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Meidän savolaisten on ollut helppo 
hymyillä viime päivinä, kiitos sii-

tä Vieremän kultapojalle Iivo Niskaselle 
ja hänen uljaalle taivallukselleen Pyeon-
changin talviolympilaisten 50 kilometrillä 
Etelä-Korean hohtavilla hangilla.

Paljon Iivolta odotettiin, ja paljon hä-
neltä saatiin. Kovan työn takana ovat 
myös pronssiset ja hopeiset olympiami-
talit, mutta ilman tätä rivakan savolaisen 
nuoren miehen kultaista puserrusta Kore-
an jälkeiset ilmeet olisivat olleet maassa 
vähemmän koreat. 

Muut heimolaiset antavat mielellään 
sen kuvan, että me savolaiset olisimme 
jollain lailla vätökkäitä ja kykenemättö-
miä suuriin kansallisiin tekoihin.

Totuus on onneksi päinvastainen: kun 
lähemmin tarkastellaan, juuri Savosta 
ovat löytyneet ne sankarit, jotka milloin 
erinomaisella ruumiinkunnollaan, milloin 
huomenlahjoina saamillaan terävillä hok-
sottimilla ovat nousseet joukosta päätä pi-
temmiksi niin maassa kuin maan rajojen 
ulkopuolellakin.

Kuopiolainen Hannes Kolehmainen 
juoksi Tukholman kesäkisoissa vuonna 
1912 Suomen maailmankartalle ja viere-
mäläis-kuopiolainen Iivo Niskanen var-
misti nyt vuoden 2018 talvikisoissa, että 
itsenäinen, pieni Suomi säilyi edelleen 
kartalla. Sattumaa ei ollut, että talvikiso-
jen edellisen 50 kilometrin olympiakullan 
hiihti savolainen mies – Juvan Urheilijoi-
den Kalevi Hämäläinen Squaw Valleyn 
upottavilla hangilla Yhdysvalloissa talvel-
la 1950.

Savolaiset ovat 
sankariainesta
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MAAKUNTIEN vertailussa savolais-
ten vastapareiksi asetetaan yleensä ete-
läpohjalaiset ja annetaan ymmärtää, että 
heillä tapahtuu, mutta meillä ei.

Julkisen mielipiteen paineissa ovat sa-
volaiset itsekin sortuneet tämänkaltaiseen 
itsensä vähättelyyn ja lähteneet hartiat 
kyyryssä kyselemään pohjalaisilta neuvo-
ja, millä ihmiset saadaan yrittämään ja le-
ventämään näin paitsi itsensä myös kans-
saihmistensä leipää.

Eikähän eteläpohjalaisilta yritystä puu-
tu, kun kuuntelee heidän kerskuvan, ettei-
vät eivät osaa tehdä muuta kuin priimaa. 
Jostain syystä minun savolainen sydämeni 
iloitsee tästä huolimatta joka kerta, kun 
näen esimerkiksi pohjalaisen keihäsjätin 
Tero Pitkämäen saapastelevan edustus-
asussaan urheilun suurilla areenoilla: vie-
remäläisen Ponssen nimilogo siinä erottuu 
puvustuksesta päällimmäisenä. Savossa 
jos missä ymmärretään hyvän päälle ja ol-
laan valmiit myös sitä edistämään.

SAVOLAIS-POHJALAINEN vertai-
lu ja vastakkainajattelu ei ole vain tämän 
päivän ilmiö, vaan on osa kansallista his-
toriallista perintöä.

Otetaan malliksi vaikkapa 1500-luvun 
synkkä ja lohduton Nuijasota, jossa ta-
lonpojat nousivat kapinaan oman maansa 
aatelisia sotapäälliköitä vastaan. Eteläpoh-
jalainen Jaakko Ilkka ja hänen ”ilkkai-
sensa” on esitetty kautta aikain historian 
kirjoissa tuon kurjan sisällissodan tuhoon 
tuomituiksi sankareiksi, joiden maine elää 
väkevänä vielä nyt yli neljän vuosisadan 

Tuusniemeläinen Suvi Keinänen valjastaa Kastehelmi-
kyyttönsä tuon tuostakin ravikärrien eteen ja panee kylän-
raitilla menoksi. Suvi on kyyttöineen läpäissyt jopa TV-
uutiskynnyksen.                  Kuva: Keimo Lehtiniemi, MTV32.3.2018
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Miten lie osunutkin, mutta lukemi-
siani ohjaava myönteinen kohtalo, 

satutti käsiini ja silmieni iloksi talvisydä-
mellä kaksi historiallista kirjaa; paksua ja 
siis painavia - kuin kansojen synnit ennen 
ylimpien jumalien anteeksi antoa.

Ensimmäisenä hyppysiini tarttui tutkija 
Perttu Immosen Suomen rahvaan histo-
ria, 600-sivuinen kurjuuden kuvaus Suo-
mi -nimisestä, Ruotsin itäisestä maakun-
nasta. Alkaen Mikael Agricolan ajoista, 
sanoista ja teoista (Oppi nyt vanha ja noo-
ri...)  1400-luvulta, ja jatkuen 1800-luvun 
alkukymmenille. Siis Suomen liittymiseen 
autonomisena valtiona tsaari Aleksanteri 
I:n isännöimään Venäjään. 

Immosen nimi viittaa niin vahvasti itä-
savolaiseen sukuperinteeseen, Haukive-
den rantamaisemiin, että jo se sai minut 
marssimaan Suomalaiseen Kk:an, ja hel-
littämään kukkaroni nyörejä. Että jospa 
vaikka kaukaisia esi-isiä, yhteisiä kanta-
peikkoja löytyisi...

Ovathan omatkin lähtökohtani noilta 
samoilta seuduilta, saman vesistön, Vuok-
sen vesistön unohtumattomilta liplatuksil-
ta. Joskin jos Perttu Immosen sukujuuret 
ovat Länsirannan Rantasalmelta, Maakan-
san puolelta, niin minun ovat äitini Hilma 
Vilhelmiina Partasen puolesta saman pi-
täjän Vesikansasta.   Itse olen Haukiveden 
itärannan Säämingistä. (Joka 1970-luvun 
alkupuolella liitettiin Savonlinnaan, vaik-
ka esimerkiksi valtakunnan ylin auktori-
teetti, UKK esitti, että vaihteeksi kaupunki 
liitettäisiin maalaiskuntaan! Mutta esitys 
ei kelvannut alemman tason päättäjille. Ja 
nyt nähdään miten kaupunki kärsii..!)

Onhan tunnustettava sekin yksityis-

Maakunnan rahvaan kituliasta 
elämää jääkaudesta alkaen

kohta totena, että itse Perttu Immonen ei 
ole syntynyt Rantasalmella, eikä tarkkaan 
ottaen Savossa laisinkaan. Vaan Virroilla. 
Mutta hänen kaukaesi-isänsä ovat seu-
dullista väkeä. Ja mitä esi-isät edellä, sitä 
jälkipolvet pitkässä ketjussa perässä. Tu-
levaisuuden usviin saakka... Niinhän vaik-
ka?

Seutukuntia ja suuria sukuja
Immonen keskittyy tarkastelemaan ai-

heitaan kolmen alueen näkökulmasta. Sa-
noisiko näitä isänmaan osasia pitäjiksi vai 
kunniksi; tuskin kuitenkaan jälkimmäisik-
si. Sekä näitten alueitten sukuja, esi-isiä, 
lasten lapsia, vaihtuvin nimin. 

Alueet ovat Varsinais-Suomessa Ko-
kemäenjoen seudut, esimerkiksi Tyrvää 
ja Huittinen, ehkäpä Sastamalakin, Poh-
janmaalla Kokkolan seutu Sursil-ym.
sukuineen, (onpa  sieltä mainittu ja laa-
jasti esitelty yksi kirkonmies ja talouden 

Kertomuksia Suomenniemen menneisyydestä:viiveelläkin. Samaan aikaan on sen sijaan 
vaiettu siitä, että vähintään yhtä suuren 
uhrin antoivat talonpoikaiselle vapaudelle 
savolaiset uudisraivaajat.

Mikkelin Kenkäveronniemellä tapet-
tiin pappilan pihalle yhteen ryppääseen 
puolen tuhatta Rautalammin suurpitäjän 
miestä. Se oli yksi niitä traagisia hetkiä, 
jolloin jokainen savolainen kynsi kylmeni 
yhteisen isänmaan nimissä. 

TIETYSTI on kansakunnan historiassa 
ollut myös tilanteita, joissa on ollut hyvä-
kin, että syyttävä sormi on osoittanut lä-
hinnä eteläpohjalaisia ja armon on annettu 
käydä muille.

Yksi näitä on 1920- ja -30-lukujen ää-
rikansallinen ja -oikeistolainen Lapuan 
liike, jossa Suomen lakeja ryhdyttiin tul-
kitsemaan omavaltaisesti ja itsetietoisesti 
eteläpohjalaisen voimamiehen Vihtori 
Kosolan johdolla.

Työväentaloja suljettiin, kommunis-
tien kirjapainoja särjettiin ja punikeiksi 
epäiltyjä muilutettiin itärajan taakse. Aika 
hävittää paljon ikäviä muistoja, mutta Ko-
solalle ja hänen eteläpohjalaisilleen tätä 
helpotusta ei ole vielä suotu. 1960-luvun 
lopun vasemmistolaisen nuorisoliikkeen 
tuottaman Lapualaisoopperan myötä pian 
yhdeksän vuosikymmenen takaiset tapah-
tumat ovat elävää todellisuutta vielä tä-
näänkin miljoonille suomalaisille. 

Myöhempi historiantutkimus on osoit-
tanut, että Pohjois-Savossa työväentaloja 
suljettiin ja muilutusta harrastettiin vä-
hintään samassa laajuudessa kuin Etelä-
Pohjanmaalla. Valtakunnallisesti muiste-
taan noilta Lapuan liikkeen hurmavuosilta 
Savosta yleensä vain heinäveteläisen kun-
nallispoliitikon Onni Happosen murha. 
Muutoin ovat unohduksen lumet laskeu-
tuneet armeliaasti noiden maakunnan rik-
konaisten aikojen ylle. Ja hyvä niin, py-
syköön lapualaisuus nimensä mukaisesti 
pohjalaisten piikissä.

Seppo Kononen

Kuopiolaiset keksivät mainion tavan 
muistaa Suomen itsenäisyyttä juh-

livaa kansakuntaa myös sadan vuoden 
kuluttua. Torin alle Apajaan rakennettiin 
lähinnä Pekka Kantasen aloitteesta te-
räksinen aikakapseli, jonne säilöttiin hy-
vinkin monenlaista muistoa tästä ajasta 
tutkailtavaksi vuonna 2118, jolloin kapseli 
on lupa avata. 

Savon kielen seurakin jätti sadan vuo-
den päähän omat terveisensä. Seuran pu-
heenjohtaja mietiskeli kirjoituksessaan, 
onko savolaisuutta olemassa vielä 2118 ja 
jos on, millaisessa muodossa. Hallinnolli-
sestihan kehitys on kulkemassa vahvasti 
siihen suuntaan, että perinteiset maalais-
kunnat katoavat ja jäljelle jää vain muu-
tama kaupunki tai ehkäpä vain yksi, Kuo-
pio, jossa jo tätä nykyä asuu liki puolet 
Pohjois-Savon väestöstä.

Kysymys kuuluu siis: Ovatko maakun-
nan asukkaat sadan vuoden päästä enää 
varsinaisesti savolaisia, vaan nimittävätkö 
he itseään kuopiolaisiksi? Ja osaavatko he 
enää viäntee savvoo, vaan onko puheen-
parsi muuttunut yleissuomalaiseksi ellei 
peräti yleismaailmalliseksi?

Niin, kukapa sen tietää. Mutta ken elää, 
se näkee, jos sattuu olemaan elossa vielä 
vuonna 2118. 

                                        Seppo Kononen

Savon kielen seuran
terveiset vuodelle 2117
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selvänäkijä Antti Chydeniuskin... tuttu 
kamraatti) ja Rantasalmi, mukaan lukien 
Sääminki ja Savonlinna; ennen kaikkea 
Olavinlinna. Ei vielä tuolloin oopperalle 
pyhitetty, vaikka draamallisia tapahtumia 
tihkuivat linnan tornit ja piha ylen määrin. 

Siinäpä se sijaitsi koko Suomen maa-
kunta, Ruotsin osanen.

Itäisintä Ruotsia
Rantasalmelaisten sukusaaga alkaa 

Kiiskisistä, mutta jo parin kolmen suku-
polven jälkeen mukaan tulevat Eroset, 
Immoset, Herraset, Salliset, Lybeckit, Lai-
tiset, Korhoset jne. Mitäpä noita kaikkia 
luettelemaan, kun ne eivät ole edes käsi-
teltävässä teoksessa. Mutta ei nimi miestä 
pahenna, naisesta puhumattakaan..!   

Nyt kannattaa yrittää hahmottaa millai-
nen oli Ruotsin itäisen maakunnan, Suo-
men maantieteellinen, virallisilla rajoilla 
merkitty koko tuona aikana, 1600 - 1700 
-luvuilla. Jolloin Tukholman valtaherrat 
kuvittelivat Ruotsin olevan eurooppalai-
nen suurvalta, ellei peräti mahdikas?

Aanailivat vain, ei se ollut.
Pähkinäsaaren rauhan raja solmittiin 

Ruotsin ja Novgorodin kesken v. 1323, 
siis merkittävästi aikaisempana aikana,  
jolta Immosen teos starttaa. Myöhemmin 
runsaasti riidelty raja sai alkunsa eteläises-
tä Siestarjoesta, eteni pohjois-luoteeseen, 
päätyen Säämingin ja Pielaveden (muun 
muassa) kautta  Pohjanlahteen.

Pyhäjoen (tai Pattijoen) suistoon raja 
liukeni, esittävät historioitsijat K. Vil-
kuna ja J. Jaakkola. Immonen ei sano 
(muistaakseni...) rajasta mitään. Mutta ei 
kummakaan, koska hänen teoksensa alkaa 
vastaa 1400- luvulta, jatkuakseen 1800-lu-
vulle, autonomiseen Suomeen. Tähän nyt 
itsenäiseen ja jo satavuotiseen, käsin kos-
keteltavaan, rakkaaseen: ylivoimaiseen 
ykköseen kansojen joukossa! 

Sotimista kotomaaperällä
Jatkuvat sodat (ne käytiin pääasiassa 

Suomen maaperällä..!) köyhdyttivät valta-
kuntaa etenkin idässä. Ja kun täältä lähe-
tettiin avunpyyntöjä pääkaupunkiin Tuk-
kisaareen, niin niihin vastattiin lisäämällä 
sotaväenottoja hupenevasta väestöstä niin 
Kokemäenjoen rannoilta, Pohjanlahden 
rannikkoseudulta kuin Rantasalmen Maa-
kansasta ja Vesikansasta! Höperöt kunin-
kaat (Kustaa II Adolf ja Kaarle XII) jopa 
ammuttivat itsensä kun luottivat liiaksi 
suojelijaansa - jota ei ollut...

Puuduttavaa on lukea näistä sodista. 
Isovihaa seurasi pikkuviha, siihen olisi 

toki vielä sopinut väliviha, mutta ei. Ainoa 
konkreettinen hyöty oli savolais-suoma-
laisille Pommerin sodasta tuotu potaatti 
(peruna). Se sai kansan jakamattoman 
suosion heti sen jälkeen, kun opittiin syö-
mään kuohkean multapenkin mukuloita, 
ei syystuulen huojuttamia kasvin kukinta-
marjoja.

