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Kirjallisuuden Savonia-palkinnon pe-
rustajaäideillä ja -isillä oli jalot tar-

koitusperät. Haluttiin yhtäältä innostaa 
yhä useammat savolaiset kirjoittamaan ja 
toisaalta nostaa myös savolaisen kauno-
kirjallisuuden tasoa ja sen myötä myös ar-
vostusta. Tavoitteissa on myös onnistuttu. 
Monetkin Savonia-voittajat ovat saaneet 
myöhemmin myös kirjallisuuden Finlan-
dia-palkinnon ja vakiinnuttaneet asemansa 
kotimaisen kaunokirjallisuuden ykkösket-
jussa. Kari Hotakainen, Sirpa Kähkönen, 
Asko Sahlberg, Pirjo Hassinen, Markku 
Pääskynen, siinä muutama esimerkki tä-
män päivän tilanteesta.

Savonia-palkintoon oikeutettujen teos-
ten määrä on selkeästi kasvanut ja vakiin-
tunut vuosittain puolen sadan paremmalle 
puolelle. Ennätys nähtäneen tänä vuonna, 
kun raadin listalle on kertynyt jo yli 70 
teosta. Tieto herättää iloa täällä Savossa,  
mutta mikä on muun Suomen suhtautumi- 
nen savolaisen kirjallisuuden renessanssiin? 

Virallisen vastauksen voi lukea valtiol-
lisen Taiteen edistämiskeskuksen Taiken 
tuoreesta apurahapäätöksestä Eripituisia 
työskentelyapurahoja myönnettiin 42 
kirjailijalle, joista yhden postiosoite on 
Savossa. Tämä onnellinen oli mikkeli-
läinen Mari Mörö, jolle valtion taide-
hallinto soi yhden vuoden työrauhan. 
Toki tuolta reilun neljänkymmenen 
sanantaitajan listalta löytyy muutama 
muu sanantaitaja, joka syntyperänsä tai 
teostensa aiheitten vuoksi on oikeutettu 
Savonia-palkintoon, mutta henkikirjat 
heillä on kuitenkin pääosin Helsingissä ja 
jonkun jopa maan rajojen ulkopuolella.

Miksi näin? Onko niin, että elämä 
Savossa ja muissa maakunnissa on niin 
ahdistavaa ja virikkeetöntä, että kirjaili-
jaksi aikovat kuolevat pystyyn vai onko 
niin, että tullakseen valtiovallan hyväk-
symäksi kirjailijaksi on jätettävä kotinsa 

Paikalla on väliä

ja siirryttävä joukon jatkoksi Mannerhei-
mintien varteen? Tätä olen usein mietti-
nyt ja pahoin pelkään, että jälkimmäinen 
vaihtoehto on se todennäköisempi.              

                      ¤ ¤ ¤
Suomen aineellista ja henkistä elä-

mää – puhumattakaan hallinnosta – on 
keskitetty määrätietoisesti 1960-luvulta 
lähtien pääkaupunkiseudulle. Välillä on 
ollut jokunen suvantovuosi, mutta parin 
viime vuosikymmenen aikana tahti on taas 
kaiken aikaa kiihtynyt. Savon ja muun 
itäisen Suomen hyväksi ovat hallitukset 
olleet tilaavinaan jos minkälaisia ohjelmia, 
mutta ohjelmiksi ne ovat jääneet. Alue-
poliittiset puheet ovat olleet käytännössä 
vain savuverho, jonka suojassa julkinen 
valta on siirtänyt tuhansia ja taas tuhansia 
työntekijöitään maaseudulta ja pikkukau-
pungeista muutamaan keskuskaupunkiin.

Hengen ei pitäisi olla paikasta kiinni. 
Kuitenkin juuri taidehallinnossa valtion 
keskittämispyrkimykset näyttäytyvät 
räikeimmillään. Taiken syyskuisessa 
rahanjaossa muistettiin kaikkiaan 304 eri 
taidealojen harjoittajaa, joista Pohjois-
Savosta oli kolme ja Etelä-Savosta 
yksi – jo mainittu kirjailija Mörö.

Pohjoissavolaisten osuus koko Suomen 
väestöstä on noin viisi prosenttia, mutta 
kolme 300:sta on yksi prosentti. Näin 
laskien huutava vääryys on vähintään 
viisinkertainen. Suurilta taiteenaloilta 
kuten musiikista, näyttämötaiteesta tai 
kuvataiteista ei Taike löytänyt yhtään 
avustuksensa arvoista ammattilaista.

Taiteilija-apurahojen tämänkertai-
nen jako ei ole ei ole häpeä Kuopiolle, 
Mikkelille, Savonlinnalle, Varkaudelle, 
Iisalmelle tai Pieksämäelle, vaan hä-
peä valtiovallalle, joka jakaa ihmisiä 
tylysti kasteihin asuinpaikan mukaan.

Seppo Kononen

Kansikuvamiehenä esiintyy eteläpohjalaiseen kansallispuku-
un sonnustautuneena Antti Seppälä. Hän toi maakuntansa 
murretervehdyksen Kuopion murretorille eloisasti niin ettei 
Nilsiän pussihousumiehillekään (taustalla) jäänyt epäselväk-
si mitä heimoa hän edusti.  Kuva: Teuvo Laakkonen. 17.9.2018
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Savon Kielen Seuran Murretori tarjosi 
jälleen varsinaisen murteiden ja kiel-

ten kirjon.  Kolmena päivänä, 5-7 päivä 
heinäkuuta toriyleisö saikin nauttia varsi-
naista ”murrekoktailia”.

Torstai omistettiin kokonaan, piäkie-
lelle, Savon murteelle. Kuopion kaupun-
gin tervehdyksen tuonut Pekka Niiranen 
pohti murteiden käyttöä kouluissa. Pekka 
Niiranen totesi, että eipä sitä opetusohjel-
missa ole. Virallisesti ei murteita vaalita. 
Se jää oppilaiden välisen seurustelun va-
raan. Kasvun- ja oppimisenlautakunnan 
puheenjohtajana Pekka voisi tässä asiassa 
patistella kouluja.

Murremestareista Savvoo ”viäntivät” 
Paco Nucci, Teemu Oinonen ja Keijo 
Karhunen.

   Murretorilla 
huasteltiin, 
puhuttiin ja 

pagistiin 
Paco Nuccilta murre onnistuu parhaiten 

piällään seisomalla, Puijon tornina. Niin 
nytkin. Isänsä jälkiä murteen taitajana jat-
kava  10-vuotias Alma Nucci on taitava 
runojen rustaaja. Uusimmat runot Alma 
esitti murretorilla.

Hallitseva murremestari Keijo Karhu-
nen puolestaan nauratti yleisöä pakinal-
laan valokynän ostosreissusta.

Puheenjohtaja Seppo Kononen juonteli 
juohevasti  ja Kuopion Pelimannit vastasi-
vat musiikista.

Eteläpohjalainen piristi ja  
turkulainen nasakoitti

Perjantaina oli vuorossa edustava otos 
Savon lisäksi muistakin murteista. Poh-

janmaan  kansallispuvussa Antti Seppälä 
oli koko olemukseltaan niin eteläpohojo-
laanen, ettei tarvinnut kysellä, mistä päin 
vieras on. Sen kertoi jo miehen ryhti. Antti 
Seppälä tarjosi oivan näytteen eteläpoh-
janmaan murteesta ja lisäksi vielä lauloi 
komiasti.

Jukka Suominen puolestaan tarinoi 
turkulaisittain. Lyhyt ja iskevä voisi olla  
määritelmä Lounais-Suomessa puhut-
tavista murteista. Vastakohta meijän le-
vveelle savolle. Mukavalle se kuulosti. 
Kun vielä Nilsiän pussihousukerhon or-
kesteri musisoi savoalesittain. Oli päivä  
hyvä otos Suomen kielen murteiden rik-
kaudesta. 

Karjalaa ja Viroa
Lauantaina, suovattuna pagistih da pa-

jatettih karjalakse. Teemana oli Karjalan 
kieli ja  nyt mukana myös Viroa. Ohjel-
maa juohattelivat Kirilän Johoran bunuk-
ku, (Anneli Lujanen) ja Konoin Stepan,  
(Seppo Kononen).

 Murretoria seurasi parhaina päivinä liki 
tuhat murteiden ystävää.

Puijon tornina käsillä seisoo Paco 
Nucci, avustajana tytär Alma Nucci.

Teemu Oinonen 
antoi oman savon 
murre näytteensä 
ja  Kirsi Jonninen 
piti karjalankieli-
sen jumppahetken.

Länsisuomalaisia 
murteita edustanut 
Jukka Suominen paki-
noi turkulaisittain.

Uusin murremestari Keijo Karhunen 
nauratti yleisöä Trumppi-runollaan ja 
Valokynä tarinallaan.

Aleksi Ruuskanen kertoi innostuneensa 
karjalan kielelle käännetyistä Muumikir-
joista. Haastattelijana Anneli Lujanen.
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Kai pajatukset, laulut, oli karjalakse. 
Jyrki Ojapelto lauloi Karjalaisen äidin 
kehtolaulun ja Alapitkälpäi tullehet kaksi 
musikkua ja kaksi akkastu pajattivat Bu-
nukan laulun, Laskettakkua brihat hebou, 
Karjalan kumbusil ja Saku slöpöi Han-
nu Turusen karjalakse kääntämän Saku 
Sammakon. Turusen lisäksi kvartetissa 
olivat Kauko Salonen, Sari Tenhunen ja 
Marielse Pelkonen.  

Aleksi Ruuskanen opasti yleisölle mitä 
ovat perheenjäsenten ja sukulaisten nimet 
karjalakse. Esimerkiksi; äiti on muamo ja 
isä on tuatto.

Kielivaikeuksista hyvän näytteen 
antoivat Elina ja Jyrki Ojapelto. 
Esittämällä mitä siitä syntyy kun karja-
lainen mies yrittää kosia virolaista naista. 
Sanat  kun voivat merkitä eri asioita. Lop-
putulos oli onnellinen.

Saarenmaan valssi laulettiin viroksi Vi-
ron itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunni-
aksi. Lopuksi vielä Seppo Kononen kyseli 
Elina Ojapellolta  miten juhlavuotta viete-

tään mm. setukaisten  alueella. 
Paljon ja monenlaista tarjosi jälleen 

kerran Savon Kielen Seuran murretori. 
Lyhyesti sen tiivisti eräs yleisökommentti.

-Tämä on ehdottomasti paras paikka 
tehdä murteita tunnetuksi.  Isot kiitokset 
kaikille.

Teksti: Anneli Lujanen
                       Kuvat: Teuvo Laakkonen

Murteet ovat osa elämää, ainakin 
jos on syntyperäinen savolainen. 

Kuopio taas haluaa mielellään olla Sa-
von ja koko mualiman napa, mutta mil-
lä tolalla on murteiden ja erityisesti sa-
von murteen opetus tässä kaupungissa? 
Asia kiinnostaa minua myös siksi, että 
toimin puheenjohtajana Kuopion kas-
vun ja oppimisen lautakunnassa, joka 
tässä kaupungissa vastaa kouluasioista. 
Tein tätä tilaisuutta varten internethakuja 
ja kyselin asiaa myös Kuopion kouluvi-
rastosta, mutta täytyy sanoa, että asiaan 
on ihmeen vaikeaa saada tolkullista vas-
tausta.

Peruskoulun opetusta ohjaavat opetus-
hallituksen määräykset ja ohjeet ja ennen 
kaikkea uudet Perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteet. Löysin näistä  
perusteista maininnan, jonka mukaan 6. 
luokan keväällä voi todistukseen saada ar-
vosanaksi äidinkielestä kahdeksan, jos op-
pilas muun ohessa osaa antaa esiimerkkejä 
ympäristönsä kielistä ja murteista.

Ylempien luokkien opetussuunnitel-
massa sanaa murre ei sen sijaan edes 
mainita. Yläluokilla suomen kielen ja 
kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on 
muun muassa ohjata oppilas tutustumaan 
Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen mo-
nimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan 
ja piirteisiin ja auttaa oppilasta pohtimaan 
äidinkielen merkitystä sekä tiedostumaan 
omasta kielellisestä ja kulttuurisesta iden-
titeetistään sekä innostaa oppilasta aktii-
viseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja 
tekijäksi.

No huh huh. Tämä kaikki kuulostaa to-
della hienolta, ja voi vain toivoa, että tämä 
tarkoittaa sitä, että koulussa puhutaan 
myös murteista.

Kouluvirasto laittoi pyynnöstäni myös 

kyselyn koulujen rehtoreille, kun halusin 
tietää, miten murteita oikeasti kouluissa 
opetetaan. Vastaus tuli kolmelta koulul-
ta, mihin lienee vaikuttanut myös alkanut 
koulujen kesäloma.

Vastauksista kävi ilmi, että kaikesta 
liirumlaarumista huolimatta murteita kä-
sitellään oppikirjoissa varsin suppeasti. 
Niinpä esimerkiksi 9. luokan äidinkielen 
oppikirjassa on murteista pääsääntöisesti 
koko aiheesta yksi ainoa kappale.

Opettajilla suuri vastuu
Vastuu murteiden opettamisesta jää 

näin pitkälti opettajalle. Tämä käy hy-
vin ilmi myös Juankoskelta saamas-
tani viestistä: toiset opettajat opetta-
vat enemmän murteista kuin toiset. 
Juankoskella asiaan on kuitenkin yritetty 
vaikuttaa koko koulun tasolla. Siellä oli 
toissa vuonna erityinen karjalaisuuteen 
keskittynyt kotiseutu-teemapäivä. Oppi-
laille oli silloin tarjolla muun muassa mur-

Opetussuunnitelmat 
eivät tunne murretta

Jyrki Ojapelto kosii karjalaksi ja Elina 
Ojapelto vastaa Viroksi.

Musikat da akkaset Alapit-
kältä pajattivat karjalakse.

Savoksi musisoi 
Nilsiän Pussi-
housukerho ja 
kansanmusiikis-
ta Kuopion 
Pelimannit. 
Oikealla murre-
torin torjmestar 
Seppo Kononen 
viuluineen.

Pekka Niiranen pahoitteli kun 
opetussuunnitelmat eivät tunne 
murteita.
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retyöpaja, jota oli pidetty mukavana.
Rehtorin minulle laittama viesti on kui-

tenkin vakava: ”Savolaisuuskin häviää 
pian kansainvälisen some-kielen taakse!”

Nilsiässä ollaan tuntumalla
Myös Kuopion ruutukaava-alueella 

toimivassa Kalevalan koulussa on asian 
suhteen yritystä: siellä savon murretta py-
ritään tuomaan esille niin koulun arjessa 
kuin juhlissakin, näytelmissä ja lauluissa.

Sokerina pohjalla taitaa kuitenkin olla 
Nilsiän yhtenäiskoulun yläkoulu.

Siellä asioita opiskellaan paitsi oppikir-
jan myös internetissä olevien murremate-
riaalien ja -näytteiden sekä videomateri-
aalien avulla. Opetuksessa hyödynnetään 
myös perinteistä murrekirjallisuutta, mur-
resarjakuvia, murrerunoutta, murteellista 
laululyriikkaa sekä murrepelejä tai -teste-
jä. Asiaa on tuotu esille myös oppilaiden 
käsikirjoittamissa näytelmissä, joissa roo-
lihahmot ovat puhuneet murretta.

Savon murretta on niin ikään hyö-
dynnetty kirjailijavierailuilla, eli lähinnä 
oman kylän pojan Antti Heikkisen kaut-
ta. Pisteenä iin päällä on ollut äidinkielen 
ja kirjallisuuden 9. luokan päättötyö, jo-
hon on usein kuulunut haastattelutehtävä, 
jossa oppilas haastattelee esimerkiksi iso-
vanhempiaan ja taltioi haastattelun puhe-
kielellä tai ihan selvällä savon murteella 
myöhemmin litteroitavaksi.

