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Kyllä meidän pojat
ja tytöt osaavat!

T

ätä armon vuotta 2017 on vietetty
teoriassa Suomi 100 -hengessä, eikä
siinä mitään: itsenäisyys on ihana asia,
ei sitä turhaan tavoiteltu ensimmäisen
maailmansodan tarjotessa siihen sopivan
tilaisuuden. Käytännössä on erityisesti
viime kuukaudet eletty kuitenkin Suomi
sataa -hengessä, kun taivas on valanut
vettä päivästä toiseen ja kesän riemut
jäivät kokematta.
Jos elettäisiin vanhassa maailmanajassa, meillä olisi edessä ankarat ajat, kun
vilja ei ole ehtinyt kypsyä kunnolla vielä
syyskuussakaan. Nyt jos koskaan meidän
kaikkien suomalaisten ja etenkin savolaisten pitäisi osoittaa ymmärrystä niille
viljelijäperheille, jotka ovat jaksaneet vielä toimittaa maitoa, leipäviljaa, lihaa, vihanneksia tai perunaa ruokapöytäämme.

T

oki on sateen lomaan mahtunut kesän
aikana myös muutama valoisampi
hetki. Savon kielen seuran vuotuinen päätapahtuma, heinäkuinen murretori, osui
yhteen hyvään rakoseen. Väkeä riitti, kun
on päästy Kuopion satamasta takaisin
mualiman navalle kaupungintalon eteen.
Savon kielen seuran ”tyttötertsetti”
Tuula Ollila, Auli Poutiainen ja Raili
Pursiainen herätti toriyleisössä suurta
ihastusta sonnustautumalla Kuopion
aiempien mahtinaisten Elisabeth SteniusAarneenkallion, Minna Canthin ja Hanna
Partasen varsin suuriin mekkoihin ja
muistuttamalla, miten merkittävää työtä
kaupungin naiset ovat tehneet paitsi oman
sukupuolensa niin samalla myös koko
maan hyväksi. Esiintyminen herätti myös

ajatuksen, että kalakukkokaupun-kiin
olisi aiheellista saada jonkinlainen
muistomerkki kukkoleipurien grand
old lady Hanna Partaselle. Tämänkaltaisen esityksen valmistelu on
aloitettu Savon kielen seurassa.

E

telä-Pohjanmaalla Ilmajoella järjestetyt Suomen murremestaruuskilpailut
menivät taas kerran savolaisittain erinomaisesti. Joukkuemestaruus tuli meikäläisille viäräleuvoille Fransisco ”Paco”
Nuccin, Saara Koskisen ja Teemu
Oinosen voimin. Henkilökohtaisessa mittelössä Paco oli kolmas ja mitalikolmikon
ulkopuolelta Oinonen sai ainoana kunniamaininnan. Edesmenneen Esa Pakarisen
sanoin: ”Meeltähän tämä kääp”.
Murrekisa käytiin lauantaina ja sunnuntaina tuli sitten jatkoa, kun Anneli
Valta-Lisitsin lauloi voiton murrelaulun
SM-kisassa. ”Lutjuperän Amaliana”
aloittanut lapinlahtelainen emäntä puhui
itsensä vuosituhannen vaihteessa koko
maan ensimmäiseksi murremestariksi ja
on sen jälkeen noussut jatkuvasti estradille jos toisellekin ihmisiä ilahduttamaan,
eikä siinä ole ääntä säästetty. Tällaisia
itsensä likoon panevia ihmisiä tarvitaan,
ilman heitä elämä olisi kovin tylsää.

H

allituksen valmistelema sote- ja
maakuntauudistus on edennyt tuskastuttavan hitaasti, mutta edennyt kuitenkin. Pohjois-Savossa maakuntaliitto
on omalta osaltaan kasvattanut savolaista
maakuntahenkeä. 1950-luvulla kokosivat
opettaja-kirjailijat Unto Eskelinen ja Lau-
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ri Leskinen kouluja varten ensimmäisen
maakuntalukemiston, ja toinen lukemisto
valmistettiin 1980-luvulla Samassa veneessä -otsakkeella.
Vuosituhannen vaihteessa ryhdyttiin
viettämään myös erityistä maakuntapäivää elokuun 15. päivänä; päivämäärä
juontuu Pohjois-Savon alkuperäisen
ytimen Tavinsalmen hallintopitäjän
perustamisesta. Päivän vietto unohtui
muutamaksi vuodeksi, kunnes se nyt
tänä vuonna taas palautettiin arvoonsa osana Suomi 100 -tapahtumia.
Iisalmen Mansikkaniemellä maakuntapäivää vietettiin nyt iloisessa ja

nuorekkaassa hengessä, ilman tavanomaista pönötystä. Samalla luotiin
viimeinen silmäys niemellä esitettyyn
Tuntemattomaan sotilaaseen, joka
kaikkiaan noin 18 000 katsojallaan oli
kesän 2017 ehdoton kulttuuriteko. Sitä
olisi syytä jollakin tapaa muistaa.
Ensimmäiseksi savolaiseksi sanantaitajaksi nimettiin näyttelijä-kirjailija Antti
Holma, joka maailmalla liikkuessaan ei
ole unohtanut sonkajärvisiä juuriaan.
Seppo Kononen
puheenjohtaja
Savon kielen seura r.y.

Kaihomielisten säkeiden
julkaisemisesta sata vuotta
Aaro Jalkanen sepitti vuonna 1916 koti-ikävissään Amerikassa Kallavesj-laulun
sanat virolaisen Johannes Kappelin säveltämään kuorolauluun Vieraalla maalla.
A. Piirikiven (oik. Ado Grenzstein)
kirjoittamat alkuperäiset sanat Üksinda,
üksinda, pean võõrsil rändama (Yksinäin,
yksinäin täytyy pois mun rientämäin) ja
kaihomieltä ruokkiva sävellys innoittivat
Jalkasen muokkaamaan sanoiksi oman kotiseudun kaipuunsa; Kallavesj, Kallavesj
lainehti kohta haikeasti vierailla rannoilla.
Mutta milloin laulu ilmestyi Suomessa
ja Kuopiossa? Ei sitä näillä nurkilla varmaankaan vielä sata vuotta sitten laulettu.
Sanat kyllä julkaistiin sanomalehti Savossa 14.7.1917 — ne ovat luettavissa digitaalisesta leikekopiosta — mutta sävelmää
ei vielä tunnettu. Merkille pantavaa on,
ettei vielä heinäkuussa 1928 Kuopiossa
vietettyjen suurten Savon Heimopäivien
sangen lukuisten tilaisuuksien ohjelmissa
ollut minkäänlaista mainintaa Kallavesj-
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laulusta, vaikka muuta savolaista sanarrieskoo oli yllin kyllin.
Aaro Jalkanen lähetti Savoon sata vuotta sitten heinäkuussa kaksi murrerunoa:
Kallaves’-laulun sanojen lisäksi myös runon Kuopijo’ Wappaa Palokunta. Runojen
lähettämistä nimimerkki Aaro perustelee sulkeisiin laittamallaan lauseellla Ku’
Wäinölännieme’ kenttäjuhlat juolaht mielee’ Amerikassa. VPK:n 40-vuotisjuhlia
oli näet ilmoitettu vietettävän 22.7.1917.
Kallaves’ julkaistiin siis KWPK:n kylkiäisenä, järjestyksessä toisena.
Ei Aaro Jalkanen silloin arvannut, minkä aseman Kallavesj-laulu oli myöhemmin saava. Viimeistään sitten, kun Matti
Lehtinen levylle laulun lauloi, siitä tuli
kuolematon klassikko.
Lassi Koponen
Lähteet: Kansalliskirjaston digitoidut sanomalehdet / SAVO 14.7.1917. Aaro Jalkasen
runot, Wikipedia

Kesäteatteria
kahella kielellä

S

itä tarjottiin Karttulan Syvänniemellä
ja Lapinlahden Alapitkällä. Huastettiin levveetä savvoo ja pagistih karjalakse.
Molempia samassa näytelmässä. Molempien näytelmien aihepiiri oli sama, karjalaisen siirtoväen, evakkojen, tulo sodan
jälkee ja sopeutuminen Pohjois-Savoon.
Syvännimellä, Teatteri Hermannin
”Käspaikka-näytelmässä elettiin vuosia
1939-1945.
Näytelmän kirjoittaja, Marja Aira, sanoo ensin hieman vierastaneensa aihetta.
- Pyydettiin tätä, kun menossa on itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi. Pidin aihetta
hieman kuluneena. Mutta sitten aihe alkoi
elää omaa elämäänsä. En itse ole evakko,
enkä ortodoksi, mutaa tuttavapiirissäni on
paljon karjalaisia ja ortodokseja ja laulan
itsekin ortodoksisessa kirkkokuorossa.
Marja Aira myöntää, että Karjalan kielen käyttöä piti miettiä. - Ajattelin ensin
ketä on tulossa mukaan ja sen myötä kirjoitin heille roolit. Hain karjalan kielen intonaatiota. Aivan puhdasta Raja-Karjalan
murretta teksti ei ole. Mummoni oli Käkisalmesta ja itse olen Etelä-Karjalasta,
sieltä tulivat ne miet ja siet. Näyttelijät innostuivat kovasti harjoittelemaan oikeata
lausumista.
Hyvin Marja Airan oma kielikin taipui
karjalakse, aina itkuvirttä, ”iäneljitkentiä,
myöten.
Se Käspaikka, se on pyyheliina. Kauniisti punakirjailtu poimutettu pitkä liina,
joka laitetaan ikonin, obrasan, ympärille.
Alapitkällä, Minna Kettusen kirjoittama ”Jaetun maan lapset” sijoittuu vuosiin 1944-1952. Siinä kerrottiin evakkojen
asettumisesta Lapinlahdelle. Kerrottiin
asutustoiminasta, päivän politiikasta ja

Sota-aikaan ajoitettu Käspaikka-näytelmä
murtaa niin savoa kuin karjalaakin. Mutta
taiten, molempia murteita hyväillen.
myös sodan aiheuttamista henkisistä vammoista.
Alapitkän näyttelijöillä karjalan kieli
taipui hyvin, olihan se osalle ollut lapsuuden kotikieli. Näytelmässä oli mukana
myös ”tulkki” Tiedähine, joka suomensi
aina osan tekstistä. Eikä se savon murrekaan kaikille katsojille heti avautunut.
Kun Anneli Valta-Lisitsin viänsi levveesti, että niillä olj ainakii viis kannoo ja niitäkii naatoja olj usseita, ihmetystä riitti.
Vielä viikon kuluttua eräs katsojista kysyi,
että mitä se ”naatoo” tarkoitti? Lehmiähän
ne olivat, karjalakse ziivatoitu.
Aivan kivutta ja säryttä evakkojen tulo
ja sopeutuminen uusille asuinsijoille ei
käynyt. Se selvisi molemmissa näytelmissä. Yhtenä isona jarruna olivat anopit.
Eihän sitä voi hyväksyä, kun se oma rakas poika ottaa vaimokseen kauniin, ylen
zomasen da vesselän, karjalaistytön. Häissäkin anoppirukka joutuu haistelemaan ihmesavuja ja katsomaan viittelöintiä.
Siinä missä savolaiset ja karjalaiset
löysivät toisensa, samoin savon murre ja
karjalan kieli soljuivat hyvin yhteen kesän näytelmissä. Katsomot olivat täynnä
molemmissa paikoissa. Passibo ylen äijy
tekijöille ja esittäjille!
Anneli Lujanen
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Maitolaiturihuumoria
Savon kielen seuran 19. Kuopion murretorin alkuyllätyksena oli torin paraatipaikalla seisova esiintymislava. Kulahtanut ulkonäkö ja kaiteettomat rappuset toi
lähinnä mieleen maitolaiturin. Vakituinen
torilava oli siirretty kaupungin imagon
kannalta arvokkaammaksi arvioitujen rantabileiden käyttöön Väinölänniemelle.
Pentti Puustinen sai kokemuksella
viriteltyä kapealle lavalle tarpeellisen äänitekniikan, kun Kuopion pelimannien porukka jätettiin soittelemaan lavan ulkopuolelle. Jatkossa maitolaiturista veisteltiin
huumoria, kiusallisin selitettävä se taisi
olla murretorin avaajalle, Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtajalle Pekka Niiraselle. Hän kehotteli kansalaisjärjestöjä
kaikesta huolimatta aktiivisuuteen, joten
ehkäpä tulevina vuosina tarjotut puitteetkin ovat paremmat.

Hanna Partanen. Olivat saaneet Pyhältä
Pietarilta taivaslommoo ja tulivat vossikkakyydillä katsomaan miltä Kuopion torilla
tätä nykyä näyttää.
Ee tätä uskosi samaksi paikaksi kuin reilut sata vuotta sitten, ies viittäkymmentäkkää, päiväilivät naiset. Puu-Kuopio on pantu nurin ja kivipötteröetä pykätty tilalle.
Osa jouti männäkii, mutta suretti Kaappakavun ja Puijonkaana kulumasta hävinny Saastamoesen kommee liiketalo.
Toesenlaesta olj torilla, kun Hanna nuorna tyttönä äetin kanssa soutoo lekutti Lehtoniemestä kakskorvavasuissa kalakukkoja
ja leipiä myyntiin. Toisenlaisia olivat maisemat kuin nykyisessä Saaristokaupungissa. Hyvät marjamuat on nurittu yheks kivierämuaks eikä aenuttakaa nuottakottoo
rannassa, entinen asukas harmitteli.
Kävijät olivat ylpeitä kehityksestä, jonka heidän aikanaan kuopiolaiset naiset
panivat alulle: kielikysymys, tytöille oikeus opiskeluun, naisille äänioikeus.

Taivaslomalaisia
vossikkakyydillä
Kolome kovvoo naista täyttivät karismallaan ja hameillaan esiintymislavan (vas.)
Auli Poutiainen, Tuula Ollilla ja Raili Pursiainen.

Vaikuttajia, päättäjiä, murremestareita ja karjalan kielentaitajia

Murretorilla immeisiä satavuotiaan Suomen vaiheilta
Torstai 20.7 Kuopion kaupungintalon kello näyttää puolta tuntia vaille puolipäivää. Torin esiintymislavan katsomosta
naisväki varailee istumapaikkoja.
Ella Maapuro on ottanut omansa etupenkistä. Varma on varma, siitä näkköö
ja kuuloo parraiten.
-Tiällä on kiva ohjelma ja näkköö immeisiä. Kotona suap olla päiväkauvet
itekseen, perustelee murretorin uskollinen kävijä paikkaansa. Viisainta kuiten-
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kin aina varata vaatetta sään vaihtumisen
varalle, vaikka aurinko porottaisi.
Erityistä suosikki-esiintyjää ei muistu
mieleen, kaikki ohjelmat ovat olleet mukavia tämän ikäiselle immeiselle ja samaa hän odottaa tältäkin kesältä.
Bussikyyti tuo Petoselta suoraan torille. Omasta autosta on pitänyt luopua eikä
enää ole tuttua naapurin rouvaa, jota voi
soittaa kaveriksi, Ella-rouva huokaa haikeasti.