Elinkeinollisesta Suomi-nimisestä maa-
kunnasta ei voi keskiajalta autonomisen 
ajan valtiona puhua kuin perussääliä tun-
tien. Talonpoikia talouspuurtajat pääsään-
töisesti olivat, pieni muren kauppiaita ja 
merenkulkijoita, rälssisotilaitakin. Sanot-
tiin heillä olevan liian vähän ruokaa, että 
eläisivät, mutta liian paljon kuollakseen 
sukupuuttoon. Ei ollenkaan kuin nyt: ta-
lonpojat voivat elää köyhinä, mutta saat-
tavat kuolla rikkaina. Kun kerran kuolla 
täytyy!

Samahan koskee kauppiaita ja meren-
kyntäjiäkin.

Finlandia-palkittu Niemikin  
rahvaan maisemissa

Juha Hurmeen vuodattama 400-sivui-
nen Niemi kertoo sattumalta myös samois-
ta maisemista kuin yllä kapoisesti esitelty 
Suomen rahvaan historia.  

 Mutta Hurmepa ei tyydykään keskiajal-
ta ponnistavaan starttiin, vaan lähtee poh-
joista pallonpuoliskoamme latistaneesta 
jääkaudesta! Ja siitähän on n. 12.000 vuot-
ta, ellemme aivan väärin muista ja väitä. 
Ja oli se niin painava kokemus Niemelle, 
että Suomi-neidon oikea kylki painui kol-
men kilometrin paksuisen jääkannen alla 
sillä tapaa notkoon, että sen nousu Poh-
janlahden rannoilla jatkuu yhä. Suomi saa 
uutta maata ostamatta ja ennen kaikkea: 
sotimatta.

Juha Hurme on armoitettu sanapugi-
listi, niin rempseä ja varmaotteinen, kuin 
vain teatterimieheltä voi odottaa. Onko 
Niemi kauno- vai tietokirjallisuutta, tästä-
pä on keskusteltu enemmän kuin lajinsa. 

Romaanina (kaunokirjana) se joka tapauk-
sessa sai Finlandia-palkinnon 30.000 eu-
roa ja 65.000 kpl:en myyntimenestyksen. 
Nämä eivät ole olemattomia summia ja 
merkitystä vaille jääviä taustavaikutuksia! 
Eihän vaikka?

Menköön minun piikkiini, mutta kauno-
kirjana tai romaanina minä Niemen luin ja 
siten koin. Alex Matsonhan (muistaakse-
ni) sanoi, että romaanilla ei ole kovinkaan 
monta tuntomerkkiä, jotka pudottaisivat 
sen mahdottomuuksien mereen. Eivät ol-
lenkaan kohottaisi sitä laatukirjallisuuden 
Akropolisiin korkeuksiin. Jos selvin päin 
tai juovuksissa väität auringon nousevan 
lännestä ja laskevan itään, sekä että sen li-
säksi maapallo on väistämättä litteä ja sinä 
olet suuri humoristi kun näin puhut, niin 
sinä olet melkoisella varmuudella hukan-
nut haltuusi uskotut jumalaiset leiviskät. 
Lauloihan meteorologi/kasakka Viktor 
Klimenkokin auringon saavan iltaunensa 
lännessä. 

Summa summarum: minä luin Niemen 
ohjeen mukaisesti romaanina, ja sain siitä 
hurjan paljon tietoa viihtymisen ohessa. 
Suomen rahvaan historia on riitelemättä 
tietokirja, mutta kyllä se ääressä voi myös 
viihtyä. Etenkin jos on Itä-Savossa, Vuok-
sen vesistön keskusjärven Haukiveden 
rantamaisemissa syntynyt, ja varsinaisen 
elämäntyönsä (vielä toki jatkuvan!) suo-
rittanut Savon pääkaupungissa murre-
Kuopiossa!

Tuomo Loikkanen

Vuolaan virran luodolla on linna Olavin.

Pähkinäsaaren rauhan raja  v. 1323 jakoi 
Suomea kaakko-luoteissuuntaisesti.

Juha Hurme sulattelee romaaninsa aluksi 
jääkauden.
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Aapelin päivänä, tammikuun toisena 
2018 Asko Sahlbergista tuli toinen 

kirjailija, joka on palkittu toistamiseen 
Kuopion kaupungin Savonia-kirjallisuus-
palkinnolla. Aiemmin vastaavaan on yltä-
nyt Pirjo Hassinen. Sahlbergin arvostusta 
savolaisjuurisena sanankäyttäjänä lisää, 
että hän on kahden palkitsemisen ohessa 
ollut peräti viisi kertaa palkintoehdonnaa-
na.

Tämänkertainen Savonia-palkinto tuli 
romaanilla Amandan maailmat. Tiivistun-
nelmainen kertomus on peräänantamaton 
ja rohkea puolustuspuhe suvaitsevaisuu-
den puolesta Euroopan ja koko maailman-
kin nykyisessä yhteiskunnallisessa ilma-
piirissä, jossa vaaditaan suureen ääneen 
rajojen sulkemista ja kaiken vieraan sul-
kemista niiden taakse.

Palkintoraati luonnehti Amandan maa-
ilmoja ”pysäyttäväksi tarinaksi naisesta, 
joka ystävystyy maahanmuuttajanuoru-
kaisen kanssa”. Ystävystymisen seurauk-
sena on ristiriitojen ja rasismin sävyttää 
kulttuurien yhteentörmäys, jossa yksilön 

29. Savonia-palkinto 
Asko Sahlbergille

Suvaitsevaisuuden 
puolesta

mahdollisuudet auttaa ja toimia toisen 
hyväksi ovat rajalliset. Vaikka näin on, 
raadin mukaan ”silti juuri muuttuvassa 
yhteiskunnassa on tärkeää kantaa tavoin 
vastuuta lähimmäisestä” niinkuin jo kor-
keaan ikään ehtinyt Amanda teki.

Ensimmäisen Savonia-palkintonsa 
Sahlberg sai viisitoista vuotta sitten 2003 
pienoisromaani Höyhenellä. Kirjailija on 
ollut kolmesti ehdolla myös Suomen kau-
nokirjallisuuden pääpalkinnon, Finlan-
dia-palkinnon, saajaksi. Viimeksi hän oli 
listoilla Jeesuksen elinaikaan liittyvällä 
muhkealla Herodes-romaanillaan.

KIRJAILIJANA Asko Sahlberg on ol-
lut tuottelias. Esikoinen ilmestyi vuonna 
2000, ja sen jälkeen teoksia on valmis-
tunut neljätoista eli käytännössä vuosi ja 
kirja -tahtia.

Sahlberg on elänyt jo pitkään Ruotsin 
Göteborgissa, mutta on pysynyt kuitenkin 
uskollisena suomen kielelle kuin myös 
juurilleen kasvu- ja kouluvuosilleen Ve-
sannolla. Haastatteluissaan hän on aina 

kiittänyt, miten hyvän pohjan hän sai siel-
lä kirjailijantyölleen.

Kirjallisuuden Savonia-palkinto on 
kansallisestikin merkittävä ja sen rahal-
linen arvokin on tätä nykyä 12 000 eu-
roa. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin 
vuonna 1986 ja sen sai edesmennyt Elina 
Karjalainen tarinakokoelmallaan Tärise-
vä enkeli ja muita juttuja.

Palkinnon perustamista ajaneiden läh-
tökohtana oli kohottaa savolaisen kirjal-
lisuuden arvostusta ja innostaa ihmisiä 
kirjoittamaan. Tavoitteet ovat toteutuneet, 
vuosittain Savoniaa tavoittelee noin 60 
teosta. Kirjoittajan ei tarvitse välttämättä 
olla savolainen, riittää jos teos liittyy maa-
kunnan historiaan, ihmisiin tai elämänme-
noon. 

VOITTOTEOS on valittu viime vuo-

sina yleensä kuuden finalistin joukosta. 
Amandan maailmoiden lisäksi ehdolla 
olivat Marjo Heiskasen taiteilijaromaani 
Mustat koskettimet, Jukka Itkosen runo-
kokoelma Aprillipäivä, Mika Kamulan 
tuhti, Savon 1400-luvun asutushistoriaan 
paneutuva romaani Ikimetsien sydänmail-
la, Pasi Lampelan sadan vuoden takai-
seen sisällissodaan liittyvä Kehä sekä Jyri 
Vartiaisen proosarunoelma Ystävä.

Seppo Kononen

Asko Sahlberg on vuoden 1917 
kirjallisesta tuotannossa Savo-
nia palkittu kirjailija.  Hänen 
aiempi Savonia-palkintonsa on 
vuodelta 2003.

Vuoden 2018 Savonia-palkinnon valin-
nut raati istui poikkeuksellisen kahden 
vuoden sijasta kolme vuotta. Nyt palkittu 
Asko Sahlberg istuu keskellä vierellään  
raadin puheenjohtaja Varpu Puskala.
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Jo muutama aeka ennen kuv viissattoo 
vuotta tujl tääteel Lutteri’ uskompu-

histuksesta, alettiiv vuatija, jotta oes tuajs 
aeka syynätä, mite’ usko’ asijat om muut-
tuna taep pysynä kurissa ja Herran nuh-
teessa, Että oesko aeka tehä uus siivous 
muajlimassa ja immeistem mielissä?

No, Kuopijom piispaha’ ei jiänä asijata 
akkiloemaa. Heitti rieskaraavat olallej ja 
sito tuppihoejot vyöllesä – Jahvetin teke-
män Savolaestem marseljeesih hengessä  
– ja lähti reissum piälle, sinne’ alakuperä-
sen sylttytehtaam muaha, elis Saksav Wit-
temperkii, jossa koko putsaakse’ alakuum-
panija synty, ejl melekeen koko ikäsäj ja 
sen kirkosta löys lopujllisel leposijasa.

Väkevä ojl piispa Jolokkose’ otej ja mo-
net kirkommiehet, -naeset ja rohvessojrit 
joutu toe’ eistä tuumimaam miten selevitä, 
kum piispa tiukkajs niiltä vastaaksija, jotta 
onko lutejrlaesuuve’ isäm perintö pysynä 
kunnijassa.

Perillep piästyvääm piispa tenttajs 
ensmäeseks munkkialokkaehe’ opettaja 
Santerilta piäsyvuatimuksija. Tärkein ky-

Jolokkonem  
putsajs uskon – tuajs

symys ojl, jotta ehtiikö pyrkijä toe’eitej 
Jumaloo, vae’ ojlko kysseessä vua’ yks 
vaehtoehto urav valinnassa, Lutterilla tun-
tu olleej jo valamiit piirustukset, eikä vuu-
vem mittase’ alokasaja’ aikana syntynä 
eppäelyksijä. Miehestä tujl munkki.

Vaahti lissäänty. Siinä ei nokka pitkään 
tuhissu, ennenkum mies ojl tohtojr. Tietoo 
tujl tarpeeks ja sillo alako mielessä pyöri-
jä isommat asijat: Onko se nii, jotta kum 
pistää sopivan tukun kolehtihuaviin, nin 
tehyt synnit herkii kalavamasta? Voepko 
Rooma ja puav antoos synnit anteeks Tae-
vaah Herram muajllisena piällysmiehenä? 

Sielurraahoo ei suana Martti L ennenkur 
ruapusti 95 teesijä paperille, pajn nivas-
kan kaenaloon, haki kyläsepältä vasaraj ja 
naaloja ja jyskytti latinaks kirjottamasav 
väetteet Wittemperkin kirkkoi’ ovviin. 

Eihän niistä tava’ immeiset mittää ym-
märtänä, vuam Marttipa alako kirjottam-
maan saksaks ja pijt suarnoja jatkuvalla 
syötöllä. Puojl vuossattoo aekasemmi’ ojl 
Kuuttemperj keksinä kirjapaenon.

Luttejr älyjs sem merkityksej ja kohojs 

äkkijä paenosten kuninkaaks. Yhteesäm 
mies teki yjl viissattoo kirjoo, joesta otet-
tiin kolometuhatta ejr paenosta ja muajli-
mallel levis kolome miljoonoo kirjoo taev 
vastaavoo julukasuva.

Puavillet tujl hätä kätteen, kuv Wittem-
perkkiil lähetetty tiijustelija kerto, jotta 
koko Saksi’ osamuassa kaekki vuan tavvoo 
Lutterij julukasuja, anekkaappa takkuvaa 
ja Rooma’ opit on unehtuna. Kirkon kir-
roushan siitä ojl seorauksena, vuan sekkiit 
tujl myöhässä. ”Roomassa sössittiin”, ker-
to rohvessojr Heininej Jolokkoselle. Sak-
siv vuajlruhtinas ojl niät ehtinä perustoov 
Wittemperki’ yjlopistoj ja suojejl Lutterija 
ja pajn ratsumiesporukan kitnappoomaam 
Martij ja piilottammaav Wartpuril linnaan.

Luttejr käätti piiloaekasak kirjuttele-
misseen, vuan ku aeka ojl kypsä, tem-
paantu 1522 takas Wittemperkkiij ja purki 
akkusak kaheksam päevän saarnaralliin. 
Sana levis, myös nunniin tietoonl luos-
tarissa, jossa sattu olemaa’ yks Katarii-
na Selipaattija vieroksuva Luttejr järjesti 
yhentoesta nunnam paon ja kohta kaekki 
ojl naemisissa, paitsip porukam pomo Ka-
tariina, joka ojl jaellur rukkasja kosijoelle, 
kun tähtäemee ojl osuna item Martti.

Itep pijt Katariinan kosija, kus sulu-
hasehokas arvejl aluks, jotta hiäv viisto-
esta vuotta ijäkkäämpänä ojl liijav vana-
ha kipakallek kosijattarelle. Vua’ äkkijä 
kaekki lutviutu, kun Katariina osajs tal-
louvempijoh hienouvet, joesta Martti ei 
ymmärtänä höykäsem pölläästä. Tujl rah-
hoo ja muata, kuh ”Herra Katariina” pijt 
jöötä, vuan koko aejam pijettiih hyvvee 
huolta vieraestakkii.

Piispa Jolokkone’ ojl osanna ehtijäh 
huastateltavaks ilimeisestij just etevimmät 
uskompuhistuksen tietäjät. Ejsmerkiks 
Lutteri’ avijoliitosta kerto suomalaene, 
Kalihvornijassa opettava rohvessojr Säär-
na Katariinan tiukkailimeisem patsaaj juu-
rella. 

Yks tämäh hetken ajantasajsimmista 
laasunnoista tujl luultavasti rohvessojr 

Töönissonilta, joka ojl sekä jumaluusop-
pinuk katojlilaene että vilosohvi ja sem 
perusteella höllentänä piposah huomatta-
vasti ekumeenijalla eli’ ylleiskirkojllisella 
otteella. Sem perusteella Rooman kirkko 
on huomanna, jotta Lutteri’ oppiim mol-
loominem pittää lopettoo, kum muajlima 
muutem männöö omillet teilleen, Ei ne 
siellä vielä puhuk katojlise’ uskom put-
soomisesta, mutta kuitenniik kirko’ uuvis-
tasmisesta – mikä on sama asija.

