla tarjolla yleisön  vapaasti nautit-
tavaa ohjelmaa  klo 12-13.30. Juontajina 
murretta  huastavat   Seppo Kononen ja   
Veikko Huuskonen, jälkimmäinen  pa-
remmin tunnettu  
taiteilijanimeltä 
Aapeli  Rum-
mukainen.      

Teksti: Eila 
Ollikainen

Aapeli Rummu-
kainen säestää 
juontoaan kita-
ralla, Kononen 
viulullaan. 

Kolome kovvoo naista nousee tänä kesänä murretorin estradille. Naesten iän siis kuu- 
luu kuten ennennii, kun kuvan  Iisalamen Ieva on kahvittanut ja hauskuuttanut ylleesöö.

Minna Canth ja Elisabet Stenius-
Aarneenkallio yhtteiskuvassa ja vierellä 
kalakukkovaikuttaja Hanna Partanen.
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Lapinlahden Kiukonmäessä on varsi-
nainen murrepesä. Savolaista mur-

retta puhtaimmillaan. Kun muualla mur-
teet ovat häviämässä, niin ”Syönmualla” 
murteet ovat säilyneet. Samalta alueelta 
kerättiin Savolaisen osakunnan aloitteesta 
v. 1932 sananlaskuja ja sanontoja. Erityi-
sesti Samuli Kainulainen kunnostautui 
keräämällä yli 2000 sananlaskua. Samaan 
keräykseen Martti Laakso myös keräsi 
yli 2000 nimikettä. 

Martin keräysalue oli Iisalmen, Sonka-
järven ja Lapinlahden kuntien raja-alue. 
Samuli palkittiin kolmanneksi parhaana 
kerääjänä. 

Keräyksen tuloksista tietokoneella on 
valittu satamäärin sanontoja lehmästä 
ja hevosesta. Nämä laitetaan Pohjois-
Ollikkalan tulevaan kyläkirjaan. 

Myös kansanmusiikki on kukoistanut 
samalla alueella. Mestaripelimanni Kale-
vi Kainulainen on soittanut vuosikymme-
niä haitaria Pällikkään Pelimanneissa – ja 
kuuluu 65 kansanpelimannin joukkoon. Ei 
ihme, että pelimannien asuinalueen yksi 
tie Pällikkäällä nimettiin Pelimannitieksi.

Varsinaisesta Kiukonmäen, ”Haaskan-
mäen (yleiskielellä: hauska) pesästä” mur-
teella puhumisen Suomen mestaruuden 
ovat voittaneet ”Lutjunperän Amalia” eli 
Anneli Valta-Lisitsin v. 2001 ja Maija-
Liisa Korhonen v. 2007. Lisäksi samalta 
kylältä kotoisin oleva, äsken tuonilmai-
siin muuttanut Matti Korhonen valittiin 
Savon murremestariksi vuonna 2014. 
Naapurikylältä eli Pällikkäältä Kalevi Pu-
ronheimo oli myös saanut Savon murre-
mestarin arvon. Lapinlahden Martikkalas-
ta oli kotoisin murremestari Irja Turunen 
– ja naapurikylästä Pörsänmäestä Mar-
jatta Miettinen, joka on näytellyt Juhani 
Ahon Venny-puolisoa.

Maekki ja Annelj pistivät hynttyyt yh-
teen ja tekivät tolokun sivut nuamakirjaan. 
Siitä alako Tolokun Tyttöjen kysyntä kas-
vaa. Kun heitä usein on säestänyt rempseä 
kansanmusiikkiyhtye Mahottomat – nau-
runremakka on valmis. Taustalla usein 
ovat soittaneet Pällikkään Pelimannit. 

Jos tanssijalkaa on vipattanut, niin Tai-
vaanrannan Haalarit tai Late Duo on an-
tanut tahtia tansseille. Esimerkiksi Folk-
landia-risteilyllä porukka lauloi Jaakko 
Tepon Onnenkerjäläisistä Onnelliseen 
Augustiin. Ohjelma sopii kaikkialle pait-
si kastajaisiin ja hautajaisiin. ”Ee parraeta 
pitoja iliman hupija!” Heenäahon näätel-
mäpiirin matkassa piäsöö savolaeseen sie-
lunmaesemaan: ”Mitenkä se minuva niin 
makkeesti nukutti, vaekken muistanna ies 
ottoo unjliäkettä?”

Lutjunperän Amalia - karjankutsu-
huudon Suomen Mestari - tulloo sissään 

huutaen karjakutsuhuutoa. Siitä alakaa 
ukon moettiminen ja se, miten tympeetä 
suattaa elämä olla. Valopilikkuna nuoret 
kirvesmiespoejat. Kun ukko on tullunna 
tarpeeks moetittua, lopussa Siantappulaa-
lu herisyttää kyyneleet silimään pelkästä 
ilosta. 

Aetoo savvoo mahantääveltä
Murremestareita Lapinlahdelta Joskus ”Silikoniakka” (Maikki) tulla 

tupsahtaa sisälle iliman ennakkovarotus-
ta. EU-tupatirektiivitarkastus kertoo mitä 
ihmeellisimpiä tirektiivejä ne on Rysse-
lissä rustanneet mualaesimmeesten piän 
menoks.

Toisessa kohtauksessa pahankurinen 
akka ripittää ukkosa, kun miesrukka sat-
tuu tuomaan kaapasta viäränmerkkistä 
makkaroo. Entä sitten kun vanaha avio-
pari huomoo liittosa viilentynneen? Sketsi 
näyttää, miten asia korjataan. ”Mitenkä 
hyvä on muata jutkottoo nahkasten välissä 
ja olla vuan surkeena. Mutta jo alakaa olo 
kohentua, kun tarjolla on miesystävä.” 

Tässä männäviikolla Tolokun Tytöt 
esiintyivät jopa televisiossa.

Leo Puurunen
 

Anneli Valta-Lisitsin lypsäen murremes-
tariksi. Ja kulkeepa tytär Petrakin äitinsä 
polkuja sieltä Lutjunperältä.

Maija-Liisa Korhonen taitaa kielen ja 
murteen tehokkaan ääntämisen.

Kuopiolaistuneen Irja Turusenkin juuret 
ovat Lapinlahdella.

Marjatta Miettisen lumosi  
hymyllään ja murteellaan.

Kalevi Puronheimo on  
Pälikkään miehiä.

Matti Korhonen tuuletti  
murremestaruutta v.  2014.
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Kansankuvauksen kenttä suomalaises-
sa kirjallisuudessa oli lähes rannaton 

1930-1940 luvuilla. Maaseudun ihmisten 
elämän kuvaus säilyi vielä pitkään proo-
saa hallitsevana, joskaan ei ainoana aihe-
piirinä. Sen keskeisyyden ymmärtää, kun 
tietää, että agraarinen elämänmuoto pysyi 
toisen maailmansodan loppuun asti.

Kirjailijat liikkuivat siinä miljöössä ja 
kirjoittivat asioista, jotka luonnostaan oli-
vat tuttuja. Ne kiinnostivat myös äskettäin 
maaseudun piiristä irronneelle suomen-
kieliselle sivistyneistölle, sanoo professori 
Kai Laitinen teoksessaan ”Suomalaisen 
kirjallisuuden historia” (Otava 1980). 

Mutta poikkeuksia ja vastareaktioita ei 
myöskään puuttunut. Ne keskittyivät tie-
toisesti kaupunkielämän ja uudenlaisen 
ihmistyypin kuvaukseen. Silti on merkille 
pantava proosan suurimmat saavutukset 
- Lehtosen, Kiannon, Sillanpään, Kilven 
ja Haanpään teokset. Kauttaaltaan ne si-
joittuvat maaseutuympäristöön, jossa elä-
mä on rikas ja antelias, totesi Laitinen. 

Vielä 1950-1960 vuosina oli tapana 
vierailulle saapuessa mieluummin tuoda 
taloon lahjakirja, kuin kukkia. Näin kan-
sankuvauksen kenttään karttui lukuisia 
kirjailijoita monilta vuosikymmeniltä.

Omana aikanaan kirjailijat olivatkin 
tuotteliaita. He olivat tunnettuja ja teok-
set luettuja: esimerkiksi Kalle Kajander 
(1862-1928), Väinö Kataja (1867-1914), 
Juho Koskimaa (1891-1926). Kansan pa-
rissa, mutta enemmän pikkukaupungissa 
kuin maalla liikkui myös Hj. Nortamo 
(1860-1931). Hän kehitteli Rauman mur-
teella laadituista humoristisista kertomuk-
sista, ’jaarituksista’, oman taidelajinsa. 
Esikoisteoksen nimessä mainittu toverus-
kolmikko ”Mnää ja Tasala Vilkk ja Hakkri 

Rauman murre ja  
Nortamon ’juaritukset’

Iiro” (1906) seikkailee monissa muissakin 
Nortamon juttukokoelmissa ja onnistu-
neimmassa laajahkossa teoksessa ”Rojo-
hoppe viimn reis” (1921). 

HJ. Nortamon Raumlaissi jaarituksi 
”Meripurakoj ja Maamyyri” on WSOY:n 
julkaisu Porvoon kirjapainossa 1925: ”Ol 
lauande aamu syysmarkknatte edelisell 
viikoll. Ei se oll viimis lauanda eik stää 
edellisenäkkä, muttko siit o jo herra mond 
vuatt aikka, niingo siitäkki ymmärrätt, 
ett Korpplaiste handesman, gon gans ol 
sähisemäs suuren doriväe joukos, kaup-
pas Vuatla Lasola isänällk kolmkkymend 
ja viis penni naulast voit, vaikkei Lasola 
enemppä pyytänykkän go nelikymend 
penni.

-No, Lasola, tydyttäkk kolmengym-
mentte viittem bennihi, taikk jätetäng 
koko kaupp? Korpplaiste handelsman vii-
me sanos ja kääns ittens pualimittem bois-
päi, niingo hän olis lähtö uhann. - En dyd, 
vaikk talo menis.»

Aune Räsänen, Vehmersalmi

Savon kielen seuralle 1990-luku oli 
muistolaattojen pystyttämisen aikaa. 

Kun Kuopion yliopistoon Snellmanian 
erään aulan seinään oli 8.6.1991 saatu 
kiinnitetyksi Lauri Kettusen muisto-
laatta ja samanlainen kiveen kiinnitetyk-
si Laurin päivänä 10.8.1991 myös hänen 
entisen kotitilansa Joroisten Koskenhovin 
pihamaalla, tuumaili seuran puheenjohta-
ja Osmo Hänninen, että paikallaan olisi 
myös muistolaatan pystyttäminen sinne, 
missä Kettunen niin monina vuosina oli 
savolaisten maahanmuuttajien puhumaa 
kieltä tutkinut. Niin sai virolainen kuvan-
veistäjä Aulin Rimm tehdä Kettuselle 
vielä kolmannenkin laatan. Sen sijainti-
paikaksi valikoitui sittemmin iso kivi Jo-
holavägenin varrella Mattilan rinteessä 
Värmlannin Östmarkissa. Sitä laattaa lähti 
Savosta heinäkuussa 1997 autolastillinen 
väkeä paljastamaan ja samalla metsäsuo-
malaisten muinaisia asuinpaikkoja katsas-
tamaan.