Mutta ei niin paljon pahaa ettei jotain 
hyvääkin. Kuopiossa on tänä vuonna ku-
vattu uutta Juice-elokuvaa. Elokuvaan et-
sittiin nuorta Juicea esittävää lasta, jolloin 
kriteerinä oli se, että haussa oli luontevasti 
savon murretta puhuva lapsi.

Ehkä meillä on sittenkin vielä tulevai-
suutta.

Pekka Niiiranen

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen 
lautakunnan puheenjohtaja Pekka Niiranen 
otti kantaa savon murteen opetuksen tilaan ke-
sän 2018 murretorin avajaisissa 5.7. 2018.

Sanotaanhan että meetä supisuomalae-
sia on ”joka junnaa ja loput jiäp vielä 

asemalle,” - mutta savolaesista puhheen 
ollen tohtii joku juna jiähä vajjooks jos 
ee sua muita heemoja täätöks.  Onhaan se 
toeseksee selevee sekkii, että kun nuita ju-
navuoroja on sikseennii harvakseltaa, nii 
aena siellä joku Savon heemon yksilö on 
jookossa, ja mikäs sen somempoo on ku 
pittee vua lippua korkeella Savon puoles-
ta.

Kun nuita heemoja er paekkakuntinee 
oovat aekonaa rustanneet, nii tuskimpa 
neon tarvinna ”tirektiiviltä” neovoo kysyä, 
– ee varmaa.   Tuosta savolaesväestöstä 
jos ruppees henkilökuvvaaksia värkkee-
mää, tulloo ensmäesenä mielee semmo-
nen pyylevä, isorintane, kookas, esliina 
eessä olova emäntä immeene, joka hellan 
”rolliraavasta” pitelöö vasemmuksellaa ja 
oekeella käellä tehostaa puhettaa nuapurin 
emännälle, joka oelj pistännää tuomaa lae-
noomasa taekinahierintä poekkee. 

Samalla sae kuulla sen kuulopuhheen 
siitä kulukumies Antista, jonka olivat 
nähneet hämärissä jonkun naesimmeisen 
kansa kulukovan, ja kun Antilta oelj jos-
sae vaeheessa jiännä paejahelema hoosun-
piälle josta toeset huomaattivat, oelj hiän 
vastanna jotta, ”niin ku minä tuota ranatin 
arpee tuolle Anna Reetalle näätin” – on-
haanse jonniilaene puolustuspuhe tuokii.

Mutta nii oelj kiihkeetä se emäntii ti-
lanne selevitys, että eevät huomanneet 
isännän tuppaantulloo ennen ku hiän liok-
sesta ottamallaa hehkuvalla hiilellä rupes 
piippuaan sytyttämmää, –”äts perhana ku 
polttaa,” kopisti hiilen lioksee ja sylykäes 
perrää.

- Kato tuota ruojoo, polttaa se näppisä 
tuon piippunysäsä kansa, emäntä äsähti.

Silloen nuapurin emäntäkkii tek poes-
lähtöö, sano syyks että on porsaan ruokin-
ta aeka, - porsaa ruokinta, -vielä mitä, ee 

vuan tohtinna jiähä kuulemaa jatkoo.
 –Ja laske se kissa pihalle kun naakuu,  

emäntä tuohtu ja aiko jatkoo, mutta huo-
maes isännän aekeet, hiän niät pisti piip-
pusa hyllyn laejalle, ja rupes pööväntaas 
penkille kylellee, nenä seenään päen. – 
Sillon on turha kysellä tae virkkoo mittää, 
ee tule kuuloon olenkaa.   

 Näen paraen puuskat pirtissä, – hiillos 
hiipu, kaekki hiljen, emännännii äskeene 
uhma katoes, ja nii heännii köllähti tuvan 
peränurkassa olovalle sängylle pitkäksee 
tilikkutyyny piä alusena.

Tasanen, rentoen huulten pärinä kuulu 
tuvassa, jonka katkaes muutaman kerran 
isänältä karkuun piässy tääven mahan 
merkkiiäen.  Hollin verran muattuaan mo-
lemmat heräes kissan naakumisseen kun 
se pyrki sisälle, ja siitä yhteeselo jatkuu 
entisee liimallii, eekä tarvinna keltää neo-
voja kysellä.          

    Yks, Lyytinen

 Voe meetä savolaesia, -pakinoo
Vuosi sitten Savon kielen seura 

kutsui väkeä erityiseen savolaiseen 
iltahartauteen Iisalmen historialli-
seen Kustaa Aadolfin kirkkoon, jonka 
saarnastuolista esimerkiksi kirjailija 
Juhani Ahon isä ”Ukko-Ruuhveltti” 
ja kansanedustaja-kirkkoherra Heikki 
Riihijärvi ovat julistaneet elinaikanaan 
totuuden sanaa selevällä savolla kuu-
lijoilleen.

Nyt sunnuntaina 23. 9. jatketaan sit-
ten savolaisella jumalanpalveluksella 
Suonenjoen kirkossa klo10.00 alka-
en. Saarnan pitää kirkkoherra Petteri 
Hämäläinen. Jokaisen suuhun sopivat 
savolaiset virret on sanoittanut tuttui-
hin virsisäveliin kuopiolainen murre-
mestari Irja Turunen.

Kirkosta siirrytään hautausmaan 
kautta seurakuntatalolle kahvittele-
maan ja jatkamaan puheita. Hautaus-
maalla lepäävät esimerkiksi Suonenjo-
en kuulut hengenmiehet Kai Laitinen 
ja Antti Halonen, joiden elämästä 
kertoo seuran suonenjokelainen jä-
sen Helka Ylönen. Seurakuntatalolla 
viihdyttävät väkeä puheitten lomassa 
laulaja Kirsi Roitto ja hanuristi Aimo 
Konttinen.

Alustavasti on puhuttu, että vuonna 
2019 savolainen jumalanpalvelus tai 
messu pidettäisiin Ukko-Paavo Ruot-
salaisen kotimaisemissa Nilsiässä.

Savolainen kirkko-
pyhä Suonenjoella

 Lokakuun päivä
 Lokakuun päivä
 on eheä ja enteilevä.
 Kyyhkyset ovat lähteneet,
 pelto on antanut antinsa.
 Ajattelen, millainen
 olisi oikeudenmukainen
 maailma, jossa leipävilja
 ohjautuisi jokaisen pöydälle? 

Tämä päivä on rauhan kaipausta,
 vaikka ihmisillä olisi
 monia rooleja; oikeita
 tai vääriä opetuksia.
 On yhäti ihmeellistä, kuinka
 uutisjauhoista kehkeytyy
 pyöreä leipä jonka tuoksussa
 avartuu valoisampi maailma.

Aune RäsänenNilsiäläistä kirkkomaisema kutsuu.
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Nuutuneet  
sanat

Shakespearen Hamletissa Polonius ky-
syy, mitä prinssi lukee, johon Hamlet vas-
taa: ”Sanoja, sanoja, sanoja.” 

Olisi tietysti toivottavaa ja tarpeellista, 
että lukiessa sanoja, ymmärtäisi myös, 
mitä sanat tarkoittavat. Näin ei kuitenkaan 
aina tapahdu. Omaa äidinkielistäkin teks-
tiä lukiessa tulee tuon tuosta eteen sanoja, 
joita ei ymmärrä tai harhautuu käsittä-
mään ne väärin. Esimerkiksi Pentti Haan-
pään kirjoista — joista tämän jutun näyt-
teet ovat peräisin — voi poimia melkoisen 
määrän sanoja, joiden merkitys jää lukijal-
le, ainakin nuorelle, hämäräksi tai joita ei 
ymmärrä ollenkaan. (Eipä nuori väki, jos 
vanhemmatkaan, taida enää Haanpäätä lu-
keakaan.)

Loppujen lopuksi Taneli sai kuitenkin 
kantaa kookkaan tammisen viina-aamin 
rekeen. Hän lähti ajamaan sadan virstan 
päähän kaupunkiin. Mui den talon tuomis-
ten joukossa hänellä oli lupa tuoda aamil-
linen iloa omiin häihinsä.

Pitkä on ollut Tanelilla matka ja paljon 
viinaa läträttäväksi, kun lukee sanojen se-
litykset:

- aami  vanha vetomitta, n. 157 litraa; 
virsta  vanha pituusmitta, 1069 m., ns. 
Suomen virsta.

Aami ja virsta edustavat sitä sanajouk-
koa, joihin kuuluvat nuutuneet sanat. Kun 
ei ole enää käytössä vanhoja esineitä ja 
asioita, niin eipä ole myöskään tarvetta 
käyttää niiden nimiä, vanhoja sanoja. Ne 
hiljalleen hiipuvat käytöstä, nuutuvat kuin 
kastelemattomat kukkaset elleivät peräti 
kuole. Tähän joukkoon kuuluu myös pe-
nikuorma eli peninkulma ja monet muut 
vanhat mitat.

Niinpä Rämeen Mari, iltakylmäisen eh-
dittyä, jo hiihtää hohkaisi kotia kohti noita 
kolmea neljää penikuormaa. 

Talonpoikasta sanastoa
Entisaikojen maalaiselämästä on paljon 

sanoja, joita kaikkia nykyajan kaupun-
kilaistunut eli urbaani ihminen, eritoten 
lapsi ja nuori, ei tunne tai ei tiedä niiden 
merkitystä. Sellaisia ovat varmaan myös 
seuraavan luettelon sanat. 

- ahos  riihen orsille kuivumaan ahde-
tut viljalyhteet.

Kellertäviä kuhilaita nousee taajat 
rivit, riihien ovista höyrähtelee sauhu. 
Niissä on ensimmäiset ahokset.

- haasia  heinän, viljan yms. kuivatuk-
seen käytetty riukuteline.

Sitten hän kertoo, kuinka se on tehnyt 
raportin jonkun sotamiehen epäsotilaal-
lisesta käyttäytymisestä: piirtänyt oman 
kuvansa ja sotamiehen kuvan jalat hajal-
laan kuin haasian pönkät.

- hankmo yleisesti käytetty lapioäes-
malli, hankmoäes.

Mutta miksi sitten julistaa suu torvel-
la, kuinka mies teki maata tunnetuksi, 
kun kuitenkin käypi ilmi, ettei mies saa 
äkeen puutteessa maata muokkaan.

- hinkki  kannu, sangallinen kantoas-
tia.

Isännän jalkojen juuressa oli puinen 
hinkki, jossa oli sahtia matkaevääksi.

- hollitupa (kestikievarin tupa, jossa 
hollissa [kyyditysvuorossa] olevat kyy-
timiehet majailivat.

Samoin siellä tulevassakin hollituvas-
sa tuli ehkä polttoaineen tarve piisiin.

- huhta  kaski.
Mutta riista hupeni, ja silloinpa on 

kaadettu huhta mäenrinteeseen.
- hurstipaita  rohdinpaita; paita, jossa 

on rohtiminen alaosa.
Maskeli vain hömäili hurstipaidas-

saan, sääret paljaina, lotisevat tuohi-
virsut jaloissa; pakkasilla kun oli pis-
täydyttävä pihassa kuotaisi kelsiturkin 
hartioilleen.

- jutko  jukko, veto- tai kiinnitysköysi.

Polttopuut se sentään hakkasi ja vetikin 
jutkokelkallaan, vetipä heinäntörytkin leh-
mälle, akan kesän aikana keräämät, veti 
vaikka olisi ollut minkälainen umpi.

- karttuunimekko  ohuesta, kuviollises-
ta, kaksiniitisestä puu villakankaasta val-
mistettu mekko.

Ollappa silloin viileässä iltailmassa 
yllä korean kirjava karttuunimekko, kun 
pelimanni puhalsi pillistä kumman, hyt-
kyttävän lurituksen ja kuiva mäki kumisi 
tanssista.

- keisikärryt  kiesit, kääsit, ajelurattaat.
Ruumis oli köytetty istualleen keisikär-

ryjen istuinta vasten.  Siinä hän kökötti 
parta pörröttäen ja likainen lätsä toisella 
korvallisella.

- kolorauta  kolomarauta, kuorimarauta.
Esa Herneisen kasvot olivat sapenkar-

vaiset ja hänen kolorautansa putosi ras-
kaasti pinon päähän.

- kurnamo  suolampi. 
Suon syrjäisimmissä ja iätivievissä so-

pukoissa, missä mustien kurnamoitten sil-
mäkkeistä vaani vesipirun tyly, pilkallinen 
silmä — siellä oli se [kurki] ilmestynyt 
taistelujen maailmaan.

- liiste  puunsäleistä valmistettu reen ir-
topohja.

Reet natisevat ja hevosten hengitys 
höyrähtelee usvapilvinä, miehet nököttä-
vät liisteillä kelsiturkeissaan ja katoavat 
kuunpaisteista tietä yöhiljaisiin metsiin.

- marhaminta  päitsiin kiinnitettävä he-
vosen kiinnitys- t. talutushihna.

Hän menee talliin, ottaa marhaminnan 
ja ripustaa itsensä orteen. Siinä hän ko-
risee, jalkaterä viputtaa lattiaan, tärisee 
ikään kuin tahtia polkien. Silloin tulee ren-
ki ja sivaltaa marhaminnan poikki.

- nukluvainen  takiaisesta, nokkosesta 
tms.

Järven rannalla oli rakennus, jonka 
ympärillä nukluvaiset ja kaikenlaiset rik-
karuohot kasvoivat merkillisen rehevästi, 
yrittelipä niiden seassa jokin kitulias, hoi-
tamaton kukka tai marjapensaskin kasvaa 

ja kantaa hedelmää.
- palju  soikko.
Hän tarttui keppiin ja hämmentää ko-

luutti paljua kuten emän nät maalaispir-
teissä juurisaavia.

- pankko  tukkireen poikittaispalkki.
Höröläinen istui reen pankolla turkin 

kaulus pystyssä ja ajoi metsään. Hän ajoi 
sinne ensimmäistä kertaa.

- petkele (petkel, puiden kuorimiseen 
käytetty varrellinen teräase; tylppä murs-
kausväline, survin.)

Saihan kuitenkin joku heidän jälkeläi-
sistään väljemmän vuoden, valkoista lei-
pää, puuroa, rannun ulostukseen kuten 
sitten sanottiin, sai kouraansa sahan ja 
petkeleen, ruoski juhtaansa saadakseen 
sen vetämään useamman hirren, kulkeutui 
sahoille, tehtaisiin.

- pieksu  yksipohjainen ja koroton nah-
kajalkine, jonka terässä on kauto ja ko-
hoava kiverä nokka ja jonka varsi ulottuu 
puolisääreen.

Mutta jäätyneeseen kuraan muodostu-
neet jalanjälkien ja pyöränurien rypyläi-
set valinkaavat hellyttivät jalkoja yksipoh-
jaisten pieksujen sujahtelevan nahan läpi.

- pieles  pystypuiden väliin tehty hei-
nän, viljan tms. pitkänomainen säilytys-
kasa.

Ikivanha lato oli luhistunut maahan 
harmaaksi kasaksi, ja isäntä oli sen vie-
reen tehnyt suovan pohjan ja pystyttänyt 
pielen.

- pohdin  puohdin, jyvien puhdistami-
seen roskista käytetty puuastia.

Kun hän nyt vetäisi korvilleen koiran-
nahkareuhkan, oli hän valmis astumaan 
ulos moninkertaisissa töppöskengissään, 
joilla putoili lumeen pohtimen pohjan ko-
koisia jälkiä.

- sahra  kaskiaura, aatra, hankoaura.
Niin, paremmin olisi ehkä elänyt Juma-

lan mielinouteeksi pellolla sahran kurjes-
sa tahi lantatadikon varressa uhkean sini-
sen kevättaivaan alla.