Yhe’ asijanm piispa Jolokkonen sae ites 
selevitetyks: naalattiinko teesit kirkkoi’ 
oviin, vael liimattiinko jollaes sen aejan 
töhkällä. Arkistoesta löyty nimittäem pas-
ma, jossa Lutteri’ aekalaenen kerto naa-
loomisesta. Niimpä piispa suatto Galileita 
myötäillen – joka aekanaan sano muapal-
losta, jotta se liikkuu– sannoo:”Siis naa-
lattiin”.                                                                                                                 

Luttejr osajs ottoo’ usko’ asijat niin kun 
nykyimmeinen ne ottaa: liikoo vouhkama-
ta, mutta armool luottamalla. Kuhav vuam 
muistetaan – piispam miettein – ”ettei ele-
täk kun sika pellossa”. Uskovveljelleem 
Melanktoonillekkii, joka otti asijat liijan 
totisesti, Martti sano: ” Tekisit sinnäej jos-
kus syntijä, ni’ oes Herralla Sullej jottae’ 
anteeksannettavvoo!” 

Sellainen asenne näytti olevan piispa 
Jolokkosellai’ kuh huomajs, jotta Lutteri’ 
asuintalon kellarissa or ravintola, jossa 
myytiil ”Luther” nimistä olutta. Tuopit 
siinä siemastiim paeka’ isännän kansaj ja 
sem piällen naarahettiin. Mutta vua’ yhet!

  –.Jos vielä löyvättä YLEltä piispar ra-
portin, nin kannattaa kahtoo!

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                           Esko  
Nieminen

Piispa Jari 
Jolkkonen 

Kuopion 
hiippakun-

nan tuomio-
kapitulissa.
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Nuapurrapun täti kyttee, saesko 
penskat kiinni tupakasta, viinasta, ja 

muutennii on viini.
Pyykkituvan siisteyvvestä ikkuinen on 

hätä, huomaattamata ei kyllä mistään ket-
tään jätä.

Nuorenparin vaava huutaa välliin pitkin 
yötä. Siinä riittää vanahemmilla jatkuvasti 
työtä.

Alakerran ukki-rukka yhtenääsä rykkii, 
luulis, että keohkoparat sillä ihan pykkii.

Neiti Taskisella kulukoo nykyjään tuas 
suluho, viikko sitten matkaan lähti piäs-
sään muovikuluho.

Takapihan korreuvvesta huolen pittää 
Silja, sillon iso kukkakaappa, nimeltääsä 
Lilja.

Alakuasukkaasta kääpi vanaha rouva 
Elli, kaekki talon lapsen vuoroon sylissä 

sen kelli.
Itylliä rikkoo kyllä riähkä vuok-

ralaenen.  Elli sitä toppuuttelloo, 
oohhan nyt jo vaenen.

Talossa on asukkaana koeriakkii monta, 
kevväisin tuas keskustellaan, kenenkä on 
sonta…

Pianistiks huaveiloo kaet yläkerran 
Netta. Koko talo ulukoo ossoo monta kap-
paletta.

Mummoen katras kesäaekaan pihakei-
nun valtoo, siinä sitten mietiskellään ta-
pahtummiin saltoo.

Talavella tuas lenkkisaanan laateilla 
lyöp vettoo, minnekä se liukas Unski peti-
sä nyt pettoo.

Tiällon meitä monenlaesta tossunkulut-
tajjoo, joku makkoo luukussaasa, toenen 
muuttaa majjoo.

Polliisit ja opettajat, rekkakuskin ren-
ki ollaan tiällä kotonammo, meillon hyvä 
henki.

Raili Pursiainen

Kerrostaloelämee

Tammikuu on jännää aikaa. Meneekö 
Sauli ekalla vai vasta tokalla. Ehdok-

kaat virittelevät äänipyydyksiään ämpä-
reistä mukeihin ja kirjoihin. Joulu on otol-
lista aikaa lähestyä äänestäjiä jouluisilla 
korteilla. Jotkut saavat kaikkien kahdek-
san hyvän joulun toivotuksen ja jotkut 
ehkä yhden jos sitäkään. En saanut yhtään 
joten kuvittelen vain millaisia kortit mah-
tavat olla: 

Tykkyluminen maisema ja punatulkku 
koristeena: Munasarjoilla tasa-arvon puo-
lesta. Hyvää joulua toivoo Merja.

Tunnelma on kuin Strömsöössä kon-
sanaan, kuusen ympärillä iloisesti tans-
sivat nuoret ja vanhat. Kaunis kortti ker-
rassaan: Joulu (ja ehkä Nato) saapuu myös 
Syrjänperälle. God jul toivoo Nils.

Isänmaallinen kortti johon on kuvattu 
Suomen lipuilla ja vaakunoilla koristeltu 
joulukuusi: Suomi ensin ja rajat kiinni. 
Isänmaallista joulua toivoo Laura.

Tässä kortissa seisoo mies tonttuhattu 
päässään Afrikassa savannilla, taustalla 
kaksi norsua: Afrikka on meille hyvin tär-
keä. Hyvää joulua toivoo Matti.

Nelihenkinen perhe ruokailee tonttu-
hatut päässään keittiön pöydän ääressä: 
Meidän on tarjottava vaikeisiin yhteiskun-
nallisiin haasteisiin kestäviä ratkaisuja. 
Hyvää joulua toivoo Tuula.

Kuvakollaasissa mies kättelee leveästi 
hymyillen Venäjän, Kiinan ja USA:n joh-
tajia. Hyvin arvovaltainen kortti: Suomi 
on ulkopolitiikassa kokoaan suurempi. 
Hyvää joulua toivoo Sauli.

Plus yksi ja  
miinus  
seitsemän

Valokuvakorttiin on kuvattu kaksi kä-
sikkäin kävelevää miestä huurteisten pui-
den reunustamalla tiellä: Maailman kriisit 
ja epäoikeudenmukaisuus uhkaavat meitä, 
jollemme puutu niihin niiden syntysijoilla. 
Hyvää joulua toivoo Pekka.

Kirjoituspöydän takana istuva mies on 
maskeerattu Kekkosen näköiseksi. Kor-
tille tuo arvokkuutta miehen takana oleva 
taideteos, von Wrightin Taistelevat metsot: 
Taas nähtiin! Minä olen oikeassa! Katso-
kaa nyt miten kilpakumppanit sanovat 
joulun olevan 25.12. Suomessa vietetään 
joulua 24.12. Hyvää joulua toivoo Paavo.

 Jk. Vielä löytyy mukeja, kannattaa os-
taa.

TV-studiossa  
syleiltiin tulevaisuutta

Tammikuun alkupäivinä ehdokkaat 
istuvat TV-studiossa. Katsojat ovat ym-
mällään mitä nämä kahdeksan mahtavat 
oikein tarkoittaa universumia syleilevillä 
puheillaan tai pieniin sisäpoliittisiin kysy-
myksiin juuttumisilla. 

Onneksi he roimivat toisiaan sivisty-
neesti korville, muuten katsojille tulisi 
myötähäpeä joko roimijan tai sitten roimi-
tun puolesta. Se ainakin selvisi, että jou-
kossa on yksi isänmaallinen, yksi Naton 
vilpitön kannattaja ja yksi joka on aina 
oikeassa.

Ohjelmaa katsoessa tulee mieleen Wil-
liam Shakespearen näytelmä Hamlet, 
siis ollakko vai eikö olla? Tai paremmin-
kin Uusi Suomi -lehden pakinoitsija Olli 
Nuortevan tulkinta näytelmästä: Jos ei on 
ei, niin onko on on? Tietysti se on on on. 
Mutta eikö siis ei ole ei? Ei ei ei ole ei, 
vaikka on on on, jos on. Tahi ei.

   Keijo Karhunen 

jk. Niinhän siinä kävi, että kaikki il-
moittivat tehneensä hyvän tuloksen. Sauli 
meni että hutkahti kuudeksi vuodeksi lin-
naan. 

Suomi on yksi Euroopan kerros-
taloneistuneimmista maista. 
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Vaali-iltoina kokoonnumme tuijotta-
maan nurkassa mulkoilevaa ihme-

lootaa, jota myös televisioksi kutsutaan. 
Toimittajat kyselevät välillä valtio-oppi-
neilta, miksi kävi niin kuin kävi. Vakio-
asiantuntijana on lähes aina ollut Turun 
yliopistosta eläkkeelle päässyt professori 
Jaakko Nousiainen. Prof. Martikainen 
toimii toisena asiantuntijana.

Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva Nou-
siainen väitteli tohtoriksi v. 1956. Aiheena 
oli Kommunismi Kuopion läänissä. Hän 
tutki vaalitilastoja Suomen itsenäisyyden 
ajalta. Hän havaitsi, että Kuopion vaali-
piirissä keskiosassa kulki punainen vyö. 
Kommunismin kannatus oli voimakasta 
teollisuustyöväestön parissa Kuopiossa; 
muualla kannattajajoukko koostui pääasi-
assa pienviljelijöistä ja metsätyöläisistä. 
Tälle jälkimmäiselle ryhmälle Nousiainen 
antoi nimen korpikommunismi.

 Punaisinta Pällikkäässä
Lapinlahden kunnan koillisosan eli 

Pällikkään äänestysalue oli punaisinta 
aluetta - eli SKDL sai yli puolet äänistä. 
Alue oli köyhää syrjäseutua. Martikkala 
oli 1920-luvulla radikalismin vahvimpia 
pesäkkeitä kunnassa. Nousiaisen mielestä 
asia selittyy sillä, että kylässä asunut va-
rakas maanviljelijä oli huonoissa väleissä 
torppareittensa kanssa. Näin köyhien ih-
misten tuntema tyytymättömyys ja katke-
ruus löysi luonnollisen purkautumistiensä 
kommunismissa.

Muita punaisia  äänestysalueita olivat 
Horsmanmäki, Heinäaho ja Mäntylahti. 
Vähäisintä kannatus oli pitäjän eteläosissa 
Tölvän (2%), Alapitkän (14%) ja Karva-
salmen (14%) äänestysalueissa.

Ehkä puhtaimmillaan korpikommunis-
mi on elänyt Rautavaaralla viime aikoihin 
saakka. Siellä jotkut varakkaatkin talolli-
set julistautuivat kommunisteiksi.

Körttiläisyys ja kommunismi
Kiuruvedellä körttiläisyys on jättänyt 

jälkeensä elävää uskonnollisuutta. Mutta 
syrjäseutujen korpikommunismiin ei vält-
tämättä liittynyt uskonnonvastaisia piirtei-
tä.

Nousiainen selittää syitä tilanteeseen. 
Työttömyys vaivasi erityisesti tilatonta 
väestöä. Tämän väestönosan olot olivat 
tavattoman huonot; suurin osa oli ilman 
asuntoa - loisena talollisten nurkissa. 
Torppareitten vuokranmaksu tapahtui 
useimmiten luontaissuorituksina. 

Lilius kirjoitti jo v. 1888 epäitsenäises-
tä väestöstä: Ei ole kumma, jos sellaisissa 
oloissa tämä säätyluokka tuntee asemansa 
huonoksi ja alkaa mieltyä kommunistisiin 
ajatuksiin. Mutta yleisen järjestyksen häi-
riöitä ei tämän johdosta vielä ole paikka-
kunnalla ilmestynyt.

Poika-Tuominen kirjoitti v. 1954: 
-Vaikka entisen punakaartissa taistel-

leen torpparin poika - nyt itsenäisen talon 
isäntänä - ajaakin vaalipaikalle omalla 
dollarihymyllään, on vaaliuurnille kuljet-
taessa astuttava `teit isäin astumaan`.

Sanoipa eräs haastateltava: kommunis-
tia ja maalaisliittolaista ei erota muusta 
kuin nutusta.

Sikisi köyhyydestä
Kommunismin paras kasvualusta on ol-

lut puute ja köyhyys. Kun siihen lisätään 
ripaus kateutta ja katkeruutta parempiosai-
sia kohtaan, keitos on valmis.

Ilmari Kiannon ”Punainen viiva” ku-
vaa loistavasti 1900-luvun alun oloja Kai-
nuussa.

Yhteenvetona kommunismin kannatuk-
sesta Nousiainen toteaa kansalaissodan 
1918 ja toisen maailmansodan aiheutta-

man sisäpoliittisen murroksen. Aatesisäl-
töä metsäkommunismilla ei juurikaan ole 
ollut.

Näin tuleva professori Jaakko Nousiai-
nen väitöskirjassaan v. 1956.

Nykyään jo uskalletaan laskea leikkiä 
”vakavilla asioilla”. Yksi hulvaton mu-

Korpi-
kommunismi

Pääkaupunkiseudulla toimiva Ylä-Sa-
von seura valitsi uudeksi piällysmie-

heksi yrittäjä Veijo Votkinin. Seuran pu-
heenjohtaja Kaija Pulli luovutti Veijolle 
Savon vaakunalla koristellun käädyn ja 
kunniakirjan. Nimittäminen tapahtui seu-
ran sääntömääräisessä syyskokouksessa 
Helsingissä. Ylä-Savon seura on perustet-
tu 1971 ja se toimii pääkaupunkiseudulla 
Ylä-Savosta muuttaneiden ja heidän jälke-
läistensä sekä muiden Ylä-Savon perintei-
tä kunnioittavien yhdyssiteenä.  

Piällysmieskriteerit
Vaatimukset täyt-

tää henkilö, joka 
on syntynyt Ylä-
Savossa ja tehnyt 
merkittävää työtä 
valtakunnallisesti, 
edistänyt kotiseutu-
aatetta ja osoittanut 
kotiseuturakkaut-
ta. Seuran mielestä 
Veijo Votkin täyttää 
nämä kriteerit. 

siikkiyhtye on Punatähdet, joka räväkästi 
hyödyntää kirvestä ja Rautavaaraa. Entiset 
kommunistitkin taputtavat käsiään innok-
kaasti - onhan teksteissä ”sitä entisajan oi-
keaa sanomaa” mukana.

Leo Puurunen
                           

-Veijon valinta osoittaa hyvää makua, 
totesi juhlassa esiintynyt  Seppo Hovi.

Iisalmelainen Veijo on oiva esimerkki 
suomalaisesta sisusta. 

- Alussa oli mies, lihakirves ja pöydän 
pätkä, näin luonehtii seuran uusi piällys-
mies tarinaansa. Tästä alkoi Lihatukku 
Veijo Votkinin liiketoiminta. Yhden mie-
hen yrityksessä työskentelee tänä päivänä 
jo 90 henkilöä. Yrityksen vuosittainen lii-
kevaihto on yli 20 miljoonaa euroa. Liha-
tukku on helsinkiläinen lihatukkukauppa, 
lihanleikkaustoimintaa sekä lihavalmis-
teiden valmistusta harjoittava perheyritys. 

Veijo Votkinista Ylä-Savon 
seuran 26. piällysmies

Piällysmies Veijo 
Votkin sihteeri 
Leena Vatasen 
kukitettavana. 
Taustalla puheen-
johtaja Kaija Pulli.



16  AAKUSTI 1/2018 AAKUSTI 1/2018  17

Ukki oli vanhankansan ihminen ja 
kirvesmies. Ja lapsuudessani minun 

paras kaveri. Ukilla oli isot kourat, paksu 
nahka kämmenissä ja rokamia rystysissä. 

Nykyään voisi kai sanoa, että ukin iden-
titeetti oli ennen muuta kirvesmies. Hän 
osasi tehdä korvot ja tarvittavat huoneka-
lut, rakensi kansakouluja ja taloja, nave-
toita ja liitereitä. 

”Kyllä kuule kun viistuumanaalalla jut-
kaatettaan kiinni, niin ruppee pysymään”, 
oli kesto-ohje. 

Toinen oli, että jos kerran ruppee te-
kemään, niin tekköö sitten kunnolla. 
Laiskuus oli alati vaaniva mörkö ja sitä 
piti vältellä, sillä ei Luoja laeskoja elätä. 
Monet kerrat olin varmaankin tästä syys-
tä hanslankarina eri hommissa. ”Opitpaan 
ies kalluin nimet…” Ja opinkin.