Lähtö tapahtui torstaina 10.7.1997 en-
nen puoltapäivää, ja lisää lähtijöitä otettiin 

Kettusen muistolaattaa  
paljastamassa Värmlannissa

Rautalammilta — totta kai sieltä, Rauta-
lammin emäpitäjästähän länteen lähtijöitä 
oli muinoinkin niin paljon ollut. Kun oli 
istuttu pitkät tovit autossa  Turkuun asti, 
päästiin Turusta Tukholmaan loikoile-
maan laivan hytissä ja mietiskelemään, 
millaista mahtoi olla 1600-luvulla ”meh-
täsavolaisten” reissuaminen uusille asuin-
sijoille. Tuskin niin lystiä kuin meillä oli 
20 vuotta sitten. 

Bussimatka seuraavana päivänä 11.7. 
Tukholmasta Östmarkin Mattilaan ei tun-
tunut enää niin yksitoikkoiselta kuin ko-
timaassa köröttely, sitä väliä kun ei ollut 
tullut kovin usein kuljetuksi. Kurt Eiden 
isännöimään Mattilan lomakylään majoi-
tuttiin, ja jo samana iltana oltiin Norjan 
puolella Finnetunetin ulkoilmamuseossa 
Grue Finskogissa katsomassa perinteistä 
näytelmää. Päivällä oli näet avattu Svul-
lryassa kolmipäiväinen Finnskogdagene-
tapahtuma, jonka aikana Republikken 
Finnskogen sai virallisesti juhlia itsenäi-
syyttään. Sen kunniaksi Risto Tahvanai-
nen lausui Grue Finnskogan kirkolla rauta-

Hjalmar 
Nortamo tal-
lentui myös 
postimerk-
kiin v. 1960.

Muistelus 20 vuoden takaisesta matkasta

 ...Rikenbergetin savutupa.

11.7.1997 Grue Finnskogan kirkko ja....
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lampilaisten tervehdyksen. Mullikkalassa 
Røgden-järven rannalla nautittiin iltasta 
ja käytiin tutkimassa metsäsuomalaisten 
muistomerkkiä (Finn bautaen), jotta löy-
tyisikö oman suvun nimeä 431 sukunimen 
joukosta.

Seuraava päivä eli lauantai 12. heinä-
kuuta oli tapahtumia täynnä. Kierreltiin 
katselemassa metsäsuomalaisten perinne-
kohteita, joista tulkoon tässä mainituiksi 
hyvin hoidetut Rikenbergetin savupirtti ja 
Puralan talo sekä Gottlundin muistomerk-
ki Södra Finnskogassa. Puralassa saatiin 
maistella muttia (tai mottia), tuota perin-
ne-evästä, joka on alkuaan ollut metsäsa-
vottalaisten sapuskaa. Siihen ei ole paljon 
aineita tarvittu: jauhoja, vettä ja suolattua 
läskiä. Niistä se on hakkuutyömaalla mel-
ko vähällä vaivalla ja nopeasti puunkaata-
jan gourmet syntynyt. Aika arkaillen me 
kolesterolilla pelotellut kuumaa siansiivua 
napostelimme. 

Iltapäivällä tapahtui sitten se, minkä ta-
kia matkaan oli lähdetty: Kettusen muis-
tolaatta paljastettiin Mattilan rinneniityn 
kupeessa Juholaan menevän tien varrel-
la. Paljastuspuheen piti Osmo Hänninen, 
ja hänen lisäkseen puhuivat myös Einar 
Larsson, Juha Kettunen ja Olavi Saare-
lainen. Myös Anita Vannevik esiintyi, ja 
Gunn-Britt Gerhardsson lauloi heleästi. 
Tapahtumaa voisi luonnehtia  koruttomak-
si. 

Alkuaan oli ollut tarkoitus, että muis-
tolaatta olisi sijoitettu Juholaan, Kettusen 
monien matkojen tukikohtaan. Jostain 
syystä Juholan omistajat eivät olleet ha-
lunneet laattaa maillensa, ja niinpä Kurt 
Eide oli osoittanut sille paikan, minkä 
ohi Kettunen oli monet kerrat kulkenut. 
Laatassa oleva sitaatti on peräisin Gustav 
Pålssonin haastattelusta, jonka Julius Mä-
giste on tehnyt jollakin keräysmatkallaan 
1947–51. Lainaus on alkuosa virkkeestä 
Se käv teälä monta kertoa Kettuinen ja 
myö kävimön sen kylän tonttoa kahtomas-
sa, jossa ne suomalaiset on asuna, vanhat 
suomalaiset, joka teälä on ollu ennen. 
Olin sanat napannut Julius Mägisten kir-
jasta Vermlannin sammuvaa savoa, kun 
Hännisen Osmo oli antanut aprikoitavak-
si, minkälainen teksti laattaan pantaisiin.

Ohjelmaamme kuului muistolaatan pal-
jastamisen jälkeen myös osallistuminen 
symposiumiin Röjdåforsin koululla. Nyt 
esitelmät olivat ruotsinkielisiä, jotta pai-
kalliset olisivat ymmärtäneet kuulemansa. 
En tiedä muista, mutta yksi pidetyistä, vai-
moni Annelin pitämä Det forna svedjefol-
kets kultur, on tallessa.

Iltaa vietettiin Svullryassa Finnetune-
tin museolla. Sattui olemaan Rautalam-
min kunnanjohtajan Olavi Saarelaisen 58. 
syntymäpäivä. Niinpä seurueen kekseliäät 
naiset olivat tehneet ketokukista seppe-

leen, jolla he koristivat syntymäpäiväsan-
karin pään. Onnen kyyhkyjä lennätettiin 
laulamalla ja kaikkea hyvää toivoteltiin. 
Siinä ruohoisella rinteellä kukkaseppel-
päistä Saarelaista katsellessa jostain kum-
masta pulpahti mieleen P. Mustapään 
runon säkeitä Lindbladista — niitä joita 
satuin muistamaan. Oli auvoisa tunnelma 
niin kuin runossa: 

 Oi aamua! Lindbladin terttu 
 on aivan suloinen.
 Ei kertoa voi kieli,
 miten hyvä on Lindbladin mieli:
 hän kulkee laulaen
 yli pehmeän ruohomaton.
 Oi onni kuvaamaton!
 Oi aamua sunnuntain!  

 
 (P. Mustapää, Elämän kauneus)

Mutta silloin oli lauantai-ilta, ja kohta 
jo oli Ruotsin radion suomenkielinen toi-
mittaja jututtamassa seurueemme jäseniä 
ja tallentamassa näiden lohkomia vitsejä 
myöhempää käyttöä varten ulkosuoma-
laisten huviksi. 

Sunnuntaina 13.7. vietettiin pääjuhlaa 
Finnetunetin museolla ja leppoisaa oli 
kauniissa kesäsäässä. Jonkin verran kyllä 

säälitti suomalaismetsien tasavallan elin-
ikäisen presidentin, kirjailija Åsta Holt-
hin ”riepottelu”, hän oli sentään jo yli 
93-vuotias (kuoli 16.3.1999), eikä jalalla 
koreasti paneminen enää kovin vetreästi 
käynyt. Tehtiin myös retket Torsbyn Finn-
kulturcentrumiin ja Östmarkin kirkolle, 
missä käytiin Kaisa Vilhuisen haudalla. 
Jossain välissä opastin seurueemme ”Tu-
run tytöt” Kaisa Vilhuisen mökin jäännös-
ten paikalle, ja pistäydyttiin myös Juholan 
pihapiirissä.

Maanantaina 14.7. me savolaiset ja 
muut matkalaiset teimme sitten kotimat-

Kieli-
seuralaiset 
13.7.1997 
Finnkulturcen-
trumin rappu-
silla. Oikealla 
edessä seuran 
pj. Osmo 
Hänninen ja 
sihteeri Eila 
Ollikainen.

Osmo Hänninen paljastaa 
muistolaatan ja puhuu. Alapuo-
lella kuva laatasta.

Kirjailija 
Åsta 
Holthin 
oli jo yli 
93-vuotias, 
nyt edes-
mennyt.
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Yhdeksänkymmentä kesää nähnyt leski-
rouva Aune katselee syrjäkylän mök-

kinsä ikkunasta hiljaiselle kylänraitille. En-
tinen vilkas maantie on talvisin hiljentynyt 
melkein käyttämättömäksi, pari kertaa päi-
vässä koulukkaiden kuljetus ja postiauton 
pyörät kuluttavat tienpintaa. 

– Kohtapuoleen pitäs postiaaton kulukee 
ohi, ellei se sitten kohalle pysähy, miettii 
leskirouva ja muistelee miten oli ennen: – 
Toista se oli sillon miehen elläissä. Usseem-
man kerran kylän jakaja kävi huiloomassa 
meijän tuvassa. Suatonhan minä sille kahvit 
tirrauttoo, ellei sattuna olemaan suurempia 
kiireitä.

Aune havahtuu postin jakeluauton tu-
loon. Ilokseen hän huomaa sen pysähtyvän 
tien varressa olevan postilaatikon kohdalle. 
– Näkkyy joku muistaneen meikäläistäk-
kii. Vai lie tippauttanna lootaan niitä postin 
omia mainoksia. 

Leskirouva työntää jalkansa huopatos-
suihin, vetää törmyytakin lämmikkeeksi 
ja lähtee tutkimaan postilaatikon sisältöä. 
Sieltä löytyy ohutpaperinen postikortin ko-
koinen lappu. Aune tavailee lappua: 

– Suapumusilomutus! Teille on tullu… 
Riistaherkku! En minä oo mittää herkkuja 
tilanna. Kuka kumma… Ei kai tyttö oo vua 
löytännä Helsingista jottain äitille sopivoo 
suuhunpantavoo. Se se on suatava noppeesti 
postista turvaan, suattaa vaikka muuten pil-
laantua. 

Tuvan lämmössä Aune lukee uudemman 
kerran saapumisilmoitusta. Päässä pyörii 
karusellin tavoin sana: riistaherkku. Hän 
näppäilee hetken kännykkäänsä: 

– Päivee. Sitä minä vuan soittelen, se kun 
posti tippautti lapun, että mitteehän joku on 
lähettännä minulle? 

– Valitettavasti emme voi puhelimessa 
kertoa lähetyksestä mitään. 

– Niin ettäkö minun on ite tultava kahto-
maan mittee ne oovat lähettännä.  Se minua 
mietityttää jos vaikka pillaantuu? 

– En usko, että pilaantuu. Kun tulette 

Riistaherkkua hakemaan, niin ottakaa kuvallinen henkilö-
todistus mukaan. Se tarvitaan jotta voimme 
luovuttaa lähetyksen teille.

Leskirouva on ymmällään. Posti on rei-
lun parinkymmenen kilometrin päässä 
kirkolla siirretty kaupan tiloihin. – Mittee 
täätistä ne meinoovat, tutut myyjät. Mitee 
jos pistän sukset jalakaan ja hilipasen jiä-
tä pitkin kahtomassa! Toisaalta suattaahan 
paketti olla niin iso, että ei reppuun mahu. 
Mitenkä minä sen sitten kottiin rahtoon.

Aune soittelee kaupungissa asuvalle po-
jalleen ehtisikö hän antamaan kyytiä. Kovin 
on lapsella kiireitä. Huomenna iltapäiväl-
lä vasta ehtisi käyttämään äitiään kylällä.  
– Taitaa olla viisainta tällääntyä uamulla 
koulukkaihen kyytiin. 