- sintu  kuorittu maito tai piimän hera, 
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harikko, huitu, sinukka.
Pöytä on raivattu puhtaaksi einesuu-

ruksen jätteistä; kaksikorva tuoppi seisoo 
vain sen keskellä talon van hojen tapojen 
jälkeen, tarjoten työtä tekeville virvoituk-
seksi piimänkokkaa tai sinertävää sinnun 
luirunkia; joku ruskeapintainen russakka 
vaeltelee juuri ylös tuopin punertavaksi 
sivuttuja laitoja.

- siukka  sairas, kipeä.
Syinmaan talo on kumma talo.  Sen 

hämärät, likaiset huoneet ovat aina täyn-
nänsä siukkoja: ontuvia, paisumilla vai-
vattuja, vähänäköisiä ja kuuroja, her-
motautisia, halvatuita ja hulluja.  Näitä 
parantuneita tai parantuvia rampoja ja 
vähämielisiä on myöskin talon töissä.

- suova  heinän tms. iso säilytyskeko, 
myös pieleksestä.

Heinäsuovan sisässä asui jäärä. Jos-
kus kesällä sen pässinpäässä oli syntynyt 
samansuuntaisia tuumia kuin kissan sydä-
messä keväällä.

- varpaallinen varvastin, mäystin, suk-
sen hihna, johon jalkineen kärki sovite-
taan.

Polvenkorkuinen poika hiihti. Sukset 
ovat suuret, varpaalliset ylen avarat, sau-
vojen huiput heiluvat korkealla pään ylä-
puolella. Hän lankee epälukuiset kerrat, 
mutta nousee jälleen. 

- varsta  riusa, puinen puintiväline.
Kerma sai kihota omin voimin maidon 

pinnalle, varstan jyske ja rukin hyrinä oli 
koneellisin ääni. Voi, se aika oli kaunis!

Oman lukukappaleensa vaatisi myös 
kaupunkilaiskulttuurin vanha sanasto, 
mutta se jää nyt toiseen kertaan. 

Sana voi olla myös ase:
Sana tuntuu hauraalta aseelta, mutta 

kuitenkin sillä hakataan ihminen pöker-
ryksiin, hallitaan häntä.  

Lassi Koponen

Sanojen selitykset pääosiltaan teoksista Ny-
kysuomen sanakirja ja Suomen kielen perussa-
nakirja.

Savolaene’ 
uamuvoemistelu

Rupejs näättämään siltä, että meikä-
läeseennii’ on takertuna jonniiv ver-

ran tuota kerräelypahetta. Paperija tahtoo 
kassaantuvap pöyvälle ja sitten tulloo se 
tilanne, ettei ennee out tilloo tehät töetä. 
Niimpä ojl minunniip pakko ruvetas sii-
voomaan.

Siinäpä sattukik kouraan kaks arkkija, 
molemmat täänä pienijä oravija. Molem-
pii’ ojl alareonaam pyyhältäätynä päevääs 
16/2 ’98 14:15 ja perrääj jottaet taltijoen-
tinumeroeta.

Tekijästä ei ollunna mittäät tietoo ja nyt 
kysynnii, sattujsko  joku tietämääm mit-
tääj jutu’ alakuperästä. Nimen kus saes, ni’ 
annettajs kunnija sille, jolles se kuuluu.

Piirroksessa jokkaene’ orava ojl vähä 
toesistaam poekkeevassa asennossa ja 
jokkaese’ alla ojl kuvvaeltu ejr ilimentie-
raaksella, minkä taatta orava ojl mihinnii’ 
asentoov viäntäätynä. Selevis, että ojl kys-
seessä uamuvoemisteluohjelma.

Koskemata’ ejr asentoen sanallissee’ 
olemukseem muuten kuj jättämällä poes 
liijan kirjakielisiltä vaekuttanneet sannoel 
loppuännät ja ite’ oravankuvat, tekstit ojl 
seoroovallaeset:

Yläpiän kuntoottamine (sivu 1)
Hartijoehe’ ylös hiijoomine.
Olokapiä’ ylös heivoomine.
...ja alas retkaattamine.
Käpäliin tuaksev viäntämine.
Tassue’ eissuntuajs vatkoomine.
Niskan nakiks jäökistämine.
Aena vua’ ylemmäs urkittamine.
Olokapiä’ ylös veivoomine. (Ei vispoo-
mine.)
Tönköks jämähtämine
...ja veltoks vallaattamine, 
elil laakasemine.

Kokonaar rentoottamine (sivu 2)
Iliman sissäär riipasemine
...ja ulos tuhhaottamine.
Itekseen turjottamine.
Jalakoej jakkaralla leppuuttaminej ja 
itel lattijalla selällään kellottamine.
Selekäpiin seinee vastel lutistamine.

Otan seinääl likistämine.
Pöyvä’ iäressä retkottamine.
Jakkaralla karjottamine.
Nuamallaan nuilottamine.
Kylellään köllöttämine.
Kuolleeks selälleel laakiimine.
Innostus valtajs mielej ja teil läjp koko 

ohjelma. Siinä ihteesäv viännellessä sele-
vis, jotta tässähä’ on sissäär rakennettuna 
paljo’ enemmän ku’ aluks ymmärsin. Ku´ 
ensmäesellä kerralla  luvil läjp tekstin, ru-
pejs tuntumaa, jotta tämä on ohjelma, joka 
soppii nime’ommaan savolaesellej ja siinä 
sivussa meikäläesellek karjalaespoejallen-
nii.

Parasta tarjontoo
Ylleesähän näessä ohjelmissa aletaah 

holohota’ immeistä monilla lisämiärääk-
sillä. ”Tiet tätä kuus kertoo, tuota kaksto-
esta kertoo, leppeev välillä kaks minuttija 
ja toestak koko litanija kolome kertoo” – 
taej jottaem muita miärääksijä.

Vua’ ei tässä ohjelmassa. Mittääm miä-
rä- tae’ aeka-asetuksija ei tuputettu. Hejt 
käsitin, jotta tässä annettiiv vallat itekkul-
lenniip piättee, paljonko millähil liikkeel-
lä ihteesäv vatvoo ja miten kaavan kehtoo. 
Uskottiij jotta immeine’ itet tietää, miten 
kaavan mikähil liiket tuntuu mukavalta 
ja kuntoo kohentavalta ja että jokkaene’ 
ossoo itep piättee, millo’ on aeka alakoop 
pijätellä’ intoosa.

Loppupiätelmäks tujl iso eppäelys 
kaekem muajlimav vysijoterapeottiin kä-
sityksijä kohtaaj joehem mukkaaj jokka-
eselles soppii samat liikkeet ja litanijat. 
Tarviiko sitä nuihe’ ohjeihen tekijöehe’ 
aena ollan niim piälleppäsmärijä? Onko 

tämä muajllinen tomumaja jo niih hölö-
mööntynä, ettei se ennee ossoov vajlita, 
mikä sille’ om parrae’ oma’ olon kohen-
taja. Eikö ennee luotetas siihe, että uamu-
voemistelija taem muute’ ihtesäv vatvooja 
ossoo ja tuntoo ropassaam millom minkä-
hil liikkeev vuatimam miäräj ja ajan, jot-
ta alakaa tuntuvah hyvältä – taem millol 
lakkoo tuntumasta hyvältä ja roppa koittaa 
antoom merkkijä, jotta herkiippäs tohelta-
masta.

Savolaene’ uamuvoemistelu luottaa im-
meise’ ommaam piättely- ja pijättelykyk-
kyyn. Se ei orjuutak kettäät tarpeettomilla 
ja ommoo miettimiskykyvä rajjoovilla taet 
tökkivillä miärääksillä. Sen taatta se onnii’ 
yks parraesta ohjelmista. Siihev voep itek 
keksijäl lissee, jos joku ruumii’osa tuntuu 
jiäneel liijav vähällev viäntelemiselle.

Esko Nieminen

Juttu on kirjainnettu toisheimoisen savon-omais-
ta ääntämystä paremmin tukevaan muotoon. 
Suosittelen ääneen lukemista, jolloin  oudoi-
lta näyttävät käsitteet selkiintyvät. Painotan 
erityisesti j-kirjaimen lisäämisen vaikutusta 
liudennuksen eli muljauksen osoittajana  sanan 
sisäisesti (vajlita vs valita) ja varsinkin sanojen 
viimeisissä tavuissa, joissa j-kirjain on kirjain-
nettu sanaan ennen viimeistä kirjainta (valtajs vs 
valtasj). Heittomerkki korostaa sanojen välissä 
tapahtuvaa ”hyppäystä” erotuksena karjalan 
murteesta (nime’ommaan vs nimeommaa).
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Pussihousut 
Nilsiästä

 

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät kaikki 
ne, jotka hankkivat itselleen pussi-

housu-asusteen, johon kuuluvat pussi-
housut, flanelli-paita, liivit, liivin taskussa 
nauris ketjuineen, takki ja hattu, huumo-
rintaju ja avara sydän. 

Näin määritellään Nilsiän pussihou-
sukerhon perustamis-asiakirjassa kerhon 
pääsyvaatimukset. Asiakirjan laativat Sy-
värin Pentti (Pentti Savolainen), Lintti-
Heikki (Heikki Kainulainen), Pottu-Olli 
(Olavi Laakkonen) ja Kostilais-Lassi 
(Lauri Kostilainen) lokakuussa 1988. 
Yhdistyksen tarkoituksena oli erityisesti 
markkinaperinteen elvyttäminen ja pussi-
housujen vaaliminen. 

Jo ennen kerhon perustamista Lauri 
Kostilainen oli sonnustautunut pussihou-
suihin aina Nilsiän markkinoille isänsä 
Nikolain kanssa ja Nikolain kuoltua pe-
rinnettä jatkettiin ensin neljän miehen ja 
hevosrattaiden voimalla, myöhemmin 
joukko kasvoi niin, että kirjoilla on nyt yli 
kolmekymmentä iloista veljeä ja kaksi si-
sartakin. Kerho pitää yllä myös heimojen 
välistä ystävyyttä ja yhteistyötä. Onhan 
siihen alusta pitäen kuulunut sekä umpi-
savolaisia, että juuriltaan karjalaisia jäse-
niä.

Pussihousujen demokratia on jokseen-
kin moderni ja täydellinen. Kaikki jäsenet 
kuuluvat hallitukseen, mutta yhdistyksen 
piällysmies päättää kaikista asioista yksin. 
Kerran vuodessa pidetään kokous, jossa 
valitaan piällysmies, mikäli entinen haluaa 
luopua virastaan. Hallitustahan ei tarvitse 
valita. Ensimmäisenä piällysmiehenä toi-
mi Lauri Kostilainen ja sen jälkeen useat 
muut kerhon jäsenet. Tällä hetkellä virkaa 
hoitaa Rehu-Reiska, Reino Niiranen. 

Vuosien varrella Nilsiän pussihousuker-
hon toiminta on laajentunut erityisesti mu-
siikin suuntaan. Kerho on ollut laulamassa 
niin Kaustisilla, Murretorilla, Herättäjä-
juhlilla kuin Siili-folkissakin, keikkoja on 
tehty palvelukoteihin ja kirkkoihin, il-
lanviettoihin ja syntymäpäiville. Lista 
olisi melko pitkä, jos sen alusta loppuun 
luettelisi. Säestäjinä on ollut pelimanneja 
ja erityisesti haitarin taitaja Marika Ho-
lopainen, joka on toinen pussihousujen 
naisosastosta.

Säännöissä mainitut huumorintaju ja 
avara sydän ovat säilyneet koko ajan mat-
kassa. Pussihousukerhon konserteissa ja 
kokoontumisissa on lupsakka tunnelma, 
mehevät jutut kerrotaan pilke silmäkul-
massa. Piällysmies-Reiska toteaa, että 
kerholla on jäsenilleen suuri merkitys. On 

Mikä tulee ensimäisenä Kuopiosta 
mieleen, niin vastaus on yksiselit-

teinen – kalakukko.
Mutta tuskin kukaan muistanee kenen 

ansiosta kaupunkimme on tullut tunne-
tuksi? Onhan täällä ollut jos jonkinlaista 
”kuuluisuutta” on ollut Hannesta, Maria 
Jotunia ja Minna Canthia, jotka istuske-
levat patsaina eri puolilla kaupunkiamme.

On vain yhden henkilön patsas, joka 
kuuluisi itseoikeutetusti Kasarminkadun 
ja Tulliportinkadun liepeille, kalakukko-
leipuri Hanna Partasen patsas.

Näin viisuili Esa Pakarinen osuvasti: 
Junnailijam pilli ilimoo jo viilsi, rautaky-
lykikukko kiskoloilla kiisi, lentävä kala-
kukko.

Muistan elävästi ajan, jolloin nuorina 
kopislaisina kävimme Hannan leipomolla 
lihapirakoita ostamassa.

Kun matkustavaiselta kysäistään???
Torstai aamuna valtasi minut nostal-

ginen tunnelma, oli lähdettävä ostamaan 
monen vuoden paaston jälkeen lihapii-
rakoita ja omenahillolla täytettyjä hillo-
munkkeja.

Se reissu kannatti. Vaivuin suorastaan 
nostalgiseen hurmokseen. Leipomo oli 
aivan samassa paikassa ja entisen asunsa 
säilyttäneenä kuin ennen vanhaan, tuoksu-
kin oli entisensä, vain henkilöt olivat nuo-
ria. Leipomo ja myymälä ovat jäänne en-
tisiltä ajoilta toimien edelleenkin entisissä 
tiloissa vain Hanna puuttuu.

Pohdiskeltuani  asioita olen tullut siihen 
loppupäätelmään, että Hanna edusti niin 
ulkomuotonsa ansiosta ja tekojensa takia 
suurinta savolaisuutta.

Siispä Hannalle näköispatsas saatakoon 
kaupunkiimme.

Terveisin: OK

mukava tulla yhteen, vaihtaa kuulumiset 
ja saada aikaan iloa ja hyvää mieltä myös 
muillekin. Onnistumisen iloa voi kokea 
hyvän keikan jälkeen ja matkat ja illan 
istujaiset yhdistävät. Oma merkityksensä 
on myös sillä, että kaveria ei jätetä. Ker-
holaiset ovat mukana toistensa iloissa ja 
suruissa, arjessa ja juhlassa ja apua löytyy 
omasta porukasta, jos joku sitä tarvitsee. 

Nilsiän pussihousut porskuttavat edel-
leen vahvasti eteenpäin. 40-vuotiaan 
seuraava isompi haaste on Isänpäivän 
konsertti Nilsiän kirkossa. Sitä varten on 
harjoiteltu mm. Toivo Kärjen tuntematto-
mampaa hengellistä laulu-aarteistoa. Niitä 
on pussihousuille toimittanut nilsiäläinen 
Kalervo Kärki, Toivo Kärjen poika. Ter-
vetuloa sinne ja kaikkiin muihinkin ”poe-
kain” rientoihin. Voi olla, että palaat kotiin 
sydän lämpimänä.

Raili Pursiainen,
 naisosaston toinen jäsen.

Lassi Kostilainen, perinteenvaalija. 

Pussihousut Kuopion torilla, murretapah-
tumassa 2018.
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Mummollani oli kammarin nurkalla, 
ulkona ison kiven vieressä, iso put-

kikasvi - oikeastaan iso rykelmä varsia. 
Se muistutti ulkonäöltään koiranputkea ja 
se haisi voimakkaasti lääkkeelle. Sillä oli 
keltaiset kukat. Mummo kielsi meitä lapsia 
koskemasta siihen.