Ukki inosti luontopoluille
Kesällä pyhäpäivinä otettiin ruokalevot 

tuvan päässä nurmikolla ja tehtiin kävely 

niitylle. Siellä ukki keräili metsämansikoi-
ta kämmenen kupuraan. Sitten istahdettiin 
vieretysten heinikkoon, ukki ojensi käten-
sä ja tuumasi, että ”voe kun oes aena kesä 
ja pyhä. Popsihhan tuosta marjoja suuhus, 
niin jaksat rehveltee takasin.” 

Tulomatkalla tutkittiin sitten luontoa, 
lintuja, kukkia ja muita kasveja ja melkein 
kaikki se ukki tunsi. Ukin takia elin siinä 
harhakäsityksessä, että kaikki vanhat mie-
het tuntevat kasvit ja linnut, kunnes kyl-
mä maailma paljasti, että harvempi tuntee. 
Minuun ne mehtkanat ja ampiaisen kukat 
jättivät ikuisen kiinnostuksen luontoon.

 Aatteen miehiä ja...
Ukki oli kiinnostunut politiikasta ja 

vakaumuksellinen sosiaalidemokraatti. 
”Temarit on työmiehen puolella”, oli pe-
rustelu. Monet kerrat kerrattiin liikkeen 
alkuaikoja. 

”Vorssassa pantiin puolue oekein kun-
nolla pystyyn vuonna nollakolome. Siitä 
se rupes kasvamaan. Se on vähä vanahem-
pi kun minä. Ja naeset sae iänoekeuvven 
sitten saman vuonna kun minä synnyin. 
Alettiin niitäe pittee immeisinä.” Viimei-
senä ohjeena sain Helsinkiin opiskele-
maan lähtiessä. että kää sitten aena Kallan 
kaapassa ja iänestä sosiaalitemokraattija!

...vakaumuksellinen kristitty
Samalla tavalla ukki oli vakaumuksel-

linen kristitty. ”Leenin olj hyvä mies ja 
Jeesus olj hyvä mies, mitä nuista tappe-
lemmaan. Ja Jumala on luonna kaeken, 
eijjoes immeinen tae johhii molenkyyli 
vae mittee ne on, osanna kirahvia tehhä.” 
Pitkänäperjantaina hurautettiin mootto-
ripyörällä kirkkoon kelillä kuin kelillä ja 
tulomatkalla pistäydyttiin hautausmaalla. 

”Siellä se mummo meitä taevaassa 
ootteloo ja Salli ja Raeli ja pikku.Hilta ja 
kuolleena syntyny tyttökii”, ukki luette-
li kaikki perheen jäsenet. Kesällä käytiin 
kolmesti viikossa haudoilla ja kierrettiin 

Ukki

– Yhden miehen yritys ei ole sattumaa. 
Kova työ ja usko omiin tuotteisiin on vie-
nyt pitkälle. Moni asia on matkan varrella 
muuttunut.  Luottamus laatuun ja hyvään 
palveluun on pysynyt samana, luonehtii 
Veijo toimintaansa. Helsingin Tukkutorilla 
toimiva Chef Wotkin’sin tehtaanmyymälä 
tarjoaa kattavan kokonaisuuden lihaa ja 
lihajalosteita. Sen osoittaa jo tehtaanmyy-
mälän seinällä Rôtisseurs-kilpi vuodesta 
2004. Nykyisin toimitusjohtajana toimii 
oma poika Asmo Votkin, mutta ei Veijo 
ansaittuja eläkepäiviä tuntunut viettävän. 
Täysi ”rähinä” oli päällä koko ajan.

Seppo Hovin tuulehdus  
meneeseen iskelmämusiikkiin

Reipasotteinen musiikkineuvos lauloi, 
soitti pianoa ja hanuria. Iskelmämusii-
kin monipuolinen skaala vei seuralaiset 
1930-luvun musiikista sota-ajan musiik-
kiin. Saimme tuulahduksen monipuoli-
sesta musiikista sekä musiikin tekijöistä. 
Erityisesti jäi mieleen Sillanpään mars-
silaulu  talvisodan ajoilta. Se on edelleen 
suosittu muun muassa varusmiesten mars-
seilla. Sen on säveltänyt Aimo Mustonen 
Frans Emil Sillanpään tekstiin. 

Hovi kertoi Sillanpäästä mielenkiintoi-
sen tarinan. Sillanpää oli yrittänyt päästä 
sisään erääseen helsinkiläiseen ravinto-
laan. Hovimestari ei oikein pitänyt aja-
tuksesta, kun edellisellä kerralla oli ollut 

hieman häiriöitä. 
– En minä oikeastaan haluaisikaan tul-

la, mutta minä katson, onko täällä muita 
Nobel-palkinnon saajia, totesi Sillanpää. 

Kokousuutisia
Puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valit-

tiin edelleen Kaija Pulli ja johtokunnassa 
jatkavat: Aino Hyvönen, Raija Komulai-
nen, Aimo Ollikainen, Pekka Rusanen, 
Reijo Stedt ja Tellervo Ukkonen. Mauno 
Rahikaisen ja Leena Vatasen tilalle valitiin 
Arja Julkunen ja Marja-Liisa Raatikainen. 

Lopuksi syötiin Ylä-Savon herkkua ja 
sieltä tuotua mykyrokkaa sekä vietettiin 
seuran pikkujoulua. Seuraan voi liittyä 
kuka vain savolaismielinen henkilö.

Lisätietoja: Kaija Pulli, Urputie 14 H, 
00410 HELSINKI, puh. 040 71 60 264, 
kaijapulli@yahoo.com, www.yla-savon-
seura.fi, FB-sivut.

Teksti: Kaija Pulli 
 Kuvat: Aimo Ollikainen ja Kaija Pulli

Musiikkineuvos Seppo Hovin haitari soi 
railakkaasti Ylä-Savon seuran syysko-
kouksessa.

Piällysmies Veijo Votkin kertoi itsestään 
ja Veijo Votkin Oy yrityksestä.
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Kuopion piispa Jari Jolkkonen tup-
sahti yllättäen olohuoneeseemme ai-

kaan, jolloin teeveessä yleensä alkaa sun-
nuntain jumalanpalvelus. Ohjelman  nimi 
oli Minä ja Martti, reformaattorin tarina.
Kyse  piispan matkasta Wittenbergiin, 
Martti Lutherin kotikaupunkiin. 

Oltiin uskonpuhdistuksen 500-vuotis-
päivää lähestymässä ja haluttiin hieman 
paikallistuntua tapahtumiin, jotka veivät 
– ja melkein tappoivat – mennessään mie-
hen, josta tuli lopuksi meidän uskomme 
takuumies.

Suomea Jolkkonen puhui katsojil-
le,  saksaa keskustellessaan saksalaisten 
munkkien, englantiakin parin tiedemiehen 
kanssa ja ehkä latinaa – vaikka ääni oli 
häivytetty –siunatessaan kirkon palvelijan 
tehtäviinsä. Ympärilla olevista, punaisiin 
kasukoihin ja hiippoihin puetuista saksa-
laispapeista – vai olivatko osavaltioiden 
piispoja – poiketen Jari Jolkkosella oli yl-
lään sinivalkoinen kasukka ja hiippa. Asu  
korosti komeasti piispan sanomaa.

Jolkkosen suomi ei ollut koulussa ope-
tettua standardiääntämistä. Siinä oli sel-
västi savoistunut vivahde. Ei se savon 
murretta ollut, mutta aika johdonmukai-
sesti puhuja käytti murteeseen kuuluvia 
välivokaaleja ja maanläheisiä käsitteitä. 

Heti alkuun kuului  paekata, alaku ja 
äeti. Ne saivat kiinnostumaan kielestä 
niin, että välillä tahtoi itse sanoma hukkua 

Piispan savois- 
tettu ristiretki 
sanomisen alle. Suorastaan riemukkaalta 
tuntui piispan kuvaus Lutherin aikaisen 
Wittenbergin pikkukylän ominaistuoksus-
ta, joka tunki kirkoon ovista ja ikkunoista 
väkevänä, kun – Jolkkosen sanoin – ”son-
ta haisi”.

Kertomus johdatteli ajatukset Savon 
kielen seuran olemukseen. Sen lähes nel-
jännesvuosisadan ajan – jonka olen ollut 
seuran jäsen – on haikailtu murreasuisen 
kirjoittamisen perään. Jolkkosta kuun-
nellessa palautui muistikuvia vuosien 
varrelta. Ei tullut mieleen murretekstejä 
suorasanaisista jutuista  ainuttakaan, paitsi 
pakinoina. Murrerunoutta kyllä ja jutuissa 
murresanoja kirjakielen seassa siellä tääl-
lä.

Ajatus tiivistyi: Piispan savoistunut 
puhetapa tuntuisi sellaisenaan aika hyvin 
sopivan Aakustin sivuille, kun jätetään 
haikailu varsinaisen murretekstin perään 
asiakirjoituksissa. 

Jolkkosen matkakertomus yllätti, kun 
seuraavien päivien lehdistä etsin arvoste-
luja. En löytänyt mitään, enkä myöhem-
minkään. Outo nukahdus toimittajilta, sil-
lä Kuopion piispan ”pyhiinvaellus” tuotti 
ehkä selväpiirteisimmän raportin Lutherin 
vaikutuksesta omaan elämänpiiriinsä si-
joitettuna uskonpuhdistuksen 500. vuotta 
juhlittaessa. 

Tämän kirjoittamista aloittaessani te-
levisiossa pyöri kymmenosainen unkari-
laisanimaatio, joka keveässä muodossa 
– uskoa kunnioittaen – toisti ihmeen yh-
denmukaisesti Jolkkosen matkakertomuk-
sen sanoman. 

Tallensin osat. Saattavat ne vielä löytyä 
jostain YLE Areenan uumenistakin. Oiva 
uskon puhdistusjuttu!

Esko Nieminen

Kalakukko ja kokkeljpiimä ne savo-
laisen tiellä pitävät. Näin ajateltiin 

ajateltiin siihen asti, kunnes pienet karjat 
hävisivät ja emännät menettivät sen myötä 
mahdollisuuden kokkelipiimän valmistuk-
seen. Kaupoista tuota perinneherkkua toki 
vielä saa pienissä purkeissa Pohjois-Kar-
jalassa pakattuina, jos arvaa maitohyllystä 
katsoa.

Kalakukko sen sijaan voi erittäinkin hy-
vin. Kuopion tammimarkkinoiden aikaan 
on järjestetty jo vuosia valtakunnallinen 
kalakukkokilpailu, johon tänä vuonna tuli 
pitkälti toistakymmentä erilaista kukkoa 
päästä katsottavaksi ja sisältä maistetta-
vaksi. 

Uutuuksiakin oli keksitty, muun muas-
sa parikin erilaista kukkoa kasvissyöjille. 
Yhtenä täyteaineena oli käytetty bataattia, 
joka varmasti monenkin mielestä saattaa 
olla hyvä korvike perinteiselle lantulle.

Mestarit pysyivät  
mestareina  
kukkokisassa

Vaikka kilpailu oli tasainen, mestarit 
pysyivät kuitenkin mestarina. Henkilö-
kohtaisen sarjan parhaan kukon paistoi 
ahvenista jälleen kerran kuopiolainen 
Kirsti Rytkönen, kun taas yritysten sar-
jan kärjessä olivat Hanna Partanen ja Irene 
Partanen.

Teksti ja kuva: Seppo Kononen

pitkät lenkit tuttuja tervehtimässä. Hau-
doissa olevia nimittäin. 

Ukki opetti myös iltarukouksia useam-
mankin ja piti huolen, että ensin rukoiltiin 
ja vasta sitten nukuttiin.

Iltasatuina ukki kertoi suvun ja kylän 
tapahtumia, maailman ja Suomen histo-
rian tärkeimpiä käännekohtia, Raamatun 
historian kertomuksia ja kansansatuja jät-
tiläisistä ja paikannimien synnystä. Ehkä 
vähän väritetysti, mutta elävästi.

Yksi paheksunnan aihe korttipelin ja 
korvakorujen lisäksi olivat juurensa hy-
länneet ihmiset. 

”Sehhii Liena läks piikomaan Helsin-
kiin ja olj talaven siellä ja kun tulj taka-
sin, niin huasto kun Valverannan ryökky-
nät (rovastin tyttäret). Olj sama kun sillä 

Kuopion piispa Jari Jolkkonen.

entisellä tytöllä, että kun näk kaapunnista 
tultuvaan sijan, niin kysy, jotta ai, mikäs 
toi on.

Pie sinä mielessäs, että kusj ei nouse 
piähän.” Moneen kertaan palattiin tähän 
aiheeseen. Usein keskustelu päättyi to-
teamukseen: ”Jos ei tiijjä, mistee on koto-
sin, ei ylleesä oo mistään kotosin.”

Mutta paras ja vaikein opetus oli se, mitä 
ukki opetti elämisestä ylipäänsä. ”Se pitäs 
immeisen ellee sillälaella, että jos millon 
sattuu kuolemaan, ei jäes kellenkään hy-
vin paha mielj.” Ajattelen usein, että sitä 
se pienviljelijä, kirvesmies ja viiden alle 
12-vuotiaan lapsen yksinhuoltajaksi jää-
nyt leskimies koetti ikänsä opetella.

Raili Pursiainen

Kirsti Rytkönen leipoi jälleen kultaisen eli 
parhaana palkitun ahvenkukon Kuopion 
kalakukkokisassa. 
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Leppoisa automatka päättyi Kaavin kir-
konkylään, ja siitä alkoi toimittajan 

kenttätyö, jokseenkin kammottavan tun-
tuinen vaellus suunnattoman köyhyyden, 
nälän ja kurjuuden keskelle. 

Tähän tapaan alkaa Suomen Kuvaleh-
den toimittajan (J.K.) kesällä 1945 laati-
ma artikkelikuvaus (SK no 38/1945) maan 
kurjimmissa oloissa toimeentulevan vä-
estön arjesta. Kohteeksi oli valikoitunut 
Kaavin kunta syrjäisine, tiettömien taipa-
leiden takana olevine pienine kyläyhtei-
söineen.

”Vuoden kylä” -valintakriteereillä ei  
silloin kerskailtu, kohteen oli valinnut 
Kuopion Maanviljelysseuran maatalous-
naiset.  He tiesivät missä nälkä, hätä ja 
avuntarve oli maakunnan, kentien maan 
suurinta. Sinne he ohjasivat huoltoperhe-
tukea ja neuvontaa.

- Vaivalloisen patikkamatkan varrelta 
löytyy mökki sieltä toinen täältä, toimit-
taja kirjoittaa. Hän tapaa ujoja hiljaisia 
miehiä ja vaimoja, kalvakoita lapsia, jotka 
elävät loputtoman harmaata arkeansa syr-
jässä suuresta maailmasta.

- Nuo huoltoperheet vierivät silmien 
editse harmaana nauhana. Toimittaja ei 
erota mikä niistä olisi tyypillisin, he edus-
tavat yhtä ja samaa tarinaa: korvesta pien-
tä, muutaman aarin suuruista peltotilkkua 
raivaavaa miestä ja vaimoa joskus suu-
renkin lapsijoukkonsa keskellä. Jokainen 
kohdattu näky saa vieraan järkyttymään.

Tunnelma pienen savumökin sisällä 
herkistyy sotalesken äänekkääseen itkuun.  