Herkut pyörivät Aunen mielessä. On-
neksi uni tulee ilman pillereitä. Aamulla 
leskirouva on hyvissä ajoin odottamassa 
koululaiskuljetusta. Onneksi talvella on 
tämä mahdollisuus päästä kauppojen hylly-
jä katsomaan. Aune vilkaisee ympärilleen. 
Muutama koululainen ja jokunen rollaatto-
rikuski. – Onneksi minä en ole vielä tuota 
pystyssäpitovehettä tarvinna! Otan sen sit-
ten kun tulen vanhaksi. 

Koululaiskuljetuksessa Aune pääsee ison 
tien varteen. Hän maksaa kyydin kymme-
nen euron setelillä ja saa takaisin vitosen ja 
muutaman kolikon. Ei Aunen tarvitse yksin 
jäädä odottelemaan seuraavaa linja-autoa. 
Rollaattoriväki näkyy matkustavan samaan 
suuntaan, kirkonkylälle. Mukavahan sitä on 
tuttujen kanssa kuulumisia vaihtaa ja pian 
auto pysähtyy noukkien seniorit kyytiinsä. 
Aune maksaa kyytinsä vaihdossa saaneel-
laan vitosella, ja pistää kuskin vaihdossa 
antamat kolikot kukkaroonsa. 

Matka sujuu mukavasti tuttujen kanssa 
turistessa eikä aikaakaan kun kirkonkylän 
kaupat alkavat vilahdella auton ajaessa ky-
län raittia pitkin. – Nyt ensimmäiseksi kat-
somaan mittee herkkuja ne oovat minulle 
laittanna? 

– Tässä tämä lappu on ja ossoisitko kah-
too passista, että oonko se minä joka tässä 
seisoo? Ilmoittaa Aune tutulle kaupan myy-
jälle joka hoitaa postin virkamiehen virkaa.    

– Niin että mitteehän riistaherkkua mi-
nulle on tulossa. 

– Ootahan vähän minä vilikasen! Ei näy-
tä olevan pakettia. Tiällä on postikortti!

– Täätistäkö minun piti tulla hakemaan se 
tiältä asti? Eikö se postinkantaja ois osanna 
puottoo korttia minun luatikkoon?

– Oishan se osanna, hyvinnii. Mutta 
kun tämä kortti on lähetetty matkaan ilman 
postimaksua. Sinun pitäs maksoo posti- ja 
lunastusmaksu. Tekköö neljä euroo ja kaks-
kymmentä senttiä. Mahatko lunastoo vai 
palloautettaanko lähettäjälle?

– Elähän hättäile, minä katon mikä avvii-
si se tuo mahtaa olla. Voi täätinen sitä esi-
koista! Lähettää kutun syntymäpäivilleen. 
Eikä tuo syöttiläs ole ruaskinna laittoo pos-
timerkkiä kortin nurkkaan. Kyllä minä sil-
le vielä kirkonmenot laitan. Puhelin alakaa 
laaloo  kunhan tästä kottiin piäsen. Mutta 
sano sinä viisaampana mittee varten tässä 
lukkoo riistaherkku?

– Etkö sinä tiijä, että meijän kaupan nimi 
on Riistaherkku. Sen takia se siinä luki jotta 
postinhakijat ossoo tulla oikeeseen osoittee-
seen.

Keijo Karhunen, 
Kuopio

kan, jonka suunta ja laatu oli aivan toi-
senlainen kuin satoja vuosia sitten met-
säkansan vaellus. Östmarkissa käytiin 
jättämässä kukkashyvästit Kaisa Vilhui-
sen ja Juholan sisarusten haudoilla. Ennen 
asettautumista Silja Festivalin kyytiin, 
käväistiin myös pääkonsuli Anja-Riitta 
Ketokosken kesäasunnolla Bjurbäckenis-
sä. Siellä ei tarjottu muttia, mutta muuten 
oltiin vieraanvaraisia ja ystävällisiä.

Joskus bussissa matkatessakin voi sat-
tua tapahtumia, jotka jäävät erityisesti 
mieleen. Sellainen oli professori Seppo 
Suhosen välittämä uutinen akateemikko 
Pertti Virtarannan, suomalaismetsissä 
kävijän ja tutkijan, 9.7. tapahtuneesta kuo-
lemasta. En ole merkinnyt muistiin, millä 
matkavälillä hän suru-uutisen kertoi, en 
myöskään sitä, kun kuljettajan piti hetkek-
si pysähdyttää auto, että ennätettiin ihailla 
hirveä tien poskessa. Miten se täällä näytti 
ihan toisenlaiselta kuin mökkitiellä kotoi-
sissa maisemissa! 

Lassi Koponen

13.7.1997 Anneli Koponen Kaisa Vilhui-
sen haudalla.

Ennen 
Aunekin oli 
kipsakka ja 
muistaa mite 
ennevana-
haasa pos-
tiaatottii toe 
lähetykset 
kottii asti.
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Myt puhumme sotesta, mutta 70 vuot-
ta sitten puhuttiin sotevasta. 

Toimittajamme Aune Räsänen palaut-
taa mieliin Suomen Kuvalehdessä N:o 
38/1945 julkaistun artikkelin pohjalta sen 
mikä soteva oli ja mitä se oikein teki.  Ar-
tikkelin oli laatinut Eila Jokela.

SOTEVA  
- käyttökelpoinen sana

”SOTEVAsta on tullut käyttökelpoi-
nen sana, joka tuntuu sopivan selitykseksi 
moniin tämän hetken vaikeuksiin: me-
talliteollisuuden tuotteiden niukkuuteen, 
rautatiekaluston kehnouteen, nouseviin 
veroihin: ’Ensin Sotevalle, sitten muille’, 
kuului sanonta.

Sen historia alkoi lokakuussa 1944, 
jolloin annetun asetuksen mukaisesti pe-
rustettiin Sotakorvausteollisuuden Val-
tuuskunta huolehtimaan sotakorvauste-
ollisuuden sotakorvausvelvollisuutemme 
suorittamisesta kokonaisuudessaan (=ly-
hennys Sotakorvausteollisuuden Valtuus-
kunnasta). 

Aluksi Soteva oli vaatimaton nystyrä 
kauppa- ja teollisuusministeriön muh-
keassa kyljessä. Mutta tuo nystyrä kas-
voi viikko viikolta, päivä päivältä. Huo-
neiston neliömäärää lisättiin vauhdilla 
10-15 huonetta lisää kuukaudessa. Eikä 
SOTEVA tyytynyt vain Helsinkiin. Se 
ulotti lonkeronsa kaikkialle maaseudulle 
mobilisoiden metalliteollisuuslaitokset ja 
konepajat. Päävirasto kuitenkin sijoitet-
tiin Helsinkiin Sokokseen talojättiläiseen. 
Lähes 200 nouseva henkilökunta teki tiuk-
koja työpäiviä, jotka jatkuivat aina aamu-
tunneille saakka. Puhelimet soivat, lähetit 
juoksivat, kirjoituskoneet rätisivät. Kysy-
mys ei ollut viikoista ja päivistä, vaan tun-
neista, jopa minuuteistakin.

 SOTEVAn pääohjaksia piteli käsissään 
vuorineuvos Lauri Kivinen. Suomen 
hallituksen valtuuttamana vuorineuvos 
Kivinen joutui orientoitumaan Neuvosto-
liiton puolelta sotakorvausasioita hoitaviin  
viranomaisiin. Kokeneen teollisuusmiehen 
vaistolla hän piti huolen siitä, että kor- 
vausten toimittaminen tapahtui naapuri-
maata tyydyttävällä tavalla. 

Vuorineuvos Kivisen lähimpinä apulai- 
sina toimivat valtuuskunnan varapu- 
heenjohtaja, yli-insinööri Ilmari Harki ja  
SOTEVAn teknillinen johtaja, insinöö-
ri Aarne Mustakallio. Hallinnollisen 
osaston päällikkönä oli varatuomari Olli 
J.Vallila. Hän toimi myös pääjuristina 
sekä hoiti yhteydet eri ministeriöihin.

Huomattavimmat artikkelit 
Sotakorvausteollisuuden varsinainen 

paine tunnettiin ennen kaikkea kone-ja 
laivaosastoilla. Näiden esimiesten aika 

kului suureksi osaksi Neuvostoliiton vi-
ranomaisten kanssa, sillä koneet ja laivat 
olivat sotakorvausten huomattavimmat 
artikkelit. Jos Neuvostoliiton Helsingissä 
toimivan sotakorvaushallinnon (Karelian) 
herrat olivat saaneet tehtäväkseen esittää 
toivomuksen joistakin koneista tai kape-
araiteisista vetureista, ottivat he yhtey-
den koneosaston päällikköön, insinööri 
Jouna Braxiin. Heidän vaatimuksena oli 
saada koneet ja laitteet mahdollisimman 
uudenaikaisina. Sen sijaan meidän teolli-
suuslaitosten koneet eivät olleet konstru-
oidut esitettyjen tyyppien valmistamista 
varten. Meni aikaa, ennen kuin ne saatiin 
suunnitelluiksi asian vaatimalla tavalla ja 
että saatiin raaka-aineita ja tarvikkeita. 
Insinööri Brax kertoi kuitenkin huojentu-
neena: - Neuvostoliiton viranomaiset ovat 
erittäin auliita keskustelemaan. Vaikkakin 
asiat usein ovat vaikeita, olemme kuiten-
kin saaneet ‹Karelian› taholta osaksemme 
huomattavaa ymmärtämystä tukalimmissa 
tilanteissamme.  

Kun ‹Karelia› ja koneosasto olivat pääs-
seet yhteisymmärrykseen kone- tai vaunu-
tyypistä, luovutti Brax asian tuotanto-
puolelle. Sen päälliköstä, insinööri Jorma 
Serlachiuksesta ja hänen läheisyydessään 
toimivasta raaka-aineosaston päälliköstä, 
maisteri Henrik Solinista lopulta riippui 
sotakorvausteollisuuden työskentely. Raa-
ka-ainepula oli huutava. Mutta sikäli kuin 
materiaalia saatiin, täytettiin koneosaston 

Mikä olikaan 
Soteva?

Palautetaanpa mieliin: lähettämät toivomukset. Näin jouduimme 
nyt tekemisiin tuotannon valvontaosaston 
kanssa. Sen johdossa oli insinööri 

Ilmari Koskiala, hiljainen mies, joka 
näytti osaavan pitää kiirettä rauhalli-
sesti. Hänen johtamassaan osastossa 
oli yksi toimisto, jossa käytiin tuimaa 
paperisotaa. Teollisuuslaitokset lähettivät 
tilanneselostuksia valmistamistaan 
artikkeleista ja osaston omat tarkastajat 
omia lausuntojaan. 

Tämän tiukan sananvaihdon hoiti eri-
tyinen tarkkailutoimisto. Toimiston hen-
kilökunta puolestaan huolehti ‹Karelian› 
edustajan kanssa sotakorvaustuotteiden 
vastaanotosta teollisuuslaitoksissa. He 
tarkastivat koneiden osat ennen kokoon-
panoa, olivat läsnä koekuormituksessa 
ja -käytössä. Näin suurta valvontaa ei 
voitu hoitaa Helsingistä käsin, vaan maa 
oli jaettu määrättyihin tarkastuspiireihin, 
joissa oli SOTEVAn paikalliset edusta-
jat. Nämä tarkastajat tutustuivat myös 
vaikeuksiin; milloin puuttui tarvikkeita, 
joita oli hankittava ulkomailta tai koneet 
olivat ylikuormitettuja ja kaivattiin laitok-
sen laajentamista. Sanomattakin oli sel-
vää, että metalliteollisuudella oli kiirettä. 
Toimituksia oli kiristettävä äärimmilleen. 
Ammattimiehet tekivät 12-tuntisia työpäi-
viä, jopa pitempiäkin. Sotakorvausten työ-
saralla henkilökunta joutui ponnistamaan 
vakavasti.