Mittasuhteet joutuivat koetukselle, kun
lavalle kiipesi rynkkyhameissa kolome kovvoo naista kaupungin historiasta
nimittäin kirjailija ja kauppias Minna
Canth, kulttuurivaikuttaja Elisabet Stenius-Aarneenkallio ja kalakukkomestari

Pekka
Niiranen
avaa murretorin (kuva
ylhäällä
oik.) ja
Kuopion
pelimannit
soittelevat.
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Nilsiän
pussihousukerho
esiintyy
ja panee
parastaan

Nyt Kuopiossa on yliopisto ja sen opiskelijoista enemmistö naisia. Mutta Kanttila
on ikävä maamerkki hienossa kaupungissa. Minnalle liputuspäivä ja kauppatalon ristiminen kaimaksi ei riitä huomioksi. Naisintelligensijalle olisi töitä, asia
ei muuten etene, kilahtaa Elisabet. Olisiko tuo vaikeampaa kuin aikanaan naisten
aloite äänioikeudesta.
Jos kuka niin Hanna ansaitsi muistomerkin, edes muistolaatan leipomon seinään kaupungin merkittävimmän elinkeinotoiminnan aloittajalle. Hanna Partasen
kalakukoista tämä kaupunki parraiten tunnetaan.
Naiskolmikko joutui jättämään aloitteet
nykypäivän ihmisten tehtäväksi, kun tuli
kiire joutua vossikan kyydissä takaisin
Pietarin valtakuntaan. Pikavierailun esittäjät olivat Auli Poutiainen, Raili Pursiainen ja Tuula Ollila, viimeksi mainittu
tekstin kirjoittaja.

Murremestarien vuosikertoja
Avajaispäivänä esiintyi murremestareiden vuosikertoja, tuoreimpana maalis-
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Savon
murremestari
2017
Saara
Koskinen.
kuussa valittu Saara Koskinen Keiteleeltä.
Naisen kirkkaalla logiikalla hän selvensi toimintatapaa sukupuolensa suosimassa soppailussa.
Miehet aina ihmettellöö minkä tähe
yhen vuatekappaleen ostaminen ottaa niin
tuhottomasti aekoo. Käypäsin suattaa tietysti sattua kätteen heti ensimmäessä liikkeessä, mutta eihän sitä tiijä ennen kuin
on kiertänyt kahtomassa kaekki mahdollisuuvet. Päevä tärväytyy, kun Matkuksen
kiertää.
Saara Koskinen lähtee tavoittelemaan
valtakunnan murremestaruutta 5.8. Ilmajoelle. Toinen joukkueen jäsen Paco
Nucci kävi edellisvuoden murremestarin kokemuksista. Hänellä oli painava

kehotus maahanmuuttajille: Opetelkaa
kieltä ja puhukaa!
Savon kielen seuran puheenjohtaja Kononen piti napolilaissyntyisen miehen
valintaa murremestariksi ylivertaisena
näyttönä savolaisten huumorintajusta: uskaltautuisiko mikään muu heimo samaan?
Seniorimestari Irja Turunen asettelee
nykyään sanojaan virsien uussanoituksiin
ja runoihin, joista hän lausui yhden. Savolaisia virsisanoituksia lauletaan elokuun
alussa Puijon kirkon virsi-illassa..
Leppävirran naisten voimakaksikko
Arja Huovinen, 13. valtakunnan kylähullu ja päätoimittaja Eeva-Liisa Pennanen
kampanjoivat maaseudun mahdollisuuksien ja Leppävirran kesätapahtumien
puolesta. Valtakunnallisessa maaseutuparlamentisssa 1.-3. 9. keskustellaan maaseudun kehittämisestä ja valitaan uusi kylähullu kantamaan Arja Huovisen titteliä
jatkossa.

Savolaisen politiikan olemus
Perjantaina puhuttiin politiikkaa, mutta
ei sotesta eikä maakuntavaaleista, vaan
muistellen itsenäisyyden ajan savolaisista
poliitikoista kerrottuja juttuja kuten .
Iisalmen Kirmalta kotoisin olleesta
Heikki Kääriäisestä, sosialidemokraatista, joka oli kansanedustajana kolmeen
otteeseen, yhteensä 31 vuotta.
Silloin eduskuntatyöhön lähdettiin yhtäjaksoisesti koko istuntokauden ajaksi, ja
junamatkaan pääkaupunkiin piti varustautua eväin. Tavallinen kansa matkusti kolmannessa luokassa, parempi väki ykkösluokassa, jossa kansanedustajankin piletti
oikeutti matkustamaan.
Heikki Kääriäinen nousi junaan Iisalmen asemalta ja rupesi Nerkoon paikkeilla syömään. Vaunuosastossa istuva
hieno rouva nyrpisteli nenäänsä eikä malttanut olla sanomatta: Tiedättekö, että tämä
on ensimmäisen luokan vaunu. Menkää
tuonne kolmanteen luokkaan levittelemään eväitänne.

Eeva-Liisa Pennanen murteen pyörteissä.
Syöntiä keskeyttämättä
Kääriäinen
vastasi: Ehkä minä kakkosluokkaan kuulun, mutta evväät on ensluokkaset.
Nykyinen kirmalainen keskustan kan-

Ella Maapuron mielestä etupenkki on
paras näköalapaikka. Hän nautti murretorin tapahtumista joka päivä.
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Hannakaisa
Heikkinen
yllätti räpillään
ja sai pussihousumiesten
housunpuntit
tutisemaan.

sanedustaja Seppo Kääriäinen, kaukainen
sukulainen, muistelee Heikki Kääriäisen
olleen kotiseudullaan hyvin arvostettu
kansanomaisuutensa ja
äänestäjiensä
hyväksi tekemänsä työn vuoksi. Hänen
toiminnassaan näkyivät savolaisen politiikanteon parhaat ominaisuudet.
Ne ovat yhteistyö ja sovitteluhalu, alleviivasi Seppo Kääriäinen. Politiikassa ei
kukaan yksin pärjää. Savolainen koettaa
luovia niin, ettei hävinneelle puolelle jää
lyödyksi tullun tunnetta, vaan hänkin on
päässyt sanansa sanomaan ratkaisuun.
Räiskyviä sanan ja kynänkäyttäjiä, vasemmistolaisia aatteen miehiä savolaisista poliitikoissa myös löytyy esimerkiksi
sosialidemokraatti, myöhemmin Suomen
Sosialistisen työväenpuolueen perustajiin
kuulunut Hugo Manninen Varkaudesta.
Hänen kirjoittamiaan tekstejä, nykykielellä kolumneja Savon Työmiehestä lukiKari Turunen, asunaan ajan vaatimuksen
mukainen tumma puku, kulkuneuvona
polkupyörä jonka tangossa nahkasalkku.
Politiikkapuheiden
välissä kuultiin Nilsiän
pussihousukerhon
ja
kuplettimestari Uapelin
musiikillisia muotokuvia savolaisesta miehestä.

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen esitteli sanallistanssillisen kronikan
nykyisen hallituksen miehistä ja heidän
kyvyistään. Esitys on kuulemma pääministerin hyväksymä, ja pussihousumiehet
myhäilivät sen näyttäneen takaapäinkin
hyvältä.

Suakkunoita suavuttona
Viikko päättyi Anneli Lujasen ja Pirjo
Strandenin vetämään karjalankieliseen
ohjelmapäivään. Paketissa oli suakkunoita, runoloita, pajatusta ja karjalankielinen
jumppaohjelma.
Hannu Turunen ja Kauko Salonen
pagisivat suakkunoita. Yhdessä kerrottiin miten presidentti Kekkonen joutui
pohjoisen kalareissulla lapsen syntymän
todistajaksi. Vauva punnittiin Kekkosen
kalapuntarilla ja syntymätodistukseen kirjattiin mitat: pituus 49 cm, paino 12,5 kg.
Osuutensa miehet päättivät kaihoisaan
Bunukan lauluun.

Annikki Heiskanen lausui arkkipiispa Leon ja enonsa Vilho Kuuselan runoja. Välillä kuulosteltiin Kalle Väänäsen
savolaista värssyilyä Heimo Seppäsen
esittämänä.
Välillä toriyleisöä aktivoitiin. Juontajat
luettelivat viikonpäivien nimet: enzmäene argi, toine argi, kolmas päivy, neljäs
päivy, piädetsy, suovattu da pyhä päivy.
Kirsti Jonnisen jumppaohjelma hauskutti jumppaamaan. Päivän musiikkipuolen
hoiti Teuvo Leskinen.
Virallisen ohjelman päätyttyä juontajilta tultiin kysymään karjalan kielen lausetta
polttareille. Minä rakastan sinua
kääntyy karjalaksi Minä ylen äijy suvaxitzen sinua, sinä olet minun armas kuldane lindune.
Voisiko tuota kauniimmin murreviikkoa lopettaa.
Teksti: Eila Ollikainen, Anneli Lujanen
Kuvat: Teuvo Laakkonen
.

Yleisöä riitti satamäärin murretorin
jokaiselle päivälle.

Minna Canth –
palkinto jaetaan
26.10.2017
Helsingin Kirjamessuilla jaetaan
ensimmäisen kerran 26.10. Minna
Canth-palkinto, suuruudeltaan 5000
euroa. Suomen Messusäätiön rahoittama palkinto annetaan henkilölle, joka
yhteiskunnallisena vaikuttajana innostaa rakentamaan Suomea Minna Canthin hengessä.
Palkinnon saajaksi haetaan kaukokatseista henkilöä, joka vaikuttaa
kanssaihmisten ajatteluun ja avaa silmiä näkemään tulevaisuuteen. Palkintoraatiin kuuluu edustajia Ensi- ja
turvakotien liitosta, Helsinki Missiosta, Journalistiliitosta, Minna Canthin
seurasta, Suomen näytelmäkirjailijat
ja käsikirjoittajat ry:stä, Suomen Kirjailijaliitosta ja Suomen Yrittäjänaisista. Raadin puheenjohtajna on Minna
Canth-seuran puheenjohtaja Elise Tarkoma.

Pirjo Stranden ja Anneli Lujanen päättivät
murreviikon tsomasti.
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Mainetta ja kunniaa
Savoon murrekisoissa
Maamme itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden murrepuhunnan Suomen mestaruuskilpalilu järjestettiin elokuun 5. 2017
Ilmajoella samaan aikaan eteläpohjalaisen
kansanmusiikkitapahtuman Spelien kanssa.
Tapahtumapaikkana oli Etelä-Pohjanmaan Opisto. Järjestäjinä toimivat Suomen Heimot ry, Etelä-Pohjanmaan liitto,
Etelä-Pohjanmaan murreseura Krannit ry,
Ilmajoki-Seura ry sekä Ilmajoen kunta. Ja
kun Etelä-Pohjanmaalla oltiin, olivat järjestelyt komiat eikä vieraiden kestitsemisessä nuukaaltu. Trahteeraus oli viimeisen
päälle.
Tuttuun tapaan kyseessä oli leikkimielinen kilpa – sanallinen iloittelu – paikallisja maakuntamurteiden taitajien kesken ja
isännät toivoivat sen olevan omiaan vahvistamaan suomalaisten sanallista valmiutta ja kehittämään keskustelukulttuuria.
Kilpailu oli osa Suomi 100-tapahtumia.

Spelimusiikista vastasivat Ronuuttajat ja
juontajana toimi Veikko Seppälä Krannit
ry:n hallituksesta. Tuomariston palaverin
aikana kuultiin Maire Lopin murretekstejä.

Murteilla iloitelua ja leikittelyä
Varsin kovatasoiseksi osoittautuneeseen kisaan oli saapunut edustajat Pellosta
Helsinkiläinen, sikäläisen slangiseuran
jäsen Esko Vepsä poimi kauneimmat kannut yksilökisassa.

– Väylän vaimot (Kirsti Hanhirova, Jaana Piippola ja Elina Sirkkala), Helsingin
Slangiseurasta Esko Vepsä, Pirkanmaalta/
Juupajoelta Paavo Harola, Savon kielen
seurasta Saara Koskinen, Paco Nucci ja
Teemu Oinonen, ja Etelä-Pohjanmaalta
Kranneista Esko Kohtanen, Kauno Luoma, Mervi Mäki ja Eero Peltoniemi.
Koska joukkuekisaan hyväksyttiin vain
kolmijäseniset joukkueet, Krannien Eero
Peltoniemi arvioitiin vain yksilökisassa.

Kunniamaininta Iisalmeen
Yksilökisan voitto meni ensimmäistä
kertaa Helsinkiin, Slangiseuran edustajalle Esko Vepsälle. Toinen palkinto jäi
järjestäjämaakuntaan Etelä-Pohjanmaalle
Krannien Mervi Mäelle. Kolmas palkinto tuli Savoon Paco Nuccille. Henkilökohtaisessa kilpailussa jaettiin myös yksi
kunniamaininta. Sen sai niinikään Savoa
edustanut iisalmelainen Teemu Oinonen.
Teemu oli myös kisan ikäpresidentti.
81-vuotispäivänsä kynnyksellä hän piti
komeasti ylhäällä savolaisten lippua.
Yksilökisan arviointiperusteissa tuomaristo toi esille kansainvälistymisen ja sen

Kuopiolainen Paco Nucci ihaili palkintopokaaleita uudesta näkökulmasta.
mukana kielen ja myös murteiden saamat
uudet piirteet. Nämä seikat painottuivat
eritoten slangia puhuneen kisan voittajan
ja kolmannelle sijalle yltäneen savolaisnapolilaisen kielen taitajan esityksissä.

Savolaiset
joukkuekisan voittoon
Joukkuemestaruudet ratkottiin kolmen

Haukion suojeluksessa
Kilpalusarjoja olivat yksilö- ja joukkuekisat. Kilpailusuoritukseen kuului ennalta
valmistettu neljäminuuttinen puheenvuoro
ja sen jälkeen arvovaltaisen tuomariston
suorittama haastattelu. Tuomaristossa istuivat puheenjohtajana Jorma Aalto (Seinäjoki) ja asiantuntijajäseninä prof. Harri Mantila (Oulu), emeritusprof. Antero
Niemikorpi (Kannus), kulttuurijohtaja
Arto Juurakko (Mänttä), Savon kielen
seuran vpj. Tuula Ollila (Kuopio), murremestari Aino Mäki-Kaukola (Seinäjoki)
ja sihteerinä Antti Välimäki (Ilmajoki).
Kisan suojelijana toimi tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. Hänen
tervehdyksensä luettiin ohjelman alussa.
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Yksilökisan korkeimmat pisteet menivät tälle porukalle. Kunniamaininta Teemu Oinoselle, II sija Mervi Mäelle, ykkönen Esko Vepsälle ja pronssi Savon Paco Nuccille.
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joukkueen kesken. Voittajaksi selviytyi Savon kielen seuran ikioma joukkue
– Saara Koskinen, Paco Nucci ja Teemu
Oinonen. Toisen palkinnon sai Etelä-Pohjanmaan joukkue – Esko Kohtanen, Kauno Luoma ja Mervi Mäki. Edelliskisan
voittaja Väylän vaimot – Kirsti Hanhirova, Jaana Piippola ja Elma Sirkkala jätettiin tällä kertaa peränpitäjäksi suunnistusaiheisella sketsillään.
Paco Nucci oli ottanut kotoa tyynyn
mukaan ja esitti tavoilleen uskollisena
osan esityksestään päällään seisten ja matkasi näin maailman ympäri – todellista
kieliakrobatiaa. Yleisö sai häneltä myös
oivan oppitunnin savon murteen vaatimasta suun liikehdinnästä. Saara Koskisen
kertoili työstään ”mehtäherrana” ja Teemu
Oinonen kuvasi vanhan avioparin perheelämää.
Joukkuekilpailun voittaja 2017 oli Savon
kielen seuran joukkue. Siinä kilvoittelivat
vas Teemu Oinonen, Saara Koskinen ja
joukkueen kapteenina Paco Nucci.