- Mies kuoli talvisodassa ja jätti velkai-
sen savumökin, sydänsairas leski selittää. 
Itkuaalto toisensa jälkeen ei ota laantuak-
seen, mökki on menossa vasaranalle vel-
kojen takia. 

Suomen Kuvalehden kyläreportaasi Kaavilta v.1945

Ei vaatetta  
ei ruokaa ei makuusijaa

Leski elää kahdeksan lapsen kanssa 
tuvassa missä neliöitä enintään tusinan 
verran. Perheessä ei ole ainoatakaan ken-
käparia, kolme rikkinäistä sukka roikkuu 
saunan uunin reunalla, ei ainoatakaan pat-
jaa, ja pelkkiä olkia vuoteena. Pyyhelii-
noja ei ole ja lakanoitakin vain yksi.   

Näissä oloissa suurin apu tulee maa- 
ja kotitalousneuvojilta. He tekevät yksi-
tyiskohtaisia suunnitelmia vaikeimmassa 
asemassa olevien auttamiseksi elämän 
alkuun. 

Ja tällaisia tarinoita Kaavilla riittää, 
mutta tapauksia löytyy muualtakin Poh-
jois-Savossa. Toimittajan piipahdus Muu-
ruveden puolella antaa jo valoisamman 
kuvan maaseudun elinolosuhteista sodan 
päätyttyä. 

Vilua, nälkää
ja kurjuutta 

Suonenjoki kuin paratiisi
Hyvinkin edistykselliseksi ja mallik-

kaaksi toimittaja J.H. arvostaa Suomen-
joen pitäjää. Sen ainoana häpeäpilkkuna 
hän pitää kessun voittokulkua (tupakan 
korvikkeen viljely). 

Pitäjän ylpeytenä hän ihailee hehtaarien 
laajuisisa mansikkamaita ja omenapuutar-
hoja. Ahertavat miehet vaimoineen vilja-
vainioilla ja ympärillä velattomat talot. 

Kuin paratiisi Kaavin vastakohtana, 
mistä kurjuus on kaukana.

Suomen Kuvalehteä selaili:
Jukka Nykänen

Voe tokkiisa! – Muikkuja -tapahtuma 
järjestettiin jo viidennen kerran ra-

vintola Kaisaniemessä Helsingissä. Kaik-
kiaan juhla kokosi 163 etupäässä Savosta 
aikoinaan pääkaupunkiseudulle lähtenyttä 
henkilöä. Samana päivänä 27.1. oli kulu-
nut 100 vuotta maamme sisällissodan al-
kamisesta. 

Savolaisia  
supliikkimiehiä ja -naisia

Tilaisuuden juhlapuhujaksi saapui kuo-
piolainen monitoimimies, kirjailija Lasse 
Lehtinen. Hän pyyhälsi suoraan paikalle 
uutuuskirjansa 1918 - Kuinka vallanku-
mous levisi Suomeen esittelytilaisuudesta. 

Yhdessä Risto Volasen kanssa kirjoit-
tama kirja kertoo vuoden 1918 Suomen 
historian kipukohdista. Päivän aihe oli 
kuitenkin savolaisissa vaikuttajissa. 

– Savolainen lentojätkä meni Pohjan-
maalle etsimään rengin tointa. Eteläpohja-
lainen isäntämies kysyi rengiltä, että kum-
mallako puolella sitä oltiin. Tähän renki, 
että valkosten, valkosten. Puolen vuoden 

Muikut maistuivat savolaisille ja 
savolaismielisille

kuluttua renki pääsi isännän kanssa sau-
naan. Isäntä tiedusteli, missä hommissa 
renki työskenteli sisällissodan aikana. 
Vankina, vankina, vastasi renki.  

Tämä on sitä kuuluisaa savolaista huu-
moria, josta Lehtinen kertoi savolaisten 
vaikuttajien säestämänä. Savolaisuus 
juontaa niinkin kauas kuin Aasiaa, jossa 
ei-sanaa juuri tunneta. Savolaisen kans-
sa jutustelu siirtää vastuun kuuntelijalle. 
Suattaapa tuo olla niinkin on helppo vas-
taus kiperiin kysymyksiin.

Lehtisen monipuolinen esitys savolai-
sista vaikuttajista kattoi mielenkiintoiset 
savolaiset vaikuttajat kirjallisuuden, jour-
nalismin ja politiikan tantereelta. Alkaen 

Illan juhlapuhuja 
Lasse Lehtinen 
elementissään.

Savon pellot on siunattu kivillä, onneksi 
miehillä on vastaava määrä sisua.

Maannälkää, ihan oikeesti. 
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Rikosten kiehtova maailma ja poliisin 
toiminta sen keskellä kiehtoo yhä 

enenevässä määrin kirjailijoita ja televi-
siosarjojen tuottajia. Joskus tulee syksyn 
uutuuskirjoja ja päivän tv-tarjontaa kat-
sellessa syntyy suorastaan tunne, ettei 
normaalia elämää ole enää juuri lainkaan, 

Rohkeita runoja, 
osuvia huomioita

Hyväosaisessa Suomessa ei pidä sulkea 
omahyväisesti rajoja henkensä puolesta 
pelkääviltä vierasmaalaisilta, vaan autetta-
va heitä uuden elämän alkuun. Sama kos-
kee työnsä ja sen myötä toimeentulonsa 
menettäneitä kovaosaisia lähimmäisiä; ei 
heidän elämänsä helpotu parempiosaisten 
ylenkatseesta.

”Me elämme Suomessa/ päätämme ketä 
saa tulla./ osaamme panna rajat kiinni./ 
Pysykööt Syyriassa/ mitäs alkoivat sotia,/ 
olemme mekin sotineet/ me hoidamme 
omat asiamme/ hoitakoot hekin omanne”. 

Tämä on uljasta puhetta nyky-Suomes-
sa, ja Keijo Karhuselle kiitokset, että hän 
on valmis haastamaan henkiseen otteluun 
myös maailman ylimmän mahtajan, Yh-
dysvaltojen nykyisen presidentin. Runo 
Donald Trumpista on hykerryttävä, yksi 
kokoelman hienoimmista. ”Näin minä 
trumppaan ja trumppaan vaan/ enkä totta 
puhu milloinkaan/ köyhät kyykyssä ku-
martaa/ kaikki, kaikki töihin käsketään/ ja 
taalalla päivässä palkitaan”.

Yksistään tämän Trump-kuvauksen ta-
kia runokokoelma kannatti julkaista, ja 
toivoa sopii, että se pääsee myös laajem-
paan levitykseen.

Kirjoittajana Keijo Karhunen ei ole 
ihan eilisen teeren poikia, vaan ollut mu-
kana esimerkiksi Vestäjien kirjallisen yh-
distyksen toiminnassa jo seitsemisentois-
ta vuotta. Hän on osallistunut moniinkin 
valtakunnallisiin runokilpailuihin ja tullut 
niissä myös palkituksi. 

Mielikuvituksen voimasta kertoo, että 
joskus Karhunen on saavuttanut mainetta 
myös metsästysaiheisilla novelleillaan il-
man, että hän olisi ollut elämässään ker-
taakaan metsällä.

Aurinko sammui ihoni alla -kokoelman 
on kustantanut Mediapinta, mutta teosta 
on saatavissa ainoastaan netin välityksel-
lä. Tilauksen voi tehdä osoitteella www.
mediapinta.fi.

Teksti: Seppo Kononen
Kuva: Raili Pursiainen

Helmikuussa esikoiskirjansa julkaissut 
Keijo Karhunen on mukana myös Savon 
kielen seuran toiminnassa ja saa tässä 
onnittelukukkaset Tuula Ollilalta ja 
Seppo Konoselta.

Paavo Ruotsalaisesta nykypäivän vaikut-
tajiin mm. Jaakko Teppoon ja Juice Les-
kiseen. 

Politiikan puolella suuria savolaisia 
vaikuttajia ovat eurokomissaarit Erkki 
Liikanen, Jyrki Katainen sekä Olli Rehn. 
Lehtinen toivoi, että savolaisuus jatkuisi 
naiskomissaarin valinnalla. Tunnetuimpia 
savolaisia vaikuttajia ovat kuitenkin pre-
sidentit Urho Kekkonen ja 2008 Nobel-
rauhanpalkinnon saanut Martti Ahtisaari.

Suussa sulavia muikkuja ja 
voella lantrattua pottumuusia

- Muikut olivat huonosti uineet verk-
koihin, mutta onneksi niitä saatiin ettei 
meidän tarvitse syödä sinistä lenkkiä, to-
tesi tilaisuuden juontaja Pekka Anttonen. 
Muikut maistuivat savolaisille ja iloinen 
puheensorina savolaismurteiden säestä-

mänä kuului historiallisessa ravintola Kai-
saniemessä. Maittavan aterian päätti kahvi 
ja mustikkakukko. Varoja kartutettiin ar-
pajaisilla.

Pakilan Pelimannien 7-miehinen or-
kesteri solisti Sari Rautajärven kans-
sa vastasi musiikkipuolesta. Musiikil-
linen osuus alkoi Veikko Huuskosen 
säveltämällä Ylä-Savon valssilla. Lisäksi 
orkesteri soitti ikivihreitä kappaleita eri 
vuosikymmeniltä.  Tutut sävelet saivat 
tanssijalat kutiamaan ja tanssilattia täyttyi 
nopsajalkaisista tanssijoista.

Tapahtuman järjestämiseen ovat osal-
listuneet seuraavat savolaiset seurat: Hel-
singin Rantasalmi-seura ry, Helsingin 
Ristiina-Seura ry, Helsingin Savonlinna-
Seura ry,  Kiuruvesi-Seura ry, Savolaisen 
Osakunnan Seniorit ry, Ylä-Savon Seura 
ry. 

Teksti ja kuvat Kaija Pulli

vaan kaikkea tulkitaan tänään yksinomaan 
rikosten kautta.

Rikoksia ja rikollisia tutkitaan yleensä 
poliisin näkökulmasta– joskus itsenäisesti 
toimivan yksinäisen suden, joskus jonkun 
poliisiaseman etsivätiimin silmin.

Tarinoita sommittelevat ulkopuoliset 
harrastajat ja kirjoittamisen ammattilaiset, 
harvemmin poliisit itse, vaikka heillä jos 
kellä olisi sisäpiirin tietoa niin rikosten 
selvittäjistä kuin niiden tekijöistäkin.

Kuopio on tässä suhteessa poikkeuk-
sellisessa asemassa, kun kaupungissa on 
nyt jopa kaksi kirjailevaa poliisia. Vielä 
aktiivisesti poliisina jatkava Marko Kilpi 
on saanut valtakunnallista kiitosta rikosro-
maaneillaan, mutta tänä talvena ensimmäi-
sen teoksensa julkaissut Keijo Karhunen 
on eläkeläisenä jättänyt runokokoelmas-
saan hyvästit entiselle päivätyölleen eikä 
mainitse rikoksia sanallakaan.

Keijo Karhunen tunnettiin Kuopion ka-
duilla partioidessaan poliisina, joka sai sa-
nan voimalla järjestyksen säilymään niin 
nuorten kuin ”alan miesten ja naistenkin” 
keskuudessa. Työ poliisina auttoi ilmisel-
västi ymmärtämään ihmistä, ja sen tästä 
70-sivuisesta Aurinko sammui ihoni alla 
kokoelmasta selvästi huomaa. 

Edelleenkään Karhunen ei tarjoa pamp-
pua ajan ongelmien ratkaisuun, vaan pu-
huu rohkeasti inhimillisyyden puolesta. 

Muikkujuhlan toteutumiseen osallistuneet henkilöt vasemmalta: juontaja Pekka Ant-
tonen Savonlinna-Seurasta, Reijo Taskinen Savolaisen Osakunnan Senioreista, Helena 
Taskinen ja Seppo Hartikainen Rantasalmi-seurasta, Mervi Hagsberg Ristiina-seuras-
ta, Kaija Pulli Ylä-Savon seurasta ja Elsa Kangas Kiuruvesi-seurasta.
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HS 50 v sitten ke 15.11.1967 Piipun-
polttoennätys

Kuopion viisimiehinen piipunpoltto-
joukkue tuprutteli piippujaan 8 tuntia, 27 
min. ja 43 sekuntia, mikä lienee paras aika 
mitä tässä lajissa viisimiehisellä joukku-
eella on maailmassa saavutettu.

Maailmanennätys syntyi Jyväskylän ja 
Kuopion välisessä kaupunkiottelussa Jy-
väskylässä.

Jyväskylän aika oli vajaat 7 tuntia.
(HS 15.11.2017)

Olisiko liike-, koti-, koulu-, kieli-, 
kynä- ja lauluhenkilö sukupuoleton ilma-
us? Tuskin. Voiko maailmannainen mat-
kamiehenä ”ymmärrettävästi” kohdata 
maanhenkilönsä?

Sadanpäämies, nuijamies ja teräsmies 
ovat taatusti miehiä. Lumi-, viikate-, kuok- 
ka- tai poppamiehen sukupuolesta ei voi 
olla varma. Onneksi naispuolisia pyssy-, 
murha-, hämärä- ja murtomiehiä on har-
vassa.

(AL 20.9.2017)

Yksi neuvo Jetille.  Janne Porkka an-
taa yhden neuvon seuraajalleen Jethrolle 
Onnenpyörään:

-Jetin ei kannata puhua ohjelmassa lii-
kaa Turun murretta, etteivät kilpailijat 
mene sekaisin.

-Turun murteella lauseet alkavat aina 
negaation kautta: ”Et sää mittä vokaalia 
haluais ostaa…”

(Iltalehti 4.10.2017)

Angela Merkel selvitti ongelmat de-
mareiden kanssa, kun tulkkimme Pajuoja 
lupasi Paavo Lipposen konsultiksi.

Paavo onkin sukua kuningas Pipin Pie-
nelle.

(Matti Pitko, AL 25.11.2017)

On syntynyt uusi ammattikunta faktan-
tarkastajat, jotka syynäävät, onko joku sa-
nonut jotain väärin. 

No tämä on meikäläiselle tuttua. Rou-
va faktatarkastaa ennen kuin pääsen ulos, 
onko kännykkä, lompsa, avaimet, hanskat, 
pipo, villasukat, ja muistanko kysyttäessä, 
missä asun.

(Matti Pitko, AL 13.1.2018)

Jotkut Tuula Haataisen kanssa työs-
kennelleet ovat saaneet hänestä jopa hie-
man etäisen kuvan. Savolaisinta hänessä 
lienee syntymäpaikka, Tuusniemi.

(SK 22.12.2017)

”Naispoliitikot koettavat löytää persoo-
nattoman tavan olla, jotta heidän uransa ei 
kärsisi. He pelkäävät, että jos he puhuvat 
murretta, heitä pidetään tomppeleina. Ke-
nelläkään ei ole sellaista hulppeaa puhe-
tyyliä kuin Marja-Liisa Kirvesniemellä. 
Myöskään Tarja Halonen ei jännitä yh-
tään, millainen on.”

(Joonas Nordman, HS 31.12.2017)

Helsingissä pidetyssä ooppera-alan 
Aino-gaalassa palkinnon pokannut sä-
veltäjä-ohjaaja Joose Tammelin esiintyi 
Panu Rajalan mukaan ”reteässä nousu-
kunnossa ja piti tolkuttoman puheen, jos-
sa haukkui helsinkiläiset, etelän median, 
Lilli Paasikiven ja Yleisradion”. Jotkut 
tuntevat Tammelinin hänen Etelä-Pohjan-
maan murteelle kääntämästä Aku Ankasta, 
Isoon taloon ankasta.