Aune Räsänen, Vehmersalmi

Sotakorvausteolli-
suuden valtuuskunta 
koolla puheenjohta-
jansa Lauri Kivisen 
johdolla. Edessä vas. 
Yrjö Rantala ja G.W 
Wrede sekä päydän 
takana vas. Ilmari 
Harki, J.W. Walden 
ja Toivo Takki.

Lehden kansikuvassa  
vuorineuvos Lauri Kivinen, toinen oik. 

neuvottelee apulaistensa  kanssa.
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Kuopion kevääseen  kuuluu perintei-
sesti   12.5. Snellmanin päivän juh-

listaminen.
Kevättä ei tänä vuonna juuri huoman-

nut, mutta   J.V.  Snellmanin vuosista 
Kuopiossa kääntyi näkyviin  uudenlainen 
puoli,   yli kaksisataa vuotta syntymän ja 
melkein puolentoistasataa vuotta  kuole-
man  jälkeen  (1806-1881).   

Hiukan yllättävältä se ensin vaikutti.  
Niin  kuin  Snellmania on  vuosikymme-
net on  tutkittu,  tulkittu ja juhlittu.    Onko 
jälkimaailmalta jäänyt  Suomen markan 
perustajan ja kansallisfilosofin toiminnas-
sa  jotakin oleellista  tähän saakka  huo-
maamatta?    

Snellman Kuopiossa -dokumenttieloku-
van  tekijän  jyväskyläläisen Esa Sirosen 
mielestä  suuri muutos Snellmanin ajatte-
lussa ja toiminnassa tapahtui  nimenomaan  
Kuopiossa asumisen  aikana (1844-1849).  

”Snellmanin tapa hahmottaa maailmaa 
ja filosofoida muuttui Kuopion kaudella. 
Hän muuttui käytännön sanomalehtimie-
heksi ja alkoi harrastaa käytännönläheistä  
ihmisille tarkoitettua ja kirjoitettua filoso-
fiaa.

Euroopassa oli 1840-luvulla meneillään 
vilkas yhteiskunnallinen debatti,  ja Snell-
man toi sen Suomeen.  Vapaa yhteiskun-
nallinen keskustelu välittämättä vallanpi-
täjistä ja muista rajoittavista tekijöistä oli 
yksi Snellmanin suurista ideoista.  Hän oli 
tosin myös provokaattori, joka ei kaihta-
nut alhaisiakaan lyöntejä.

Kuopion kaudella muovattiin Suomea 
olennaisella tavalla sellaiseksi, kun sen 
tällä hetkellä tunnemme ja itsestään selvä-
nä pidämme.”   ( Esa Sironen Savon Sano-
mat  12.5.2017).

Tämä selvä.   Totta on, että  Kuopion 

vuodet olivat  taitekohta Snellmanin  elä-
mässä. Hän oli Kuopioon muuttaessaan   
36 -vuoden ikäinen,  perheetön poikamies.  
Hänellä oli takanaan  muutama ihastus 
vastakkaiseen sukupuoleen, mutta kosinta 
ei ollut johtanut  avioliittoon.   Hän halusi 
vakiintua ja  perustaa perheen mikä tapah-
tuikin. 

Ennen muuttoa tekemällään pitkällä  
ulkomaanmatkallaan   Snellman oli näh-
nyt monenlaista. Toiminnan miehenä hän 
halusi  päästä vaikuttamaan  oman maan  
asioihin  mihin  pääkaupungissa, kiitos sil-
loisten  vallanpitäjien,  ei ollut  ilmaantu-
nut mahdollisuutta.    

Kaikki tämä loksahti   paikoilleen Kuo-
piossa. Hänellä oli vakituinen virka ja 
toimeentulo opettajan työstään.  Vuoden 
1844 hän alkoi julkaista omaa sanoma-
lehteään, ruotsinkielistä Saimaa ja tämän 
yrityksen ohella hän ryhtyi toimittamaan 
samaan suomenkielisille lukijoille   Maa-

miehen ystävää. 
Hän ryhtyi kirjoittamaan tavalla,  joka 

myöhemmille journalistipolville on tiivis-
tetty neuvoksi  ”kirjoita niin että Pihtipu-
taan mummokin sen  ymmärtää”.   Pihti-
putaan mummo ei kuulunut tilaajin, mutta 
vaikuttajat olivat  Snellmanin lukijoita  ja 
hänen ajatuksensa alkoivat kantaa hedel-
mää.

Snellman Kuopiossa –dokumentis-
sa haastateltavina ovat   tutkijat  Mikko 
Lahtinen, Marjo Jalava, Matti Klinge 
ja Raimo Savolainen, jotka pitävät Kuo-
pion kautta ratkaisevana paitsi Snellmanin 
myös koko Suomen kannalta. 

Snellmania tarjolla 
kansissa ja netissä 

J.V. Snellmanin Kootut teokset  ilmes-
tyivät  ensi kertaa ruotsin kielellä  jo  v.  
1892  10-osaisena laitoksena. Kuopion 
kaupunginhallituksen tekemän aloitteen 
pohjalta opetusministeriö päätti teettää 
suomen kielelle käännetyn ja tarkistetun  
Kootut teokset 1-24, mikä kirjasarja ilmes-
tyi parhaiksi  Snellmanin 200-vuotisjuhla-
vuodeksi  2008. 

Moinen järkäle palvelee  tutkimusta, 
mutta tavalliselle lukijalle siihen paneutu-
minen tuntuu  raskaalta urakalta.  Yleisra-
dio on tuottanut  Kootuista teoksista  ää-
neen luetun sarjan,   kokonaismäärältään 
lähes 12 tuntia. (kukin osa  hiukan alle 30 
minuuttia), joka on netissä vapaasti kuun-
neltavissa. 

Tuoreimpana toukokuussa ilmestyi  
nykytekniikkaan hyödyntävä  Snellman 
–lähdeportaali, jonka on koostanut  Edi-
tan asiakasjohtaja Raimo Savolainen.   
Kuvaa, tekstiä ja ääntä yhdistelevänä sen 
uskotaan houkuttavan myös nuoria tutus-
tumaan kansallisfilosofimme  ajatuksiin ja 
elämään.  

Eli Snellmanista riittää sukupolvelta 
toiselle.      

Teksti:   Eila Ollikainen 

Snellmanista riittää  
sukupolvelta toiselle

Oe harmoot veljet,
työ tievvarren pöntöt polliissit!
Siätä säekähtämätä työ valavotta,
ettei kukkaan
ihteesä vaahilla tappas.
Silimä kovana
kesät talavet.
Teitä ammutaan ja kivitettään,
vuan huavottunneena
työ tyynesti vuan torotatta.
Työ työn sankarit, 
sutjakat suojelijat,
ruostumattomat ritarit.
harva teitä muistaa kiittee,
kirroovat vuan evustajasta lähtiin,
kun on olovinnaan kiire ja tärkee.
Vaekka henkiä pelastatta.
Minä kiitän, 
nostan käen lippaan.
Työ uskolliset!

Raili Pursiainen

Ooti pönttöpolliissille

Jos olisin taidemaalari
   Jos olisin taidemaalari,
   maalaisin viherkoivut,
   heijastumassa rantaveteen.
   Maalaisin tyynen poukaman
   ja punaisen rantasaunan
   - valkoisin pihtipielin.
   Maalaisin itseni istumassa
   puutarhakeinussa
   lapsenlapseni kanssa
   juhannusruusujen 
   kukkiessa kuin ennen. 
                                 Aune Räsänen    

Snellmanin kotimuseo 
Kuopiossa valaisee myös 
Snelmannien perhe-
elämää.  Pso Johanna.
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Hejt alakuum piejn tarkennus: Tässä 
jutussa ei käsitelläs sem paremmin 

tulemisija kum mänemisijäkkää, eikä yl-
leesäkkääm minkäällaesta liikettä puoleen 
tahit toeseen. Kysymys on tulesta ja sen 
ominaesuuksista.

Asija paakaht ajankohtajseks, kun tujl 
lähtö takasiv vakinaeselle assuimpaekka-
kunnallek kahen kuukaavem mökkielämäj 
jäläkeen. Ei siinä mittääs semmojsta ra-
matiikkoo ollu, jos jollenniit tujl mieleen, 
jotta se tujl oes meijät poes karkojttana ja 
polttana mökin.

Vua’ oes siinä suattana niinniik käävä, 
jos en oes ollut tarkkana.

Meillä kaekillaha’ ov vielä vähä’ aekoo 
mielessä tämäm männeen suvel loputto-
milta tuntuneet helleppäevät.. Mukavia-
han ne ojl aenaet tämmöse’ eläkelläesen 
kannalta. Mökkijä ei tarvinna lämmitteev 
viikkokaasiij ja hirsmökissä ei toesaalta 
millonkaat tullunna liijan kuuma. Tuulet-
tiih hellivät suurimma’ osa’ aekoo just sev 
verran, jotta itikat pysy poessa.

Vuan se pitkä, kueva  kaas aeheutti sen, 
jotta ei piästyh hävittämmään kaekkee sitä 
roenoo, jota ei oekee’ ilennä taev viihtinä 
hilataj jäteasemallet taek kuatopaekalle. 
Tarkotan nimittäen kuevija lehtijä ja ok-
sija ja paperillep paenettuva, joka ojl jo 
luvettu ja unohettu. Kottooki’ ojl koottu 
mukkaa’ iso nivaska vuojskaasiin saka-
sija asijakirjoja, joeheh hävittämine’ on-
niit tuskan takana kaapunk oloessa, kum 
missää’ ei ennee oekeen niä avotulta, kus 
semmojsen sytyttämine’ on sakoj ja van-
gihtemise’ uhalla kielletty melekeej joka 

Tujl paekassa.
Takasillähön päevä hivuttaatu yhä li-

kemmäs,  eikä taevaalla näkynä kuv va-
lakosija kumpupilivijä, niitäe’ enemmäh 
harvassa kun tihheessä. Vuan sittel lähtöö 
eillisenä päevänä taevas ojlliiv vaaleeh-
harmaassa vaepassa ja kum mäni’ uamulla 
tava’ommaesilleh herreemisej jäläkeisil-
le uamutoemillejn, ni’ eikös vuaj jostaes 
sattuna pajr pisaroo tipahtammaan nokav 
varteen.

Minä hejt tulukihi, että saes siitä tul-
loo, hain kiireestit tikkuluatikon takar re-
onalta, hilipasin risukasa’ iäreej ja näätin 
sillet tujltikkuva. No sehäm melekee’ itet 
tempajs sen tiku’ uumeniisa, ennenku’ ies 
kerkkesin sitä kunnolla ruapasta.

Siitä se tanssi alako. Koko kasa roehahti 
tulleem melekeen kaattaaltaaj ja liekit ko-
hojs suoraan kohtit taevasta. Saekkiij jäe 
niihim muutamiin nokavvarspisaroehim, 
paehtik kohta hiestä.