Yleisö tykkäsi Mervi Mäestä
Yleisö saa äänestää myös suosikkinsa.
Yleisökisan voitto meni odotetusti järjestäjämaakunnan omalle edustajalle Mervi
Mäelle.
Jokainen kilpailija sai komean pohjalaisaiheisen pokaalin ja kunniakirjan.
Henkilökohtainen voittaja sekä joukkuevoittaja lisäksi komeat kiertopalkinnot.
Seuraavan kerran valtakunnallisista
murremestaruuksista kisaillaan kahden
vuoden kuluttua. Kilpailupaikka on vielä
avoin.

Koti kiertopalkinnolle
Joukkuekilpailun kiertopalkintona on
vuodesta 2002 lähtien ollut Urjalan kunnan lahjoittama lasitaiteilija Markku Salon veistos Torpparin aurinko.
Taitelija Salo on kuvannut teostaan
näin:
”Lasiteos koostuu valetusta rubiininpunaisesta jalustasta, muottiin kiinnipuhalletusta tummasta vartalosta, filigraa-

nilasisesta valkosinisestä yläosasta sekä
korkeimmalla paikalla muruvärjätystä
opaalilasista leivotusta lautasesta.
Lasiteoksen värit symbolisoivat Väinö
Linnan Täällä Pohjantähden alla-trilogian tapahtumia ja tuntoja. Teoksen nimi
”Torpparin aurinko” mainitaan kirjassa,
ja tarkoittaa kuuta, joka valaisi torpparin
omaa työntekoa. Omia töitä kun ei päivällä auringonvalon aikaan talollisen töiltä ehtinyt tehdä. Teokseen on hiekkapuhallettu trilogian ensimmäisen kappaleen
teksti. Valettu kiekko kuvaa torpparin
aurinkoa. Irralliseen ”lypsyjakkaraan”
kaiverretaan kulloisenkin kiertopalkinnon
haltijan nimi.”

Ensimmäinen murrelaulukisan voitto Savoon
Etelä-Pohjanmaan kansanmusiikkitapahtuma Spelien ja murteellapuhuminen
SM-kisojen yhteydessä järjestettiin ensimmäistä kertaa murrelaulukilpailu yksinlaulajille. Kilpailuun osallistui kahdeksan
laulajaa, joista lauantaina 5.8. pidetyssä
semifinaalissa hyväksyttiin sunnuntain
6.8. loppukilpailuun viisi laulajaa.
Myös tässä kisassa voitto tuli kotiin.
Sen sai moninkertainen murremestari ja
karjankutsun Suomen mestari Anneli Valta-Lisitsin Lapinlahdelta. Toiseksi paras
murrelaulaja oli Jonna Anttila Kurikasta
ja kolmanneksi tuli Matti Lehtinen Sastamalasta. Kannustuspalkinto myönnettiin
seinäjokiselle Juhani Lautamajalle.

Tämä komea teos on nyt kiertopalkintona
tullut matkansa päähän ja jää kilpailun
useimmin voittaneeseen maakuntaan eli
Savoon. Savon kielen seuran hallitus saikin visaisen tehtävän löytää veistokselle
arvoisensa ja näkyvä sijoituspaikka.

Tuula Ollila
Nyt voi sanoa, että Anneli Valta-Lisitsin
on voittanut kaiken mahdollisen murteella
kisailussa. Annelin esittämät voitokkaat
kappaleet olivat Jaakko Tepon ”Lypsykilpailut” sekä tango ”La cumparsita”, joka
Savon kielen seuran piällysmies Seppo
Konosen kynästä oli saanut savonkieliseksi nimekseen ”Kumpparjkengät”.
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Etelä-Savon kulttuurin vuosikirjan kymmenes osa ilmestyi

Jo tuhansia sivuja ”oekeeta asijoo”

E
Mäntän
nykytaidetta
kuopiolaisen
pressun alla

A

jelin Mäntän Valtatietä kotiin päin ja
päätin tutustua pressutelttaan, jossa
luki Scantarp Kuopio. Teltan edessä oli
taulu, jossa luki: ”Mika Helin. Teos tarkastelee nykytaiteen nykyisyyttä. Kuinka
teoksen ympäristö voi vaikuttaa sen ajalliseen sijoittumiseen.” - Sisään siis katsomaan taidetta!
Mies astelee lapio kädessään kohti telttaa. Hän sanoo olevansa Mika Helin ja
käyvänsä kerran kuukaudessa katsomassa
mikä on tilanne. Nyt on liikaa vettä sisällä.
Melkoinen sattuma että taiteilija osui itse
paikalle!
Aluksi kaivettiin kaivinkoneella suuri kuoppa.
Sitten pressuteltta rajasi teoksen. Helin sijoitti
kuoppaan romuhuonekaluja, minkä jälkeen kuoppa

Valokuva-arvoitus? Onko
tämä taideteos? Lukee
Scantarp Kuopio.
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Mies, taiteilija ja lapio. Mika Helinin kerrottiin tekevän arkeologisia kaivauksia ja
sisällä on tulos. Eli se on sitten taidetta!
täytettiin. Lopuksi Helin kaivoi hautaamiaan rakenteita esiin lapiolla. Meille tavallisille tallaajille esineiden paljastuminen
saattoi näyttäytyä epämääräisenä rojuna
kuopassa.
Arvostelua taideteos herätti – mikä lienee usein taiteen tarkoituskin!
Marja-Riitta Saastamoinen
Mänttä

telä-Savon kulttuurin vuosikirja ”Porrassalmi” jatkaa sinnikkäästi ilmestymistään. Uusia sponsoreita ja innokkaita
lukijoita tosin kaivattaisiin, jotta ansiokas
toiminta voisi jatkua. Kymmenen vuoden
aikana on pantu koviin kansiin jo tuhansia
sivuja ”oekeeta asijoo”. Päätoimittajana
jatkaa FM Jutta Julkunen.
Tämänkertaisessa osassa n:o X, joka
perinteen mukaisesti julkaistiin Porrassalmen taistelun muistopäivänä 13.6.,
on muun muassa seuraavia kirjoituksia:
Mikkelin piispa Seppo Häkkinen kuvaa
uskonpuhdistuksen merkkivuotta ja luterilaisuuden merkitystä suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin hengellisenä pohjana. Professori Martti Häikiö kirjoittaa
Suomen itsenäistymisen ja sen säilymisen
ihmeestä. Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava pohtii globaalin ja
lokaalin kulttuurin vuorovaikutusta, esimerkkinä Savo.
Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja
juvalainen kunnallismies Heikki Laukkanen tarkastelevat artikkeleissaan ajankohtaisten hallinnonuudistusten vaikutuksia maakunnan ja kunnan tasolla. Dosentti
Osmo Pekonen kirjoittaa Mikkelissä
syntyneestä värikkäästä kreivistä Adolph
Fredric Munckista, joka mm. toimi Kustaa III:n seksuaaliterapeuttina ja rakennutti Ruotsille uuden sotalaivaston, kunnes
päätyi linnanherraksi Italiaan. FT Jorma
Julkunen kirjoittaa Koranterin veljeksistä, savolaisen humanismin uranuurtajista.
FT Elise Garritzen kirjoittaa K.I. Karttusesta, Mikkelin lyseon lehtorista, joka
toimi 1900-luvun alussa historiantutkijana
Vatikaanissa. Professori Juhani Härmä
kertoo Veikko Väänäsestä, Mikkelissä
syntyneestä romaanisten kielten synnyn
suuresta tutkijasta. Dosentti Katriina

Kajannes palauttaa mieleen Puumalassa
syntyneen Elsa Heporaudan elämäntyön
kalevalaisuuden esitaistelijana.
Professori Anssi Halmesvirta on tutkinut C.G.E. Mannerheimin kuvaa Unkarissa sota-ajasta nykypäiviin. Mikkelin
Klubin puheenjohtaja Mikko Pöyry käy
läpi Mannerheimin kaikki asuinpaikat
Mikkelin seudulla. Sotatieteen professori
Martti Lehto avaa kauhistavia näköaloja
tulevaisuuden kybersotaan.
FL Leena Hangasmaa vastaa kysymykseen, mitä kotiseutu merkitsee. Lisäksi kirjassa on mukana vuotuisen lukiolaisten kirjoituskilpailun voittajien Asta
Laurikaisen ja Amanda Häkkisen historia-aiheiset esseet.
Etelä-Savon kulttuurin vuosikirjan uusia ja vanhoja osia voi käydä ostamassa
tai tilata Jalkaväkimuseosta Mikkelistä.
Myynti: markku.riittinen@jalkavakimuseo.fi
Osmo Pekonen
Uusin Porrassalmi -teos on numeroltaan
10 roomalaisittain X.
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Enemmän savolaista
suomen sekaan
K
ieli kehittyy, monipuolistuu ja sanaistuu. Viime aikoina on näyttänyt siltä,
että sanasepot innostuvat jo yli tarpeen.
Siinä rinnalla kielen oheen tarttuu jatkuvasti vieraita käsitteitä, joita Kotimaisten
kielten tutkimuskeskus (Kotus) tai sen liitännäisryhmät eivät ehdi suomentamaan
kunnolla tai lainkaan.
Ihmiset tippuvat kelkasta. Erityisaloilla
viive on vielä näkyvämpi. Varsinkin liikunnan alalla, nimenomaan urheilulajeissa, on jo muutamia uusia käsitteitä, joiden
kieli on lähes kokonaan jotain muuta kuin
suomea. Tiettyjen lajien – kärjessä koripallo ja jääkiekko – valmentajien kielikin
on jo ulukomualaesta. Mitä tehdä?
...Rieskaraavat olalle, tuppihoejot vyöllenny! kannustaa Yrjö Kilpeläinen eli Jahvetti Savolaisten marseljeesi-sanoituksessaan.
Tässä muutamia korjailemisen lähtökohtia perusteluineen eräisiin nykytermeihin:

mindfulness
Hieno sana on lyönyt itsensä läpi vauhdilla ja saanut myös Kotusin suomennoksen tietoisuustaito. Suomennosta ei vain
ole juurikaan näkynyt käytössä. Näyttää
siltä, että se ei mene läpi, koska alkuperäinen käsite on snobiutuvassa Suomessa ehditty oppimaan oikein lausuttuna – vaikka
tuskin kovinkaan syvältä tajuttuna.
Termin käsitesisältö on kyllä Kotusin
versiossa hyvinkin valaiseva ja tyhjentävä, mutta pyörii tahmeasti mietintämyssyn alla ennen valaistumista. Lausuttuna
sanana se on pitkähkö ja käytettäessä jopa
hieman huvittava.
Helpompi sana, joka ehkä ensikuulemalta kätkee osittain sisältönsä, olisi tolk-
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ku. Ehdotin sitä suomennokseksi eräässä
lehtijutussa (Sydänlehti). Yhtään vastinetta ei tullut puolesta tai vastaan, mikä voitaneen tulkita epätietoisuudeksi uudesta
alkukäsitteestä,
Voi myös olla, että ehdotus sivuutettiin
yksinkertaisesti toteamalla, että tolkku on
jo ennestään tuttu sisältöään myöten. Ehkä
sisältö pitäisi siis pyhittää uuteen tarkoitukseensa pienellä lisäyksellä: tolokku –
ihan kirjakielisenä käsitteenä.

hygge
Tästä tanskalaisperäisestä sanasta –
jonka tietokoneeni ilmainen sanakirja selittää merkitsevän kodikkuus, viihtyisyys
– suomalaiset innostuivat niin paljon, että
pääkaupunkilaislehti julisti suomennoskilpailun. Sen voitti ehdotus oloilu.
Ei hassumpi ehdotus. Kun alkuperäiskäsite lienee murreperäinen, se antaisi kyllä mahdollisuuden käyttää myös suomeksi
murteeseen vivahtavaa muotoa, joka olemuksellaan antaisi vielä leppoisamman
osuman käsitteen alkuperäiseen tarkoitukseen ilmaista olemisen rentoa mielihyvää,
-alaa ja kiirehtimättömyyttä.
Tämä onnistuu yhden ällän lisäyksellä:
olloilu.

niiku (niinku, ninku, niiko murrealueesta riippuen)

Tässä olisi savolaisilla nyt paikka todelliseen kielen puhdistukseen, koska se
ei näytä tällä hetkellä muuta Suomea hetkauttavan. Niikuttajat riehuvat sanallista
ilmaisua väärentäen ja repien tiedemiehistä varhaisnuoriin saakka kenenkään asiaan
puuttumatta tai yleensä edes tajuamatta.
Kotus ei asiaan puutu, koska sen tehtävät

ilmeisesti koskevat vain kirjallisen ilmaisun puhtauden varjelua. Usein käy tosin
mielessä, että haluttomuus niikupuhdistukseen johtuu siitä, että käsitteen takertumista keskustelukieleen pidetään ikuisuuskysymyksenä.
Sitä se ei ole ja eräiden viime aikojen
yhteyksien perusteella oman asuinympäristön eräs koulu alkaa kiinnittää asiaan
huomiota ja herätellä niin omia oppilaitaan kuin ulkopuolisiakin puheilmaisun
alueella. On siis oiva paikka ottaa ”rieskaraavat olalle” ja näyttää savossakin
muunheimoisille, millaista on niikuvapaa
kieli – omalla murteellakin ilmaistuna.
Sana on muotoutunut nykyasuunsa kolmesta toisiaan lähellä olevasta sanaparista
aivan kuin, ikään kuin ja niin kuin, jotka
olivat ennen yhdyssanoja, mutta erotettiin
(Kotuksen suosituksesta?) kahdeksi sanaksi.
Sanan lyhentyessä sen käsitesisältö on
muuttunut. Alkuperäisessä merkityksessään sillä verrattiin jotain asiaa toiseen
samankaltaiseen. (Hän on aivan kuin isänsä.) Tämän päivän käytössä alkuperäisestä
merkityksestä ei useimmiten ole mitään
jäljellä, vaan sanasta on tullut pelkkä levähdyspaikka, kun puhuja ei kyllin nopeasti löydä ajatukselleen jatkoa.
Alkuperäisen tarkoituksen sijalle on
huomaamatta hiipinyt sanan uusi merkitys, joka hämärtää puhujan sanoman,
tekee siitä epävarman oloisen ja panee
kuulijan kysymään, tokko puhuja lainkaan
tarkoitti sitä, minkä tuli sanoneeksi.
Esimerkit selventänevät, miten niikutus
hämärtää ja vääristää puhujan sanoman.
Otteet on otettu television Jälkipörssi
lähetyksestä suorina lainoina erään keskustelijan minuutin kestäneestä puheenvuorosta. Sen aikana tämä ehti sanoa 197
sanaa ja niihin sisältyi 21 niikua!
Alla on muutamia otteita. Jokaisen perään on pantu kysymyksiä, jotka heräävät
ajattelevan kuulijan mielessä sanoman tarkoituksesta.