(Pirkko Kotirinta, HS 18.1.2018)

En hurri från Savolax Olen puhunut 
Helsingin Svenska Klubbenilla otsikolla 
En hurri från Savolax. Muistutin kuulijoi-
den mieliin, että kolmea ruotsin kielen ää-
nekästä puolustajaa yhdistää sama koulu. 

Myös Martti Ahtisaari ja Paavo Lippo-
nen ovat käyneet Kuopion lyseota.

Koulussa opiskelin muun muassa pak-
koruotsia, pakkomatematiikkaa, pakko-
biologiaa, pakkokemiaa, pakkohistoriaa ja 
pakkoveistoa. Näistä taidoista minulla on 
eniten ollut käyttöä ruotsin kielelle.

(Lasse Lehtinen, IS 13.1.2018)

Jyvät ja akanat  En käytä twitteriä 
enkä instagramia. Siksi kuljeskelen ka-
duilla ja huutelen tuntemattomille ihmisil-
le, mitä syön, juon ja miten minulla menee 
kotona. Minulla on jo kolme seuraajaa. 
Yksi heistä näyttää lääkäriltä ja ne kaksi 
muuta ovat poliiseja. 

(Karjalan Sanomat 22.11.2017, lainat-
tu Suomen Kuvalehteen nro 49/8.12.2017)

Rasismia vai ei? Stockmann päätyi 
poistamaan julkaisemansa tiernapoikavi-
deon, kun Murjaanien kuninkaan esittäjän 
tummiksi värjätyistä kasvoista nousi ra-
sismikohu. Miten käynee tiernapoikape-
rinteen? Neekerinsuukot ja Laku-Pekka –
hahmo ovat saaneet lähteä. Pekka ja Pätkä 
neekereinä –elokuvaa on sen sijaan tois-
taiseksi saanut esittää televisiossa, vaikka 
kohu on vellonut senkin ympärillä.

(Al 30.12.2017)

Kotimaisten kielten keskus poimii sa-
natietokantaansa jatkuvasti uusia ja ajan-
kohtaisia sanoja. Vuonna 2017 tietokan-
taan poimittiin mm. möyhääjä, spinneri 
eli sormihyrrä, synnytystalkoot, kehopo-
sitiivisuus ja muita matkustajia sapettava 
istumistapa äijähaara.

(AL 30.12.2017)

Vuoden sanat kertovat ilmiöistä
Tunnistatko nämä sanat: doodlailla, 

pandala, peräkonttikohu ja sarjapalautta-
ja?

Kielitoimisto on valinnut vuoden 2017 
sanat. Niitä on satakunta.

(AL 20.12.2017)

Nainen oli kierrellyt Helsingin päärau-
tatieasemalla ja pyytänyt rahaa sepitetyillä 
tarinoilla.

”Jotain murretta mongertanut” nainen 
oli erityisen kiinnostunut Kuopioon ja Jo-
ensuuhun menevien iltajunien matkusta-
jista.

(HS 8.12.2017)

Juice-elokuvaan tarvitaan satoja 
avustajia  Juicea lapsena näyttelevät Sil-
mu Ståhlberg valittiin rooliinsa koekuva-
uksissa Kuopiossa toukokuussa.

-Koekuvauksiin matkusti myös Tampe-
reelta poikia. He olivat opetelleet savon 
murretta, mutta halusimme savoa aidosti 
vääntävän, sanoo Yellow Filmin kumppa-
nuusvastaava Pasi Jaatinen.

(AL 20.12.2017)

”Mihin minä oikein olen itseni saat-
tanut?” Vimpelin Vedon amerikkalaiset 
törmäsivät Pohjanmaalla tuijotukseen, hil-
jaisuuteen ja pelikentän koviin otteisiin, 
mutta pitävät silti Suomea ystävällisenä 
maana.

(HS 18.12.2017)

Persoonallista yleiskieltä voi toki käyt-
tää, murreilmaisujakin sopivasti.  Kun 
haastateltavana on poliitikkoja pääminis-
teriä myöten, vaihdan äkkiä kanavaa, kun 
alkaa kuulua: Tota tota, tää asiahan on juu-
rikin niin, että tällä mennään niinku eteen-
päin.

(Kauko Kokkonen, AL 18.12.2017)

Savolaisten kierous verovoudin edes-
sä johtui siitä, että kaskimaiden viljojen 
”unohtuminen” oli heille elinehto.

(Perttu Immonen: Suomen rah-
vaan historia. HS 17.12.2017)

Mummo, äiti ja Suomi  Alun maalaile-
va hitaus muuttuu lopun pikakelaukseksi. 
Samalla moni mielenkiintoinen aihio jää 
kehittymättä.

Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittuja
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Uskon silti, että moni saattaa pitää Ant-
ti Heikkisen Mummosta. Minä en kuulu 
heihin. 

(Jukka Petäjä, HS 16.12.2017)

Yksittäiset savolaissanat koristavat rep-
liikkejä. Hauskaa murteen käyttöä Heik-
kinen tuntuu pohtineen henkilöitään muo-
katessaan.

(Kaisa Neimala, SK 4/2018, 
 Antti Heikkisen romaanista Mummo)

Tukholman musiikkisalongin suoma-
laisemäntä. Kaija Kuronen-Suovanen 
on asunut Ruotsissa yli viisikymmentä 
vuotta. Hän on syntynyt Tuusniemellä lä-
hellä Kuopiota.

”Vanhin sisareni asuu lapsuuteni mai-
semissa. Käyn kesäisin Tuusniemellä ja 
katselen tuttuja polkuja ja pihoja. Suomi 
säilyy sydämessä.

((HS 16.12.2017)

Lue videolla nämä  ”Tarjoilia kyäräs 
rinkit… Näytti, että se oli jokseenki tyrt-
tyyntyny tyähönsä, mutta murahtii se ku-
miskih ”he”.

”Siä oh hianoo huiluttaa varpaitaan 
Nässyv veressä ja ruipata ponnulta siältä 
seläm pualelta misson äkkäriä.”

-Moron kisan voittajat pääsevät mu-
kaan Tampere-sinfonia –dokumenttiin.

(AL MORO 14.12.2017)

Tilanne oli vakava. Kun toimittaja ky-
syi silloiselta pääministeriltä Paavo Lip-
poselta (sd) kokouksen alla, miten unio-
nin käy, jos se ei löydä sopua Berliinissä 
kriisinsä keskellä, Lipponen vastasi epä-
toivoisella äänellä: ”Elekee, elekee!”

(HS 14.12.2017)

Yhden määritelmän mukaan 65-75-vuo-
tiaat ovat varhaisvanhoja ja yli 75-vuotiaat 
vasta keskivanhoja. Vanhuus alkaa tämän 
määritelmän mukaan 85 vuoden rajapyy-
kin jälkeen. 

Vanha- ja vanhus-sanojen synonyymei-
nä käytetään sanoja varttunut, eläkeläi-
nen, seniori, veteraani, ikäihminen, iäkäs, 
ikääntynyt, pitkäikäinen, ikävanha ja ikä-
loppu.

Voidaan puhua myös kultaisen iän kan-
salaisista, ikinuorista, harmaista pantte-
reista ja kypsään ikään ehtineistä.

Slangi- ja murresanakirjoissa tulevat 
esiin muun muassa fossiili, homepää, jä-
kälä, kalkkis, käpy, kääkkä ja muumio.

(AL 10.12.2017)

Arkkitehti Osmo Lappo on paljas-
jalkainen helsinkiläinen. Hän kirjoittaa 
pyynnöstä ”kevytversion” arkkitehtuurin 
olemuksesta stadin slangilla, kauniilla 
kaunokirjoituksella:

”Arkkitehtuurin idis on siinä, et se 
dyykkaa arkipäivän skeidaan, mutt klaa-
raa siitä byggaamalla snyggisti.”

(HS 6.12.2017)

Kannaksen murretta ei puhu juuri ku-
kaan. Harvemmin osaan repliikit ulkoa, 
mutta nyt osasin kaiken ja enemmänkin. 

Eero Aho testasi murrettaan äidillään, 
mutta muuten hän ei pyytänyt vinkkejä 
karjalaismiehen rooliin.

(Tuntemattoman sotilaan 
Rokka, AL 5.12.2017)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ni-
mennyt 52 kohdetta Elävän perinnön kan-
salliseen luetteloon.

Mukaan pääsi esimerkiksi kalakukko, 
suomalainen metsäsuhde, hautausmaalla 
käynti jouluaattona, saunominen, joulu-
pukkiperinne, jokamiehenoikeudet, möl-
kyn pelaaminen, työväen vappu, Jukolan 
viesti ja laihialainen nuukuus.

(HS 25.11.2017)

Kauppaneuvos Eero Isohannin juuret 
olivat vahvasti Keski-Pohjanmaaalla. Hän 
oli myös ylpeä juuristaan ieikä piilotellut 
henkistä kotiaan. Tämä yhteys kävi kai-

kille selväksi esimerkiksi hänen puhettaan 
rikastuttavista murresanoista ja –sanon-
noista.

(HS 23.10.2017)

Viisi kysymystä kansanedustaja Han-
nakaisa Heikkiselle. Kehu opposition 
edustaja. ”Anneli Kiljunen (sd). Hän on 
ollut pitkään sosiaali- ja terveysvaliokun-
nassa. Hän on eteläkarjalainen murretta 
myöten, konstailematon, osaa perustella 
kantansa.”

(HS 25.11.2017)

Lapinlahden S-marketin vihannesosas-
tolla Seppo Kääriäinen höpöttää huoles-
tuneen oloisena: ”Tuleeko tänään Pressi-
klubi, vaikka Ylessä on Nenäpäivä?”

(HS 19.11.2017)

Nimeäisitkö lapsesi Ikeaksi?
Suomessa hylättyihin nimiin kuulu-

vat esimerkiksi Haades, Karhukuningas 
ja Ravenheart. Vuosien aikana on hylät-
ty muun muassa Sweethoneybeebambi, 
Eversti, Xstina ja Lucifero. Portugalissa 
kiellettyjen nimien listalle ovat päätyneet 
muun muassa Jimmy, Sayonara ja Viking.

Muutama maailmalla hylätty nimiehdo-
tus: Metallica, Elvis, Ikea (Ruotsi); Adolf 
Hitler ja Osama bin Laden (Saksa); Scro-
tum, Batman ja Rambo (Meksiko) sekä 
Rihanna (Portugali).

(vrk.fi   HS 17.11.2017)

Nimi miestä parantaa
Kuvailevien nimien paluu diplomaatti-

seen kielenkäyttöön on tervetullutta. Jos 
nykyihmiselle mainitaan  vaikkapa Bysan-
tin keisarit Konstantinos V tai Justinianus 
II, eivätpä nuo nimet paljon kerro. Mutta 
jos mukaan otetaan heidän lisänimensä – 
Konstantinos Paskahousu ja Justinianus 
Nenäntynkä – persoonallisuuksiin tulee 
inhimillistä syvyyttä.

Nimiä historian hornankattilasta: Alfon-

so Kuolaaja, Vlad Seivästäjä, Ivailo Kaa-
linpää, Henrik Impotentti, Ludvig Laiska, 
Wladyslaw Kyynärpään Korkuinen, Pipin 
Pieni, Maria Verinen, Johanna Mielipuoli 
ja Kaarle VI Mielipuoli, Ethered Neuvo-
ton, Juhana Maaton, Ragvald Tuittupää, 
Eerik Verikirves, Harald Sinihammas, Ha-
rald Kaunotukka, Sven Kaksiparta, Mau-
no Ladonlukko, Maunu Paljassääri ja niin 
edelleen. 

(Jukka Ukkola, SK 39/29.9.2017)

Paksu vai kalju  Ranskaa 800-900-lu-
vuilla hallitsevilla kuninkailla oli kuvaa-
via nimiä. Niiden avulla heidät erotettiin 
kaimoistaan: Ludvig Änkyttäjä, Kaarle 
Kaljupää, Kaarle Paksu ja Kaarle Yksin-
kertainen.

(ET 3/2018)

Konttori-sarjan musta huumori ei pu-
donnut katsojille. Nelonen lopetti sarjan, 
mutta parin vuoden päästä se esitettiin uu-
sintana.

Tapaus on lähes ainutlaatuinen Suomen 
televisiohistoriassa. Lähin vertailukohta 
on Ylen vuoden 1997 Kumiankka Klubi. 
Remu Aaltosen ja Ile Jokisen luotsaama 
viihdeohjelma lopetettiin yhden jakson 
jälkeen. Ohjelma oli kanavajohdon mie-
lestä vain liian huono.

(HS 11.10.2017)

Kielentutkija Ulla Tiililä ihmettelee 
keskustelua. Tasa-arvoiseen kielenkäyt-
töön siirtymisestä on puhuttu  jo vuosi-
kymmeniä.

-Vuonna 2007 kun tämä tuli Suomen 
kielen lautakunnan suositus, siitä nousi 
myös kohu. Ketkä tätäkin linjausta ovat 
kritisoineet, ovat suurimmaksi osaksi nii-
tä, jotka muutenkin öyhöttävät netissä. 
Päätöstä kutsuttiin vihervassarihömpötyk-
seksi ja mädättämiseksi.

(AL 19.9.2017)

Ruotsin kielen taito tulee tarpeeseen, 
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kun ylioppilaslautakunnan mielestä kie-
livirheet sallitaan. TV-uutisissa yhdistel-
läänkin suomen ja ruotsin kielet.

-Gud iltaa, aftonuutisista. Talvi överras-
kar igen, me emme tiedä varför.

(Matti Pitko, AL 2.12.2017)

-Olen tehnyt ihan sikana äänirooleja. 
Merkittävin roolini taitaa olla Tarzanin 
gorillaisä Kerchackin ääni. Kerchack ei 
sanonut mitään, örisi vaan, Juha Hyppö-
nen viittaa vuonna 1999 ilmestyneen ani-
maatioelokuvan suomalaisdubbaukseen.

(IL 29.1.2018)

Jyvät & akanat   Ylösalaisin jäänyt 
henkilö oli tulossa Juankosken suunnalta 
eli toisin ja päinvastoin kuin Juice Les-
kisen tunnetussa iskelmässä ja matkalla 
Kaavin suuntaan.

 (Iltasanomat 26.12.2017)

Keskustelukumppanin murre tart-
tuu?  Murteen tarttumisen voi nähdä 
osana hyväntahtoista mukautumista. Kun 
keskustelussa haetaan muutenkin yhteistä 
säveltä, ei ole ihme, että myös puhetapa 
tarttuu.

Antti Tuiskun harras fani voi käyt-
tää ”mietä” ja ”sietä”, vaikka ko-
tona sanottaisiin ”mää” ja ”sää”. 
Suomalainen yhteiskunta on murteille 
melko avoin.

(Juha Matias Lehtonen, HS 8.2.2018)

Samantapaiset sanat sekoittuvat
Äidinkielen opettajien Facebook-ryh-

mässä kerättiin huomioita sanoista, jotka 
erityisen usein menevät lukiolaisten teks-
teissä sekaisin.

essee ja esitelmä
hedelmäinen ja hedelmällinen
henkinen ja hengellinen
hiljalleen ja hiljattain
kannattaa ja kannustaa
kiireinen ja kiireellinen
kiusaus ja kiusaaminen

koettaa ja koittaa
konsepti ja konteksti
kuin ja mitä (vertailussa)
luodata ja luotsata
lähiaikoina ja viime aikoina
näkökulma ja näkemys
perua ja peruuttaa
pöyheä ja pöyhkeä
rasisti ja rasismi
sankaritar ja naissankari
siittiö ja sikiö
sivuta ja sivuuttaa
terroristi ja terrorismi
tiedoton ja tietämätön
turnaus, turnee ja turnajaiset
vaan ja vain
vaikute ja vaikutelma
viitata ja vedota

(Hanna Kallunki,HS 24.11.2017)

Vanha pariskunta tanssi tangoa Kylpy-
lässä. Mies kuiskaa rouvansa korvaan:

-Painaudu ihan kiinni.
-Hyvänen aika! Oletko sinä tullut nuo-

reksi jälleen, vaimo kysyy hellästi.
-En, mutta multa katkes henkselit.