Myöhemmin selvisi, että kyseessä oli 
lääkekasvi, jota mummo kutsui ”liiveris-
tikuksi”. Sen virallinen nimi on liperi eli 
lipstikka. Lääketieteen tohtori, dosentti 
Veijo Saano kertoo kiuruvetisen Haapa-
kummun Anna-Marin - kansanparanta-
jan ja selvänäkijän - käyttäneen sen juur-
ta, lehtiä ja siemeniä ”kylmään vatsaan”, 
kihtiin, kurkku- ja lonkkakipuihin, masen-
nukseen, käärmeenpuremiin, syöpäläis-
ten torjuntaan, kehkoputkentulehdukseen, 
kuukautisvaivoihin, ruokahaluttomuuteen 
ja ilmavaivoihin. Saanon mukaan sillä on 
rauhoittavaa vaikutusta.  Tätä luonnonyrt-
tiä oli käytetty yleisesti Keski-Euroopassa 
- näin Saano - kiuruvetinen hänkin.

Kasvikirjassa kerrotaan, että liperiä on 
viljelty sen juuren vuoksi, koska se kiihot-
taa virtsaneritystä ja antaa ruokahalua. Mo-
net tekevät liperistä dippikastiketta.

Nykyään on ilmestynyt pilvin pimein 
erilaisia keittokirjoja. Lehdet pursuvat 
ruokaohjeita. Lipstikkaa pidetään hyvä-
nä mausteena, kaikkien keittojen yrttinä. 
Siinä yhdistyvät lihaliemen maut eli sel-
lerin, palsternakan ja purjon hienot aro-
mit. Pieni kimppu kuivattua liperiä sopii 
keittoon kuin keittoon - näin hehkutetaan 
eräässä keittokirjassa. Jotkut käyttävät sie-
meniä leipien maustamiseen. Tästä tulikin 
mieleen, että mummolla oli tapana nostaa 
lipstikka-nippuja kuivumaan tuvan vintille. 
Eikä niihin saanut koskea.

Mitä mummo sitten teki näillä nipuilla? 
Suuren salaperäisyyden vallitessa mummo 
valmisti niistä hauteita, joita syötti ja juot-
ti sairastuneille sioille ja lehmille. Mum-
mo silppusi liiveristikun varsia ja lehtiä 
sankkoon ja kaatoi kiehuvaa vettä päälle. 

”Liiveristikku” Enempää asiasta ei saanut puhua - lienee 
ollut jonkinlaista taikauskoa.

Nykyaika on armoton. Vaikka syntymä-
kotini on paikoillaan, nurkalla rehottanut 
lääkekasvi on kadonnut.  Luin lehdestä, 
että Kuopion yliopistossa tuleville lääkä-
reille pidetään kurssi kansanomaisesta lää-
kintätaidosta. Erityisesti professori Osmo 
Hänninen on vakavasti paneutunut asiaan. 
Olihan lääkäri pitkälle 1800-lukua kansan-
parantajan tasoa. Muistetaan esimerkiksi 
se, että itsensä Elias Lönnrotin lapsista pari 
kuoli ihan nuorena - vaikka isä oli lääkä-
ri. Tuolloin monet lääkärit valmistivat itse 
tarvitsemansa lääkkeet. Esimerkiksi Iisal-
messa tohtori Arvi Huuskosella oli oma 
lääkekasvi-puutarhansa. En tiedä, onko hä-
nen kasvejaan tutkittu.

Kuopion Kanttilan kasvien joukossa tun-
tuu kasvaneen lipstikkaa. Kristiina Kor-
pela kirjoitti, että lipstikka tuli Pohjolaan 
munkkien mukana noin tuhat vuotta sit-
ten. Sitä on luostareissa viljelty lääkkeeksi 
ja karkottamaan tuholaisia. Kaarle Suuri 
määräsi 1300 vuotta sitten kasvattamaan 
liperiä, koska sitä pidettiin lemmenyrttinä 
ja rohtona ruttoon, myrkkyihin, paiseisiin 
ja tulehtumiin. Liperi oli 1700-luvulla Suo-
men suosituimpia lääkekasveja.

Olen nähnyt Turun linnan puistossa lips-
tikkaa kasvatettavan rohdoskasvipenkissä.

”Kyllä koira haavansa nuolee.” Yhtä 
vaistomaisesti ihminenkin nuolaisee sor-
meen saamaansa haavaa, puhaltaa tulen 
polttamaan paikkaan - tai hieroo haavaan 
multaa.

Parantajan tärkein tehtävä oli ottaa sel-
ville, mistä tauti oli tullut. Siinä onnistuttu-
aan hän turvautui loitsuun. Kalevalassa on 
runsaasti erilaisia loitsuja. Eniten loitsuja 
on kirjoitettu muistiin juuri Savosta.

Lehdistä on saanut sen käsityksen, että 
varhain keväällä lähes kaikkien kasvien 
versot ovat terveellisiä.

Taidanpa marssia osulan maustehyllylle 
ja ostaa liiveristikku/lipstikka-maustepur-
kin.

Leo Puurunen

Norjalaisen Britt Karin Larsenin seit-
semänosainen Finnskogen-romaani-

sarja Norjan ja Ruotsin suomalaismetsistä 
on herättänyt valtaisan kiinnostuksen niin 
Norjassa, Ruotsissa kuin Tanskassakin. 
Yksistään Norjassa teossarjaa on myyty 
yhteensä jo yli 100 000 kappaletta. Taval-
listen lukijain lisäksi Larsenin kirjoja ovat 
kiittäneet kilvan myös arvostelijat. Suuren 
suosion vuoksi on Norjassa ryhdytty poh-
timaan, josko teosten pohjalta tehtäisiin 
myös televisiosarja.

Nyt tuon suomalaismetsien tarinan en-
simmäinen osa, Finnskogen, elämän keh-
to, on käännetty myös suomeksi ja tulee 
myyntiin tänä syksynä Minerva-kustanta-
mon kautta. Suomentajana on Katarina 
Luoma.

Erityisesti savolaisten voi kuvitella 
innostuvan teoksesta, sillä samoja savo-
laisiahan nämä Ruotsin ja Norjan suo-
malaismetsien ihmiset ovat. On laskettu, 
että ainakin 200 savolaissuvusta lähdettiin 
1600-luvun alussa etsimään leveämpää 

Menestysromaani 
metsäsuomalaisista 
nyt myös suomeksi

leipää kaskeamalla noista koskemattomis-
ta erämaista.

Savon murre säilyi elävänä alueella 
aina 1900-luvun alkupuolelle saakka niin, 
että viimeinen suomea puhuva kuoli vasta 
1960-luvulla. Kieleltään norjalaistuneina 
tai ruotsalaistuneina metsäsuomalaisten 
jälkeläiset arvostavat kuitenkin edelleen 
erittäin suuresti savolaisia juuriaan.

Romaanisarjassaan Britt Karin Larsen 
kertoo koskettavasti niistä elämänkohta-
loista, joita suomalaismetsiin muuttaneet 
joutuivat kokemaan. Elämää ei helpotta-
nut, että ruotsalaiset ja norjalaiset naapurit 
karsastivat suomalaisia pelottavina noitina 
ja pakanoina. Ajallisesti teossarja sijoittuu 
1800-luvun puoliväliin.

Metsäsuomalaisia kokoontuneena risbergetiläisten 
350-vuotisjuhlilla viime kesänä. 

Seppo Kononen
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Väänäsen Lapsuuden muistoja  
Esko Niemisen käännös kirjakielelle alku-

peräisestä Väänäsen savon murteesta. Joissakin 
säkeistöissä on murteen erityispiirteiden –var-
sinkin välivokaalien – vuoksi muutettu alkupe-
räistekstiä rytmin säilyttämiseksi.Viimeisessä 
säkeessä runoilijan menneen ajan paluuta epäi-
levä – ”ei ennee mualima oo” – on muutettu 
toivorikkaammaksi – ”vieläkin hymyilee tämä 
maailma...”

Niim monesti, monesti leijaeloo                                                                        
minu’ aatoksejn aikaan siihen,                       
kum muuta en tuntena mualimoo,                  
kun tuvasta luokser riihen.                      
Mite’ihmeitä täänä ojl mualima tuo
Miteh hirvitti tullessa illan,
tuvar rapuelta aettaaj ja veräjäl luo,         
kuv vilikasim paetasillajn.               

Minä muestan, kum pihalla seistessajn
minä katoen ku’ ihmettä issoo,                       
kum piäskit ne liitejl ja somastip pajn,
kuh härnäjs ne meijän kissoo.                         
Ja muestampa ihmeistä suurimman,                
mikä sattu sen kulluissa kesän:                       
ku’ aeta’ alusija kolutessajn                            
siellä kanam minä yhytim pesän.                    

Minä muestan, ku’ äet aena tarhassa               
tek lehmille illalla savut,                                 
kuh hiljallee’ alakovat tupruilla                      
lepä’ oksat ja kuevat havut.                            
Savuh haju niin soma ojl olovinnaan,             
kun tuujl paeno sen yjl pihan.                         
Minä vielä, kun silimät kiinip paan,               
niinkun nenässä sen tuntisi’ ihan.                   

Ja muestampa, jossakii’ ettäällä, 
kun kirkon kellot ne kumis,                            
joka lyönnij jälestä mitenkä                            
nii’ ilima väris ja humis.                                 
Ja sillojn kun kirkolla kellot soe                       
- niin somana muestan se’ aejan
- joka kerta äet aena aetasta toe  
minum piällejn puhtaam paejan.                     

Kirjakielelle soveltanut Esko Nieminen

Ja muestan, kun kirkolle lähtiissä                     
äet ensinnä nenneejn niisti                               
ja sittes se sylykäjs näppiisä;                           
minun tukkoojn suori ja siisti.                         
Mänömatka yjl järve’ om muestissajn:            
veim pinta ojl väläkkeenä hoppeen,                
ja äet minut viereesät tuhollep pajn                 
ja polovillejn mansikkaroppeen 

Nuo muestot aekasel lapsuuven                       
miten tuntuu ne mieleej jiäneen!                     
Niim monneen kummaan kuvvaan sen            
ja monneen kummaa’ iäneen                          
kum mualimam matkalla leijaeloo                  
vua’ aatoksejn aena millojn,                           
nin tuntuu: eipä niin kaanista oo                     
tämä muolima kun se ojl sillojn.                    

Alkuperäinen Kalle Väänäsen teksti                     

Niin monesti, monesti taivaltaa 
ajatukseni aikaan siihen,
kun muuta en tuntenut maailmaa 
kuin tuvasta luokse riihen.
Miten ihmeellinen oli maailma tuo! 
Miten hirvitti tullessa illan,
tuvan portailta aittaan ja veräjän luo, 
kun kirmasin paitasillan.

Muuan muisto pihalta mieleeni palas, 
sitä katson kuin suurta näytelmää.
Siinä pääskyt syöksyili ylös ja alas, 
kun ne yritti kissaamme ärsyttää.
Ja muistanpa suurimman ihmeistäin,
joka sattui sen mennessä kesän,
kun aitan alusissa mönkiessäin,
siellä kanan minä yllätin pesän.

Vielä muistan, kun illalla tarhassa 
äiti sytytti lehmille savut,
ja hiljaa alkoivat tupruilla
lepän oksat ja kuivat havut.
Savun tuoksu niin soma oli olevinaan, 
kun tuuli toi sen yli pihan.
Minä vielä, kun silmäni kiinni saan,
kuin nenässä sen tuntisin ihan.

Kun kirkonkellojen kumisevan kuulin
kaukana järven yllä,
niin korvissa tunsin huminan, 
ilma värisi ympärillä.
Ja aina kun kirkolla kellot soi 
– niin somana muistaa sen taidan –
silloin äitini aina aitasta toi
minun päälleni puhtaan paidan.

Ja muistanpa, kirkolle lähteissä
äiti ensin nenäni niisti,
sitten – vähän sylkeä  sormissa – 
minun tukkaani suori ja siisti.
Meno järven yli on muistissain: 
veden pinta hopeisna hohti.
Rove mansikkaa tuhdolla polvillain
äidin vieressä kirkkoa kohti.

Nuo ajat varhaisen lapsuuden, 
miten tuntuu ne mieleen jääneen!
niin moneen kummaan kuvaan sen 
ja moneen kummaan ääneen,
kun maailman matkalla leijailee 
minun mieleni aina milloin,
niin tuntuu: vieläkin hymyilee
tämä maailma ihan kuin silloin.

Jännevirran uusi silta avataan liikenteelle syyskuussa 2018. Vanha silta otettiin käyt-
töön v. 1951.  Sen rakentaminen alkoi v.1938, mutta sota keskeytti työt liki 10 vuodek-
si. Tällaisia fiiliksiä Jännevirran lossilla 1940-luvun loppulla. Piirros Jouko Suhonen, 1947.
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monia kummilapsia Afrikassa. Omassa 
elämässään hän oli hyvin nuuka ja sääs-
teliäs. Hän saattoi ruokakaupassa pyytää 
‘markalla syväntä’.  Hän osti myös ter-
veyssiteitä, tarkoituksena käyttää niitä pö-
lynpyyhkimiseen, ne kun olivat edullisia!

Entinen koulun oppilas, Sinikka Mön-
käre, nyk. Laisaari, ex-ministeri, muiste-
lee Aino Mustosta:

“Lehtori Mustosen historiantunnit oli-
vat unohtumattomia. Lukemattomat ovat 
ne jutut, joita hänestä kerrotaan. Vas-
taukset piti muotoilla täsmälleen hänen 
toivomillaan sanoilla. Ylemmän luokan 
oppilaalta saatu historiankirja sivu-mer-
kintoineen oli tärkeä apuväline oikeiden 
sanaparsien löytämisessä. ‘Isojako on 
maanjakotapa, Albanian roskavaltio’ - mi-
kään muu sanamuoto ei kelvannut!”

Lausahduksia, sanontoja
Olimme kerran sunnuntai-iltapäivänä 

tulossa erään opettajapariskunnan luota 
ja odottelimme bussia. Aino Mustonen 
seisoi iäkkään äitinsä kanssa myös pysä-
killä. Ainon äiti tuumasi nähdessään erään 
miesopettajan tulevan tien poikki samalle 
pysäkille: “Kyllä se on kommee mies tuo 
maister Miettinen!” -  Aino oli hetken hil-
jaa ja tuumasi sitten rauhallisesti:

“Taetaapa äetin silimä täpästee!”
Tämä lausahdus on mielestäni parhaita, 

aitoja savolaistokaisuja!
Imatralle oli perustettu Akateemisten 

Naisten Yhdistys ja Elina Haavio-Man-
nila oli pyydetty puhujaksi kokoukseen 
kertomaan viimeisimmästä naistutkimuk-
sestaan. Hän oli pitänyt esitelmänsä ja sen 
jälkeen voitiin keskustella. Aino Musto-
nen oli erittäin aktiivinen puheenvuoron 
käyttäjä ja hän saikin heti suunvuoron. 
Hänen kysymyksensä kuului:

“PUHUJA, onko puhuja selevillä siitä, 
että Itä-Suomessa kannatettaan naespap-
peutta?

Elina Haavio-Mannila oli ensin häm-
mentynyt, mutta oli pian tilanteen tasalla 

ja vastasi ystävällisesti ja kiinnostuneena. 
Ajoin pari kertaa Imatralta Kuopioon 

entisen koulumme Kuopion Tyttölyseon 
juhliin. Minulla oli ilo saada Aino Musto-
nen autokyytiin. Pysähtyessämme Juvalla 
kahville baariin, Aino Mustonen kysyi äk-
kiä kuuluvasti:

”Myyjäneiti, pistättekö radion kovem-
malle, siellä tulloo historian kirjoista, 
minä oon kiinnostunna”.

Ja erään toisen kerran Aino kysyi:
”Myyjäneiti, outtako selevillä siitä, 

onko tiällä päen suatavana oekeeta talak-
kunoo?”