-Meillä on niiku todella iso elvytys menossa. Kysymys: onko elvytys siis todella
iso, vai näyttääkö vain siltä?
-Näyttää nyt niiku siltä, että nyt on niiku parempaa signaalia ja niiku parempia
uutisia.
Kysymyksiä: Näyttääkö, vai onko näyttävinään? Ovatko signaalit vain harhaa?
Onko uutisten parantuminen silmänlumetta?
Sisällön hämärtyminen käy vielä selvemmin esille, jos niikujen tilalle vaihdetaan käsitteen alkuperäiset, kaksisanaiset
muodot: Meillä on aivan kuin todella iso
elvytys menossa. Näyttää nyt ikään kuin
siltä, että nyt on niin kuin parempaa signaalia ja aivan kuin parempia uutisia.
Kun sanoma puhdistetaan niikuista, sen
sisältö selkenee: ”Meillä on todella iso elvytys menossa. Näyttää nyt siltä, että on
parempaa signaalia ja parempia uutisia.”
Esko Nieminen
Syksy tulee,
karkottaa pihalinnut,
ja kalusteet
on kannettu aittaan.
Mutta pellot
ja metsät ovat
iki-aikaiset ystävät,
voin hengittää
tasapainoisesti,
kerätä maanantimet.
Keittiösandaaleissa
menen puutarhaan.
On sunnuntai
- lähetän terveisiä.
Poimin lasikulhoon
vadelmia, napsin
papuja, tilliä,
salaattia, porkkanan.
Maisemani yllä kuulaus
kuin kiitos syksystä.
Aune Räsänen
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Mikä olikaan
Soteva?

Miksi Suomi ajautui sisällissotaan?

Osa II

Joka vanhaa ei tunne, ei osaa uutta luoda.
Historia on nykyisyyden ymmärtämisen
avain.

O

man osansa sotakorvausohjelmassa
muodostivat
puunjalostustuotteet.
Maamme mallikelpoisesti organisoidut
myyntiyhdistykset vastasivat itsenäisesti
selluloosa- ja paperituotteiden sekä puutalojen valmistuksesta. Silti SOTEVA:n
metsäteollisuusosastolle jäi tärkeitä raaka-ainetilanteen tyydyttämistä koskevia
tehtäviä. Niiden hoidosta vastasi osaston
päällikkö, toimitusjohtaja Gunnar Jaatinen.

Täyspuhtaat
paperipuut ja junttapaalut
Selvää oli, että tällaisessa jättituotannossa täytyi olla sellainenkin osasto, joka
piti kädessään kynää ja paperia, sekä laski,
mitä kaikki tuli maksamaan. Sotakorvauksista valtion oli maksettava valmistajille
kohtuullinen hinta. Näitä erittäin mutkikkaita hinnoitteluasioita johti kauppatieteiden kanditaatti Otto Sivonen.
Sotakorvaustuotteet oli sidottu tarkoin
dollarimääritelmiin ja kysymys oli siitä,
minkä arvoisiksi vastaanottaja ne katsoi. Moskovan välirauhansopimuksessa
1944 määrättiin Suomen maksettavaksi
300 miljoonan Yhdysvaltain kultadollarin
määräinen summa, joka oli maksettava
Neuvostoliitolle tavaratoimituksina kuuden vuoden aikana. Myöhemmin maksuaika pidennettiin kahdeksaksi vuodeksi.
Tavaratoimitukset saatiin suoritetuksi
18.9.1952. Tavaroiden todellinen silloinen markkina-arvo oli 450 miljoonaa dollaria ja niiden tuotantokustannukset 900
miljoonaa dollaria. Sopimuksen mukaan
luovutetut tavarat olivat puutavara, paperi,
selluloosa, meri- ja jokialukset sekä erilaiset koneet. Kuitenkin pääosa toimituksista
(72%) käsitti konepaja- ja laivanrakennus-
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teollisuuden tuotteita. Vain (28 %) maamme perinteellisiä vientituotteita.

Sotakorvauksista selvittiin
Sotakorvauksista selviytyminen oli
mahdollista vain kiristämällä tuotantovoimat ja verotus äärimmilleen. Sitoumuksen
täyttämiseksi Suomen oli huomattavasti
laajennettava metalliteollisuutensa tuotantokykyä. Tavarantoimituksista huolehti
SOTEVAn erityisvirasto.
Entä sitten, kun tuotteet olivat valmiit
kuormattaviksi ja laivattaviksi? Varatuomari Sven Hågerström neuvotteli
’Karelian’ kanssa monista esille tulleista
kaupallisista seikoista; kuljettamisesta,
luovuttamisesta ja laskutuksesta. Sotevan
langat hohtivat punaisina, sillä ensimmäinen sotakorvausvuosi päättyi syyskuun
18. päivänä klo 24,00. Määrät oli saatava
täyteen, muuten jouduttaisiin maksamaan
myöhästymiskorkoja, tavarassa tietenkin.
Suururakan vuoksi jännitettiin voimat
äärimmilleen, koska kunnia-asiamme oli
suorittaa täsmällisesti sotakorvausvelvollisuutemme. Päivittäin vieri rajalle lähes
200 vaunua, sillä sota oli hävinneelle kallis juttu.
Aune Räsänen, Vehmersalmi
Suomen Kuvalehdessä N:o 38/1945 alkuperäisen artikkelin laatinut Eila Jokela.
Lisätiedot; Facta, WSO Porvoo 1976

Miksi Suomessa 1918 ajauduttiin veriseen sisällissotaan? Asian ymmärtämiseksi on havaittava, että menossa oli ensimmäisen maailmansodan loppunäytös.
Venäjä oli romahtamassa ja Saksa vahtasi
haukkana, mitä tuleman piti. Varmuuden
vuoksi Suomeen lähetettiin von der Golzin johdolla saksalaisia joukkoja. Ne pitivät Ahvenanmaata hallussaan. Saksalaiset
halusivat varmistaa, etteivät punaiset Suomessa pääsisi niskan päälle. Mannerheimille taas oli tärkeää, että sota ratkaistaan
suomalaisten kesken ilman saksalaisten
väliintuloa. Sodan ratkaisevin taistelu
käytiin Tampereella – ja se on Pohjoismaiden historian verisin taistelu.
Miksi sitten Leninin johtama vallankumous voitti Venäjällä? Historioitsijat ovat
yksimielisiä siitä, että jos jossakin maassa
on niin paljon epäkohtia kuin oli Venäjällä
1800-luvun lopussa, niin vallankumous on
väistämätön. Tilanne oli kypsä. Tsaari oli
kyvytön / haluton ratkaisemaan ongelmia.
Lenin tarvitsi kriisin, jotta vallankumous
onnistuisi. Vallankumouksella on tapana
syödä omat lapsensa – niin kuin Ranskassa sata vuotta aiemmin.
Kuka sitten on syyllinen 1918 tapahtumiin Suomessa? Yksityisistä henkilöistä syyllisyys lankeaa Venäjän tsaarille,
joka ei nähnyt ajan merkkejä, eikä ryhtynyt välttämättömiin uudistuksiin. Lenin
käytti tilaisuutta hyväkseen ja lietsoi
tyytymättömyyttä.
Vallankumous
onnistui,
vaikka
kumouksellisten ydinjoukko oli varsin
pieni. Lenin halusi levittää vallankumousta myös Suomeen ja innosti suomalaisia
sosialidemokraatteja aseelliseen vallan-

kumoukseen. Mutta täällä kumous ei onnistunut. Kuitenkaan Suomessa on turha
syyllistää punaisia tai valkoisia, koska
syyt olivat syvemmällä yhteiskunnan rakenteissa.
Sodassa ei ratkaista, kumpi on oikeassa, vaan siitä kumpi osaa sotia paremmin.
Mao Tse-tung sanoi: Valta kasvaa kiväärin piipusta. Tauno Palo lauloi punaisista
ruusuista: … vaan tunnustakaa: miekalla
oikeutta ei saa!
Venäjä on naapurimme, jonka kulttuuria pitäisi tuntea paremmin. Yleisradion
Moskovan kirjeenvaihtaja Anna-Lena
Laurèn tutki humoristiseen sävyyn venäläisyyttä: ”Hulluja nuo venäläiset”. Läntisellä oikeusperiaatteella ei ole oikeastaan
koskaan ollut vahva jalansijaa Venäjällä.
Käytännössä tuomarit langettavat päätöksensä sen mukaan, mitä poliittinen eliitti
käskee tai eniten maksava toivoo.
Entä duumassa harrastettu teatteri? Vot,
maassa, jossa kaikki petkuttavat tentissä,
jossa ei edetä ilman suhteita, on aivan
luonnollista, että duuman tehtävänä on
hyväksyä presidentin hallinnon ehdotukset, eikä toimia lakia säätävänä elimenä länsimaiseen tapaan. Mutta kaikesta
huolimatta tämä sielukas, lämmin,
voimakas ja elävä venäläinen kulttuuri on
kulkenut monen kiirastulen läpi – mutta se
ei ole murtunut. Näihin myönteisiin Anna-Lenan ajatuksiin on hyvä yhtyä.
Leo Puurunen
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Savon jousi
S

avo ei ole maamme asutuksen vanhimpia seutuja. Sen kunnian olemme antaneet lounais- ja kaakkois-Suomeen. Siellä
oli jo Suomen heimon asutusta ennen kristinuskon maahan tuloa. Savo oli silloin
vielä kenellekään kuulumaton erämaa.
Siellä retkeilivät sekä hämäläiset että karjalaiset, koska maastossa oli hyviä kulkureittejä ja paljon kaupaksi käypää riistaa.
Vesistöjen runsaus ja saaristojen rikkaus teki ja tekee Savon alueen poikkeavaksi
muista maakunnista. Uudisasukkaita saapui Karjalasta ja osittain Hämeestä. Näistä heimoista muodostui vähitellen aivan
uusi Suomen heimo, joka asettui asumaan
Etelä-Savoon, Mikkelin seuduille. Tuukkalan hautalöydöt osoittavat, että näillä
seuduilla on ollut asutusta asiantuntijoiden arvion mukaan jo 1200-luvulla.
Savolaiset ovat vaellelleet jousi selässä
eräretkillään. On arveltu, että jousi osoittaa, kuinka Savo on saanut varjella Ruotsi-Suomen itäistä rajaa. Savon vaakuna on
perin yksinkertainen, mutta juhlallinen.
Maamme muilla maakunnilla ei ole kilven
pohjaväri mustaa. Siinä onkin eräs perusero Savon ja muiden vaakunoiden välillä.
Mutta mistä tällainen tumma väri on
kotoisin? Eiväthän savolaiset kulje suurten kärsimystenkään keskellä itsekkäästi
valitellen. Onhan heidän johtavana aatteenaan: ei valitus ja suru auta. Esteet on
voitettava iloisella mielellä ja kärsiväisyydellä.

Maakunnan tunnukset kuninkaanhovissa Tukholmassa
Vaakunassa muotoja ja värejä eivät savolaiset itse ole valinneet. Ne päätettiin
kuninkaanhovissa Tukholmassa, missä
tuoni oli vieraillut. Ruotsi-Suomen suuri
hallitsija Kustaa Vaasa oli saatettava loisteliaasti haudan lepoon. Komeudenhalui-
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Kallavesj lainehtii
jatkossakin

K

nen nuori kuningas Eerik XIV kutsui taiteilijoita luokseen ja saneli heille, mitenkä
mahtavaa kuningas-isää saattavan joukon
oli kannettava maakunnallisia tunnuksia
ja liehuvia lippuja. Hän antoi itse aiheet
useaan vaakunaviiriin. Saattueessa kannettiin kahdenkymmenenneljän maakunnan tunnuksia. Näiden joukossa oli myös
Savo ensi kerran edustettuna.
Aluksi vaakunan kilven kenttänä oli sininen väri, mutta se muutettiin mustaksi,
jotta jousi paremmin esiintyisi edukseen.
Vaakunassa on jousi symbolisoimassa Savoa, koska savolaiset ovat jousi selässä
kulkeneet eräretkillä.
Toinen mahdollisuus vaakunaan olisi
voinut olla kaskikirves tai virsun kuva,
sillä savolaiset ovat ottaneet omakseen
tämän maan kaskisauhuillaan ja uutteralla raivaustyöllä. Musta väri vaakunassa onkin juuri kaskenpolton kunniaksi ja
muistoksi jätetty tuleville suomalaisille
kertomaan, että musta maa antoi elatuksen
esivanhemmille Savon karulla maaperällä.
Aune Räsänen, Vehmersalmi

allavesj-laulun satavuotispäivää juhlaa vietettiin viime vuonna. Elokuun
16. päivänä 1916 Amerikkaan muuttanut
Aaro Jalkanen kuuli siirtolaisten iltamissa Johannes Kappelin virolaiseen
kansanrunoon säveltämän laulun koti-ikävästä Ûksinda Ûksinda. Laulu rupesi soimaan päässä ja hän runoili siihen omasta
ikävästään sanat Kallavesj, Kallavesj ja
lähetti sen kotimaahan.
Kallavesi-laulusta on tullut suomalaisten suosima yhteis- ja kuorolaulu, ja edelleen edelleen tavoittavat myös virolaiset
suomalaisista sanoista oman koti-ikävän.
Tuulikki Jalkanen, Aaro Jalkasen pojantytär, kertoi saaneensa kesällä puhelinsoiton Virosta, ja siinä kyseltiin lupaa
painaa Kallavesj-laulun suomenkieliset
sanat tekeillä olevaan virolaiseen laulukirjaan. Ilmestymisajankohdasta ei toistaiseksi ole tarkempaa tietoa.
Kiinnostusta Kallavesj-laulun virittämiin tunnelmiin on ollut myös sanoituksen syntysijoilla. Marja Lampi ja Nadja
Poyasnikin tekemä filmi Maanpakolaisen
laulu
esitetään amerikansuomalaisten
FinnFest-juhlassa Minneapoliksessa syys-