(Matti Pitko, AL 23.12.2017)

Mitä tamperelainen vampyyri sanoi ko-
dinkoneliikkeessä?

-Onks teillä verenkeitintä myyrä?
(AL MORO 30.11.2017)

Näin laihialaiset vitsailevat itsestään

Miksi laihialainen teepussi kestää vain 
kaksi viikkoa?

-Naru katkeaa.

Millainen on laihialainen lotto?
-Laitetaan perjantaina 10 senttiä vesi-

lasiin, ja otetaan lauantaina raha puhtaana 
käteen.

Miksi laihialaiset pitävät navetan ovet 
kiinni?

-Etteivät lehmät näkisi nälkää.

Kuopiossa 1800-luvun alkupuolella eli 
toimeliaasti kaksi Pietari Väänästä, 

joiden biografiat ovat aika ajoin ja paikka 
paikoin menneet pahasti solmuun. Ihme-
kös tuo, kun miesten nimet ovat samat, 
toimen vuodet ovat sattuneet suurelta osin 
samoihin aikoihin, ja miehet ovat kuol-
leetkin samana vuonna. 

Yksi solmu löytyy Kuopion historia 
2:sta. Henkilöhakemiston hakusana Vää-
nänen, Pietari (Petter) Joosef ohjaa kuu-
delle sivulle, joilla Pietarit sekoittuvat  vä-
listä toisiinsa.

Kuopion historia 2, sivu 443:
”Lähinnä kuopiolaisen valtiopäivämie-

hen Petter Väänäsen eli ”Kirja-Pietarin” 
ansiosta rakennustoimikunnan jäsenet 
päätyivät — vastoin maaherra Wibeliuk-
sen kantaa — sopimukseen Uudenkaarle-
pyyn Sokaluodossa asuneen Jakob Rijfin 
kanssa [tuomiokirkon rakentamisesta].”

Valtiopäivämies Petter Väänänen ei 
ollut ”Kirja-Pietari”, eikä ”Kirja-Pietari” 
ollut kirkon rakennustoimikunnan jäsen. 
Kirja-Pietarin kirjakauppa alkoi ja sen 
myötä hänen liikanimensä käyttö 1819, 
kun tuomiokirkko oli jo ollut kolmisen 
vuotta käytössä. 

Esitellään Pietari Väänäset, 
vanhempi ensin 

Talonpoikaisrunoilija, lautamies, heras-
tuomari, valtiopäivämies Petter (Pietari) 
Väänänen syntyi Kuopion pitäjän (Nil-
siän) Murtolahden kylässä 11.9.1764 (eri 
lähteissä 1.1.1764) ja kuoli 19.3.1846 Tai-
palsaaressa poikansa, kirkkoherra Anders 
Johan Wenellin luona. (Monet Väänäset 
ottivat nimekseen Wenell.) Pietari Väänä-
nen on haudattu Taipalsaareen.

Pietari Väänäsestä on jäänyt kirjoihin 
mielikuva kunnollisesta, ahkerasta ja yrit-

Kaksi olj 
PietariVäänästä

teliäästä miehestä. Häneen on luotettu. Ar-
vostus on ilmennyt esimerkiksi siinä, että 
hänet valittiin jo nuorena  lautamieheksi 
ja talonpoikaissäädyn edustajaksi Norrkö-
pingin valtiopäiville v. 1800 ja uudelleen 
Porvoon valtiopäiville 1809. Mikään jaa-
mies Väänänen ei ole ollut, vaan on ajanut 
talousvaliokunnassa hyvinkin pontevasti 
tärkeinä pitämiään asioita.

Näyttäisi siltä, että Pietari Väänänen 
aloitti Kuopiossa kauppiaana ennen kuin 
peri kotitilan isänsä kuoltua 1791 ja ryhtyi 
maanviljelijäksi ja yhteiskunnallisia asioi-
ta harrastamaan. J. M. Salenius nimittäin 
mainitsee teoksessaan Kuopion kaupunki 
Ruotsin vallan aikana, että Pietari Vää-
nänen toimi muonakauppiaana v. 1787. 
Yrittämisen yty ruokatavarain kauppiaana 
syttyi uudelleen ikämiehenä 1826, mutta 
Kuopion kaupungin viranomaisilta tuli 
tyly kielto.

Maistraatti hylkäsi anomuksen, koska 
Väänänen ei 40 vuoteen ollut harjoittanut 
mitään porvarillista ammattia eikä mak-
sanut porvarimaksuja kruunulle tai kau-
pungille ja oli yli 60-vuotias, huonovoin-
tinen ja miltei sokea. (Kuopion kaupungin 
historia 2).

Vaimonsa Eevan (o.s. Savolainen) 
kuoltua Väänänen muutti Kuopioon 1828, 
mutta ruoka-tavarain kauppaa hän ei enää 
harjoittanut, vaikka esimerkiksi Suomen 
kansalliskirjallisuuden XII osassa niin 
mainitaan.

Maistraatin mielestä Väänäsestä ei siis 
ollut enää kauppiaaksi. Vanhuus oli otta-
nut sijansa herastuomarissa, joka nuorena 

Talonpoikais-
runoilija, 

valtiopäivä-
mies Pietari 

Väänänen.
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Vuosi 2017 oli Savon kielen seuran 35. 
toimintavuosi. Maaliskuinen Savon 

murremestaruuskilpailu, heinäkuinen Kuo-
pion murretori sekä osanotto Suomen mur-
remestaruskilpailuihin Ilmajoella olivat tut-
tuun tapaan seuran ulkoisesti näkyvimmät 
toimintamuodot. Uusiakin avauksia tehtiin 
kuten savonkielisen Kalevalan julkinen lu-
keminen Kuopion alatorin Apajassa Kale-
valan päivänä 28.2. ja savolainen iltakirkko 
Kustaa Aadolfin kirkossa Iisalmessa syys-
kuun 10. päivänä.

Omalta osaltaan seura oli myös hengessä 
mukana juhlimassa Suomen tasavallan sata-
vuotista itsenäisyyttä.

Jäsenlehti Aakusti ilmestyi vuoden aikana 
neljänä numerona. Maksavia henkilöjäse-
niä oli 249, ja seuran talous säilyi vakaana, 
vaikka edellisvuonna hyvin tuottaneen Unto 
Eskelisen Mies menee, laulu jää myynti jäi 
luonnollisista syistä jo vähäisemmäksi.

Murremestarit ja murretori
Savon murremestaruus 2017 oli ns. viiden 

kauppa. Murremestariksi itsensä puhuneen 
keiteleläisen Saara Koskisen lisäksi mukana 
olivat Pohjois-Savon liiton maakuntasalissa 
18.3. käydyssä kisassa kuopiolainen Vilho 
Laakkonen, kaavilainen Eero Räsänen ja 
iisalmelainen Teemu Oinonen. Viides oli ki-
soja seuraamaan tulleita Hämeen savolaisia 
johtanut tamperelainen Merja Vehviläinen, 
jonka juuret ovat Kiuruvedellä.

”Kiäväksi” sanottu Saara Koskinen on 
metsäalan ammattilainen, mutta samalla 
myös innokas teatterin harrastaja, mikä nä-
kyi myös hänen varmassa ja luontevassa 
esiintymisessään. Murremestaruuskilpailun 
juonsi Olavi Rytkönen, ja tuomareina olivat 
vuoden 2016 murrestari Paco Nucci sekä 
seuran edustajat Tuula Ollila ja Auli Pouti-
ainen.

Savolaisten menestys Suomen murremes-
taruuskilpailuissa Ilmajoella 5.8. oli odote-
tun mainio. Seuran kolmihenkinen joukkue 

Saara Koskinen, Paco Nucci ja Teemu Oi-
nonen otti joukkuekilpailun voiton, jonka 
myötä seura sai omakseen kiertopalkinto-
na olleen Iittalan lasiveistoksen Torpparin 
aurinko. Henkilökohtaisessa sarjassa Paco 
Nucci oli kolmas, ja Teemu Oinonen sai 
kunniamaininnan.

Samaan aikaan käydyssä murrelaulun 
SM-kilpailussa lapinlahtelainen Savon ja 
Suomen murremestari Anneli Valta-Lisitsin 
lauloi itsensä voittajaksi. Yhtenä kappaleena 
oli seuran puheenjohtajan argentiinalaises-
ta La Cumparsitasta innoituksensa saanut 
Kumpparjkengät-tango.

Murretoria pidettiin kolmipäiväisenä 20.-
22.7. klo 12-13.30 Kuopion torilla. Kau-
punki ei kyennyt tarjoamaan kunnollista 
esityslavaa, mutta sisällöllä korvattiin ”mai-
tolaiturin” ulkoisia puitteita.

Ensimmäisenä päivänä äänessä oli uusia 
ja vanhoja murremestareita. Seuran oma 
naistrio Tuula Ollila, Auli Poutiainen ja 
Raili Pursiainen hurmasi monisatapäisen 
torikansan tälläytymällä Kuopion historian 
kolmeksi mahtinaiseksi Elisabeth Stenius-
Aarneenkallioksi, Minna Canthiksi ja Han-
na Partaseksi. Kolmikon ajelu Tapio Kar-
husen vossikkakyydissä ikuistettiin Savon 
Sanomiin koko sivun kuvalla.

Toisena päivänä tehtiin kunniaa savolai-
sille poliitikoille, jotka murteen voimalla 
ovat edistäneet niin oman maakunnan kuin 

Kieliseuran toimintakertomus vuodelta 2017miehenä Norrköpingin valtiopäivien aika-
na oli esittänyt kuningas Kustaa IV Aadol-
fille kahden muun suomalaismiehen kans-
sa Motalan virrassa koskenlas-kutaitoa. 
Runokin oli silloin soljunut, oli syntynyt 
runo Kustavi IV Aatolfin kruunauksesta 
(1800) ja muutaman vuoden jälkeen Kus-
tavi IV Aatolfin kotiintulosta Saksan maal-
ta (1805) sekä Aleksanteri I:stä (1809). 
Väänästähän pitäisi tituloida hovirunoili-
jaksi! 

Pieni näytekappale Aleksanteria ylistä-
västä runosta.

Suomen suuren saatuansa
Armon aukasi ihanan,
Antoi restit anteheksi,     

                                       restit = rästit
Verot velkana olevat,
Jako jauhot vaivasillen;
Käski kansasta valita
Jotka saattasi sanella
Tieon kansan tarpehista,
Joillen ite ilmotteli,
Borgohossa poikasillen,   
                      Borgohossa = Porvoossa
Että kaikki kansa saapi
Uskollansa entisellä
Luojallensa lauleskella,
Varsin vanhalla tavalla.

On arveltu, että runo olisi syntynyt 
senaattori Karl August Ramsayn keho-
tuksesta ja että kyseinen senaattori olisi 
vienyt runon Pietariin keisarin nähtäväk-
si. Runosta keisari on tuskin tullut hullua 
hurskaammaksi, ylistävät runosäkeet ovat 
tainneet jääneet tulkkaamatta. 

Kirja-Pietari oli 
Haapalahden Väänäsiä

Kirjakauppias ja herännäismaallikko 
Pietari Joosef Väänänen, ”Kirja-Pietari”, 
syntyi 8.5.1781 Kehvon Haapalahdessa ja 
kuoli 8.5.1846 Kuopiossa. 

Tultuaan herätykseen Pietari Väänänen 
alkoi levittää uskonnollista kirjallisuutta 

perusta-malla 1819 Kuopioon kirjakau-
pan, joka oli lajissaan ensimmäinen koko 
Itä-Suomessa. Maaherra Aminoff oli vas-
tustanut luvan myöntämistä, mutta tois-
tuvien lupahakemusten ja kirkon-miesten 
suosituskirjelmien johdosta oikeus kir-
jakaupan avaamiseen viimein annettiin. 
Arkki-piispa Jacob Tengströmin mielipi-
teellä lienee ollut ratkaiseva vaikutus. 

Avioituminen kultaseppä Lundströmin 
ottotyttären Anna Margareta Sellströ-
min (1799–1839) kanssa tapahtui samana 
vuonna kuin kirjakaupan perustaminen. 
Lundström oli Kirja-Pietarin ystävä ja 
kuului myös herännäisiin. He edustivat 
kuitenkin herännäisyydessä toisenlaista 
suuntausta kuin Paavo Ruotsalainen, jon-
ka lainomainen uskonkäsitys ei ollut va-
loisan evankelinen.

Kirja-Pietarin kaupassa oli kuitenkin 
tarjolla uskonnollista kirjallisuutta kaikki-
en tarpeisiin.

Evankelisesta suuntauksesta syntynee-
seen uuteen herätysliikkeeseen Kirja-Pie-
tari tuli välillisesti vaikuttaneeksi siten, 
että hän avusti taloudellisesti nuorta Heik-
ki Kukkosta tämän opiskellessa teologiaa 
Turun Akatemiassa.

Heikki Kukkonen otti sittemmin ni-
mekseen Henrik Renqvist (1789–1866), 
ja hänet tunnetaan Karjalan rukoilevaisuu-
den eli ns. renqvistiläisyyden luojana. 

Kirja-Pietarin kuolinsyyksi on merkitty 
luuvalo, sitä sanotaan nykyään kihdiksi.

Lassi Koponen

Lähteet: Kuopion historia 2, Elämää Kuo-
pion tuomiokirkon vaiheilla, Suomen kansal-
liskirjallisuus XII, Otavan Iso Tietosanakirja, 
Wikipedia.

 

Näkyvyyttä monellae tavalla

Seuramme voittajajoukkue Teemu Oino-
nen, Saara Koskinen ja Paco Nucci.
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koko maankin asioita eduskunnassa. Kari 
Turunen markkeerasi lavalla laitavasem-
mistoa edustaneita värikkäitä hahmoja Vil-
le Vainiota ja Hugo Mannista, Seppo Kää-
riäinen kertoili samalla muistojaan myös 
sukunimikaimastaan Heikki Kääriäisestä. 
Hannakaisa Heikkinen yllätti toriyleisön 
reippaalla poliittisella rap-esityksellä.

Kolmantena päivänä annettiin edellisvuo-
den tapaan suunvuoro karjalaisille. Kaikki-
aan murretorilla arveltiin olleen 1 000 – 1 
500 katsoja ja kuulijaa. Seppo Kononen, 
Anneli Lajunen ja Pirjo Strandén toimivat 
juontajina, kaupungin puolesta tervehti Pek-
ka Niiranen. Musiikillisia välipaloja tarjoi-
livat Kuopion pelimannit, Nilsiän pussihou-
sukerho, Aapeli Rummukainen ja hanuristi 
Teuvo Leskinen.

Savolainen iltakirkko
Iisalmen 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 saarnastuolis-
ta ja alttarilta ovat paimentaneet laumaansa 
verevästä savolaisesta puheenparrestaan tu-
tut kirkkoherrat Theodor ”Ukko” Brofeldt 
vuosisata sitten ja Heikki Riihijärvi meidän 
aikanamme.