On ilo ollut tuntea Aino Mustosen kal-
tainen aito savolainen persoonallisuus, 
jonka muisto elää pitkään entisten oppilai-
den kertomuksissa.

Maija Metsämäki, 
Ph.D., B.Sc., yliopistolehtori emer.,

 Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

Lainaukset ja kuvat kirjasta ’OLI 
KERRAN VYK’ – Vuoksenniskan 

yhteiskoulu ja lukio 1943 - 2013

Aino Linnaea Mustonen, entinen 
Lönnbohm, syntyi kuopiolaiseen kult-
tuuri-perheeseen 3.9.1915. Hänen isänsä,  
kansakoulujentarkastaja Oskar Anders 
Ferdinand Lönnbohm oli Eino Leinon 
vanhempi veli. Äiti oli myös kansakoulun-
opettaja Kuopiossa. Perhe asui omakotita-
lossa vanhan Puijon tien varressa.  

Minun enoni olivat Ainon veljien kou-
lukavereita. Äitini kertoi, miten erikoisesti 
talossa oli huonekaluja ripustettu riippu-
maan katosta, etteivät villit pojat pilaisi 
niitä leikeissään! Aino kävi Kuopion tyt-
tölyseon ja pääsi ylioppilaaksi keväällä 
1936. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa, 
ja valmistui historian maisteriksi v. 1944.

Sota-aikana Aino toimi lottana ilmaval-
vontatehtävissä Puijon tornissa. Päätyönsä 
hän suoritti Vuoksenniskan  yhteiskou-
lun historian ja yhteiskuntaopin lehtorina 
1948 – 1978. 

Tutustuin Aino Mustoseen perheemme 
asuessa Imatralla vv. 1958 – 1970. Opetin 
Vuoksenniskan yhteiskoulussa kieliä ja pi-
kakirjoitusta.

Murre säilyi
Aino Mustonen säilytti puheessaan ai-

don Savon murteen koko elämänsä ajan. 
Hän oli persoonallinen, ilmaisussaan na-
pakka, mutta aina hyvää tarkoittava opet-
taja, jonka oppilaat myöhemmin poik-
keuksetta ensimmäisenä muistelmissaan 
mainitsevat. Seuraava kuvaus on lainaus 
teoksesta  ”Oppikoulun vaiheita Imatralla 
1908 – 1975, s. 70.”

”Vuoksenniskan yhteiskoulussa miltei 
koko sen toimnta-ajan oppilaita kansakun-
tien vaiheisiin tutustutti lehtori Aino Mus-
tonen, jonka laaja tietomäärä useinkin 
tuntui aivan mykistävältä. Taidehistoriaa 
tutkittaessa jouduttiin joskus tilanteisiin, 
joissa antiikin kuvanveistoksia esitettävis-

tä kuvista nähtiin vain yläosat, moraalin-
vartijana toimiva opettaja lohdutti: ’Ker-
kiätte nämä nähdä myöhemminkin.”

Aino Mustosta muistellessa tulee kou-
lutilanteista mieleen välituntivalvonnat, 
jonka tehtävän Aino suoritti kuuluvasti ja 
tehokkaasti: ”Puttooko ne herralta pöksyt 
vae? Vikkelästi pellolle, vikkelästi pellol-
le!”  

- Ainon ääni oli kuuluva ja selvä, hie-
man ylävireinen ja se kuului koulun käy-
tävässä tehokkaana. Naulakoiden välissä 
piileskelevien poikien oli pakko tulla nä-
kyviin ja mennä ulos. Luokkassa Aino oli 
sanonut: “Aasilla on pitkät korvat! - Pe-
kalla on pitkät korvat - Pekka on aasi!  

Saituus ja avokätisyys 
Aino oli ystävällinen, avulias, lahjoitti 

rahaa hyväntekeväisyyteen ja hänellä oli 

Aino Mustonen 
– Legendaarinen savolainen historianlehtori

Lehtori Aino Mustonen työnsä ääressä. 
         Suksisauvaa Aino käytti paitsi tu-

kenaan myös “komentosauvana”.
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Taiteilija Juhani ”Juice” Leskisen 
kuolemasta on kulunut jo enemmän kuin 
vuosikymmen, mutta haudan takaakin hän 
innoittaa jälkeenjääneitään tekemään uu-
sia lauluja.

Tästä saatiin komea näyttö Pohjois-
Savon maakuntapäivänä elokuun viides-
toista, kun Kuopion kaupunginteatterissa 
julkistettiin kevään ja kesän aikana järjes-
tetyn Inspiraationa Juice -kilpailun tulok-
set. Vaikka Juicen suosio on tiedetty, niin 
harva uskoi etukäteen, että Pohjois-Savon 
liiton ja Savon Sanomien kokoamalle kil-
pailuraadille lähetettiin peräti 395 uutta 
kappaletta tutkailtavaksi.

Jos yhden laulun kestoksi lasketaan 
kolme-neljä minuuttia, tuosta määrästä 
kertyisi yhteen pötkyyn esitettävää parin 
kellonympäryksen verran!

Juicen parhaisiin kavereiden kuuluneen 
Harri Rinteen johdolla työskennellyt raa-
ti nosti ykköseksi Sinä pärjäät -laulelman, 
jonka maakuntajuhlassa tulkitsi helsin-
kiläinen Maiju Lindell. Sävellyksen oli 
tehnyt lappilaislähtöinen Sami Kurppa, 
sanat Johanna Viksten ja Lotta Salonen.

Kakkoseksi raati nosti jyväskyläläisen 
Antti Viitamäen sanoittaman, säveltämän 
ja myös esittämän kappaleen Vaivautunut 
hiljaisuus, joka ehkä voittajasävelmää 
enemmän myötäili Juicen omaa laajaa 
tuotantoa. Loppukilpaan oli valittu kaikki-
aan kuusi sävelmää.

Pohjois-Savon maakuntapäivää vie-
tettiin nyt uudistettuna toisen kerran. Ni-
mikkopäivän pohjana on historiasta saatu 
tieto, että elokuun 15. päivänä 1547 tuli 
Ruosin kuninkaalta Kustaa Vaasalta käsky 
Tavinsalmen hallintopitäjän perustami-
seen kruunun otteen vahvistamiseksi Sa-
von pohjoisissa erämaissa. Itse kartano oli 

Juice innoitti satoja 
lauluntekijöitä

rakennettu jo pari vuotta aiemmin.
Pohjois-Savon sijasta puhuttiin ensi 

alkuun Vähä-Savosta erotuksena Suur-
Savosta eli siitä maakunnan osasta, josta 
nyt puhutaan Etelä-Savona.

Jäykän pönötyksen sijasta uudistuneelle 
maakuntapäivälle on haluttu antaa nuore-
kas, uudistushenkinen ilme. Viime vuonna 
se  näkyi ja kuului Savolaisen laulun so-
vituksena englanninkieliseksi Savo’s Son-
giksi.

Inspiraationa Juice-kilpailun tulosten 
ohessa Savon Sanomat julkisti oman va-
lintansa vuoden 2018 sanavalmiiksi savo-
laiseksi. Vuosi sitten kunniaa tehtiin näyt-
telijä Antti Holmalle, nyt toisella kertaa 
oli laulavan kitaristin ja moninaisen yrittä-
jän Sakari Kuosmasen vuoro.

Opetusneuvos Olli Murtorinteen 
pitkä ja ansiokas elämä päättyi 96 

vuoden korkeassa iässä elokuun 8. päi-
vänä 2018 Kuopiossa. Pohjois-Savon 
kouluoloihin vuosikymmeniä vaikut-
tanut lääninkouluneuvos oli syntynyt 
Kiuruvedellä 15.3. 1922.

Kotipitäjässään Murtorinne aloitti 
myös työnsä opettajana ja jatkoi sitä 
Kajaanissa ennen siirtymistään sil-
loiseen Kuopion lääninhallitukseen 
vuonna 1961. Lääninhallituksen kou-
luosaston päällikkönä, lääninkouluneu-
voksena hän jäi eläkkeelle yli kolme 
vuosikymmentä jatkuneen palveluksen 
jälkeen vuonna 1985. Opetusneuvok-
sen arvon tasavallan presidentti Mauno 
Koivisto myönsi hänelle vuonna 1991.

Murtorinteen vuodet Pohjois-Savon 
korkeimpana kouluviranomaisena 
osuivat murrosvuosiin, jolloin vanha 
kansakoulu vaihtui peruskouluksi, sa-
dat kyläkoulut kävivät tarpeettomiksi, 
Kuopio sai yliopiston ja ammattikou-

Olli Murtorinteelle koulu oli 
enemmän kuin pelkkää tietoa

lutus laajeni ja monipuolistui merkittä-
västi. Monissa maakunnissa muutokset 
kohtasivat vastustusta, mutta Olli Mur-
torinteellä oli taito luovia vaikeatkin 
ratkaisut ilman isompia riitoja. Juhla-
puhujana hän oli mestariluokkaa.

Laajakatseiselle humanistille kou-
lu oli enemmän kuin mahdollisimman 
paljon tietoa. Hänen näkemyksensä oli, 
että nuoret on kasvatettava niin, että he 
ymmärtävät myös vastuunsa ihmisen ja 
luonnon vuorovaikutuksessa ja että he 
huolehtivat kansallisen kulttuurin edis-
tämisestä ja kansallisista arvoista.

Näitä arvoja olivat hänen mielestään 
esimerkiksi humanistinen ja kristillinen 
perinne, kodin arvostus ja työn kunni-
oitus. Murtorinne näki myös, että nuor-
ten on kyettävä kansainväliseen yhteis-
työhön.

Virkatyön myötä Murtorinne oli 
mukana hyvin moninaisissa toimikun-
nissa, seuroissa ja yhdistyksissä. Esi-
merkiksi professorin arvonimeä olivat 
esittämässä niin Kuopion koti- ja tai-
deteollisuusoppilaitos, Kuopion rou-
vasväenyhdistys, Kuopion kaupunki, 
Pohjois-Savon maakuntaliitto, Pohjois-
Savon säästöpankki ja Kuopion osuus-
kauppa.

Olli Murtorinteen tuntien oli luon-
nollista, että hän oli mukana perusta-
massa myös Savon kielen seuraa yh-
dessä Osmo Hännisen, Unto Eskelisen 
ja Aarno Kellbergin tapaisten savolais-
ten hengenmiesten kanssa. Valistunee-
seen kiuruvetiseen talonpoikaissukuun 
syntyneenä hän ymmärsi, että kasvaak-
seen ihminen tarvitsee vahvat juuret.

Seppo Kononen

Juice, Juhani Leskinen koulunsa luokka-
pippaloissa  ylioppilaskeväänä 1969.
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Meikäläinen on kompostikasa, mua-
han puonneista lehistä muatumis-

ta oottva. On kommeeta kahtoo mitenkä 
isäntä suap minut ihan kukostammaan. 
Passoo tiellä kulukevviin immeisten ih-
hailla värkirjoo, sitä minkä syyskirjavat 
lehet suavat aikaan . 

Ensin isäntä kassail meikäläiselle oi-
kein kunnon, parinkymmenen sentin ker-
roksen oksapatjan leposijaksi. Huilates-
saan se alako kehumaan ulokomuotooni, 
ihan sen puhheet alako ujostuttoo. Eipä 
silti, ilimoo pittää suoaha ja matojen piästä 
möyrimään, muuten alan haisemaan eivät-
kä ohikulikijat tykkee siitä yhtää.

Isäntä kyhhäil painepuista jonniinlaisen 
kehikon. Onneks se teki siintä tarpeeks 
harvan, niin piäsen ihmettelemään muali-
man ja muantien kulukua. Nuapurin leski 
aina vilikuiloo tännepäin. Se taitaa katella 
isäntee vähän sillä silimällä. 

Mukavasti alakaa kasa vähän kerras-
saan lämmetä. Isäntä ei oo eilisen töyren 
poikia kompostin kassuussa. Se tietää, että 
väljään lehet ja muu muatumaan uateltu 
on kasattava. Välliin pittää ripotella vana-
hoo kompostia ja tietennii lieroja jos niitä 
vuan sattuu siihen hättään löytämään.

Ennen talevee minä turposin ja tulin 
entistäkkii kommeemaks. Tuntuu niin 
täätisen muavalta, kun lierot oovat kot-
tiintunneet ja möyriivät oikein riemulla si-
suksissani. Alakuun ne vähän ujostelivat. 
Nyt ne oovat innossaan ja näkkyy olevan  
jäläkikasvuakkiin möyrimässä aikuisten 
perässä.

Vähhee ennen pakkasia isäntä toi puna-
sia ja valakeita syysleimuja ja kaapante-
kijäisiks sinisiä orvokkia. Ol se kommee 
kupu meikäläisen piällä. Joku tiellä ku-
lukija käv kerreemässä parempia kukkia 
kottiisa. Se muris jottain siihen suuntaan, 
että on hävytöntä heittee näin kommeita 
kukkia tunkiolle. En tykännä ollenkaan, 
että minua kunniallista kompostia sano-

Onnellinen mies taan tunkioks. Yritin rotestoija hajulla, 
mutta eihän ilimaan piässy ies pientä hen-
käästä.

Vaikka minut on kasattu vähän syrjem-
pään, niin ei tok tarvii olla itekseen. Jo-
kunen mehtämyyrä on käännä hieromas-
sa viiksikarvojaan meikäläisen kylykeen. 
Suan nähä tulloovatko asumaan? Talevella 
niillä ois lämmin köllötellä sisuksissani. 
Toisaalta niihen pittää olla varovaisia. Siili 
män nukkumaan luppoo kysymättä alim-
paan kerrokseen.

Pittää sannoo, että isäntä ossoo asiansa. 
Vaikka se mitenkä yritti lattoo kompostin 
täätteet harvaan järjestykseen, niin vähän 
kerrassaan kupu alako painua alaspäin ja 
lämpö sitä mukkaa vähenemmään ja se ei 
oo ollenkaan hyväks.

Isäntä näkkyy tulevan raatakan- 
gen kanssa. Se viäntäätyy minun piälle 
seisomaan ja alakaa tehä kangella reikiä. 
Täätinen sentään! Mitenkä pittää tuntua 
hyvältä tuo reikiin rassoominen. Isäntä 
sanoo jottain siihen malliin, että minulle 
pittää suaha keuhkot. Hyvä se onnii, alako 
hapesta olemaan puutteen tapasta. 

Tais isäntä väsähtee. Se alakaa noijailla 
kankeen ja kahteloo jonnekkii peltoaakeen 
taakse, lie vaikka vilikuiloo lesken talon 
suuntaan. Se on melekeen rukkoukseen 
vaipuneen näkönen. Nyt se havahtuu ja 
kaiveloo monet remontit nähneihen haala-
rien taskusta nenäliinan ja turistaa siihen 
nenänävärkkinsä  ja silimäkulmansa.  Sit-
ten se vaihteloo muutaman kerran kumi-
suappaihen paikkoja ja suap lierot karkoo-
maan syvempään. Lopulta isäntä ruppee 
iäneen huastamaan: 

– Minä oon onnellinen mies! 
Se ei huomoo tiellä lontustavvoo nua-

purin leskee joka höristellöö korviaan, 
mutta ei sua sanoista selevee. Sitten isäntä 
pistää laaluks eikä vieläkään huomoo yl-
leisöö. Komealla tenorillaan se kajauttaa 
ilimoille: 

– Tuol on mun kultani, ain yhä tuolla.

     Keijo Karhunen

Täysikasvuisen työksi karjan paimen-
taminen oli liian halpa-arvoista. Esi-

merkiksi Kalevalan Kullervon traagisuus 
johtuu juuri siitä, että hän oli sankariksi 
syntynyt, mutta joutunut orjaksi ja paime-
nen töihin.