Tuulikki Jalkanen on kuunnelut herkällä
korvalla ukkinsa Aaro Jalkasen sydänääniä ja julkaisi niistä valikoiden koskettavimpia ruoja kirjaansa Sydänääniä
Savosta ja maailmalta. Runokirjaa saa
Jalkaselta itseltään Helsingistä. Sivuja
kirjassa on 126.
kuussa. Tämä filmihän esitettiin ensimmäisen kerran kesällä 2016 Kuopiossa.
Yhteyshenkilönä filmin esitystä FinnFest -juhlaan on hoitanut pitkäaikainen
Suomen ystävä Marianne Wargelin, monilta käynneiltään myös Kuopiossa.
Filmin tekijät aikovat lähteä mukaan
esitykseen 21.9. samoin Tuulikki Jalkanen, jolla on Amerikassa lukuisa joukko
sukulaisia isoäitinsä kautta.
Kotiseutuliitto jakoi ansiomerkkejä kotiseutupäivillä.
Kuvassa vasemmalta Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander,
Kotiseutuliiton valtuuston
varapuheenjohtaja Irja-Kaisa
Lakkala, Kotiseutuliiton
valtuuston puheenjohtaja
Janne Vilkuna sekä mitalistit:
Synnöve Bergholm-Kullström, Ditte Winqvist, Hannu
Luotola, Toini Vinha, Jaakko
Ojala, Erkki Mikkonen, Anita
Mikkonen ja Kari Tervo.
Kuva: Anna Tiainen.
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Kotiseutupäivät Aallon
ja yliopiston kaupungissa
K
OTISEUTU LIIKKEESSÄ - ON
THE MOVE: Jyväskylän täyttäessä
tänä vuonna 180 vuotta siellä järjestettiin
Valtakunnalliset Kotiseutupäivät elokuun
10.-13. päivinä. Jyväskylä on Suomen
seitsemänneksi vanhin kaupunki. Asukkaita on 140 000. Kaupungissa oli samaan
aikaan Finnish Sauna Festival, Beachvolleyn SM-finaali, Ponikuninkuusravit ja
Säynätsalopäivät.
Päivillä kaksi sanaa olivat vallitsevia:
Aalto ja yliopisto. Kaupunkia sanotaan
10 minuutin kaupungiksi; välimatkat ovat
lyhyitä. Näilläkin päivillä tapahtumia oli
paljon ja kaikkeen ei tietenkään millään

ehtinyt.
Kotiseutupäivien avajaiset pidettiin
perjantaina Kompassi-aukiolla. Avajaispuheen piti Kotiseutuliiton hallituksen
puheenjohtaja Kirsi Moisander mainiten
mm. että meillä jokaisella on kotiseutu.
-Joillakin niitä voi olla useampia, ja joku
toinen voi olla sitä mieltä, ettei hänellä ole
kotiseutua ollenkaan. Hän ei ole mistään
kotoisin, kunnes muistaa, että kyllä minä
kuitenkin ajattelen lämmöllä paikkaa, jossa asuin muutaman vuoden, hän puhui.
Torilla julkistettiin Suomen Kotiseutuliiton myöntämä Vuoden kotiseututeko
–palkinto. Se on myönnetty rantasalmelaiselle yrittäjä Markus
Heiskaselle
Hotel & Spa Resort
Järvisydämen rohPohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten
liiton puheenjohtaja
Marja-Sisko Pihl
(kesk.) nautti syvästi Kompassiaukion
tapahtumista.
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keasta ja visionäärisestä uudistustyöstä ja
uskosta kotiseudun menestykseen matkailun alalla.
Perusteluina todettiin että Markus Heiskanen on perheineen luonut Rantasalmen
Porosalmelle keskiaikaisuudesta ponnistavan matkailukonseptin jo parikymmentä
vuotta sitten, kehittänyt kohdetta paikallisuudesta käsin, ja viimeisimpänä innovaationa on kallioon louhittu Järvikylpylä.
Palkinnon vastaanotti Järvisydämen
myyntipalvelun renki Jari Kankkunen.

Vuosikokous yliopistolla
Kotiseutuliiton vuosikokous oli Jyväskylän yliopiston juhlasalissa. Puheenjohtajana toimi Jyväskylän kaupunginjohtaja
Timo Koivisto.
Ensiksi julkistettiin Vuoden kotiseutuyhdistys, joka on Vantaa-Seura-Vandasällskapet ry.
Vantaa-Seura on aktiivinen ja moderni kaupungin ja maaseudun eri puolet
huomioiva kotiseutuyhdistys, joka tekee
kotikaupunkia ja sen historiaa tunnetuksi
sekä luo yhteistä Vantaa-henkeä. Seura perustettiin vuonna 1961 alun perin nimellä
Helsingin pitäjän kotiseutu- ja museoyhdistys.
–Vantaa-Seuran tavoitteena on, että
kaupungin asukkaat oppisivat tuntemaan
pala palalta kotikaupunkinsa historian, sen

Vasemmalla
suomalaisten
kansallispukujen
esittelyä ja yllä
kansainvälisten
kansallispukujen
esittelyä. Kuvassa
oikealla Kirsi
Moisander avaa
Kotiseutu-päivät
Kompassiaukiolla.
metsät, joet, kartanot ja kerrostalot. Haasteena on voimakkaasta muuttoliikkeestä
johtuen se, että Vantaalla asuu suuri joukko ihmisiä, joille kotikaupunki on aivan
vieras, Vantaa-Seuran toiminnanjohtaja
Riina Koivisto kertoo.
Vuonna 2016 Vantaa-Seura järjesti liki
70 eri tilaisuutta. Esimerkkeinä mainittakoon vanhanajan loruhetket vauvojen
museomaanantaissa,
jokivarsikävelyt,
kesäkeskiviikkojen kulttuurikävelyt, Helsingan keskiaikapäivä, Laurin markkinat,
Kirkonkylän puutarhaopastus ja Svenska
veckans föreläsning.
Vuoden kotiseutuyhdistys -palkintoa tavoitteli 37 Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhdistystä. Hakijat edustavat Kotiseutuliiton jäsenyhdistysten monimuotoisuutta:
mukana on perinteisiä kotiseutuyhdistyksiä, kaupunginosayhdistyksiä, erilaisia museo- ja/tai kulttuuriyhdistyksiä sekä aluejärjestöjä.
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Vuosaari
– Vuoden kaupunginosa
Vuosaari julistettiin 11.8.2017 kansallisen kaupunginosakilpailun voittajaksi.
Palkinnon myönsi Kotiseutuliitto vuosittaisessa maanlaajuisessa kilpailussaan.
Vuosaari (Nordsjö) on Helsingin 54.
kaupunginosa Itä-Helsingissä. Se on pintaalaltaan Helsingin suurin kaupunginosa.
Lähes 40 000 asukkaan suurkaupunginosa
edustaa itäisen Helsingin monikasvoista
urbaania aluetta.
Vuosaari on merellinen ja luonnonläheinen kaupunginosa, joka lukeutuu Helsingin viime vuosikymmenten tärkeimpiin
uusiin asuinalueisiin ja asuntorakentamisen painopistealueisiin.
Vuoden kaupunginosaksi saapui ennätykselliset 171 ehdotusta. Urbaania kaupunkisykettä, elävää kaupunkikulttuuria
ja aktiivisia asukkaita löytyi ehdotusten
mukaan peräti 90 kaupunginosasta eri
puolilta Suomea.
Vuosaari-Seura perusteli kilpailuraadille kaupunginosansa vahvuuksia seuraavilla argumenteilla.
1.Ainutlaatuisen monipuolinen
2.Talkoohenkeä ja kotiseututyötä
3.Vuosaari on positiivisessa nosteessa

Valtuustovalinnat

Suomen Kotiseutuliiton valtuustoon
valittiin kaudelle 2017–2019 neljä uutta
jäsentä.
Valtuusto koostuu maakuntien edustajista ja asiantuntijajäsenistä.
Uusina jäseninä valtuustossa aloittavat
oululainen tekniikan tohtori Jouko Arvola
Pohjois-Pohjanmaan edustajana, ilomantsilainen FT Laura Jetsu Pohjois-Karjalan
edustajana, tervolainen luokanopettaja
Anna-Maija Korhonen Pohjois-Savon
edustajana ja karkkilalainen valokuvaaCityhirvi (Samuli Alonen) Jyväskylän
Matkakeskuksen edessä.
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ja, yrittäjä Henna Mitrunen Uudenmaan
edustajana.
Jatkokaudelle valittiin Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry EKYListä
espoolainen museoturvallisuusasiantuntija Mikko Perkko, Etelä-Pohjanmaalta
lapualainen jatko-opiskelija Teppo Ylitalo, Etelä-Savosta mikkeliläinen HuK,
matkailuopas Helena Partanen, Lapista
sodankyläläinen KT, rehtori Irja-Kaisa
Lakkala, Kainuusta kajaanilainen varatuomari Paavo Enroth, Pirkanmaalta
pirkkalalainen FM Pasi T. Kuusiluoma,
Satakunnasta eurajokelainen entinen kunnanjohtaja Tapani Rihtimäki ja Varsinais-Suomesta mynämäkeläinen fysioterapeutti Marja Virpi.
Asiantuntijajäseninä
jatkokaudelle
valittiin vaasalainen Pohjanmaan liiton
kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki, oululainen Kansallisarkisto Oulun johtaja
Vuokko Joki ja tamperelainen TampereSeuran toiminnanjohtaja Heidi Martikainen.Kotiseutuliiton puheenjohtajana
jatkaa Janne Vilkuna.

Aki ja Heli Palsanmäki huutokauppaa pitämässä.

Retkeillen kaupunki tutuksi
Alvar Aallon museossa käväistiin AlaÄlylän alueella, jossa moni sanoi tuntevansa olonsa kotoiseksi. Harjua lähestyttäessä kuulimme että Ylistön rinteessä
elää hienouurresulkukotilo.
Tahko Pihkalan kunniaksi oli Kuokkalassa monia kadunnimiä kuten Kolmospesänkatu, Kopparinkatu ja Räpylä.
Pesäpallohan keksittiin Jyväskylässä.
Kaupunginosassa nähtiin puinen kerrostalo ja kaunis puinen kirkko.
Uno Cygnaeus perusti 1863 suomenkielisen opettajainkoulutusseminaarin.
Opas mainitsi yliopiston yhdeksi tärkeimmistä Jyväskylän tunnusmerkeistä.
Muita ovat rautatie 1800-luvulla, teollisuus ja elinkeinoelämä ja Alvar Aalto,
jolta on 28 rakennuskokonaisuutta.

Olokee hiljoo ja huutakee!
Toivolan vanhassa pihassa oli iltapäivällä kotiseutuhuutokauppa, jota pitivät
Heli ja Aki Palsanmäki. Ennen muita
menoja ehti sen verran piipahtaa, että näki
kahvipannun myynnin. Sen saivat helsinkiläiset ensimmäisellä huudolla, joka oli
50 euroa. ”Ja vielä nimikirjoituksetkin”,
iloitsivat nuoret. Huutokaupan tuotto 811
euroa, lahjoitettiin Kotiseudulle-keräykseen. Lipaskeräys vuosikokouksessa Tulevaisuuden kotityölle tuotti 564 euroa.

Kotonen esitettiin kotiseutuklubissa erikoisuutena.

Iltajuhla oli plaseerattu
Lauantai-iltana oli gaala Normaalikoululla. Hotelleilta oli kuljetus linja-autoilla.
Tuumailtiin yhteisiin pöytiin menoa. Sepä
ei onnistunut; pöydät oli numeroitu ja paikat jaettu. Se herätti kyllä arvostelua. Pöydässäni oli mm. Juuasta Eija Meriläinen
ja Pielavedeltä sonkajärveläissyntyinen
Matti Rönkkö. Kyllä meillä puhetta riitti. Kansallispukuja oli muutama; Savosta
Anna-Liisa Happosella ja Helka Pitkäsellä.
Janne Vilkuna mainitsi että kaikista kotiseutupäivistä jää jokin erityisempi
asia mieleen. - Täältä Jyväskylästä jää
erikoisuutena mm. Kotiseutuklubissa esitetty Kotonen, kuvaelma Kotiseutuliiton
maskotista.
- Kotosta oli tekemässä viiden hengen
ryhmä. Siinä on Kalevalan historiaa ja siinä kohtaavat eri maakunnat. Kotonen on
positiivinen ja kotiseutuhenkeä kohottava. Idea syntyi Kajaanin kotiseutupäivillä
Janne Vilkunan esityksestä gaalassa, kertoi juukalainen Eija Meriläinen.
Seuraavat kotiseutupäivät ovat Lappeenrannassa 9.-12.8.2018.
Marja-Riitta Saastamoinen, Mänttä
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Döbeln sai
muistomerkin
Mikkeliin

Uusi Döbelnin vaskireliefi Mikkelissä.
Kuva: Kaj Jäntti.

G

eorg Carl von Döbelnin (1758–1820)
haavoittuminen otsaan Porrassalmen
taistelussa 13. kesäkuuta 1789 on Suomen
vanhemman sotahistorian kuuluisimpia
tapauksia. On oikeastaan merkillistä, ettei
Döbelnin toimintaa Kuninkaallisen Savon
Prikaatin komentajan yliadjutanttina ennen tätä vuotta ollut huomioitu minkäänlaisella muistomerkillä. Tämä puute tuli
äskettäin korjatuksi, kun Mikkelissä paljastettiin pronssinen Döbelnin reliefi 13.
kesäkuuta eli hänen haavoittumisensa
228. muistopäivänä.
Mustan otsasiteensä ansiosta Döbeln on
helppo tunnistaa vanhojen sotasankarien
joukosta. Hänestä on kuitenkin olemassa
yksi ainoa hänen elinaikanaan maalattu
muotokuva, joka esittää häntä 50-vuotiaana Suomen sodan kenraalina. Uuden
reliefin veistäjä, monista julkisista monu-
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Seppeleet Porrassalmen muistomerkillä
Ruotsin, Suomen ja Savon väreissä.
Kuva: Osmo Pekonen
menteista tunnettu Sofia Saari, jonka ateljee on Naantalissa, sai siis haasteellisen
tehtävän. Hänen piti nuorentaa Döbelniä
20 vuotta esittääkseen hänet 30-vuotiaana
Savon Prikaatin kapteenina. Ainoa tunnettu Döbelnin kuva sitä paitsi on pelkkä profiilikuva, kun taas reliefi on taideteoksena
kolmiulotteinen.
Töyhtöhatussa ja kustavilaisen upseerin
tunnusmerkkiä, valkoista käsivarsinauhaa,
kantaen von Döbeln kukkoili taistelun tiimellyksessä näkyvällä paikalla Porrassalmen harjulla ja huuteli joukkoja kannustaakseen, että ”vihollinen ampuu vain
kuusenkäpyjä”.
Uhkarohkeus kostautui, kun hän haavoittui otsaan musketinluodista, joka lienee tullut kimmokkeena männynrungosta
tai kivestä, sillä muutenhan tuollainen
osuma olisi ollut tappava. Hänet evaku-

oitiin talonpoikaiskärryillä Mikkelin kirkolle ja vietiin Maunukselan taloon perustettuun sotasairaalaan. Maunukselan
taloa ei enää ole, mutta samalla paikalla
kohoaa nykyisin Mikkelin keskussairaala.
Sotasairaala on siis 228 vuoden jälkeen
muuttunut sote-sairaalaksi, jonka ulkoseinään, Vuorikadun ja Porrassalmenkadun
kulmaan, uusi reliefi kiinnitettiin.
Döbeln sai ensiapua Savon Prikaatin
esikuntavälskäriltä Anders Petter Ammilonilta, joka puhdisti ja sitoi hänen haavansa. Luotia haavasta ei löytynyt, se oli
kaiketi kimmonnut kovasta päästä ja mennyt menojaan. Ammilonin laatimasta sairaskertomuksesta luemme, että heinäkuussa, viisi viikkoa haavoittumisen jälkeen,
potilaan haavasta poistui luunsirpaleita,
minkä jälkeen vamma näytti paranevan,
kunnes yhtäkkiä ilmeni ruusu, joka valtasi
kasvot ja koko pään. Syyskuuhun mennessä haava kumminkin arpeutui.
Porrassalmen torjuntavoitosta huolimatta venäläiset pääsivät kiertoteitse etenemään Mikkeliin. Döbeln, joka silloin oli
vuoteenomana Peitsarin pappilassa, jäi sotavangiksi, mutta hänet vanginnut Venäjän
armeijan kenraali Rautenfelt kohteli häntä kunniallisesti. Döbeln sai pitää miekkansa, ja Rautenfelt lähetti kollegansa
sairasvuoteelle virkistykseksi sitruunoita
ja pomeransseja. Döbeln kuljetettiin venäläisten mukana Lappeenrantaan, mutta
syksyn tultua hän sai palata Ruotsin puolelle rintamaa annettuaan ensin kunniasanansa, ettei meneillään olevassa sodassa
enää osallistuisi sotatoimiin.
Lokakuussa Döbeln saapui Tukholmaan, jossa häntä hoitivat valtakunnan
etevimmät lääkärit. Hän kärsi ankarasta
päänsärystä, johon määrättiin hoidoksi
lämpimiä puurohauteita, otsan kostuttamista Goulardin vedellä eli lyijyasetaatilla
sekä silmäkulmille asetettavia iilimatoja.
Lähes kahden vuoden pääkipujen jälkeen, huhtikuussa 1791, Döbelnille päätettiin tehdä trepanaatio eli kallonporaus.