Minä olin kyllä uamulla kahtona tee-
veen siäkartoesta, jotta Kuopiol liänissä ei 
olluk kulohälytystila piällä ja sillä änskäl-
lä oli’uskaltana sytyttee. Mut täätyy tun-
nustoo, jotta paljo’ ojl onneekim mukana. 
Siä ojl ihan tyyjn ja paekkakis semmojne’ 
aakee. Huapa vua’ ei oekeen tykännä nuo-
tijosta ja kahhaatti miejlpitteesäl lähimpijä 
lehtijään kohhaattamalla ja sittev vetämäl-
lä ne suppuun.

Niin kova ojl kuumuus, jotta viittä 
metrijä lähemmäs ei ollum mänemistä. 
Onneks mukkaan tujl pitkävartiner raata-
harava. Siinä käö nimitteän niij jotta tujl 
alako hiipijäp pitkin muahaj jiäneitä kue-
vaneita lehtijä ja sammalija luajemmal-
le. Aloen sohijas sitä haraval lavalla sitä 
mukkoo kuh huomasin. Usseita kertoja 
siinä pijt kierteen nuotijo, kus sama toestu 
ali’ommoo millom missäep puolella. Tu-
ajs siunasin tyyntä ilimoo. Tuulella se oes 
suattana hypitteek kipinöetä etemmäjssii..

Viimellopuks tavara alako huvetaj ja 
liekit tasojttuva. Siinä alako ollaj jo ae-
koo tuumija asija’ opetuksija varotukseks 

muillenniir risujen, lehtiin taep pärreem 
polttajille. Tässä niitä tulloo:

Elä siästäl liija’ issoo kassoo poltet-
tavaks. Viimestääj juhannuskokossa om 
poltettava siihem männessä kertynä roena 
ja sittevv vuan pienijä nuotijoeta.

Sanomalehet on nipussa pahoja. Varsin-
niih Helsingin Sanomat pannoo hanttiin 
koko ajanj ja kum muun tavarah hävittyvä 
pöyhäset, nim momen kuukaaven takaset 
uutiset on eilleenniis selevästil luvettavis-

Esko Nieminen

sa. Sama vaeva asijakirjoeh hävittämises-
sä. Nuapurit niistä lukkoo vuosiin takaset 
verotietojs, kus sattuuvat keskensammute-
tun nuotijojs iäree.

Pie’ aena vejssoekkoja lähellä, kuahak 
kaekki vejs piälle, kul lopetat ja kääm 
myöhemmi’ illalla kahtomassa. Seoraa-
vana uamuna kuahettu kastelukannullinen 
tujl vielä suhisevana höyrynä takasi.

Elä Köetynä 

               Savolaisia  runoja lahjaksi  
                                      Jotta muistaisit miltä kukkiva multa  tuoksuu 
                                         juuri ennen  kuin se elämältä antautuu 
                                         tule takaniitylle apilain aikaan 
                                          ja viivy …

                                         jotta voisit silittää koiranputken 
                                         silkinhienoa värisevää pitsiä
                                         juuri ennen kuin se nurmeen nöyrtyy 
                                         tule luo..

                                          ja sinä saat katsoa  kesää silmiin
                                          hyvin syvälle hyvin kauan 
                                          ja sydämeesi tulvahtaa oivaltamisen iloa: 

                                         tuokiossa monta kuiskausta 
                                         matkalla syksyyn

 
Kotiseutuneuvos Unto  Eskelinen   tulkitsi  vuosikymmenien ajan  
runoissaan  savolaisia tuntoja.  Lehdissä julkaistut runot olivat erottamaton 
osa vuoden kiertoa.  Joulut, juhannukset, äitienpäivät ja pyhäinpäivät  
olisivat jääneet paljon puuttumaan  ilman Unton antaumuksella kirjoittamia 
värssyjä.  Tekijällä oli merkkipäivään liitettynä aina persoonallinen ajatus.
 
Unto Eskelisen  yli 3000 runoa käsittävästä jäämistöstä on koottu runoteos                        
                      Mies menee, laulu jää 
Kirjasta löytyy runoja arkikäyttöön ja juhlahetkien tarpeiksi.  Kirja on 
erinomainen lahja savolaisen kirjallisuuden ystävälle. 

Mies menee, laulu jää  -kirjaa on myynnissä:  
*Savon Sanomain asiakaspalvelu  Vuorikatu 21,   Kuopio 
*Suomalainen kirjakauppa Haapaniemenkatu 18,  Kuopio 
*Lahjaliike Sininen ajatus,  Kaavi  
*Savon kielen seuran tilaisuuksissa  sekä  sihteeriltä tilattuna puh. 
044 2757442  eila.ollikainen@dnainternet.net  hinta 20 euroa + postikulut

Unto Eskelinen

MIES MENEE, LAULU JÄÄ

Valikoima kotiseutuneuvos Unto Eskelisen runoista vuosilta 1939–2013.

Koonnut Katri Ahokas.

Savon kielen seura 2015

Unto Eskelinen M
IES M

ENEE, LAULU JÄÄ

Runoja iloon, runoja su
ruun, runoja arkeen, 

runoja juhlaan.

Kotiseutuneuvos Unto Eskelinen (1921–2013) oli sanojen mies, jonka runo-

suoni sykki vahvana hänen pitkän elämänsä loppuun saakka.

”Unton runot” olivat olennainen osa savolaisten juhlaa yli seitsemän vuo-

sikymmenen ajan. Maakuntalehti Savon Sanomien ohella hän juhlisti runoil-

laan tunnelmaa ei vain kansallisten tai kirkollisten juhlapyhien aikaan, vaan 

myös lukuisissa yritysten tai yhdistysten tilaisuuksissa. Runojensa ohella Unto 

Eskelinen muistetaan savon murteen käyttäjänä ja puolestapuhujana. Suuren 

suosion saavuttaneet savon murresanakirjat saivat aikaan todellisen murrehe-

rätyksen myös muitten heimojen kes-

kuudessa.
”Mies menee, laulu jää. Eikä 

hän sen enempää toivo vihel-

lellessään taas näin.” Unto 

Eskelisellä oli runoja ihmisten 

kaikkiin elämäntilanteisiin: 

iloon ja suruun, arkeen ja 

juhlaan. Nuo kaikki tunnot 

ovat myös mukana tässä 

Mies menee, laulu jää -ko-

koelmassa.

Savon kielen seura
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...on kulunut siitä, kun Suomi sai itsenäi-
syyden.

Pari kertaa tänä aikana itsenäisyytemme 
on ollut hiuskarvan varassa, mutta onnek-
si kaikesta on selvitty, kiitos siitä lankeaa 
ainakin osittain presidenteillemme, jotka 
osasivat viisaasti sukkuloida idän johtaji-
en kanssa.

On tässä sadan vuoden aikana ehtinyt 
olla monenlaista sukankuluttajaa pres-
sana, onpa yksi ollut sukkahousuihinkin 
sonnustautunut punapää.

Kaksi ensimäistä olivat valtionhoitajia 
1918-1919 Svinhuvud ja Mannerheim, 
kunnes sitten vaaleilla valittiin virallises-
ti Suomen ensimäinen presidentti Kaarlo 
Juho Ståhlberg, Suomussalmen papin 
poika.

Hänen kautenaan luotiin maahamme 
perustuslaki, mutta kaikki ei sentään käy-
nyt aivan kivuttomasti, kun lapualaiset 
ajattelivat hänen liiaksi hännystelevän 
vasemmistolaisia, niinpä he panivat hänet 
autoon ja yrittivät kyyditä hänet puolison-
sa kanssa itärajan taakse.  Onneksi matka 
keskeytettiin Joensuun pohjoispuolelle, 
tarkemmin Lehmon suoralle ja näin tämä 
episodi sai onnellisen lopun.

Mainittakoon, että autonkuljettajana oli 
lappeenrantalaisen asiakkaani Jouko Jan-
nen isä.

Omasta mielestäni on kaksi pressaa, 
joille en anna paljoakaan arvoa, toinen 
niistä on Lauri Kristian Relander, Reis-
su Lauriksi kutsuttu.

Kerrotaan, että usein nähtiin hänen 
virka-autonsa Kansallisteatterin kujalla 
ja syynä siihen oli näyttelijä Eine Laine, 
jonka kanssa hänen kerrotaan hengailleen.

Sitten astui areenalle Ukko-Pekka Luu-
mäeltä, Kotkanniemen isäntä, joka Siperi-
an käyneenä osasi haistaa itänaapurimme 
pyrkimykset.

Melkein sata vuotta.........
Sitten valittiin pressaksi Maalaisliiton 

edustaja, Heikkilän talon isäntä Nivalasta 
1937- 1940.

Hänen kohdalleen osuivat vaikeat vuo-
det, mutta silti hoiti kunniakkaasti tehtä-
vänsä loppuun asti.

Kokoomuspuolueen Risto Ryti joutui 
kumminkin kantamaan raskaimman taa-
kan noina raskaina sodan vuosina 1940-
1944. Istui sotasyyllisenä Katajanokalla 
toisten syyllisten kanssa.

Silloisten olosuhteiden vallitessa va-
littiin tilapäiseksi pressaksi Haminan Ka-
dettikoulusta poispotkittu ”hulttio”, josta 
sitten myöhemmin tuli koko kansan kun-
nioittma persoona.

Ryssienkin kunnoittama, koskapa eivät 
vaatineet hänen päätään vadille sodan lo-
puttua.

Sitten tulivat rauhan vuodet ja äkkipi-
kaisuudestaan tunnettu Juho Kusti astui 
remmiin 1946-56.

Opetti venäjänkielen taitoisena ryssiä, 
kun he alkoivat hörhöttää hänen kom-
menteilleen: Ei tämä ole mikään hevosha-
ka.................

Seuraavaksi astui remmiin ”Känä” ky-
näilija luojan armosta, älykkö, jolla oli sa-
manlainen viinapää, kuin itäisillä tovereil-
la ja sitähän todellakin joskus tarvittiinkin 
varsinkin Nikita Sergejevitsin kanssa..

Ainoa pressa jolle olen kättä paiskannut 
muistaen elävästi hänen reuman runtele-
mat kouransa.

Turhan pitkä ura, 25 vuotta pressana.
Manu, jahkailija. Tohtoriksi väitellyt 

satamatyömies, se on sentään jotain, eikä 
siinä vielä kaikki, sodanaikainen kauko-
partiomies, Suomen pankin pääjohtaja.

Eivätköhän meriitit riittäne nostamaan 
hänet silmissäni ykköstasanteelle.

Seuraavaksi kansa valitsi kansiksen 

open, jolle en henkilökohtaisesti voi antaa 
arvosanaksi kuin 5,5.

Seuraavaksi päsmäriksi astuikin sitten 
Darja, joka hoiteli valtion hommia puoli-
sonsa aljona oleskelevan Arajärven seu-
raillessa sivusta.

Nyt on sitten pressana kestovirneen 
naamalleen ottanut Sauli, mutta sitähän ei 

saatane milloinkaan tietää, kumpi todella 
maatamme johtaa Sauli vaiko sänkykam-
marin kautta Jenni?

Kaiken päätteeksi ihmettelen, millä 
avuilla kansansuosio saavutetaan?

Rahalla niinpä tietenkin.

OK.

Sonkajärvi, soma paikka
armas ain` oot asua.
Vaatimaton jos oot vaikka
antisi on aitoa.
(Laulu Sonkajärvelle. Säv. Tytti-Leena 

Laasanen. Sanat Irma Sonninen)
Totta se on. Rutakon kunta on ollut ole-

massa. Se on Sonkajärven historian kieh-
tovin ajanjakso. 31 talojen isäntää teki 
Iisalmen silloiselle kirkkoherralle Johan 
Lorenz Lagukselle anomuksen Rutakon 
rukoushuoneen perustamisesta. 