Meille on tuttu Akseli Gallen-Kallelan 
tekemä kuva Paanajärven paimenpojasta 
puhaltamassa tuohitorveen – pelottamassa 
karhuja pois (Kuva yllä).

Yleensä lehmät kuljeskelivat vapaasti 
Väisälänmäellä väljän metsässä – tosin 
laitumen ympärillä oli pisteaita. Karja 
ajettiin pellolle heinänteon jälkeen kas-
vaneeseen äpärikköön, odelmikkoon. Oli 
oltava valppaana, etteivät lehmät päässeet 
esimerkiksi leikkaamattoman viljan kimp-
puun. 

Sota-ajan jälkeen olin paimenessa van-
hemman veljeni kanssa. Isä oli palannut 
Rukajärveltä invalidina, eikä kyennyt ras-
kaisiin maalaistalon töihin. Me alle kym-
menvuotiaat pojat ajoimme lehmät - 7-8 
kyyttölehmää - metsän halki kilometrin 
päässä olevalle aitaamattomalle pellolle. 
Meidän piti vahtia, etteivät lehmät mene 
naapurin puolelle. Siinä onnistuimmekin: 
koskaan lehmät eivät päässeet karkaa-
maan. 

Viikon aikana lehmät saivatkin mahan-

Paimenessa sa täyteen hyvältä tuoksuvaa apilikkoa 
eli äpärettä. Syötyään ne rupesivat ma-
kuuksilleen märehtimään. Paimenellekin 
tuli vapaa-aikaa. Toisen kerran syötyään 
lehmät alkoivat odottaa lypsäjäänsä. Kun 
aurinko alkoi laskeutua ja iltalypsyn aika 
lähestyä, ajoimme lehmät takaisin koti-
pihaan. Lehmät tulivat mielellään kellok-
kaan johdolla lypsyhakaan. Tiesivät, että 
siellä odottavat pala-aineet ja lehmisavut.

Työ ei ollut vastenmielistä, koska meil-
lä oli hyvät äidin tekemät eväät (Kuller-
von eväissä oli kivi sisällä) - ja kirja jota 
välillä voi lukea. Vaarana oli, että kirja vei 
mukanaan niin, että lehmät saattoivat teh-
dä omiaan. Joskus ehdimme syödä mät-
täiltä puolukoita ja syvemmältä metsästä 
mustikoita. 

Purupihkaa purukumiksi
Kerran paluumatkalla oli sattua paha 

haaveri. Veljelläni oli mukana tulitikut. 
Purukumiksi kaivoimme kuusipuun kyl-
jestä hyvää purupihkaa. Keksimme, että 
pihka irtoaisi helpommin, kun lämmi-
tämme sitä tulitikuilla. Niinpä sytytimme 
pihkan - mutta sitä ei olisi pitänyt tehdä. 
Nimittäin tuli alkoi levitä kuusen runoa 
pitkin latvaa kohden. Saimme onneksi tu-
len sammumaan. Käteen palaneita rakkoja 
emme tohtineet kotona näyttää kenelle-
kään.

Kotona lastukolla teimme pahimpaan 
paarma-aikaan muhevat lehmisavut. Par-
haat savut syntyivät, kun sytty-lastukon 
päälle haettiin lepän oksia. Savuissa leh-
mät saivat olla rauhassa kärpäsiltä, paar-
moilta ja hyttysiltä, jotka kiusasivat leh-
miä helleaikana.

Jokaisen maalaistalon mailla risteili pis-
teaitoja. Näin ollen lypsylehmät pääsivät 
kuljeskelemaan metsälaitumella vapaasti. 
Savon vanhat kaskimaat olivat hyviä lai-
dunmaita. Koska lapsuuskotini oli mäellä, 
lehmät eivät päässeet polskuttelemaan jär-
vessä niin kuin rantatalojen lehmät. 

Äidilläni oli kirkas ja kuuluva ääni. 

Mipä meiän paimenien,
kupa karjan kaitsijoijen?

Ei ole paha paimenien,
pah` ei karjan kaitsijoien;

kiikumma joka kivellä,
laulamma joka mäellä, 

joka suolla soittelemma,
lyömmä leikkiä aholla,

syömmä maal-
ta mansikoita

ja juomma joesta vettä.
(Kantetar laulu nro 170)
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Kun hän nousi navetan portaille ja kajaut-
ti karjankutsuhuutonsa, kellokas vastasi 
metsästä pian. Lehmät osasivat jo odottaa 
emäntänsä kutsuhuutoa. Lehmillä oli met-
sässä vakiopolku, jota myöten ne marssi-
vat jonossa lypsypaikalle. Äitini ei ehtinyt 
nähdä kotitilansa mailla pidettyjä karjan-
kutsun SM-kisoja. Hän olisi kirkkaasti 
voittanut kisan, jos niitä olisi järjestetty 
1970-luvulla.

Mielestäni näinä vanhan ”hyvän” ajan 
vuosikymmeninä lehmät pysyivät tervei-
nä ja onnellisina. Eläinlääkäreitä ei ollut. 
Lehmät saivat nauttia kesästä ja vapaudes-
ta laitumilla. Lepikkometsistä saattoi kyllä 
tarttua lehmiin punkkeja, mutta ne pois-
tettiin lypsyn aikana. Vieläkään en tiedä, 
mitä olivat ”permut”. Nimittäin lehmän 
nahkaan tuli kohoumia, paukamia, joista 
puristamalla ulos muklahti ”permu”. Lie-
nevät olleet kiiliäisten toukkia - ainakin ne 
tekivät nahkaan reikiä.

Paimenlaulut olivat karjanhuhuiluja, 
jotka kuvailivat paimenen mielialoja ja 
paimenelämän ankeutta – sateisen päivän 
pituutta, nälkää, yksinäisyyttä ja petojen 
pelkoa.

Papit puhuvat  
Hyvästä paimenesta

Kuinka moni nykyihminen on ollut pai-
menessa? Kuinka moni on aistinut kesäil-
lan tunnelmaa, kun lehmänkello kilkattaa 
tyynenä iltana ja lehmisavu antaa oman 
säväyksensä? 

Nykyajan lehmät ovat maitotehtaita – 
tuottavat maitoa moninkertaisen määrän 
kyyttöihin verrattuna. Eivätkä ne pystyi-
sikään kulkemaan metsässä, kun mahan 
alla roikkuu maitoa kymmeniä litroja. 
Mitä lehmät ovatkaan menettäneet nykyi-
senä EU-aikana, kun ne joutuvat olemaan 
koko ajan sisällä - ainoana huvinaan lön-
tystellä lypsyrobotin luokse?

Leo Puurunen
Lapinlahti

Kaksi vuotta sitten 
juhlittiin Savos-

sa ja vähän kaikkialla 
Kuopion suuren pojan 
Aaro Jalkasen iki-
ihanaista  Kallavesj 
-laulua, josta nähdään, 
että yksikin laulu riit-
tää tekemään tekijäs-
tään kuolemattoman. 
Harvemmin muiste-
taan, että Jalkanen 
(1875-1960) ehti kirjoittaa ja julkaista 
pitkän elämänsä aikana paljon muutakin 
kaunokirjallisuutta – runoja, näytelmiä ja 
pakinoita. Mukaan mahtuu myös unoh-
dettu Suomalainen kosto -pienoisromaani, 
jonka Jalkasen pojantytär  filosian maisteri 
Tuulikki Jalkanen on nyt löytänyt ukkin-
sa jäämistöstä ja julkaissut tänä kesänä uu-
tena painoksena.

Pienoisromaanin täydellinen nimi on 
Suomalaisen kosto eli Tuomas Winterin 
seikkailut. Historiallinen kertomus alkaa 
1800-luvun alun Suomen sodasta ja vie  
Ranskan keisarin Napoleonin mukana 
kaukaiselle St. Helenan saarelle. Matkan 
aikana tutustutaan uljaaseen joukkoon 
noitten melskeisten aikojen kuuluisuuksia.

Reilusti satasivuinen historiallinen 
kertomus painettiin ensimmäisen kerran 
Yhdysvalloissa Michiganin osavaltiossa 
amerikansuomalaisten Kaleva-painotalos-
sa vuonna 1907. Jalkanenhan työskenteli 
vuosia Yhdysvalloissa eri tehtävissä ja eri-
tyisesti diplomaattina.

Tuulikki Jalkanen kertoo esipuheessa, 
että Tuomas Winterin seikkailujen kirjoit-
tamiseen hänen ukkinsa sai innoituksen 
ensimmäisen lapsensa, tyttärensä, synty-
mästä.

Aaro Jalkasen 
Tuomas Winter 
seikkailee jälleen Kokosi:

Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittuja

Mistä johtuu sanonta ”katin kontit” 
Sanonnan kontti tarkoittaa tietyissä 

murteissa jalkaa, koipea, kinttua. Rau-
malla on haistateltu ”Haist kanan konti!”, 
Vehmaalla ”Haist siankont!” ja Pöytyällä 
”Haist koerankontti!”

Katin kontit lienee tullut suosituksi sik-
si, että se on äänneasultaan ja rytmiltään 
hyvin tehokas ilmaisu.

(Usko Siskoa, HS 17.6.2018)

Kiitos palstasta! Katin kontit –merki-
tys tuli hyvin selitetyksi. Ja samalla sel-
visi edesmenneen äitini käyttämä sanonta 
höpö höpön asemasta: ”Mitä sitä kissan 
jalakaa”. Oulun murrehan siinä vilahti.

(Tomi, Usko Siskoa, HS 1.7.2018)

Tampereen Tesomaan eksyi karhu. 
Moni vaati eläimen välitöntä lopettamista.

Johanna Sinisaloa ihmisten paniikki 
luontokappaleen edessä hämmästytti.

”Jengi tosissaan kuvitteli, että siellä se 
karhu vaanii mehevää peruskoululaispais-
tia.” 

Tästä ristiriidasta Sinisalo alkoi kehi-
tellä juonikuviota, josta kehkeytyi lopulta 
hänen erikoisromaaninsa.

(HS 20.6.2018)

Heljä Liukko-Sundström oppi lapsuu-
denkodissa, että ei saanut puhua köyhistä 
tai kutsua koulua käymättömiä sivistymät-
tömiksi.

Sivistys on eri asia kuin lukeneisuus, 
painotti äiti, ja ihmiset on hyväksyttävä 
sellaisina kuin he ovat.

(HS 13.6.2018)

Alkaa näyttää vahvasti siltä, että kal-
sarikännit on se, josta Suomi muistetaan. 

Sisu on toki hyvä kakkonen, mutta kalsa-
rikännit on kovempi.

Heinäkuussa 2015 saksalaissivusto 
Schlecky Silberstein tahtoi opettaa luki-
joilleen ”maailman kauneimman sanan”. 
Sana oli kalsarikännit. 

Kevättalvella 2017 sanaa fiilistel-
tiin muun muassa Chicago Tribunen, 
Indy100:n ja Popsugarin jutuissa.

(HS 17.6.2018)

Nyrkkisäännön mukaan noin kolman-
nes eduskunnasta vaihtuu vaaleissa – osa 
vapaaehtoisesti osa vastentahtoisesti.

Vapaaehtoisen joukkoon liittyi kepun 
savolaisedustaja Markku Rossi, joka 
vaalikauden aikana tuli ulos kaapista ja 
ilmoittaa nyt luopuvansa eduskuntapai-
kastaan. 

Vaalipiiristä tihkuneiden tietojen mu-
kaan reaktio on ollut positiivinen: molem-
mat kannattajat ja kaikki vastustajat ovat 
iloisia.

(Pekka Ervasti, SK 24/15.6.2018)

Onnellinen mies, Krimin sillan avajai-
sissa: Sillan toteutustapa on suomalaisille 
tuttu, management by perkele. Farkku-Pu-
tinia katsellessa tulee väkisinkin mieleen 
hahmo fiktion puolelta: Arto Paasilinnan 
romaani Onnellinen mies ja sen päähen-
kilö, siltainsinööri Akseli Jaatinen. Sitä 
paitsi suomen puhekielessä onnellisella 
tarkoitetaan myös ihmistä, joka ei aivan 
ymmärrä omaa tilaansa.

(Pekka Hakala, HS 16.5.2018)

Tikusta asiaa, anteeksi No niin. Tik-
ku tunnetaan perinteisesti salkoa, tankoa, 
malkaa, patukkaa, keppiä ja puikkoa pie-
nempänä pitkulaisena, yleensä puisena ja 
usein teräväpäisenä esineenä, joka saattaa 
tunkeutua ihoon, lihaan, kynnen alle tai 
silmään. Riippumatta siitä, aiheuttaako se 
siellä tulehduksen vai ei, kannattaa pois-
taa, koska tikku ei kuulu ihmiseen, paitsi 
erikoistapauksessa hampaaseen, jolloin 
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puhutaan hammastikusta. Suuhun tikku 
voidaan pistää myös silloin, jos siihen on 
kiinnitetty karamelli, cocktail-pallero tai 
grillimakkara. Muita tikun erikoismuotoja 
ovat muun muassa tulitikku ja muistitik-
ku, jotka eivät ole teräviä eivätkä välttä-
mättä puisiakaan. 

(Jukka Ukkola, SK 18/4.5.2018)

Roman Polanski: Metoo-liike on 
joukkohysteriaa  Haastattelussa Polanski 
toteaa, että ”jokainen yrittää ilmoittautua 
mukaan kampanjaan, lähinnä pelon takia”. 
Hän tarkoittaa elokuva-alan toimijoita, 
jotka julkistavat väitteitä  seksuaalisesta 
häirinnästä. Polanski vertaa  tätä pohjois-
korealaisten  julkisiin itkutapahtumiin, 
joihin  kansalaisen on otettava  osaa val-
tionpäämiehen kuoltua. Touhu on nauret-
tavaa, Polanski sanoo. 

(HS 12.5.2018)

Kehu hallituspuolueen edustajaa:
Kyllä se varmaan olisi valtiovarain-

valiokunnan puheenjohtaja Timo Kalli 
(kesk), jolla on pitkä kokemus, arvokkaat 
tavat ja käsitys oikeudenmukaisuudesta. 
Hän todistaa, että myös satakuntalainen 
voi olla huumorintajuinen.

(Timo Harakka, HS 19.5.2018)

Roskaa ei ole se ruoka vaan sen pak-
kaus  Kyseessä on väärä mielikuva ja 
käännös. Erään teorian mukaan junk food 
on alun perin tarkoittanut fish & chips –
kioskien ympärille kerääntynyttä roskaa 
eli pakkauspäällisiä. Roskaa ei ole ruoka 
vaan sen pakkaus.

Jo kauan sitten on osoitettu, etteivät 
hampurilaisbaarien annokset sinällään ole 
kovin huonolaatuista evästä.

(Antti Liikkanen, Rovanie-
mi, HS mielipide 19.5.2018)

Oli Salmin pitäjästä Karjalasta lähtenyt 
pariskunta, jonka evakkotie mutkitteli vii-
mein 

Pielavedelle Pohjois-Savoon. Leo syn-
tyi esikoisena.  Olimme vieras joukko 
eivätkä ortodoksia ja Karjala järin paljon 
kiinnostaneet savolaisia. Tiedän läntisessä 
Suomessa olleen vielä vaikeampaa, mutta 
eivät meillekään vieraskammo ja rasismi 
jääneet vieraiksi ilmiöiksi.

Arkkipiispa määrittelee identiteettinsä 
karjalais-savolaiseksi. Vuosikymmenet 
hän on ollut mukana karjalaista kieltä ja 
kulttuuriperintöä vaalivissa toimissa.