Kuvanveistäjä Sofia Saari.
Kuva: Kaj Jäntti.

Porin Prikaatin historiallinen kunniavartio. Kuva: Kaj Jäntti.
Operaatio toteutettiin Tukholmassa kreivi
Hornin talossa. Lähikadut päällystettiin
oljilla, jottei vaununpyörien jyrinä aikaansaisi häiritsevää tärinää. Monivaiheisen leikkauksen toteutti etevä kirurgi
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Döbelnin omakätinen piirros otsavammastaan. Kuva: Kungliga Krigsarkivet.
Carl Fredrik von Schulzenheim, jota
avusti hänen vanhempi kollegansa, ruotsalaisen kirurgian isänä pidetty Olof
af Acrel. Heidän käyttämäänsä trepanointiporaa säilytetään yhä Tukholman
kuninkaanlinnan asehuoneessa.
Döbeln sai leikkauksen ajaksi viisitoista tippaa oopiumia, mutta hän oli sen
verran tajuissaan, että tyynesti – oman
kertomansa mukaan – seurasi leikkauksen kulkua käsipeilistä katsellen. Hän on
tehnyt otsavärkistään myös omakätisen
piirroksen. Otsasta oli poistettu niin iso
luupala, ettei syntynyt aukile kunnolla
umpeutunut koskaan, mutta leikkauksen
onnistumista pidettiin ihmeenä. Döbeln
sai hämärtyneen näkökykynsä takaisin ja
jatkoi sotilasuraansa. Porrassalmen torjuntavoiton johdosta hänet ylennettiin Savon
Prikaatin majuriksi.

Kenraalikuntaan
Seuraavassa sodassa, eli Suomen sodassa kaksikymmentä vuotta myöhemmin,
Döbeln kuului kenraalikuntaan. Hänen
kunniakseen on vuonna 1885 pystytetty
muistomerkki Juuttaan kentälle Uuteenkaarlepyyhyn, mutta muita monumentteja mustanauhaisella kenraalilla Suomessa
ei ole. Hänen hautansa on Johanneksenkirkon kalmistossa Tukholmassa, jossa
Suomen ja Ruotsin yhteisiä sotahistorian
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muistoja vaaliva yhdistys Döbelnförbundet vuosittain laskee seppeleen Döbelnin
kuoleman muistopäivänä 16. helmikuuta.
Döbelnin kannuksia säilytetään Porin Prikaatin museossa Säkylässä ja hänen pistoolejaan Kilon kartanossa Espoossa.
Kaupunkeja myydään tarinoilla. Uudesta muistomerkistä – joka on Mikkelin
ensimmäinen reliefimuistomerkki – vanha
varuskuntakaupunki sai Marskin rinnalle uuden sankaritarinan, joka epäilemättä osataan kirjoittaa osaksi mikkeliläistä
identiteettiä ja matkailumainontaa. Henkilön kuuluisuuden huomioon ottaen monumentti on myös kansallisesti merkittävä.
Monipuolinen kuvataiteilija Sofia Saari
on aiemmin veistänyt muun muassa Juhana III:n ja Risto Rytin monumentit, jotka
molemmat ovat Porissa. Kuvanveistäjäksi hän on valmistunut Venetsian kuvataideakatemiasta, ja hän on paljon toiminut
klassisella maaperällä Italiassa – muun
muassa Italian armeijan valokuvataiteilijana, joten sotilasala on tuttu.
Sofia Saari eläytyy veistämiinsä historian hahmoihin niin voimakkaasti, että sanojensa mukaan lopulta tapaa heitä unissaankin. Haavoittunutta Döbelniä hän on
halunnut kuvata ”itsetietoisena, vahvapiirteisenä, ylväänä”. Sankarihahmo kääntää
haavoistaan piittaamatta katseensa pelotta
Porrassalmen suuntaan, kohti vihollista. Sijoituspaikaltaan reliefi katsoo myös
Mikkelin vanhaan Kirkkopuistoon, jonne
Porrassalmen sankarivainajia on haudattu.
”Lähdin kuvaamaan Döbelniä pronssiin
valettuna reliefinä. Pronssi on materiaalina iätön, arvokas, plastinen ja historiallisesti merkittävän henkilön ollessa aiheena myös sisällöllisesti perusteltu. Pronssi
mahdollistaa monisärmäisen ja kerronnallisen veistojäljen, joka liittää teoksen samalla paitsi ympäristön ja miljöön kanssa
yhteensopivaksi, myös osaksi nykytaiteen
kenttää”, Sofia Saari kuvailee työtään.
Reliefin paljasti ja otti vastaan kaupunginjohtaja Timo Halonen. Paljastus-

Nämä seitsemän
veljestä

Mies lausui näin, ja katse alas heittyi,
ratsaille nousi, häipyi hämärään,
aurinko laski, kyyneliin yön peittyi
tuo tuonen niitto, varjoon pimeään.
Oi synnyinmaa, ken kohtalosi tietää?
Siis iloa vai tuskaa saatko sietää,
salattu tuleviin on aikoihin.
Vaan kuinka riemuitset tai suret milloin,
et kauniimpaa voi päivää muistaa silloin kuin päivää tätä, päivää Döbelnin.

Aleksis Kiven romaani ”Seisemän
veljestä” (1870) on Suomen kansan
suuri kirjallinen rakkaus. Se on Kiven
päätyö, jota hän suunnitteli 1850-luvun lopulta asti. Se nousee täysin
raivaamattomasta kielellisestä maaperästä ja sitä leimaa ilmaisun tuoreus sekä mielikuvituksen rikkaus. Se
ei noudattele missään kohti valmiita
malleja, vaan poikkeaa epäsovinnaisella tavalla 1800-luvun romaanien
vallitsevista tyyppiratkaisuista.
”Seitsemästä veljeksestä” ei kuitenkaan tullut rosvoromaania. Siitä
tuli kehitysromaani, johon vapauden
idea sulautui. Se osoittaa, että ihmisen on kehityttävä omilla ehdoillaan
eikä ulkoisen pakon alla.
Ihmiskuvauksen rikkaus nähdään
jo alkuluvussa. ”Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen
pohjaisella rinteellä, liki Toukolan
kylää.” Vanhin veli Juhani on oikeudenmukainen ja hyväsydäminen,
mutta ei järjenjuoksultaan kovin nopea. Tuomas on on luja ja luotettava
tukipylväs käytännön toimissa. Aapo
kertoo tarinat ja edustaa punnittavaa
elämänviisautta. Simeonin luonteen
taa kätkeytyy syviä säröjä. Timo ottaa
kaikki tarinat ja vertaukset kirjaimellisesti. Metsänkävijä Lauri paljastaa
Hiidenkivellä itsestään uusia piirteitä puhjetessaan pilasaarnaan. Nuorin
veli Eero ”Jukolan tiuskea rakki” on
veljeksistä teräväkielisin ja nopeaälyisin. Kaikkia veljeksiä ulkonäön
perusteella yhdistää heidän kankea
hampun-karvainen tukkansa, jonka
karheus etenkin Juhanilla on silmään
pistävä.

Osmo Pekonen

Aune Räsänen, Vehmersalmi

Everstiluutnantti Carl von Döbeln.
Kuva: Osmo Pekonen.
tilaisuudessa puhuivat hänen ja taiteilijan
lisäksi tämän kirjoittaja, joka oli toiminut
reliefihankkeen aloitteentekijänä, sekä
Döbeln-suvun nykyinen päämies ruotsalainen everstiluutnantti evp. Carl von
Döbeln. Juhlapäivän aamuna oli Porrassalmen taistelun muistomerkillä seppeleenlaskutilaisuus, johon oli saatu myös
Porin Prikaatin kunniavartio.
Professori Teivas Oksala lähetti tilaisuuteen runotervehdyksen, joka koostuu
Runebergin Döbeln-runon viimeisestä säkeistöstä alkukielellä ruotsiksi sekä Oksalan laatimista sen käännöksistä suomeksi
ja latinaksi:
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Lopussa kaekki laalaa Finlandian Georg (Yrjö) Sjöholmin sanoen. Koskenniemihän tek sanat vasta 1940. Ja kyllä olj
tippa silimässä niin ylleisöllä kuin laalajillakkii.
Kerran elämässä – sitähän se olj. Ee
moeseen pektaakkeliin ennee kehtoes lähteekkää mukkaan… aenae pitäsj kovasti
harkita. Mutta laalut – ne soevat peässä
vielä monta päevee!
Marja-Riitta Saastamoinen, Mänttä
Kapellimestarj Jorma Panula olj sunnuntai-illan katsomossa.
Piäparj arreenalla. Myö kuorolaeset ollaan jo ihan tavallisena laalukuorona; punanen
osuus on laalettu. Kirjuttaja on neljäs oekeelta. Meikata ee suanna ja vuatteet ee aenakaa laehenna. Itellänj on Vihtorj-ukkivaenaan silimälasit. Kuva Erlend Jantsikene.

Suomi 100 kunniaksi

Kerran elämässä –
tuljpahan kokkeiltuva
K
esä-heenäkuun vaehteessa tiällä
Mäntän jiäarreenalla esitettiin kansanooppera Kitusuon Sofia. Sohviin tarvittiin myös laalajia. Ja minähän lähin
mukkaan. Myö punaset laalaettiin siellä
esjmerkiks Työn orjat sorron yöstä nouskaa ja Eespäin, eespäin väki voimakas.
Laalut ouvat aeka tuttuja ja kun laalo lähes melekein nuotilleen ja kovvoo, pärjäs
porukassa.
Harjotuksia olj kahettii päevässä ja raskaaks käv kaks viimestä kuukaatta. Ee
kannattanu uatellakkaa jotta mänisköhän
muapaekalle muutamaks yöks mehtäläeseks. Onneks juhannusuatto olj vappaa.
Vuan kyllä tulj alussa mieleen että tullooko tästä valamista! Nuottikopijoeta vaehettiin ussein, sitte ee laalettukkaa jottae
säkkeistöö jne. Mutta valamista tulj. Ne
on nuo ohjoojat – Tuntemattomannii kuvvaaksissa osa tuotannon porukasta olj lähtennä kun vuorolistat vaehtu päevittäen!
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Kaekki alussa mukana olleet ee Mäntässäkkää olleet loppuun asti mukana. Sisuva
vuati!
Esityksiä olj kenraalharjotuksen kansa
viis. Vua eepähä harmittanna kun siät olj
kohtalaesen viileetä!
Tarina kerto sisällissovasta ja paekallisen torpantytön ja tataarsotilas Paul Karakulkan rakkaastarinan. Ja kaekel lisäksi
tarina on totta; Kysseessä on ohjooja Tapio Parkkisen ja toesen kirjuttajan Seppo
Parkkisen isoäeti Sofia Kitunen. Sohvi
synnyttää tytön ja tämä on Parkkisen veljesten äeti.
Sävellys ja sovitukset Jorma Panulan
ja Erlend Jantsikenen.
Myö punaset marssitaan ja laaletaan ja
lopuks tulloo kuula kalloon. Sitä edeltää
Chopinin Surumarssi. Essiintyjissä olj
koval luokan ammattilaesija ja myö kuorot ja yksittäeset henkilöt. Yhteesä ylj sata
henkilöö.

Praasniekka -temppelin juhla
P

raasniekka -sana tulee Venäjän kielestä ja tarkoittaa juhlaa. Ortodoksiset
pyhäköt on aina omistettu jollekin pyhälle
ihmiselle tai merkittävälle ikonille. Niinpä
vuosittaista praasniekkaa, temppelin juhlaa, vietetään kyseisen pyhän merkkipäivänä. Täällä Pohjois-Savossa esimerkiksi
Tuusniemellä praasniekka on apostolien
Pietarin ja Paavalin päivänä 29 kesäkuuta.
Kuopion ortodoksisen katedraalin juhlapäivä on kuudes joulukuuta. Pyhän Nikolaoksen, joulupukin esikuvan, päivänä.
Praasniekka on aina kaksipäiväinen
juhla. Siihen kuuluu edellisen iltana pidettävä vigilia, juhlapäivän liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys. Lisäksi voi olla
ohjelmallinen tsuaju-ilta tai päiväjuhla
kirkkokahvien ja aterian kanssa. Ennen
praasniekoilla oli myös tanssittu ja kisattu.
Ennen sotia Karjalassa praasniekoille
lähdettiin isolla joukolla. Se oli samalla kyläilymatka, käytiin sukuloimassa ja
nuoret tapasivat toisiaan. Nuorille praasniekka oli myös iloinen seurustelujuhla.
Sotien jälkeen praasniekka perinne eli

hiljaista elämää.Toki hengellinen osuus
on ollut aina, mutta muu ohjelmapuoli oli
vähäistä. Vähitellen perinne hieman elpyi.
Esimerkiksi Pielvedellä alettiin viettää Valassin praasniekkaa 60-luvun puolivälissä.
Annikki Alanko-Pelkkikangas on ollut aina Valassin uskollinen kävijä. ”- Ainakin 49 kertaa olen ollut mukana, kaksi
kertaa en ole päässyt. Silloin ensimmäisinä vuosina ihmisiä oli tosi paljon. Oli tsuajuilta ja päiväjuhlan jälkeen vielä tanssit.
Silloin minäkin jouduin ensimmäisen kerran tanssin pyörteisiin. Muistini mukaan
taisi vielä Suojalan kentällä olla jotkut kilpailut, kyykkää tai jotain muuta. Nyt väki
on kovasti vähentynyt, mutta aina täällä
tapaan jonkun tuttavankin. Toivon, että
nämä jatkuvat.
Naapuri maakunnassa, Pohjois-Karjalassa, praasniekka perinne on säilynyt ja
elää edelleen vahvana. Niin toivoisi sen
elävän myös täällä Pohjois-Savossa. Onhan se yksi osa rikasta, moni-ilmeistä suomalaista kulttuuria.
Anneli Lujanen Jauhiainen
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Saksittuja

Kokosi:

Marja-Riitta Saastamoinen
Myös ammatillisen koulutuksen pitää sivistää
Sivistyksen käsite on usein ymmärretty
väärin. Se ei ole kirjatietoa tai hienostelua. Sivistys ei ole sitä, että juodaan pikkusormi pystyssä kahvia posliinikupista
ja keskustellaan kulttuurista kirjakielellä.
Sivistys on kykyä ajatella laajasti ja toimia
järkevästi.
(Hannu L. T. Heikkinen, HS 31.5.2017)
Polkupyörä on virolaisista yhtä hassu
sana kuin suomalaisista jalgratas.
Minkälaisilla sanoilla suomalainen huvittaa virolaisia?
Ratsastajapatsas, illalla, lämpimämpi,
suuriluuloisuus, rakastajatar, rakastaa,
jompikumpi, silloin tällöin, miukumauku,
ötökät, hämähäkki, periaatteessa, koirankoppi, toukokuu. Näin listasivat virolaiset
Facebook-kaverini sanoja, jotka kuulostavat hassuilta.
(Kaja Kunnas, HS 30.5.2017)
”Huijaus huipussaan, kun lukee Lapin
kylmäsavu ja aito Lapin maku. Kumminkin Savosta.”
(Lenne, AL 28.5.2017)
Kirjailija Outi Pakkanen on käynyt
oopperajuhlilla 30 kesänä. – Olen myös
Savo-fani, rakastan murretta ja tunnelmaa
Savonlinnan torilla.
(APU 3.7.2017)
Vallitsijayhdistyksen
perustaminen
vaatii 20 000 nimeä, jotka varapresidentti
Heikki A. Ollila kerää kesätapahtumista.
HEIKKI A. OLLILALLE (ehdottomasti isolla) tulee hauska kesä, kun hän
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osallistuu kusiaispesässä istumiseen ja eukonkannon MM-kisoihin Sonkajärvellä.
Ollila on kantanut treeneissä 107 eukkoa
Kangasalta Hauholle.
(Matti Pitko, AL 3.6.2017)

dään tänä kesänä Minna Canthin novelliin
perustuva Kauppa-Lopo. Näytelmää ei
lopeteta suuriin sanoihin tai haikeaan tunnelmaan, vaan naururemakkaan.
(AL 7.7.2017)

MM-kisoissa treenataan kiusallisia
hiljaisuuksia varten
Kuopiossa kilpaillaan kuun lopulla
siitä, kuka pystyy puhumaan pisimpään
säästä. Osallistuminen on pareittain. Kilpailu on tiettävästi ensimmäinen laatuaan
maailmassa.
(AL 3.8.2017)

”Ensin ajatellaan että ei pakolaisia voi
tulla niin paljon. Sitten valitetaan, että kun
he ovat vain miehiä. Ja sitten kun tulijat
ovat naisia ja lapsia, eivät he sittenkään
kelpaa. Mikä sitten kelpaa? Sopimaton
sanonta kuuluu, että mieleisin tulija olisi
vanhempi norjalainen nainen, joka odottaa
paljain jaloin ja hiljaisena rajalla, kunnes
kaikilla Suomessa on parempi kuin hänellä.”
(Tarja Halonen, Voima 6/2017)

Tuubanheittokilpailu Lieksassa oli
kesän limbo
Vaskimusiikin ystävänä ja harrastajana
pöyristyin siitä, että Vaskiviikkojen osana on nyt myös – tuubanheittokilpailu!
Huikean, oikean, arvokkaan instrumentin
heittokilpailu. Onko vaativa instrumentti
alennettava typerän ja brutaalin kansanhuvin arvottomaksi leluksi?
Saammeko vuoden päästä seurata hienon musiikin ohella punaniskojen trumpetinvääntöä ja pasuunanhakkausta?
(Pekka Piri, HS 30.7.2017)
Professori Juha Siltala esittelee kirjassaan Vauva-lehden nettipalstalta löytämiään lukijoiden listauksia, joista selviää,
millaisista merkeistä ”valkoiseen roskaväkeen” kuuluvan white trash –äidin katsotaan tunnistettavan.
Merkkeihin kuuluvat kotivärjätty tukka,
alaselkätatuointi, ripsien pidennykset, liuta lapsia, crocsit, tupakointi, piraattilaukku, lapsen etunimissä kirjain c tai y (kuten
Yasmine), suurikokoisen koiran omistaminen, kitkerän tavaratalohajuveden käyttö, laivaristeilyillä käyminen sekä miesten
arvostelu peniksen koon perusteella.
(HS 15.7.2017)
Canth muuttuu komediaksi
Rönnin kesäteatterissa Orivedellä näh-

Suomalaista naista ei siis miellytä suomalaisen uroksen olemus, jos on uskominen viime viikkoina sanomalehdissä julkaistuihin kannanottoihin.
Vanhana miehenä sallittakoon minulle sanan vapaus. Kerron nyt mikä minua
suomalaisessa naisessa ällöttää ja ärsyttää:
Känsäiset, likaiset jalat, pitkät karvat
kintuissa, amatsonin kävelytyyli, siten että
jalkaterät sojottavat ulospäin, iso peppu,
veltostunut vatsa, huonosti tuettu povi,
karvat kainaloissa, kaksoisleuka, finnit
naamassa ja ihomadot nenässä, valkoiset
porsaan silmäripset ja kulmakarvat, huonosti hoidetut hampaat, epäsiistit kynnet,
karkeat kyynäryspäät ja polvet, rasvoittunut iho, huonosti hoidetut hiukset, alaspäin riippuvat suupielet – vain karkeimpia
seikkoja mainitakseni.
(Arkkivaari, HS 30.6.2017)
Kaupungistumisen seurauksena puhekieli yhtenäistyy Suomessa. Murteet eivät
silti ole katoamassa.
Ensimmäisenä murteesta karsiutuvat
kaikkein leimallisimmat piirteet. Käytännössä se tarkoittaa, että savolainen ei
enää sano männä, tullunna ja mua, vaan
valitsee yleiskielisemmät muodot mennä,

tullut ja maa. Niitä kuulee vielä, mutta ne
ovat harvinaistuneet.
Itämurteisiin on leviämässä tt:n käyttäminen ts:n vastineena: viittiä, kattoa. Pitkät vokaalit sanoissa, kuten vihree, makee
tai sumee, ovat yleistyneet.
(Pirkko Nuolijärvi, HS 27.6.2017)
Kesällä 1977 Pohjois-Savon Tervossa
lehmät olivat vielä koti- eivätkä tuotantoeläimiä ja metsät metsiä eivätkä puupeltoja. Pauliina Kainulainen, silloinen
Korhonen, oli kymmenen. Hän kirjoitti päiväkirjaansa: ”Tänään leikin yksin
metsässä pottukuopan takana. Minulla on
siellä lintujen ruokintapaikka. Ja siellä on
pyhä paikka.”
(SK 24/16.6.2017)
Lopuksi huumoria!
Ruovedellä Soile Isokoski esiintyy nykyisen pianistikumppaninsa Ilkka Paanasen kanssa.
Ohjelman hauskin teos on varmasti Ilkka Kuusiston Suomalainen vieraanvara.
Sanoina on ruokareseptejä!
-Kuusiston kappaleiden ohjeiden mukaan voi tehdä vaikka piirakan, vinkkaa
Isokoski.
(AL 22.6.2017)
Kolmen hyväkäytöksisen pojan äiti nosti nopeasti esiin neljä asiaa, jotka heidän
huushollissaan ovat toimineet: esimerkki,
toisto, ennakointi ja sovitut säännöt. Etenkin esimerkin voima on tärkeä, Ranskassa
asuva Helena Liikanen-Renger kirjoittaa.
(HS 22.6.2017)
Jorma ”Jope” Pitkänen on Suomen
tuotteliain sarjakuvataiteilija – eikä loppua näy.
Karjalaisen evakkomummon Lempin
edesottamukset ilmestyivät Ilta-Sanomissa 1980-2000.
”Savolaisuus ja karjalaisuus poikkea-
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vat toisistaan aika helvetisti. Tiedän siitä
jotain, koska isäni oli karjalainen. Karjalaiset ovat iloisia ihmisiä”, sanoo yleensä
syväsavolaisena pidetty Jope. ”Mummoni
oli hiljainen ja päähän potkittu savolainen.
Mutta Lempistä piti saada räväkkä. Kuvittelin karjalaismummon, jota ei potkita.”
(HS 31.7.2017)
Soisalon saaressa Vehmersalmella
lapsuutensa viettänyt Tuula Haatainen
muutti 15-vuotiaana lukioon Kuopioon.
Savolaistytön mieli paloi maailmalle
avustustyöhön, mistä syntyi kipinä sairaanhoitajaksi. Vuoden sairaalatyöskentelyn jälkeen Haatainen halusi Helsingin
yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan
sosiaalipolitiikkaa lukemaan.
(AL 21.6.2017)
Pitkät jäähyväiset Kuopiolle
Savolainen mentaliteetti on tullut Jorma Uotiselle, 66, tutuksi vuosina, jotka
hän on johtanut yhtä Euroopan ehkä tärkeimmistä tanssifestivaaleista. ”Kiitos
Jorma!” ja ”ei huono!” –huudot tervehtivät Kuopion kaduilla.
”Kuopio on aina näyttänyt minulle kauneimmat kasvonsa. Ihmisten välittömyys
kesäisin, mutta myös kirpeät talvipäivät ja
Sampo-ravintolan muikut ovat osa minun
Kuopiotani.”
(HS 20.6.2017)
Stadi sai friidunsa ja kundinsa
Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta Stadin
Slangi ry valitsi Stadin friidun ja kundin.
Tänä vuonna he ovat kirjailija Pirkko Saisio ja muusikko Reiska Laine.
(HS 13.6.2017)
Minulle tärkeä makumuiston mökkimatkalla 1970-luvulla ostettu Kuopion
Osuusmeijerin mansikkatuutti. Kuopiolainen tuutti maistui merkittävästi paremmalta kuin helsinkiläinen tai jyväskyläläinen
vastineensa. Ymmärrän, ettei makumuis-
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ton uusinta ole mahdollista, mutta haikailla saa ja pitääkin.
(Päätoimittaja Veli-Pekka
Ääri, Yhteishyvä 7/2017)
Sotalapsena Martti R asui Månstadissa, joka oli pieni muutaman sadan asukkaan kunta Etelä-Ruotsissa Smålannin ja
Länsi-Göötanmaan rajalla.
Ruotsinkieli ja varsinkin paikallinen
murre, joka Martin mukaan on jonkin sortin paikallista Savon murretta, on edelleen
hallussa.
(KMV 8.6.2017)
Lauha Männistö 1934-2017
Savolaisten kansanedustaja
Männistö asui Siilinjärvellä, ja Kuopion läänin vaalipiiristä hänet valittiin
kansanedustajaksi yhtäjaksoisesti neljännesvuosisadan ajan. Hän nautti vakaata
kannatusta Savossa.
(HS 4.6.2017)
Karttulalainen Seppo Lyytinen, 66,
juoksee 38. Tukholman maratoninsa. Yhtä
lukuun ottamatta hän on juossut ne kaikki.
(HS 3.6.2017)
Sisko ja sen veli
Kaikella rakkaudella savolaiset, mutta
Rusasen Johanna ja sen veli Ville ovatkin juuriltaan karjalais-kainuulaisia. Oopperalaulajiemme kärkikaartiin kuuluvat
sopraano Johanna Rusanen-Kartano ja
baritoni Ville Rusanen syntyivät ja elivät
lapsuutensa Kuopiossa.
(Apu 21/24.5.2017)
Kummitteleva raja eli Pähkinäsaaren
rauhan raja on Suomen historian oudoin.
Se mitätöitiin 422 vuotta sitten, mutta sen
jakolinja tuntuu yhä.
Savolaiset ovat sutinan aikaansaamisen
mestareita, pelkäämättömiä kohtaajia.
Murteen ekspansio etenee. Savonlinnan
Lidlissä teini-ikäiset tytöt puhuvat venäjää

savon murteella. Sana serjoshno (oikeasti)
vääntyy leveästi savolaiseksi serejoshnoksi. Hämmentävää.
Yhden asian rohkenee äänettä vielä ajatella. Savolaiset ovat Suomen aasialaisia.
Hei eivät voi sanoa, etteivät osaa taikka
eivät tiedä, mutta selittämiseen he ovat kyvykkäitä. Tämän jälkeen on viisasta lähteä
karkuun ja suunnata Mikkeliin.
J. V. Snellman kirjoitti kärttyisiä kirjeitä Kuopiosta muistaen mainita senkin,
että jos näkee savolaisen työskentelevän,
voi ymmärtää, mitä vireys tarkoittaa. Sellaiset näkemykset on täällä paskapuheiksi
jo aikoja sitten kuitattu. Tulevaisuuden ja
tulostaseiden suhteen Mikkelissä ollaan
hyvässä etukenossa eikä siihen pelkkä
meinaaminen riitä.
(Risto Lindstedt, SK 28/14.7.2017)
Stadin gundi ei juo koskaan
Ollapa gundi. Se ei juo koskaan. Ei edes
vettä. Elimistö ei silti kestä täyttä kuivuutta pitkiä aikoja. Tämän kasvissyöjän munuaiset varastoivat kaiken mahdollisen
nesteen kehoon. Eläintä kutsuttiin aiemmin kampavarvasrotiksi.
Gundeja pääsee nyt ihmettelemään
myös Korkeasaaren eläintarhassa. Ne ovat
siis stadin gundeja.
(Niko Kettunen, HS 7.8.2017)
Urheilija pettää aina Monet tv:n absurdit ideat toimivat ruudussa. Vain yksi
pettää systemaattisesti, ihan aina: urheilijat. Näitä ihmisiä ei yksinkertaisesti voi
laittaa televisioon tekemään muuta kuin
suorittamaan lajejaan. Sillä joka kerta
kun urheilija avaa suunsa, vähintään pari
tuhatta katsojaa kupsahtaa kotisohvillaan
kuoliaaksi silkasta tylsistymisestä.
Se ei sinänsä ole urheilijan vika. Hän on
lopulta vain ihmispolo, joka on ajautunut
viimeistään yläasteikäisenä puolisairaalloisiin piireihin, joissa kaikki tunneilmaisu on hoidettu kuljettamalla, potkimalla,
heittämällä tai lyömällä erilaisia palloja.