Ennen iltakirkon alkua seuran edustajat 
kävivät laskemassa kukkaset niin Brofeld-
tin kuin Riihijärvenkin haudoille. Samalla 
muistettiin myös samaisessa kirkkomaassa 
lepääviä savolaisen kulttuurin suuria Juhani 
Ahoa, Kauppis-Heikkiä, Aarno Kellbergiä 
sekä Eino Säisää.

Iisalmen seurakunnan pastori Riitta Au-
vinen ja Nilsiän rovasti Raili Pursiainen 
huolehtivat kirkonmenojen valmisteluista ja 
myös toteuttivat ne: Auvinen liturgina altta-
rilta, Pursiainen saarnastuolissa. Molemmat 
tiedettiin jo etukäteen hersyviksi savon pu-
hujiksi. Savoksi käännetyn päivän evanke-
liumitekstin luki Savon kielen seuran vara-
puheenjohtaja Tuula Ollila.

Ilta oli vuoden 2017 kesälle ja syksylle 
tyypillisesti sateinen. Se ei estänyt kuiten-
kaan ihmisiä tulemasta kirkkoon, suntio 
Matti Leppänen laski heitä olleen mukana 
kaikkiaan 230.

Kalevalaa savoksi ja muutakin
Seura halusi omalla savolaisella tavallaan 

osallistua Kalevalan päivän viettoon ja jär-
jesti julkisen ääneenluennan Matti Lehmo-
sen savontamasta kansalliseepoksesta Kuo-
pion alatorin Apajassa. Parin tunnin aikana 
ehdittiin käyvä läpi kahdeksan ensimmäistä 
lukua. Lukijoina olivat Tuula Ollila, Raili 
Pursiainen, Jukka Lappalainen, Teuvo Laak-
konen, Vilho Laakkonen, Jari Känninen ja 
Seppo Kononen. Kalevalaista kantelemu-
siikkia tarjoili Kuopion kalevalaisten naisten 
kanteleryhmä. Menestys innoitti jatkamaan.

Lokakuun 2. päivänä seura jätti Kuopion 
kaupunginhallitukselle esityksen, että kala-
kukkoleipuri Hanna Partaselle valmistettai-
siin muistolaatta hänen Kasarmikadulla ole-
van leipomonsa seinään. Juhlava paljastus 
olisi vuonna 2019, jolloin tulee kuluneeksi 

50 vuotta käsitteeksi muodostuneen kukko-
mestarin kuolemasta.

Salmi-seuran karjalaisten kanssa pidettiin 
toiset yhteiset illanistujaiset lokakuun 30. 
päivänä Kuopion ortodoksisen seurakuntata-
lossa. Seuran puolesta puhetta pitivät muun 
muassa Raili Pursiainen, Keijo Karhunen ja 
Seppo Kononen. Salmilaisista puhui muun 
muassa metropoliitta Panteleimon, aiheena 
vierailut Raja-Karjalassa.

Salmilaisille luvattiin, että kun he ovat 
nyt kahdesti olleet anteliaina isäntinä, on 
kohtuullista, että kolmannen kerran isäntinä 
ovat jo savolaiset. Alustavasti luvattiin tarjo-
ta rantakalaa sopivana hetkenä ja sopivassa 
paikassa seuraavana kesänä.

Hallitus, Aakusti ja hengennosto
Seuran hallitus kokoontui vuoden 2017 

aikana seitsemän kertaa – kuudesti Savon 
Sanomilla ja kerran, vuosikokouksen yh-
teydessä, Pohjois-Savon liiton maakunta-
salissa. Hallituksen puheenjohtajana jatkoi 
vuosikokouksen päätöksellä Seppo Kono-
nen. Varapuheenjohtajaksi hallitus nimesi 
keskuudestaan Tuula Ollilan.

Sihteerinä uurasti syyskuulle saakka Eila 
Ollikainen. Hänen jäätyään valitettavan sai-
rastumisen vuoksi sivuun, tehtävän jakoivat 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkoi-
vat Anna-Liisa Happonen, Jukka Lappalai-
nen, Teuvo Laakkonen, Jari Känninen, Auli 
Poutiainen, Raili Pursiainen, Eeva-Liisa 
Pennanen ja Leo Puurunen, varajäseninä 
olivat Veikko Huuskonen, Helga Ylönen, 
Risto Lappalainen, Keijo Karhunen, Anne-
li Lujanen, Marja-Riitta Saastamoinen sekä 
rahastonhoitaja Raija Uhlbäck.

Seuran jäsenlehti Aakusti ilmestyi vuo-
den 2017 aikana neljänä numerona. Päätoi-
mittajana oli seuran puheenjohtaja, kun taas 
lehden valmistuksesta vastasi edellisvuosien 
tapaan Jukka Nykänen. Aakustille on synty-
nyt vuosien saatossa vakiintunut avustaja-
kunta, joten aineistoa on ollut riittävästi.

On nähty, että päivälehtien supistaessa 
kulttuuritapahtumien seuraamista on tärke-
ää, että Aakustin tapaiset pienemmät lehdet 

kirjaavat ylös, mitä maakunnan hengenelä-
mässä on saatu aikaan ja todistavat näin jäl-
kipolville, että Savossa riittää innostunutta 
mieltä ja yrittämisen henkeä.

Seuran ajankohtaisista tapahtumista on 
kerrottu myös seuran verkkosivuilla.

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuh-
lintaan seura osallistui murretorin ohessa 
muun muassa yhteistyössä Pohjois-Savon 
liiton ja Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten 
liiton kanssa. Pohjoisssavolaista yhteishen-
keä nostattavaa maakuntapäivää vietettiin 
elokuun 15. päivänä Iisalmen Mansikka-
niemellä. Vuoden savolaisia kohokohtia oli, 
kun Savolaisen laulusta muokattiin tämän 
päivän kansainvälinen versio Savo´s Song, 
jonka lauloi Nightwish-yhtyeen tähtibasisti 
Marko Hietala.

Maakuntalehti Savon Sanomien täyttä-
essä syksyllä 110 vuotta seura luovutti sille 
kiitoksena myötämielisestä taloudellisesta 
ja henkisestä tuesta kunniapalkintonsa, ke-
ramiikkataiteilija Jenni Linnoven suunnite-
leman Savon uatran.

Valtakunnan ainoaa virallista savontajaa 
Olavi Rytköstä muistettiin tämän 50-vuo-
tispäivänä syksyllä Unto Eskelisen runo-
kokoelmalla ja runsailla kiitoksilla savon 
murteen estottomasta käytöstä ja tunnetuksi 
tekemisestä.

Edustus ja jäsenistö
Savon kielen seura on mukana Suomen 

Heimot -yhdistyksessä, jonka kokoukses-
sa seuraa edusti elokuussa Raija Uhlbäck. 
Seura kuuluu myös jäsenenä Suomen koti-
seutuliitossa ja Pohjois-Savon kotiseutuyh-
distysten liitossa. Kotiseutuliiton vuosiko-
kouksessa Jyväskylässä seuran ääntä käytti 
Marja-Riitta Saastamoinen. Maakunnallisen 
kotiseutuyhdistysten liiton vuosikokoukses-
sa Lapinlahdellaa seuran edusmies oli Leo 
Puurunen.

Seura on jäsenenä myös kulttuuri-, tiede- 
ja mielipidelehtien liitossa Kultissa.

Kirjanpidon mukaan seuran toimintaa oli 
tukemassa 249 henkilöjäsentä ja kuusi yh-
teisöjäsentä. 

Savon kielen seuran hallitus

Kolome kovoo naesta: Auli Poutiainen, 
Tuula Ollila ja Raili Pursiainen.

Savolainen iltakirkko kokosi harrasta 
väkeä Iisalmeen.
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Vuosi 2018 on seuralle 36. vuosi savon 
murteen ja savolaisen kulttuurin vaa-

lijana, edistäjänä ja puolestapuhujana kuin 
myös eri puolille Suomea ja maailmaa 
asuvien savolaisten kielellisenä ja henki-
senä yhdyssiteenä. 

Savo on yksi Suomen historiallisista 
maakunnista ja alueeltaan ylivoimaisesti 
suurin. Suomen hallitus on valmistelemas-
sa aluehallinnon suurta uudistusta, joka 
toteutuessaan vahvistaisi maakuntien ase-
maa ja antaisi niille myös todellista pää-
täntävaltaa. Uudistus on syntynyt ennen 
muuta sosiaali- ja terveydenhuollon muu-
tostarpeista, mutta tärkeää on pitää huolta, 
että uudistuksessa ei unohdeta myöskään 
kulttuuri- ja hengenelämän tarpeita.

Maakunnallinen identiteetti on raken-
tunut hengen voimalla ja sen voimalla se 
myös vahvistuu. Savon kielen seura halu-
aa olla mukana näissä ponnisteluissa koko 
sielullaan mukana yhdessä maakunnallis-
ten liittojen ja muiden alueellista kulttuu-
rityötä tekevien järjestöjen ja yhdistysten 
kanssa.

Toiminnallisesti vuosi 2018 alkaa Kale-
valanpäivänä 28. 2. 2018, jolloin savolai- 
suutta ja sen myötä savonkielistä Kaleva-
laa tuodaan esille Kuopion kirjastolla yh-
teistyössä Kuopion kaupungin kanssa.

Seuran vuosikokous ja siihen olennai-
sesti liittyvä Savon murremestaruuskilpai-
lu pidetään Kuopion kaupungin kirjaston 
kokoussalissa lauantaina maaliskuun 17. 
päivänä. Kilpailuun pyritään saamaan 
mahdollisimman paljon eri ikäisiä kuin 
myös eri sukupuolta edustavia murteenpu-
hujia koko Savon alueelta.

Suuren savolaisen murrerunoilijan 
Kalle Väänäsen syntymästä Siilinjärven 
Pöljällä tulee kuluneeksi 130 vuotta maa-
liskuun 22. päivänä 2018. Hänen muistok-

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Savolainen henki vahvaksi
seen valmistellaan yhteinen tilaisuus Pöl-
jän kyläyhdistyksen kanssa.

Perinteinen murretori järjestetään Kuo-
pion kauppatorilla torstaista lauantaihin 
heinäkuun 5.-7. päivinä. Murteella puhu-
misen lomassa tuodaan esille myös sa-
volaista kansanmusiikkia. Hyväksi osoit-
tautunutta yhteistyötä karjalaisten kanssa 
jatketaan. Lavalle yritetään saada Kuopi-
ossa toimivien muiden maakunnallisten 
yhdistysten välityksellä mahdollisimman 
monen murteen puhujia. 

Savon kielen kirkkopyhä
Syksyllä 2017 järjestetty ensimmäinen 

savonkielinen kirkkopyhä Ylä-Savossa 
Iisalmessa osoittautui tarpeelliseksi, joten 
sitä on syytä jatkaa – tällä kertaa Sisä-Sa-
vossa Suonenjoella.

Antoisaksi osoittautunutta yhteistyötä 
Salmi-seuran kanssa jatketaan. Salmilaiset 
ovat syöttäneet savolaisille sen verran pal-
jon karjalanpiirakoita, että seuran on nyt 
paikallaan tarjota rajakarjalaisille savo-
laista rantakalaa loppukesästä tai alkusyk-
systä. Myös tarinailtoja on mukava jatkaa.

Seura on mukana aktiivisesti Pohjois-
Savon kotiseutuyhdistysten liiton toimin-
nassa ja pyrkii sitä kautta tuomaan kielel-
listä savolaista perinnetietoutta kouluihin 
ennen muuta internetin välityksellä.

Seuran Aakusti-lehteä toimitetaan vuo-
den aikana neljä numeroa. Lehdellä on iso 
merkitys savolaisen kulttuurin esilletuoja-
na ja tallentajana. 

Ajankohtaista tietoa seuran toimin-
nasta ja tavoitteista koetetaan saada julki 
paikallisten tiedotusvälineitten, lehtien ja 
radiokanavien, välityksellä. Seuran omat 
verkkosivut pidetään ajan tasalla ja kiin-
nostavina. 

                                                    Hallitus

Vuoskokkoos ja Savon  
murremestaruuskilipaelu

Ensin yritettään pittee 
 Savon Kielen Seura ry:n  

vuoskokkoos nuin  
kymmenen tietämissä (klo 
10.00) ja siinähän pitäs kä-
sitella siäntöen miäreemat 

asiat.  Sen jäläkeen, puolilta 
päevin piästään otattelem-
maan sananherruuvesta

Näellä evväellä: 
Savon murremestaruuskilipaelu on avvoin kaekille, jotka tuntoovat ossoovansa huastoo 

savvoo oekeennii hyvin assuinpaekasta riippumatta. Suap asua vaekka miten kaakana muali-
man navalta, kuhan vuan jokkaenen kuulija tunnistaa kilipaelijan selevittävän asijoosa sele-
vällä savon kielellä.

Kilipaelu käävään kahessa osassa. Ensmäeseks jokkaeselle mukkaan lähtevälle annetaan 
kolomen (3) minuutin omaehtonen puhheenvuoro, jossa suap hölöpöttää miten parraeten tae-
taa itelleen mielusasta aeheesta. Toesessa osassa kilipaelija asettuu sitten tuomareitten etteen 
vastoomaan parraan taetosa mukkaan heijän esittämmiin kysymyksiin. Siinä seleviää, miten 
mestariks mielivillä on hoksottimet ja suuvärkki kohallaan. Kuten hyvin tiijetään, tuppisuulla 
ee oo elämä heleppoo Savommuassa.

Tuomaristoon Savon kielen seura nimennynnä varapuhheenjohtajasa Tuula Ollilan, näätte-
lijä Auli Poutiaisen ja Savon vuoden 2017 murremestarin Saara Koskisen. Kilipaelua juohat-
telloo alakuun ja etteenpäen seuran puhheenjohtaja Seppo Kononen.

Tervetulloo vuan niin kaekki kilipaelijat ku suurj yllesöhhii kuuntelemaan, kuka on Savon 
vuojen 2018 murremestarj. Aekahan olj laavantae 17.3. 2018 klo 12.00 ja paekka Kuopijon 
kaapunninkirjaston kokkooshuone.

Mukava oes ilimottautua tuomariston puhheenjohtajalle Tuula Ollilalle jo vähä etukätteen, 
mutta paekan piälläkii se vielä onnistuu puolj tuntia ennen H-hetkee. Ollilan puhelin on 044 
549 9230 ja sähköposti pirjotuula.ollila.gmail.com. Sen verran on rajjaesia pantu, että kolo-
mee kertoo enempää ee kukkaan sua kilipaeluun osallistua.

Savon murremestari 2018 -tittelin lisäks voettaja suap kommeen tiploomin ja evustusoe-
keuden huastaviin valtakunnallisiin murrekilipaeluihin. Mänestys on ollut ylleesä hyvä. 
Kaekkija osallistujia muistetaan jollaen laella.

Että mukkaan vuan! Elekee pelätä, puhumalla ne asijat yleesä seleviävät!
Savon kielen seura

Haluatko huastella ihtesj Savon uuveks murremestariksi?
Siihen sinulle avvautuu erinomainen tillaisuus ja mahollisuus laavantaina  

mualiskuun 17. päevänä Kuopijon kaapunninkirjaston alakerran kokkooshuoneessa. 



SUTKAUS

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

Huolestunut äiti nuorelle Sari-tyttärelleen, joka oli lähdössä lava-
tansseihin:
-Minä panen tästä tuon pikku tiuvun sinun kaalaas, että ei tulis 
vahinkoo kello kaalassa.

E.H. (Iisalmi)