(HS 3.6.2018)

Savo otti voiton Raati maisteli lager- ja 
ale-oluita ympäri Suomen. Savolaiset juo-
mat saivat leikkimielisessä maakuntaotte-
lussa parhaat yhteispisteet. Paikat olivat 
Mäntyharju ja Kuopio.

(HS 7.6.2018)

Kotuksen johtaja Ulla-Maija Forsberg 
puhuu yleiskieltä, vaikka on syntyperäi-
nen helsinkiläinen.

Slangi on silti yleiskielen ohella vah-
va osa hänen arkeaan Kotuksessa, koska 
Forsberg toimittaa etymologista sanakir-
jaa Stadin slangista. Aineisto on poimittu 
Heikki Paunosen teoksesta

Tsennaaks stadii, bonjaaks slangii – 
Stadin slangin suursanakirja. 

(HS 19.5.2018)

Lääkärien sanelut suoraan tekstiksi
Oppiva keinoäly alkaa tunnistaa Husin 

lääkärien saneluja marraskuussa. Ensin 
sen on opiskeltava monimutkaista lääke-
tieteellistä sanastoa. Tunnistusmoottori 
oppii tunnistamaan jopa murteita ja ak-
sentteja.

(HS 25.6.2018)

Jos juhannusyönä keräät tuhat luonnon-
kukkaa ja asettelet ne kehäksi liiterin ym-
pärille, olet päissäsi.

(Jari Tervo, IL 21.6.2018)
Kerää pihalta, tien penkalta tai salaa 

toisen siirtolapuutarhoista sattumanvarai-

sia kasveja ja laita ne yöksi tyynysi alle. 
Aamulla heräät ihottumaisena, silmät um-
peen muurautuneina ja täynnä punkkeja.

Ja edelleen seuranasi on vain kissasi. 
Kissasi rakastaa sinua ehdoitta. Mutta niin 
rakasti Joseph Mengelen kissakin isän-
täänsä.

(Tuomas Enbuske, IL 21.6.2018)

Poimi seitsemältä niityltä seitsemän 
kukkaa ja laita ne tyynysi alle, niin saatat 
nähdä unta, että sote on toteutunut ja al-
lergialääkärin vastaanotolle pääsee jonot-
tamatta.

(Jukka Ukkola, SK 25-26/21.6.2018)

Älykirjalla suoraan eduskuntaan
Turkmenistanin edesmennyt presidentti 

Nijazov kirjoitti ”Rushnaman” eli sielun 
kirjan, jonka kolmesti luettuaan muuttuu 
älykkäämmäksi ja pääsee esteettömästi 
taivaaseen.

Milloin Suomi saa samankaltaisen luo-
van yksinvaltiaan, joka kirjoittaa vuoros-
taan ”Suhmura”  kirjan? Itä-Suomesta 
syntyisin oleva hirmuhallitsija sepittäisi 
ajatusmaailmaltaan sekavahkon hengen-
tuotteensa savon murteella. Lukija tyh-
mistyisi tyhmistymistään ja pääsisi niiltä 
sijoilta eduskuntaan.

(Olli Tamminen, Tre,  
Mielipide, AL 26.6.2018)

Tapaaminen puheenaihe maailmalla
CNN varoittaa suomalaisista: ”Pubissa 

turistin on hyvä tietää, että kaikki sujuu 
hyvin, jos keskustelukumppani vaikuttaa 
hieman tylyltä ja poissaolevalta.”

(AL 30.6.2018)
Tasa-arvoisuuden nimissä pitää järjes-

tää eukonkantokisojen rinnalle äijänkan-
tokisat.

(Mielipide, AL  15.7.2018)

Haapasalon Suomi on ilmetty suvisar-
ja, sesonkituote, jollaisella on pitkät pe-
rinteet kesäisessä ohjelmavirrassa. Jylhät 

maisemakuvat, paikallisylpeys ja murteil-
le hihittely kuuluvat niin ikään asiaan.

(HS 4.7.2018)

Puheessaan rouva Jenni Haukio intou-
tui jopa puhumaan Porin murretta.

-Tiädä hänt sit, mitä tälä rujoudel ja 
töksähteleväl murteel oikei mahdetaa tar-
kottaa, mut äidinkieli, se on meil jokasel 
maailma rakkain kieli, kolmannen polven 
porilainen Haukio sanaili.

(Porin asuntomessut, IL 7.7.2018)

Sankohiipiminen on taitolaji
Keski-Suomessa Kivijärvellä järjeste-

tyissä kisoissa kuljetetaan kahta täyttä ve-
sisankoa maastossa. 

Jokaista läikytettyä desilitraa kohden 
suoritukseen lisätään aikaa. 

Tiettävästi ensimmäiset sankohiipimi-
sen SM-kisat järjestettiin vuonna 2010 
Leppävirralla Pohjois-Savossa. 

Jos sankohiipiminen ei tunnu omalta la-
jilta, niin ei hätää.

Suomen perinneurheiluliiton kisakalen-
terin mukana tänä kesänä kilpaillaan vielä 
muun muassa hirrensyöksyssä, kalajuok-
sussa, puujalka- ja koukkupolvikävelyssä, 
saappaanheitossa ja liitosaappaanheitossa.

(HS 14.7.2018)  

Hevostilan emäntä Veera Niemisen 
esikoisessa kuvataan länsisuomalaisen ja 
itäsuomalaisen pariutumista lämpimän 
ivallisesti, vailla turhauttavia kliseitä.

(Ei muistella pahalla-
kirja, HS 15.7.2018)

Läheskään kaikki kekkerit eivät kan-
nata. Jopa alan lippulaivan, Eukonkannon 
MM-kisojen, tuotemerkki kuuluu olevan 
myytävänä. Voimme vain kuvitella, millai-
sissa vaikeuksissa voivat olla vähemmän 
tunnetut urheilulajit, kuten chilinsyönti, 
kesäpilkintä, piereminen, suolentopallo, 
tohvelifutis, kehonrummutus, heinäsei-
pään, nännikumin tai vessapaperirullan 
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Sanontoja Savosta:

Harvoin orjoo kiitetään, miniätä 
ee millonkaa, poijan naesta ee 
polovenaan.

Joka ee säely sänkyyn, ee säely 
säkkiinkään ( tytön viettely).

Keskentekosta kalua ee piä 
näättee hulluille eekä herroille.

Vaekka miel on mustaa, mutta 
leepä on valakee. 

Parem on viina moassa kun 
huonon piässä.

Kööhä on sillon rikas kun maha 
on täännä.

Yksi isä elättää yheksän poekoo, 
mutta yheksän poekoo ee elätä 
yhtä issee.

Kun ee voe siäriä pitentee, niin 
pittää hametta lyhentee.

heitto, sääskentappo, valehtelu ja vittuilu. 
Tänä kesänä ihannetapaus olisi ollut 

sellainen, että Trump ja Putin olisivat 
käyneet esimerkiksi Sonkajärven eukon-
kantokisoissa. Ei heidän olisi tarvinnut 
edes kantaa toisiaan tai omia eukkojaan, 
vaan pelkkä läsnäolo ja yhteinen saunomi-
nen olisi riittänyt.

(Jukka Ukkola, SK 29/20.7.2018)

Savolainen pilkkakirves  Kuopiossa 
syntyneestä Ilari Johanssonista on su-
keutunut monialainen näyttelijä ja stand 
up –koomikko, joka saa illasta toiseen 
nousta lavalle.

(HS 24.7.2018)

Ylä-Savon ihme näkyy huippu-ur-
heilussa Vieremältä ovat lähtöisin muun 
muassa Niskasen hiihtäjäsisarukset Iivo 
ja Kerttu.

Viime viikonvaihteen Kalevan kisoissa 
Senja Mäkitörmä Varpaisjärveltä voitti 
Suomen mestaruuden kuulantyönnössä, 
Sanna Kämäräinen Lapinlahdelta oli 
mestari kiekonheitossa ja Sara Francis 
Kiuruvedeltä voitti pronssia 200 metrillä.

(Taito Taskinen, Kuopio, HS 24.7.2018)

On kirjoitettu leipäjonoista ja rottaon-
gelmista. Niitä Pielavedellä ei ole. Neljä 
viidestä suomalaisesta haluaa pitää koko 
maan asuttuna, jopa pääkaupunkilaiset.

(Esko Järvenpää, HS 25.7.2018)

Myöpä männä hynttästiin Savvoon
Hankkiuduin Ylä-Savossa varta vasten 

savon intensiivikurssille. Sellaisen on tar-
joutunut pitämään kansanedustaja Han-
nakaisa Heikkinen, Savon ja Suomen 
murremestari. 

Heikkinen kertoo esimerkkejä ominta-
keisista verbeistä:

”Jos joku ei tottele, niin voi sanoa, että 
elä jupruile.”

”Ou hupajamata. Se tarkoittaa että älä 
höpsi.”

Voi sanoa, että kylläpä kehtuuttoo läh-
tee töehin, jos ei huvita mennä.”

Vaikenemiskehotuksen voi antaa tyy-
likkäästi savoksi: ”Ou iäneti. Se on foneet-
tisesti kaunis tapa sanoa, että ole hiljaa.”

(Heikki Aittokoski, HS 28.7.2018)

Kehu joku hallituspuolueen poliitik-
ko. ”Eduskunnan jättävä keskustan Seppo 
Kääriäinen, Kirmajärven mies, iso vihreä 
Ylä-Savosta. 

Seppo on kotiseutu-uskollinen ja sa-
noisiko savolaisittain hötkyilemätön po-
liitikko.”

(Sari Essayah, HS 18.8.2018)

Komea on Sami Jauhiaisella nttori: 
vanha sukutila Kiuruveden kirkonkylän 
kupeessa veden ääressä. Koskenjoki siinä 
virtaa, uimakelpoinen tietysti. 45-vuoti-
as Jauhiainen on ohjelmistosuunnittelija. 
Hän tekee työnsä ohjelmistoyritys Tiedol-
la täysipäiväisesti etänä Ylä-Savosta.

Tilan historia ulottuu vähintään 
1500-luvulle asti. ”Pellolla tulee joskus 
mietittyä, että kuinkahan monta sukupol-
vea on tuostakin tolskannut.”

(Heikki Aittokoski HS 25.7.2018)

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on 
valinnut heinäkuun kuukauden sanaksi sa-
nan käristyskupoli.

(IL 4.8.2018)

Epäselvää Mikkelin murretta ja huo-
noa huumoria

Rintauimari Ida Hulkko on syntynyt 
Mikkelissä. -Välillä valmentaja Jere Jän-
neksellä on parta ajettu miten sattuu ja 
hän puhuu tamperetta ja ruotsiakin, mutta 
ymmärrämme toisiamme. Huono huumori 
ajaa tiimiämme eteenpäin, kertoo Ida. 

Valmentaja innostuu kuvaajan lailla 
räpsimään kuvia mielestään epäselvää 
mikkeliä suoltavasta suojatistaan.

(AL 1.8.2018)
Mikä on konkarin vahvin laji?

-Viekkaus, Antti Ruuskanen vastaa ja 
rähähtää nauruun.

(AL 8.8.2018)

-Mulla on onneksi isot kulmakarvat ja 
silmäripset, niin hiki ei valu silmille, to-
tesi Ruuskanen Iltalehdelle keskiviikkona 
keihäskarsinnan jälkeen helteisessä Berlii-
nissä.

(AL 11.8.2018)

Savolaiseen makuun  Nyt on kesä ja 
se tarkoittaa muun muassa, että Kuopion 
torilla myydään taas tonnikaupalla kala-
kukkoja.

Mutta tiesittekö, että on olemassa myös 
kalakäki? Se vasta savolainen eläin onkin. 
Kyseessä on käkimonni. Se sujauttaa viek-
kaasti oman munansa toisen kalan pesään. 
Ne jekuttavat kirjoahvenlajeja.

”Mää ole ahvena, mää ole hiilest tehty 
ahvena”, kala vain miettii, kun käkimon-
nin poikaset kuoriutuvat sen suussa muita 
poikasia nopeammin ja syövät kalan omat 
jälkeläiset.

Mää ihmettele kauhiast.
Tavallinen käkilintukin on uuden tut-

kimuksen mukaan luultua ketkumpi. Ry-
tikerttusen pesään muniva käki jekuttaa 
lintua piästämällä ilimoolle varpushaukan 
iäntelyn kuulosta piipitystä. 

Kerttunen pelästyy ja käki laskee mu-
nansa sen pesään.

Vastuu on siis kuulijalla.
(Niko Kettunen, HS 6.8.2018)

Reiska kuuli radiosta, että mies tappoi 
naisen Vieremällä. Hänellä oli vähän huo-
no kuulo. Sen takia hän ihmettelikin:

-Kuinkahan sellainen temppu oikein 
tehdään?

(Reiska, AL Moro 19.7.23018)

Savon’kielj. kunnijaan
Savon’kielj mullakii jote’sakkii sykkii,
sormija syyhyttää ja ohtanahkoo nykkii,
sattuva ja naseva o’ värssyn kohokohta,
innostuksesta punottaa riimittäjän ohta.

Savo’kielisijä tarinoeta joohevasti tulloo,
Savossaku piälys’miehistä ee oo pulloo.
Torilla ku’ kävelöö ja juttuja piähänsä kerree,
on eno puanna venneestä,
ku’ kukkaa ee oo pitämässä ennee perree.

Paperille jutut muistiin muhimaa’ siirrän,
kotona ne konneelle luvettavaks’ piirrän.
Mukavoo on Savon’kielellä aena huestella,
haaskoja tarinoeta sitt’ suussa mutustella.

Aeheet o’ ussein nuoruus’aajan naesista,
tahtoo vuan aetta’reissut olla valehtelemista.

                                    Juhani Antikainen     



32  AAKUSTI 3/2018 AAKUSTI 3/2018  33

Suomen historia on sen itärajan histo-
riaa. Meillä on kautta aikojen ollut 

kohtalonyhteys Venäjään. Kanssakäymi-
nen Venäjän vallan aikana 1800-luvulla 
oli rauhanomaista.  Mutta aina ei ole ollut 
rauhallista. Pähkinäsaaren rauhan (1323) 
rajat eivät enää vastanneet todellisia asu-
tus- ja valtasuhteita. 

Vihaa rajan yli on pidetty vuosisatoja. 
Venäläiset ulottivat hyökkäykset Kalajoen 
ja Pyhäjoen latvavesille saakka – aina Pe-
rämeren rannikolle asti. Viisikolmattavuo-
tista Venäjän sotaa (1570-95) on kutsuttu 
pitkäksi vihaksi. Sotaa on kutsuttu myös 
Rappasodaksi. Nimi johtuu karjalaisista 
sisseistä käytetystä nimityksestä rappari, 
joka merkitsee ryöstäjää, raiskaajaa, tu-
hoajaa. Vuosien 1578-85 välillä Kainuun 
300-taloinen savolaisperäinen asutus lop-
pui sotatoimien takia kokonaan -  suurin 
osa Limingan pitäjästäkin.

Rappasota tuhosi 1580 Hyrynsalmen 
pitäjän lähes kokonaan. Osa Utajärven 
asukkaista pääsi pakoon piilopirteille. 
Mutta osasivat suomalaisetkin tehdä vas-
tahyökkäyksiä. Tunnetuin sissipäällikkö 
oli kiiminkiläinen talonpoika Pekka Vesai-
nen, josta Santeri Ivalo kirjoitti romaanin 
Juho Vesainen (1894). Vuonna 1589 Ve-
sainen joukkoineen hävitti Vienan Kemiä 
ja hyökkäsi Petsamon luostarin kimppuun. 
Sota oli raakaa ja julmaa sissisotaa, jossa 
siviiliväestö: naiset, lapset ja vanhukset 
joutuivat koston kohteeksi.