Rukoushuone rakennettiin Hynylän ta-
lon vanhoista hirsistä v. 1854. Se sai omat 
kirkonkirjat, hautausmaan ja rukoushuo-
neen. Kellotapuli tehtiin vanhasta tuuli-
myllystä. Seurakuntalaisia oli 556 henkeä. 

Oma Rutakon kunta perustettiin v. 1872 
– ja siinä oli 650 asukasta. Kunnan perus-
tamisessa oli pulmia: kokouksessa oli vain 
kolme kirjoitustaitoista miestä. Virkamie-
hiä kunnassa ei ollut. Rutakon ruhtinas-
kunnassa oli tietysti ruhtinas. Hän oli Tai-
paleen talon isäntä Paavo Ruotsalainen. 
Hän oli kunnallislautakunnan puheenjoh-
taja ja myös onteri sekä rukoushuoneen 
taloudenhoitaja. 

Hänen pojanpoikansa, opettaja Paavo 
Ruotsalainen kertoi, että perheen kes-
kuudessa puhuttiin ”Vanhasta herrasta”. 
Kuopion läänin maaherra Johan Fredrik 
Aminoff nimitti Paavo Ruotsalaista 
Rutakon Ruhtinaskunnan ruhtinaaksi ja 

Rutakon ruhtinaskunta
Olli Huttusta presidentiksi.

 Itse ”Ruhtinas” piti nimitystä ohime-
nevänä leikkipuheena. Tuolloin elettiin 
vanhan ajan oikeata aikaa: kaikki olivat 
tyytyväisiä, eikä kaivattu liikaa elämältä. 
Kalaa ja riistaa riitti, puulla ei ollut arvoa 
ja suuria kaskia tehtiin.

Senaatti määräsi 1897, että Rutakon 
rukoushuonekunnasta ja läheisistä kylis-
tä on muodostettava erillinen Sonkajär-
ven seurakunta. Läänin kuvernööri päätti 
1902 lakkauttaa erillisen Rutakon kunnan 
ja liittää sen Iisalmen kuntaan. Näin ollen 
Rutakon kunta oli toiminut itsenäisenä 34 
vuotta. Arkkitehti Josef Stenbäck piirsi v. 
1908 Sonkajärven seurakunnalle kivisen 
kirkon, joka vihittiin 1910. Mutta seura-
kunta itsenäistyi vasta 1920. Sukeva jur-
muili vastaan – sinne tuli oma seurakunta 
1950. Itsenäiseksi kunnaksi Sonkajärvi 
muuttui vasta v. 1922.

Jyrkän ruukin ansiosta hiiliä tarvittiin 
runsaasti. Niinpä lähes jokaisessa talossa 
kolottiin puita tervan ja hiilen polttami-
seksi. Hiilimiiluja oli runsaasti. Parhaita 
tervankeittäjiä olivat Kainuusta Sonkajär-
velle muuttaneet Paavo ja Eero Korho-
nen. Tervahaudan sytyttäminen oli koko 
kylän juhlatapahtuma.

Sonkajärven ensimmäisinä asukkaina 
pidetään Huttusia ja Rönkköjä. Huttusia 
asusteli sekä Saviniemessä että vastaran-
nalla Huuhkajanniemellä. Ville Rönkkö 
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Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittuja

Minna Canth oli skruuvin taitaja
Skruuvi on  maailman monipuolisin 

tarjoustikkipeli. Minna Canth ja arkkiatri 
Arvo Ylppö ovat olleen sen tunnetuimpia 
taitajia. Canth rikkoi monia rajoja vaikutti 
merkittävästi Suomen kehittymiseen tasa-
arvon edelläkävijämaaksi. Skruuvin perin-
teisiä tuon ajan pelaajia olivat suomalaiset 
ja venäläiset upseerit.

(HS 21.3.2017)

Kuopiossa etsittiin nuorta Juicea
Juice-elokuvaan haetaan savon mur-

retta puhuvaa poikaa, joka näyttää vähän 
Juicelta.

Tuotantoyhtiö Yellow Film & TV:n elo-
kuva kertoo Juhani Juice Leskisen elä-
mästä lapsuus- ja nuoruusvuosista hänen 
viimeisiin päiviinsä saakka.

Elokuva perustuu Antti Heikkisen 
Leskisestä kirjoittamaan kirjaan Risainen 
elämä. Aikuista Juicea esittää Riku Nie-
minen.

((HS 3.5.2017)

KalPa johtaa finaalisarjaa 2-0 ja Tappa-
ran paras maalintekijä joutuu pelikieltoon.

Mestaruus Kuopioon suoraan neljässä 
pelissä? Torijuhlat? Muikkukukkoa? Li-
hapiirakoita? Ehei.

(AL 25.4.2017)

Eikö tämä jatkuva keltapaitojen hehku-
tus voisi Loppua. Savon Sanomat sen puo-
len hoitaa.

(Tampere ensin, AL 24.4.2017)

Juuret Karjalassa. Kapaset ovat Kuo-
piossa ja KalPassa kuin kotonaan.

-Olen sanonutkin aina, että vaikka Kuo-
piossa ollaan, se on karjalaisseura. Sorta-

valasta aikoinaan lähtenyt ja evakkojen 
mukana tullut. Sortavalan Palloseurasta 
on alkanut KalPan tarina.

(Hannu Kapanen, IL 22.4.2017)

-Lauantaina elämme KalPa-huumassa 
täysillä mukana. Ollaan kuopiolaisia.

(Kimmo Timonen IL 22.4.2017)

Karjalaistaustainen Päivi Istala vietti 
varhaisvuotensa Imatran Vuoksenniskalla.

Äidinäiti hoiti paljon. Hänen kauniskie-
lisesti poreilevista Sortavala-tarinoistaan 
sain lapsen nauttia. ”Sie oot antant´ minul-
le ammatin”, kiitin mummia myöhemmin 
(kun hänen lähtönsä läheni).

Puheliaalle karjalaistytölle oli pieni jär-
kytys päätyä Kokkolaan, jossa mykkyys 
oli korvia vihlovaa.

(HS 31.3.2017)

Lapsi halusi kiusaamisen vuoksi leik-
kaukseen

Turun seudulla asuva Mikko kertoo 
perheen asuneen 1,5 vuotta Savossa. Se on 
hänen mukaansa ainoa aika, jolloin poikaa 
ei kiusattu korvien vuoksi.

-Se on kunnioitettavaa savolaisia koh-
taan, mutta aika surullista Turun aluetta 
kohtaan.

(IS 27.8.2016

Pääministeri Medvedevin neuvonanta-
ja hoitaa liiketoimiaan Joroisten tiluksil-
taan.

Pakko vetää henkeä, kun liikemies Pek-
ka Viljakaisen, 44, uusi talo ilmestyy kes-
keltä savolaismetsää: sehän on kuin venä-
läinen datsa suoraan 1800-luvulta.

”Ihmisenhän pitää olla jostain kotoisin 
ja minä olen täältä, ihan maalaispoika”, 
Viljakainen sanoo.

Maalaispoika tai ei, Viljakainen on 
myös yksi harvoista suomalaisista, jotka 
ovat päässeet aivan Venäjän talousvallan 
ytimeen.

(HS 14.4.2017)

-niminen mies tuli Kuopion Pöljältä vä-
vyksi Huuhkajaan. Näin syntyi Rönkkölän 
sukukunta.

Vänninmäen kyläkirjassa kerrotaan ru-
nonlaulaja Juhana Heikki Revosta (1759 
– 1823). Kesällä 1819 Adolf Ivar Arvids-
son ja E. A. Crohns keräsivät kansanru-
noutta myös Vänninmäessä. Revon runot 
ovat pääosin loitsurunoja, jotka on julkais-
tu Suomen kansan vanhat runot -kirjan 
osassa VI. Ne vetävät täysin vertoja Lönn-
rotin Kalevalan ja Kantelettaren runoille. 
Repo on patsaansa ansainnut.

Sivuelinkeinoina oli rahdinajo. Tavaraa 
vedätettiin hevosilla Iisalmesta Kajaaniin 
ja valurautaharkkoja Jyrkän ruukilta Soin-
lahteen. Kalkkikiveä vedätettiin Soinlah-
den laiturilta ruukille. Rautatien valmistu-
minen Kajaaniin 1904 lopetti rahdinajon. 
Lisää heinien kasvumaata saatiin järvien 
ja lampien laskulla. Vesi valui alavirtaan 
Saarisen kanavaa pitkin. Laivareittiä Ru-
takolta Iisalmeen suunniteltiin v. 1915, 
mutta hanke jäi haaveeksi. Oli tyydyttävä 
kärryteihin. 

Syömäköyhät savolaiset söivät tuuvin-
kia tirinärasvan kera. Kevätpuolella, jol-
loin lehmiä alkoi poikia, sanottiin: ”Elä-
mä repes, kun Punakorva poiki”. Olihan 
kituutettu pitkä talvi ilman maitoa ja voita.

Sonkajärvi on tullut tunnetuksi myös 
Sukevan vankilasta. Sukevan kruunun-
puistoon perustettiin 1913 maatalousvan-
kila. Vankien ensimmäisenä tehtävänä oli 
rakentaa v. 1914 tie Iisalmen – Kajaanin 
väliselle Viitostielle. ”Suon kuokkiminen” 
tuotti jo v. 1939 peltoa 930 ha.

Sonkajärvestä oli 1970-luvulla tulossa 
Suomen Hollywood. Arvi Auvisen oh-
jaama Kylymä tila palkittiin vuoden par-
haana TV-elokuvana. Jukka Sipilä ohja-
si osia Kukkivat roudan maat -sarjastaan 
Sonkajärvellä. Veikko Kerttulan Pakolai-
sia fimattiin Löytölänmäessä ja Tertimäes-
sä. Osa Risto Jarvan elokuvasta Jäniksen 
vuosi filmattiin Oinasjärvellä. Mikko Nis-
kanen teki täällä Elämän vonkamies -elo-

kuvansa. Rauni Mollbergin elokuvassa 
Milka oli suuri joukko sonkajärvisiä mu-
kana. Matti Turunen oli pääosassa muun 
muassa elokuvassa Kylymä tila. Ohjaaja 
Rauni Mollberg havaitsi Matin kyvyt ja 
värväsi hänet Milka miespääosan Kris-
tusperkeleeksi. Erkki Kärkkäisen sävel-
tämä filmin teemasävelmä Kylymän tilan 
valssi kuuluu Sonkajärven pelimannien 
vakio-ohjelmistoon. Suunnitellun elo-
kuvakylän kävijämääräksi Suomen Gal-
lup arvioi 200. – 250.000 henkeä. Mutta 
hyvin suunniteltu elokuvakylä - haave ei 
toteutunut. Miksi? Siinäpä sonkajärvisillä 
miettimistä!

Volokki Vornasta on runsaasti tari-
noita. Volokki oli vienankarjalainen mai-
neikas sissipäällikkö, joka Rappasotien 
aikana 1630-luvulla teki tihutöitään. Rap-
pasodat olivat savolaisten ja ”ryssien” 
eli vienankarjalaisten välisiä sissisotia. 
Vornan kerrotaan olleen väkivahva, yli-
vertainen taistelija, vertaansa vailla oleva 
hiihtäjä ja kaiken lisäksi velho. On mah-
dollista, että Juhani Aho olisi tuntenut 
tarinat Vornasta ja ottanut hänestä ainek-
sia Juha-kirjaansa. Evakkona Korpiselästä 
Sukevalle muuttanut Igno Vornanen oli 
Miilun haastattelussa ”mies kuin korven 
honka, ryhdikäs ja komea karjalaisen hei-
mon edustaja” – Shemeikan perikuva.