Älyttömän budjetin Supertähdissä pöytää isännöi poikkeuksellisen yksiulotteisesta ilmaisusta tunnettu urheilija. Lopputulos oli ihan omalla tasollaan: tämä
kombo oli suorastaan toksinen.
(Laura Friman, HS 4.8.2017)
”Tampereella on muusi, soosi ja huusi.
Ei muussi, soossi ja huussi.”
(Päivän paras, AL 16.8.2017)
Reissumiäs o tamperelaine
Oululainen on tehnyt yhdeksän murreversiota suosikkileivästä. Murrepakkauksissa on niin eteläkarjalainen, eteläpohjanmaalainen, lappilainen, oululainen,
tamperelainen, turkulainen, savolainen
kuin stadilainenkin versio. Oman versionsa on saanut myös suomenruotsi.
(AL MORO 17.8.2017)
Pankin toimitusjohtaja Tapio Nuutinen
(1941-2017) Savolainen johti hämäläispankin menestykseen
Suonenjoella syntynyt Nuutinen sai
supliikki savolaisena Luopioisissa hallinnon ja henkilökunnan ymmärtämään tilaisuuden, jota monet naapuripankit eivät
samalla tavalla ja nopeudella käyttäneet
hyväkseen. Konttoriverkoston laajeneminen oli vaatinut Nuutiselta hallinnon suostuttelua.
(AL 11.8.2017)
Liikenneministerit ovat olleet persoonallista väkeä. Kimmo Sasi opetti meille,
että paras tapa ehtiä junaan on myöhästyä
edellisestä junasta.
(Matti Pitko, AL 19.8.2017)
EU:n komission puheenjohtaja on väläyttänyt vastatoimia Yhdysvalloille.
”Tämä on nyt sitten transatlanttisen
suhteen ongelma, tämä viimeinen sanktiopäätös ja miten se implementoidaan”,
Niinistö sanoo.
(HS 18.8.2017)
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Tukholman juhlissa näkyy Suomen
monet kasvot
Urheilunurkassa voi kilpailla sukupuolineutraalissa puolisonkannossa ja kännykänheitossa. Interaktiivisessa Muuminäyttelyssä taas voi kiivetä Kuinkas sitten
kävikään kirjan maisemiin.
(HS 24.8.2017)
Sen kun saisi jotenkin toimimaan (lajien välisen yhteistyön). Otetaan raa´asti
Kuopio esimerkiksi, kun olen sieltä kotoisin. Saisiko KalPan ja KuPSin jotenkin
toimimaan yhdessä. Se on vaikea yhtälö,
Siltala sanoo.
(Antti Siltala, HS 24.8.2017)
Tangokuningatar Heidi Pakarinen on
ylpeä savolainen. Hän ei juuri ujostele.
Hän menee, höpöttää, keksii jutun juurta.
(I-S 26.8.2017)
Oletko lännen Mäkelöitä vai idän
Heikkisiä? Itä-Suomessa periytyviä sukunimiä käytettiin jo keskiajalla, sillä
kaskeamiseen ja eränkäyntiin perustuvien elinkeinojen vuoksi ihmiset liikkuivat
paljon ja omistusoikeuden todistamiseksi
tarvittiin suvussa pysyvä nimi. Sirkka
Paikkala kertoo, että 1500-luvulla sukunimet olivat savolaisalueella jo vakiintunut käytäntö.
Monet eläimiin viittaavat sukunimet
ovat vanhaa itäistä perua. Karjalan kannaksella eläinten nimiä käytettiin sukuniminä ilman päätettä, ja savolaisalueilla ne
saivat nen-päätteen.
(AL 27.8.2017)
Miina Äkkijyrkkä haluaa hevoset
hyödyllisiin töihin
Nimi pukee naista yhä. Kuvanveistäjä
Miina Äkkijyrkkä vieraili Kokemäellä ja
arvosteli Sataravin taidekilpailun hevosaiheisia maalauksia jyrkästi. Joku tauluista
piti kääntää seinää vasten, kun Äkkijyrkkä
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ei sietänyt sitä silmissään.
-Hevonen on anatomisesti vaikea tehdä,
Äkkijyrkkä totesi teoksia katsoessaan.
(AL 21.6.2017)
Diplomatian alkeita
Tiedättehän tyypin puhelimesta. Yrittää
kuulostaa keski-ikäiseltä, yliystävälliseltä,
hiukan ylipainoiselta ja ennen kaikkea savolaiselta. Oikeasti hän on apaattinen anorektinen abiturientti Lauttasaaresta. Savoa
häntä on käsketty opettelemaan, koska se
kuulostaa lupsakalta. On kuulostanut vuodesta 1953, jolloin sai ensi-iltansa elokuva
Lentävä kalakukko. Siinä Esa Pakarinen
esitti lupsakkaa savolaista konduktööriä.
Petosta, Pakarinen oli Pohjois-Karjalasta.
Siitä alkoi väärän savolaisuuden kaupallinen historia.
Savolaisuus myy. Feikki-savolaiset
myyvät puhelimessa laajakaistoja ja muuta kaistaa. Kun avaat puhelimesi väärälle
savolaiselle, et hänestä eroon pääse. Tee
mieluummin sopimus pirun kuin väärän
savolaisen kanssa.
Kuvittele, että seisot pöntössä vieressäsi maailman suurin väärä savolainen, mies
jolta vastuu todella siirtyy kuulijalle. Tuijotat jähmettyneenä tv-kameraan edessäsi.
Olet Washingtonissa.
Sauli Niinistö seisoi kuin patsas Donald Trumpin vierellä. Trump on Amerikan Lentävä kalakukko.
(Seppo Varjus, I-S 2.9.2017)
HS 50 vuotta sitten sunnuntaina
10.9.1967.
Jos oikein hyvin käy, niin pääministeri
Tage Erlander ja hänen ”kruununprinssinsä”, nykyinen kulkulaitosministeri ja kuun
vaihteessa opetusministeriksi Ruotsissa
siirtyvä Olof Palme, ovat sukua keskenään. Molempien sukujuuret johtavat Savon Suhosiin.
(HS 10.9.2017)

Kannattaako juhlia?
”Nouse Suomeni suurena rynnistäin,
nouse vaaroilta vaarojen alta.
Nouse rannoilta järvien siintäväin,
sinä sinisten toivojen valta.
Luo päältäsi pienten riitojen riehu,
ja kasva ja kansojen lippuna liehu.
Ja näytä, mit` täällä pienikin voi.
Älä horjahda Suomeni, oi.”
(Eino Leino: Päivän
laulu, 1928, säv. Erkki Melartin)
Tänä vuonna on jo tähän mennessä ollut satamäärin Suomen itsenäistymisen
satavuotisjuhlia – joka niemessä notkossa
ja saarelmassa. Sykähdyttävin näkemäni
on ollut Tuntematon sotilas Mansikkaniemessä.
Mitä sitten tapahtui sata vuotta sitten?
Maaliskuussa 1917 Venäjän keisari, Suomen Suuriruhtinas sai kalossinkuvan takapuoleensa. Taustalla oli jo kolme vuotta
myllertänyt maailmansota. Se tarjosivaltaamatta sopivan kriisitilanteen, mikä
mahdollisti vallankumouksen Venäjällä.
Siperiassa entinen Luumäen kihlakunnan
tuomari P. E. Svinhufvud marssi kaupungin poliisipäälliköän puheille ja ilmoitti:
”Se mies joka minut tänne lähetti, on vangittu. Minä lähden nyt kotiin.” Loppu onkin Suomen itsenäistymisen historiaa.
Joulukuun 6. päivä 1917 ei ollut mikään riemukas tapahtuma. Äänestyksessä
on vaisu tunnelma. Ilmassa leijui uhkaa.
Parin kuukauden kuluttua maata raastoi
vapaustaistelu, joka muuttui veriseksi
sisällissodaksi. On sanottu, että Suomi
”lipsahti” vahingossa itsenäiseksi, koska
Leninillä oli omassa maassaan riittävästi
tekemistä, eikä pystynyt estämään Suomen irtaantumista Venäjästä. Yhteiskuntarauhaa nakertava katkeruus suli vasta

talvisodan juoksuhaudoissa, joissa pelkäsivät niin punaiset kuin valkoisetkin.
Yhteinen vihollinen yhdisti. Akateemikko
Matti Kuusi on terävään tapaansa sanonut, että Suomen kansa on sadassa vuodessa laskeutunut uunin pankolta TV:n
ääreen viettämään iltansa viestintäkanavien viidakossa rokkimusiikin raastaessa
säälimättä iäkkäämmän kotiväen korvia ja
sielua.
Viisi tuhatta vuotta sitten muinaisen
Babylonian savitauluissa valiteltiin silloisen nuorison turmeltuneisuutta. Sama laulu on jatkunut. Nykynuoriso tuntee läntisen maailman pelon aiheet: ilmansaasteet,
huumeet – ja viimeksi kansainvälinen
terrorismi. Maailmanlopun profeettoja on
aina ollut – sanoisi Sinuhe Egyptiläinen.
Entinen Suomen YK-lähettiläs, professori
Keijo Korhonen - entinen opettajani - kirjoitti, että New Yorkista katsottuna Suomi
on onnellinen paratiisi, ehjä ja yhtenäinen,
yksi onnellisimmista kansoista nykymaailmassa.
Onko juhlia jo liikaa? Ehdottomasti ei.
Vaikka yleisurheilussa Suomi ei menestynytkään. On hienoa huomata, kuinka
suurin osa kansasta osallistuu juhlimiseen.
On hetkeksi unohdettu 1930-luvun pulaaika, jolloin jaettavana oli vain niukkuutta. Laulettiin: ”On ne nuo miehet hessuja,
kun polttavat kessuja.” Eikä Suomea saatu polvilleen sodassakaan – saimme sentään torjuntavoiton. Onneksi Suur-Suomi
jäi toteutumatta, vaikka Eino Leino siitä
haaveilikin. Olemme tietysti huolissamme
terrorismin jalkautumisesta Impivaaraamme. Käärme on luikerrellut isänmaahamme. Asioilla on kuitenkin tapana järjestyä.
Jatkamme seuraavalle sataluvulle – yhdessä.
Leo Puurunen
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Seurakunta
osallistui
moniäänisenä
kirkkoveisuun.

Yläsavolainen pelimanniorkesteri koostui kielisoittimista ja soipa sahakin vienosti.

Ukko-Brofeldtin hengessä

I

isalmen vanhan maaseurakunnan kirkko, Kustaa Aadolfin kirkko, oli itseoikeutettu paikka sille savolaiselle iltakirkolle, jossa Herran sanaa julistettiin
selevällä savolla sunnuntaina syyskuun
10. päivänä.
Näin siksi, että jykevän ristikirkon saarnastuolista ja alttarilta ovat paimentaneet
laumaansa verevästä savolaisesta puheenparrestaan tutut kirkkoherrat Theodor

”Ukko” Brofeldt vuosisata sitten ja Heikki
Riihijärvi meidän aikanamme. Kirkon kupeella lepää haudoissaan joukko savolaisen kirjallisuuden suuria Ukko-Brofeldtin
Jussi-pojasta pappilan renkiin KauppisHeikkiin, Aarno Kellbergiin ja Eino Säisään. Ennen iltakirkkoa Savon kielen
seura kävi jättämässä kukkatervehdyksen
näille kaikille.
Ilta oli vuoden 2017 kesälle ja syksylle
tyypillisesti sateinen. Se ei estänyt kuitenkaan ihmisiä tulemasta kirkkoon, suntio
Matti Leppänen laski heitä olleen mukana kaikkiaan 230.
Iisalmen seurakunnan pastori Riitta Auvinen ja Nilsiän rovasti Raili Pursiainen
huolehtivat kirkonmenojen valmisteluista
ja myös toteuttivat ne: Auvinen liturgina
alttarilta, Pursiainen saarnastuolissa. Molemmat tiedettiin jo etukäteen hersyviksi
savon puhujiksi. Savoksi käännetyn päiNilsiän rovasti Riitta Auvinen hoiti kirkonmenoja saarnastuolista käsin.
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vän evankeliumitekstin luki Savon kielen
seuran varapuheenjohtaja Tuula Ollila.
Virret korvattiin Anna-Maria Kaskisen
vanhoihin suomalaisiin kansanlauluihin
laatimilla hengellisillä lauluilla ja urut
yläsavolaisella pelimanniorkesterilla, jota
johti vieremäläissyntyinen, nyttemmin
kuopiolaistunut kansanmuusikko Anna
Janka-Murros. Monille oli yllätys, miten
vienosti saha soi viulujen ja mandoliinien
joukossa. Kirkkokahvit tarjosivat kakun
kera yläsavolaiset martat, jotka olivat ottaneet samaisen sunnuntain kirkkopyhäkseen.
Savon kielen seurassa tämänkaltaisesta

Varapuheenjohtaja Tuula Ollila tulkitsi
päivän evankeljumin savoksi.

savolaisesta messusta on puhuttu pitkään
ja nyt se lopulta toteutui. Vaikea sanoa, tuliko meistä parempia ihmisiä, mutta ainakin olo oli hyvä kirkossa istuessa. Ehkäpä
tästä tulee perinne, niin toivon ja uskonkin.
Seppo Kononen

Sateen vihmoessa laskivat Savon kielen seuran puolesta kukkasen Theodor
Brofeldtin haudalle Tuula Ollila ja Raili
Pursiainen. Brofeltdin tunnetuin ohje rakkaille seurakuntalaisilleen oli, että ”luulettako työ iisalaamelaeset piäsövännä
kepuljkonsteilla taevaaseen”?”
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Hallituksella oli
juhlaan aihetta

SAVON KIELEN SEURA RY

S

Savon kielen seuran tarkoituksena on

avon kielen seuran hallituksen kokouksessa 28.8. oli juhlan tuntua. Takana
oli menestyksellinen kesä murretoreineen
ja SM-murremestaruuskilpailuineen.
Kokoustarjoilun ylensi Hanna Partasen kalakukkoleipomon lahjoittama tunnustus, muikkukukko ”Kolomen kovan
naisen” esityksestä Kuopion murretorilla
20. heinäkuuta.
Partasen kalakukkoleipomon väkeä oli
kovasti lämmittänyt Hannan vierailu torilla, jopa hänen hahmonsa oli kuulemma
muistuttanut esikuvaansa.
Hallitus nautti lämmitetyn kalakukon
Tuula Ollilan oikeaoppisesti puukolla
viipaleiksi leikakkaaman, oikean voen ja
piimän kera ja totesi että kyllä on hyvvee!
Kokouksessa tehtiin päätös, että Savon
kielen seura esittää kaupunginhallitukselle
Hanna Partasen muistolaatan hankkimista.
Onhan Hannan luoma kalakukkomaine
edelleen kaupungin tunnetuin tavaramerkki.
Samoin eväin muistettiin seuran sihteerin Eila Ollikaisen naistenviikolta jäljellejäänyttä 75-vuotismerkkipäivää. Seppo
Kononen ojensi onnitteluna upean valkokukkaisen orkidean ”Florallure Apol-

42 AAKUSTI 3/2017

JÄSENANOMUS

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!

Tuula Ollila puukkoineen näytti kalakukon avaamisen mallia Savon kielen
seuran hallituksen kokouksessa.
lon” ja toivoi kestävää kukintaa, ilmeisesti tarkoittaen molempia.
Eila Ollikainen ja
sylintäyteinen onnittelukukka.

_____________________________
Paikkakunta ja päiväys

___________________________________
Nimi

___________________________
Puh.nro

___________________________________

___________________________
Sähköpostiosoite

___________________________________
Osoite

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
Ruutikuja 2 C 37
70340 KUOPIO
puh. 050 9174462

raija.uhlback@suomi24.fi
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Riski-Pekka oli laittanut auton peräkärriin
suuren halkokuorman ja pähkäili:
– Kantaakohan jiä viijä kuorman suareen?
Paikalle sattunut Pekka rauhoitteli:
– Ee se haettoo vaekka pettäs, pyssyy nuin kuivat pinnalla.
P. A. (LEPPÄVIRTA)

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