Täyssinän rauha 1595 rauhoitti 
tilannetta. Volotka (Vladimir) eli Volok-
ki Vorna on vaikuttanut 1630-luvulla ja 
hänen poikansa Hilippa (Filip) 1660-lu-
vulla. Kyseessä ovat isä ja poika, joiden 
historiat ovat tarinoissa sekoittuneet. 

Vorna oli Venäjän karjalaisten kansan-
tarinoiden sankari, taidokas jousenkäyt-
täjä. Suomalaisissa kertomuksissa hän on 
vastustaja, hurja vainolainen. Vorna oli 
pitkä, tummahiuksinen, mahtava, kookas 
ja vahva, hopeavyöhön ja panssaripaitaan 
puettu jättiläinen. Hänellä oli erityisen 
iso jousipyssy, jota vain harva jaksoi 
virittää. Hurjasta maineestaan huolimatta 

on kerrottu, että Vorna ei ollut pelottavan 
näköinen. Hän asui Venäjän Karjalassa 
Kuhmon Lentuan kylän kohdalla. Luon-
teeltaan julmana hän hankki elatuksensa 
ryöstämällä ihmisiä. Suurella veneellään 
hän kulki Oulujoen vesistöä aina ranni-
kolle saakka, ryösti omaisuutta ja surmasi 
ihmisiä. Sattui kerran, ettei vene Vornan-
kaan voimin päässyt Pällin kosken yli 
muuten kuin venettä vetämällä. Professori 
Eino Railo ja tohtori Martti Asunmaa ovat 
tutkineet Vornan tekemisiä; myös Aimo 
Kejonen on koonnut kansantarinoita, 
Veikko Tiikkainen puolestaan on tutkinut 
Sukevan paikannimiä.

Sukevan Volossa oli kaksi rappasotien 
aikaista tukikohtaa. Kansan viha Vornaa 
kohtaan yltyi. Tämä sanoi surmanneensa 
kaikki ihmiset, jotka hän oli matkoillaan 
tavannut. Vorna on kansantarinoissa ni-
metty Vornasten suvun esi-isäksi. Eino 
Leino on tehnyt Vornasta runon. Vorna 
sauvoi ylös monet kosket, mitä pidettiin 
suurena urotekona. Hän ryösti neidon 
tai kaksikin. Häntä pidettiin lähes voit-
tamattomana. Kerran hän meni saunaan 
peseytymään ”ruotsin verestä” kerskuen, 
ettei yhtään vihollista jäänyt eloon. Yksi 
suomalainen poika odotteli nurkan luona 
ja ampui nuolen Vornan kantapäähän. Poi-
ka tappoi hänet nopeasti. ”Jos tuli surma 
syyttömille, niin se tuli Vornallekin tuho-
retkensä perästä.”

Vorna on antanut nimiä monille paikka-
kunnille: Vornan silta, Vornankoski, Son-
kajärvellä on Volokinpolku. 

Tuovisten sukukirjassa kerrotaan eri-
laista tarinaa Vornan kuolemasta. Venä-
läinen rosvopäällikkö Volokki (Volkov) 
Vorna perimätiedon mukaan ryösteli 
1630-luvun lopulla Oulujärven tienoilla. 
Vihollisen jalkoihin joutuneilla kyläkul-
milla oli omat paikallissankarinsa:- Ryhä-
länmäellä, Vänninmäellä, Vehmasjärvellä 
ja Pärmärillä ”uljas Uuran ukko” Mikko 
Tuovinen. Mikko tapasi suolla Volokin ja 
surmasi hänet keihäällä. Tästä suo sai ni-
men Volokinsuo.

 Leo Puurunen

Nimimerkki K.A:n Iisalmesta lähet-
tämään sutkaukseen päättyi keskiviiko-
na 8.8. 2018 Savon Sanomissa Veikko 
”Veksi” Lötjösen ainutlaatuinen ura sa-
volaisten nurkkavitsien kuvittajana. En-
simmäisen ”sutkunsa”, minkä on tämän 
lehden takakannessa,  hän oli tarjonnut 
lehden lukijoille tammikuun 13. päivänä 
1970 ja nyt liki puoli vuosisataa jatku-
neen uurastuksen jälkeen oli viimeisen 
piirroksen sarjanumeroksi kirjattu 18 
557.

Lötjönen tuli tutuksi myös Aakusti-
lehden lukijoille useista piirroksistaan 
sekä  vuosikausien ajan takakannessa 
julkaistuista sutkauksissa. 

Savon Sanomissa poikkeuksellisen 
pitkän työuran tehnyt toimittaja ja piir-
täjä kuoli äkkiarvaamatta tulleen saira-
uskohtauksen seurauksiin elokuun 10. 
päivänä kotikaupungissaan Kuopiossa. 
Vilkasverinen karjalaispoika oli syntynyt 
kuitenkin Viipurissa lokakuun 3. päivänä 
1938, joten vajaan parin kuukauden ku-
luttua hän olisi täyttänyt 80 vuotta.

Ylioppilaaksi Lötjönen kirjoitti Kuo-
pion lyseosta, jossa hän useimmista 
muista ikätovereistaan poiketen opetteli 
venäjän kielen. Sujuvasanaiselle tulkille 
oli tarvetta niin työssä kuin vapaa-aikana 
tai matkaoppaana tuolloisessa Neuvosto-
liitossa.

Uutistoimituksessa Lötjösen erikois-
alaksi tulivat nopeasti erilaiset rikokset 
ja onnettomuudet. Ripeäliikkeisenä ja 
nopeasti kirjoittavana hän oli kuin tehty 
lähtemään onnettomuuspaikoille – aina 
sinne missä tapahtui. 

Toimituksessa Lötjösen ammattini-
mikkeeksi vakiintui ”rikos- ja mellakka-
toimittaja”. 

Piirtäjän taidot huomattiin jo heti 
1960-luvulla, mutta varsinainen taival 
Savon Sanomien nurkkavitsien kuvitta-
jana avautui 1970-luvun alussa taiteilija 
Tauno Gröndahlin kuoleman jälkeen. 
Gröndahl oli huolehtinut hänkin kuvis-
tuksesta vuosikymmenen verran.

Luonteensa mukaisesti Lötjönen ei 
aikaillut piirroksien kanssa, vaan luon-
nosteli ja valmisteli ne hämmästyttävän 
sukkelasti – viidessä, kymmenessä mi-
nuutissa. Sutkausten teksteihin piirtäjä ei 
puuttunut. Ne muotoili ensi alkuun savon 
murteen todellinen taitaja, kotiseutuneu-
vos Unto Eskelinen ja hänen jälkeensä 
pääsääntöisesti savontaitoiset Lukijan 
Sanomain toimittajat. Eläkkeelle Lötjö-
nen jäi parikymmentä vuotta sitten toi-
mittajan työstä, mutta itsestään selvää 
oli, että sutkausten kuvittajana hän jatkoi 
niin pitkään kuin jaksoi.

Päivittäinen nurkkavitsi, sutkaus, on 
ollut olennainen osa Savon Sanomia 
aina 1930-luvun lopulta lähtien ja pal-
jolti Veikko ”Veksi” Lötjösen piirrosten 
ansiosta. Siitä hän ehti saada tunnustusta 
jo elinaikanaan, muun muassa Suomen 
Valkoisen ruusun ritarikunnan ritarimer-
kin vuonna 1995.

Seppo Kononen

Muistona yli 18 500 piirrosta, niistä 17 000 sutkauspiirrostaRapparit, ryöstäjät kaijotkaa! (Nälkämaan laulu, Kainuun marssi, 
san. Ilmari Kianto, säv. Oskar Merikanto)

Sutkauspiirtäjä Veikko Lötjönen kuolut
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(Sandels huutaa:) niin vielä hetkinen! 
Noin suomalainen taistelee - se vasta so-
turi! Avuksi pojat rientäkää, tuo meidät 
pelasti! 

(J. L. Runeberg: Sven Tuuva Koljon-
virran taistelussa. Vänrikki Stoolin tarinat 
1848, suom. Paavo Cajander 1889)

Olin viiden kuukauden ikäinen, kun 
isäni läksi ”sinne jonnekin”. Hän palasi 
Rukajärveltä 1943 jatkosodan invalidi-
na – latumiinan särkemänä. Sodasta hän 
ei meille lapsille suostunut kertomaan – 
halusi säästää sodan kauheuksilta. Omal-
la esimerkillään hän noudatti presidentti 
Kekkosen ajatusta: Isänmaallisuus on 
hyvä asia, mutta sillä ei tarvitse elämöidä.

Satavuotias Suomi on saanut elää liki 
73 vuotta rauhan aikaa. Kiitos tästä kuu-
luu ennen kaikkea kunniakansalaisillem-
me – sotiemme 1939-45 veteraaneille. 
Runeberg kuvaa Suomen sodan (1808-09) 
sankareita yli kahdensadan vuoden takaa.

Rintamaveteraanit - ”ohiammutut” - 
Pohjois-Savossa juhlivat 50-vuotistaival-
taan 4.5.2018 Kuopiossa. Tuolloin julkis-
tettiin historia-teos. Enimmillään osastoja 
v. 1977 oli 27 ja jäseniä 3.670. Viime vuo-
den lopussa rintamalisän saaneita sotiem-
me veteraaneja Suomessa oli 13.791, jois-
ta Pohjois-Savon 12 osastossa oli enää 185 
rintamaveteraania. Eri veteraanijärjestöt – 
Sotainvalidit, Sotaveteraanit ja Rintama-
veteraanit – ovat kauan toimineet yhdessä. 
Rivit ovat harveneet niin, että veteraanien 
keski-ikä lähenee 95 vuotta. Veteraaniaika 
päättyy 2020-luvun alkupuolella ja vaih-
tuu sen jälkeen perinneajaksi. Tilalle tulee 
yksi ja yhteinen Pohjois-Savon perinneyh-
distys. Perimmäinen tavoite on siinä, että 
sotiemme veteraanien muisto ei koskaan 
himmenisi.

Hävisikö Suomi sodan Neuvostoliittoa 
vastaan? Viro hävisi. Maa miehitettiin, 
miehet vietiin Siperiaan ja naiset raiskat-

tiin. Viron kehitys pysähtyi kommunismin 
aikana puoleksi vuosisadaksi. Kaikki Neu-
vostoliittoa vastaan taistelleet maat miehi-
tettiin: Baltian lisäksi Puola, Tsekkoslova-
kia, Unkari, Bulgaria, Romania ja itäinen 
Saksa. Mutta miksi Suomea ei miehitetty? 
Syynä lienee ollut asekätkentä. 

Millainen Suomi olisi, jos maa oli-
si miehitetty? Opintomatkalla voi käydä 
katsomassa Venäjän Karjalan köyhyyttä 
ja kurjuutta. Kuin Suomi yli sata vuotta 
sitten. 

Suomi ei hävinnyt sotaa, vaan saimme 
torjuntavoiton! Matti Kassila ohjasi 1968 
elokuvan Äl` yli päästä perhanaa!

Hoivatkaa, kohta poissa on veljet.
Muistakaa, heille kallis ol` maa. 
Kertokaa lasten lapsille lauluin: 
himmetä ei muistot koskaan saa!
(Veteraanin iltahuuto. Kalervo Hämä-

läinen. Äänitettiin 1988, solistina Jorma 
Hynninen)

Leo Puurunen
Pohjois-Savon Rintama-

veteraanien historian kirjoittaja

”Äl` yli päästä perhanaa!”

Ihmiset ovat aina olleet kiinnostuneita 
paikannimistä. Usein nimille on annettu 

kotikutoisia selityksiä, joista tutkijat käyt-
tävät nimitystä kansanetymologiat.

Kun varpaisjärveläiset jäivät louhik-
koisen maan takia ”jumiin”, niin siitä Ju-
misten kylä sai nimensä. Toinen mutkik-
kaampi selitys saataisi olla lappalaisten 
jumalaa merkitsevä sana jumi. Arvoituk-
sissa jumissa olo tarkoitti paikallaan oloa. 
Mytologinen olento jumi saattoi ampua 
näkymättömän nuolen, joka aiheutti eläi-
missä taudin.

Kun rannoilta saatiin hyviä varpaliistei-
tä ja -säleitä katiskoihin ja koreihin, järvel-
le annettiin nimi Varpaisjärvi. Tästä koko 
kunta on sittemmin saanut nimensä.

Kun kalastettiin Tiilikkajoessa sijaitse-
vassa koskessa väkäpiikkisellä atraimella, 
paikkaa alettiin kutsua Atrotkoskeksi.

Tiilikka taas on aikoinaan ollut Tiili-
kaisten eränautinta-aluetta.

Kun Rautavaaralla hiidenkirnun jääty-
neet seinämät muistuttivat pumpulia, paik-
kaa alettiin kutsua Pumpulikirkoksi.

Sonkajärvellä miehen nimi Sven vään-
tyi savolaisten suussa Vänniksi. Niin Vän-
ninmäki oli saanut nimensä. V. 1663-64 
maanjaostelukirjoissa tavataan Vännin-
mäen asukkaana Hindrrich Olavinpoika 
Svänninen - ja kylännimenä Swänninmä-
ki.

Sonkajärven Viisarin kohdalla on en-
nen ollut tienviitta osoittamassa suuntaa 
hieman valtatiestä sivussa olevaan kesti-
kievariin.

Vieremänmäen rinne vietti Vieremän-
järveen päin. Näin ollen alaspäin viettävä 
rinne on antanut nimen koko kunnalle.

Saamenkielinen ilvestä tarkoittava sana 
antoi nimen Rotimojärvelle. Toisaalta ro-
timo saattoi olla lappalaisten pahan hen-
gen nimitys. Ilmeisesti karhu antoi nimen 
Osmankijärvelle.

Kun Kauppisia Vieremällä on asunut 
vuodesta 1599 asti, oli luonnollista nimetä 
koko kylä Kauppilanmäeksi.

Rytköset asettuivat asumaan Kiuruve-
den Toiviaisentaipaleeseen 1500-luvulla. 
Suvun nimi näkyy edelleen kylän keskei-
sen järven nimessä Rytkynjärvi.

Rantasalmelta tullut Ihanus Remeksi-
nen aloitti Kiuruvedellä 1550 Remesten 
suvun. Hänen asumansa ympärille kehittyi 
Remeskylä eli Remekselä.

Paikannimikirjassa liki 5000 
paikannimeä Pohjois-Savosta

Edellä olevia nimiä löytyy Suomalai-
sesta paikannimikirjasta, jonka päätoimit-
taja on kiuruvetislähtöinen Sirkka Paik-
kala. 

Kirjan 600 sivulla on tietoja lähes vii-
destä tuhannesta hakusanasta. Kotimais-
ten kielten nimiarkiston kokoelmissa on 
yhteensä 2,3 miljoonaa paikannimeä.

Maanmittauslaitoksen paikannimirekis-
terissä nimiä on yli 800.000.

Karttakeskuksen painamassa isokokoi-
sessa kirjassa on Ylä-Savosta vain puo-
lensataa paikannimeä. Kuitenkin täältä 
on merkitty muistiin tuhatmäärin nimiä. 
Esimerkiksi minä keräsin vuonna 1962 
Lapinlahden Väisälänmäen koulupiirin 
alueelta lähes 400 nimikorttia. Nimestä-
minen liittyi suomen kielen opintoihin Tu-
run yliopistossa.

Leo Puurunen

Pohjoissavolaisia paikannimiä                     Osa I

Veteraanijärjestöjen liput liehuvat entistä 
enemmän yhdessä.



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

Holopaisen Pekka kävi Helsingissa sukulaisissaan. Kun 
viikon kuluttua hän palasi ja kävellä jorpotteli mutkaista 
metsäpolkua kotiinsa päin, niin itsekseen mutisi: 
–On tässä tuasj opettelemista tähän mualaeselämään.

                                                           K.J. (P–vesi)