Eukonkantokisojen alkuna voidaan pi-
tää Rosvo Ronkaista. Herkko Ronkainen 
oli maankuulu metsärosvo, joka oli tun-
nettu voimistaan. Mutta hänet vangittiin 
ja kuljetettiin Siperiaan 40 vuodeksi. Si-
periasta palattuaan hän muutti Iisalmeen 
ja pääsi Putkolan sahalle yövartijaksi. 
Lopulta hän päätyi kaupungin kunnallis-
kotiin ja haudattiin Kangaslammin hauta-
usmaahan.

Asiatiedot tähän juttuun olen ottanut 
Eero Sillanpään kirjasta Ruhtinaskunnan 
perintö (2002 Kuopio). Muuta materiaalia 
on toimittanut kunnanvaltuuston puheen-
johtaja Mikko Mustonen.

Leo Puurunen
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Pirkanmaan Minna Canth –äänestyk-
sen voittaja eli Itu-projektin lapsiperheet 
juhlivat kunnianosoitusta toimitiloissaan. 
Palkinnon sai Tampereen nuorten naisten 
kristillisen yhdistyksen eli NNKY:n Itu-
toiminta, joka liittyy nuorten naisten yllä-
tysraskauden ehkäisyyn ja yksinhuoltaja-
äitien tukemiseen.

(AL MORO 30.3.2017)

Savolaispoika tutkimuksen huipulla
Professori ja tutkija Raimo Väyry-

nen jaksaa yhä uskoa ydinaseettomaan 
maailmaan.

Professori Raimo Väyrynen sopii mal-
litapaukseksi suurten ikäluokkien tiestä. 
Lapsia syntyi ruuhkaksi asti – toisaalta 
uusille ikäpolville alkoi aueta yhä moni-
naisempia koulutusväyliä.

Niinpä myös kirvesmiehen poika ylä-
savolaiselta Kiuruvedeltä saattoi mennä 
oppikouluun, tulla suvun ensimmäiseksi 
ylioppilaaksi ja jatkaa yliopistoon.

Helsingin yliopiston professuurin lisäk-
si Väyrynen on toiminut kauan professo-
rina ja tutkijana Yhdysvaltain huippuyli-
opistoissa.

(HS 15.4.2017)

Mannerheim-säätiöllä on  Jörn Don-
nerin mukaan olemassa salassa pidetty 
valokuva, jossa Marski ratsastaa alasti 
hevosen selässä jossakin päin Puolaa. Voi-
siko testosteronia uhkuvaa sotapäällikköä 
paremmin kuvata?

(Anne Välinoro, AL 24.3.2017)

Vanhassa naisessa on Vappu Taipaleen 
kokemuksen mukaan särmää ja siitä ker-
tovat hänen keräämänsä sananparret maa-
ilmalta.

Mitä vanhat naiset tekevät juhlissa: vie-
vät tilaa ja tyhjentelevät laseja. (Meksiko)

Kaksi vanhaa naista ja hanhi ovat jo 
melkoiset markkinat. (Slovakia)

Vanhan naisen tanssiessa nousee paljon 
pölyä. (Tansania)

Vanhat naiset ovat piruakin aina aske-
leen edellä. (Argentiina)

Kun nainen vanhenee, hän muuttuu ke-
tuksi. 

Vappu Taipale: Vanha ja vireä –teos, 
IL 8.4.2017)

Kunnat tarjoavat monenlaisia palve-
luita: Rotinakori, Kaavi

Kaavilla kutsutaan vuoden mittaan 
syntyneet vauvat ja vanhemmat kahville. 
Siellä vanhemmille tarjotaan rotinakori, 
jossa on kunnan oman leipomon karjalan-
piirakoita, leipä ja pullapitko sekä Kaavi-
pyyhe.

Eukonkanto
Sonkajärven yrittäjät järjestävät maa-

ilmankuulut Eukonkannon MM-kisat ke-
säisin. Kunta auttaa tapahtumassa monin 
tavoin: se rakentaa ja siivoaa tapahtuma-
aluetta ja auttaa markkinoinnissa.

(HS 3.4.2017)

Tervetuloa Takapajulaan
Kaksi viikkoa sitten Tommi Uschanov 

ihmetteli kolumnissaan, miksi talouden 
ja politiikan uudistajat käyttävät agraa-
riajan kielikuvia. ”Ei saa heittää kirvestä 
kaivoon”, ”on taottava kun rauta on kuu-
maa”, ”Suomea ei saa päästää  kesannol-
le”, he sanovat. 

Uschanovin innoittamana oli poimitta-
va hyllystä Juha Kuisman kirja Tupenra-
pinat – idiomeja ajan uumenista. (2015)

Esim. Puilla paljailla tarkoittaa äärim-
mäistä köyhyyttä. Nälkävuosina leipä-
viljaa ei ollut, joten syötiin pettuleipää. 
Pettua sai männystä, ja kokonaisia männi-
köitä kuorittiin paljaiksi.

Kyllä näistä yhden teemapuiston raken-
taisi, vaikkapa satavuotiaan Suomen kun-
niaksi. Juha Kuisma konsultiksi!

Teemapuiston nimeksi voisi tulla Taka-
pajula. Ennen vanhaan reki rakennettiin 
pajusta ja takapaju oli yksi reen osista. 
Takapajun päällä istuva näki huonosti 
eteensä, sillä etupajulla oli usein toinen 

ihminen.
(Anssi Miettinen, HS 2.4.2017)

Ruotsissa meänkielen kurssille kävi 
ryntäys

Suomen kielestä kehittynyttä meänkiel-
tä yritetään nyt pitää hengissä akateemi-
sella opetuksella. Viime syksystä lähtien 
meänkieltä on opetettu Uumajan yliopis-
tossa, jossa alkeiskurssille suorastaan ryn-
nittiin – hakijoita oli 250, joista 140 vasta-
alkajaa hyväksyttiin. 

(HS 28.3.2017)

TIETOKIRJA Ville Eloranta ja 
Jaakko Leino: Sanaiset kansiot. Suomen 
kielen vaietut vaiheet. Gaudeamus.240 s.

Mitä pitäisi tietää suomen kielestä?
Lehtikielen huoltajan ja professorin 

hauskassa tietokirjassa vakuutetaan, että 
kielemme elää ja uudistuu.

Harmittaako vieläkin, että Suomen kie-
len lautakunta hyväksyi keväällä 2014 
yleiskieleen ilmaisun ”alkaa tekemään”? 
Oloa voi helpottaa yllä olevaa kirjaa, jossa 
tarkastellaan kansantajuisesti niin kielem-
me historiaa kuin nykyisyyttäkin. 

Tietokirjaan on poimittu myös hauskoja 
kielivääntöjä. Tukkapöllyä saavat muun 
muassa slangipoliisit. 

Slangi perustuu kikkailuun ja kirjavuu-
teen, joten oikea ja väärä riippuvat siitä, 
milloin ja missä yhteydessä mitäkin muo-
toa käytetään. 

(Helena Ruuska, HS 2.4.2017)

Tankero-englanti on pilkkanimitys, jon-
ka kohteeksi joutui 1970-luvulla ulkomi-
nisteri Ahti Karjalainen. Tankeroltahan 
se kuulostaa, kun suomalainen tapailee 
dangerous-sanan ääntämistä.

Silti käsitys, että juuri suomalaisilla on 
tapana mongertaa englantia poikkeuksel-
lisen nolosti, on väärä. Totta kyllä, että 
esimerkiksi ruotsalaisen puhuma englanti 
kuulostaa usein luistavammalta kuin suo-
malaisen. 

Suomalaiset laulavat usein englanniksi, 
mutta englanninkieliset harvemmin suo-
meksi. Äskettäin ilmestyi kuitenkin kana-
dalaisen bassobaritonin Gerald Finleyn 
levy In The Stream Of Life (Chandos), 
jolla hän tulkitsee Sibeliuksen lauluja. 
Enimmän aikaa kielenä on ruotsi, mutta 
Koskenlaskijan morsiamet kuullaan suo-
meksi. Kokemus oli aluksi hämmentävä.

Hiveleehän se, että  joku sentään yrit-
tää. Kiitos siitä, Gerald Finley, hyvä levy!

(AL 28.3.2017)

Huippumalli-tuomari Maryam Raza-
vi muutti lukion toisella luokalla Turusta 
Helsinkiin. 

-Halusin päästä eroon Turun murteesta. 
Katsoin Salkkareita oppiakseni stadilaisen 
puhetavan.

Turhaan, sillä uudet koulukaverit piti-
vät tytön puheesta ajoittain pilkistäneestä 
murteesta. 

(IL 25.3.2017)

Höpsismi, englanniksi flipism, on elä-
mänfilosofia, jossa kaikki päätökset teh-
dään lanttia heittämällä. Se on peräisin 
vuonna 1953 ilmestyneestä Carl Barksin 
Aku Ankka –sarjakuvasta. 

Professori Hupelo myy Akulle höpsis-
min käsikirjan. ”Anna höpsismin ohjata 
sinua elämän kaikissa risteyksissä”, hän 
opastaa. Kruunalla käännytään oikeaan, 
klaavalla vasempaan.

Ja huonostihan Akun käy. Hän päätyy 
kolikon heiton tuloksena ajamaan erita-
soliittymää väärään suuntaan. Aku saa sa-
kot liikennerikkomuksesta.

Ankkalinnassa uskottiin humanismiin. 
Ihmisen, tai siis ankan, omaan tahtoon.

(Marko Junkkari, HS 26.3.2017)

Pari vuotta sitten kirjoitin Ilta-Sanomiin 
Minna Canthin päiväksi jutun, jossa esit-
telin kahta Minnaa. Kimmokkeena oli 
tyttäreni, tätä nykyä historianopiskelija, 



28  AAKUSTI 2/2017 AAKUSTI 2/2017  29

joka kertoi pienenä sotkeneensa Minna 
C:t keskenään ja ihmetelleensä, miksi pet-
kuttajalle on annettu liputuspäivä. (Minna 
Craucher on kiehtonut minua siitä lähti-
en, kun luin 14-vuotiaana Waltarin Suu-
ren illusionin, jonka madame Spindellin 
esikuva hän on, joten lienen tarinoinut hä-
nestä jossain välissä tyttärellekin.)

Ihmeellisestä elämäntarinasta ja kek-
seliäistä huijauksista ei voi kuin päätellä, 
että Minna Craucher oli huikean älykäs 
nainen. 

Mitä hänestä olisikaan voinut tulla, jos 
hän olisi päässyt Minna Canthin tavoin 
kouluun ja hänellä olisi ollut mahdolli-
suuksia tehdä bisneksiä kaidalla tiellä?

Siksikin meidän on juhlittava tasa-ar-
von päivää.

(Riika Kuuskoski, IS 18.3.2017)

Minna Canthin talo kunnostetaan.
Kulttuuriyrittäjä Anja Lappi ryhtyi ve-
tämään suururakkaa Kanttilan pelastami-
seksi. Lappi ja kaikki kuopiolaiset tietävät 
että talo on kulttuurihistoriallinen, mutta 
moniongelmainen. Kymmenen vuotta 
tyhjillään olleen rakennukset vaivoina 
ovat asbestia myöten kaikki ongelmat, joi-
ta 1970-luvulla remontoituun taloon voi 
kuvitella. 

Rakennushankkeeseen ovat lähdössä 
Savon aikuis- ja ammattiopisto sekä Savo-
nia ammattikorkeakoulu.

(HS 19.3.2017)

Turussa on monta Karita Mattilalle 
tärkeää asiaa: pariskunnan Suomen asun-
to, sukulaisia, paikallinen murre, vanha 
tuttu flyygeli ja luottopianonvirittäjäkin.

(AL 19.3.2017)

Savolaisia pilke silmäkulmassa
Viktor Barsokevitsch oli mestarillinen 

ihmisten kuvaaja, joka tallensi humoristi-
seen tyyliinsä koko kuopiolaisten kirjon 
sylivauvasta keppikerjäläiseen ja Minna 
Canthiin. 

Joissakin kuvissa näkyy että on kerrot-
tu kasku. Toisaalta savolaisten vakavuus 
oli joskus niin jylhää, että nykykatsojaa 
naurattaa. Esimerkiksi Pirisen emännän 
ja hänen ystäviensä tummanpuhuva myr-
tyneisyys vuodelta 1900 on nykyihmiselle 
jo silkkaa Kummelia. Kuka tietää, että ku-
vaajaakin on hymyilyttänyt rouvien ”re-
vittely”.

(HS 25.3.2017)

Putinilla olisi hauskaa Valkoisessa ta-
lossa. Hänellä on mukanaan hovi, jossa 
ovat rakastaja Rasputin, pianisti Pim-
putin ja salaisen poliisin päällikkö Pam-
putin. Ensi töinään Putin vaihtaa dollarin 
ruplaan ja Manhattanilla sallitaan vain La-
dat.

(Matti Pitko, AL 25.3.2017)

Osta Simberg, autat Syyrian kärsiviä
Savolaisen suvun kokoelma on miljoo-

nien arvoinen. Teosten myynnillä tuetaan 
hyväntekeväisyyttä ja Suomen Valamoa.

Tampereen ortodoksisen kirkon seu-
rakuntasalissa avautuu 13.5. taidemyyn-
tinäyttely, josta voi tehdä löytöjä. Lähes 
40 työn joukossa on teoksia kotimaisen 
taiteen huippunimiltä, kuten Hugo Sim-
bergiltä, Eero Järnefeltiltä ja Maria 
Wiikiltä. Teokset kuuluvat savolaisen tai-
teenkerääjäsuvun kokoelmaan.  

Salaperäisen suvun vanhimmat ovat or-
todokseja ja aloittivat taiteen keräilyn 30 
vuotta sitten. Välipolvi ja nuorimmat ovat 
luterilaisia.

(AL 13.5.2017)

Lapsuudenkodin vintiltä olemme hiljal-
leen kaivaneet esiin romuja ja muistoja.

Suurin mysteeri on katon lappeen alta 
löytynyt tiukkaan kierretty ja narulla sul-
jettu käärö.

Sisältä paljastui Savon Sanomat 2. jou-
lukuutta 1943. Lehden oli tilannut aliker-
santti Veikko Kosunen 1 Kpk.  

Sisältä löytyi parikymmensenttinen 

säle mäntypuuta. Liekö Karjalan mäntyä?
Miten se on päätynyt Aunuksesta evak-

koperheen rakentaman talon ullakolle län-
tiseen Suomeen? Kuka oli Kosunen?

Tämän tarinan haluaisin selvittää.
(Johanna Puukka, AL 13.5.2017)

Poudan naurun ymmärtää, sillä Pouta 
ei ennusta pakkasta. Seuraava hepulikoh-
taus syntyy, kun Pouta sanoo, että ”etana, 
etana näytä sarves, tuleeko huomenna 
pouta”. Ja näyttää omansa.

Nyt tiedetään mistä tuulee. Pohjoisesta, 
hyytävästi ja pitkään. Suomi aloittaakin 
arktisen neuvoston puheenjohtajamaana, 
jonka johtoon savolainen Pouta, 49, sopii 
mainiosti.

(Matti Pitko, AL  13.5.2017)

Toki Jari Lindström oli rehellinen. 
Mies myöntämässä, ettei osaa jotain, on 
yhtä todennäköistä kuin että Suomi hävi-
äisi Ranskalle lätkässä. Monenlaista vä-
hälahjaista savokainuulaista kiintiöminis-
teriä meillä on ollut, ja kaiken maailman 
mikkokärnät nukkuvat puhelin tyynyn 
vieressä, jos puoluejohtaja mielenhäiriös-
sä soittaisi ja pyytäisi hommaan.

(Tuomas Enbuske, IL 13.5.2017)

Kehäteiden ruuhkiin kyllästynyt Sami 
Huiskonen mieltyi Mikkeliin siellä aikoi-
naan asuessaan. Toukokuun alussa Huis-
kosten muuttokuorma saapui Mikkeliin.

”Savo ja savolaiset ihmiset ovat minun 
sielunmaisemaani. Täältä löytyy kaikki 
mitä tarvitsemme”, Huiskonen sanoo.

(HS 20.5.2017)

Savolaismuoriska tuli valokuvaamoon 
ja sanoi kuvaajalle:

-Pitäs suaha valokuva minusta.
Johon kuvaaja:
-Otetaanko rintakuva?
Muoriska:
-Suapha tuoho tulla piäkii mukkaa.
(Hunskelmanni, AL MORO 11.5.2017)

Tuulentie tulee järveltä päin,
se laineita läikyttelee,
ja hentoa kortta kaislikon
vihurilla se säikyttelee.

Se on aalloista irti ja levähtää,
minä mietin missä sen määränpää.
Se kulkee minne haluaa.
Ei pysähdy, menee vaan.

Se tarttuu koivujen runkoihin,
ja leppien lehdet vie tanssiin.
Vain latvoista kuusia koskettaa.
ja pyytää honkia valssiin.

Se nousee rinteille ja niityn luo.
Mutt mahda ei puroselle,
joka kivien välissä solistessaan,
vain ilakoi tuuloselle.

Puron reunalla riippuvat rentukkarivit,
voivat peilailla purosen veessä.
Mehiläiset saavat kukista juoda
ja nauttia niiden meestä.

Kas niinkin voi käydä, että pienempi
saa suuremman hämilleen.
Niin ainakin nyt, kun tuulonen
sai pärskeistä ”nenälleen”.

 Anja Karttunen  

Tuulen tuulemaa
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SAVON KIELEN SEURA RY 

JÄSENANOMUS 

 

Savon kielen seuran tarkoituksena on 

1. savon kielen ja savolaismurteiden tutkiminen ja hoitaminen 

2. savolaisen puhekielen ja kirjoitetun kielen säilyttäminen ja kehittäminen 

3. kirjailijoiden sanataiteen tutkiminen ja hyödyntäminen 

4. savolaisen ilmaisun kaikinpuolinen tukeminen 

 

Haluatko perustella hakemustasi tai tehdä esityksen seuran toiminnan kehittämiseksi? 

Vaekkapa iha oekeella savon kielellä! 

 

 
 _____________________________                     ___________________________________ 
 Paikkakunta ja päiväys                                        Nimi   
 
 ___________________________                        ___________________________________ 
 Puh.nro  
                                                                               ___________________________________ 
                                                                               Osoite 
___________________________    
Sähköpostiosoite         
 
Valitse ja ilmoita sopivin vaihtoehto: 
 
* Jäsenmaksu (sis. Aakusti- lehden): 20 euroa/vuosi 
* Aakusti- lehti: 20 euroa/vuosi 
* Yhteisöjäsenmaksu: 30 euroa/vuosi 
* Kannatusjäsen: 150 euroa/vuosi 
* Ainaisjäsenmaksu: 150 euroa 
 
 
Palauta lomake osoitteeseen:  Tai lähetä tiedot sähköpostitse: 
 
Raija Uhlbäck   raija.uhlback@suomi24.fi 
Ruutikuja 2 C 37 
70340 KUOPIO 
puh. 050 9174462 

Maamme itsenäisyyden satavuotis-
juhlavuonna järjestettävä murrepu-

hunnan Suomen mestaruuskilpailu jär-
jestetään Ilmajoella elokuussa.  Samassa 
yhteydessä järjestetään myös murrelau-
lukilpailun SM. Nämä kaksi errillistä kil-
pailua ovat  kaikille murteenpuhujille ja 
-laulun taitajille avoimia. Molempien kil-
pailujen tavoitteena on  elvyttää ja ylläpi-
tää murteella ilmaisemisen taitoaSuomen 
heimojen keskuudessa. 

Leikkimielinen kilpa – sanallinen ilot-
telu – paikallis- ja maakuntamurteiden 
taitajien kesken on omiaan vahvistamaan 
suomalaisten sanallista valmiutta ja ke-
hittämään keskustelukulttuuria. Kilpailut 
kuuluvat Suomi 100 -tapahtumiin.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisen 
määräaika on valitettavasti jo päättynyt, 
mutta osallistumismahdollisuutta voi vie-
lä tiedustella murreseura Krannit ry:n pu-
heenjohtaja Jorma Arolta, (jorma.aro @ 
netikka.fi). Lisätietoja saa häneltä myös 
puhelimitse numerosta  0500 268 605.

Laulukilpailusta saa puolestaan lisä-
tietoja FM Timo Saarimäeltä p. 050 5303 
405. Laulukilpaan osallistuvien tulee esi-
karsintaa varten lähettää CD-levy, DVD 
tai mp3-tiedosto, jonka tulee sisältää kaksi 
murteella esitettyä kansanlaulua. Murre-
kilpailusarjat: a) yksilöt, b) joukkueet.  
Kilpailusuoritukseen kuuluvat ennalta val-
mistettu viisiminuuttinen puheenvuoro ja 
sen jälkeen arvovaltaisen tuomariston suo-
rittama haastattelu. Tavoitteena on vapaa 
murrepuhe, ei murretekstin ääneenluku. 

Murrepuhunnan ja -laulannan 
SM-kilpailut 5.-6.8. 2017

Paperinkäyttö muistin tueksi on sallittua. 
Yksilökilpailun voittaja aateloidaan vuo-
den 2017 murrepuhunnan Suomen mesta-
rin tittelillä. 

Joukkuekilpailussa otetaan huomioon 
kunkin joukkueen kolme parasta yksilö-
sarjassa menestynyttä. Voittajajoukkue 
saa kahdeksi vuodeksi haltuunsa ”Torppa-
rin aurinko” -kiertopalkinnon.

Murrelaulukilpailu on kaksiosainen, 
alkukilpailu ja loppukilpailu. Esitysten 
yleiskesto saa olla enintään kahdeksan 
miunuuttia. Kilpailija voi käyttää kilpailun 
järjestämää säestäjää pianistia tai hanuristia 

Tervetuloa Ilmajoelle: Suomen Hei-
mot ry, Etelä-Pohjanmaan murreseura 
Krannit ry, Eteläpohjalaiset Spelit Kan-
sanmusiikkiyhdistys ry, Etelä-Pohjanmaan 
liitto, Ilmajoki-Seura ry, Ilmajoen kunta

Kilpailun suojelijana toimii rouva  Jen-
ni Haukio Kultarannasta käsin.

Murre-ekspertit ja solistit estradille!

Murremestarimme Saara Koskinen Keite-
leeltä ottelee Ilmajoella SM-tittelistä.



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

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

SUTKAUS


