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Väki vähenee pikku hiljaa koko savo-
laiselta murrealueelta ja erityisesti 

maaseudulta. Vaikka elämän päällimmäi-
senä tarkoituksena sanotaan olevan var-
mistaa elämän jatkuminen, niin turhan 
monessa täisen Suomen maalaiskunnassa 
uusia lapsia syntyy vuosittain huolestutta-
van vähän. Ihan pienimmillä paikkakun-
nilla vastasyntyneiden laskemisesta taitaa 
selvitä jo kahden käden sormilla.

Väkiluvun lasku ei koske vain maaseu-
tualueita, vaan ihan samassa jamassa näyt-
tävät olevan pienet ja keskisuuret kaupun-
git. Jos kuntien päättäjät lienevät ajatelleet 
nokan kääntyvän nousuun julistautumalla 
kaupungiksi, siinä eivät ole ”roknoosit” 
pitäneet paikkansa.

Yhtä vähän on pikkupaikkakunnille 
ollut iloa kuntaliitoksista kasvukeskusten 
yhteyteen. Vahvat keskukset pitävät väis-
tämättä aina puolensa taloudellisessa kil-
pajuoksussa, ja harvat ovat ne hetket, jol-
loin harvaanasuttujen reuna-alueitten väen 
välihuudot ja toiveet kantavat yhdistyneen 
suurkunnan päätöksentekijöiden tai johta-
vien virkamiesten korviin saakka.

                        *  *  *
Ranskalainen valistusajan johtava filo-

sofi Voltaire sanoi kohta 300 vuotta sitten 
jotensakin siihen tapaan, että ”ikävintä on 
tulla hirtetyksi hiljaisuudessa”.

Toisin sanoen: loppuun saakka on jokai-
sen pidettävä kiinni omista oikeuksistaan, 
omista ajatuksistaan - ja kun Savon kielen 
seurassa ollaan – myös omasta kielestään 
ja tavastaan tuoda julki ajatuksiaan.

Vuoden 2019 merkittävin teko savo-

Männään mualimalle 
- eekä itketä yhtään

laismurteitten puolesta oli ilman muutta 
nuoren Jani Koskisen Helsingin yliopiston 
suomen kielen laitokselle tekemä pro gra-
du – ruo ratu – pohjoiskarjalaisen Rääk-
kylän ”murtiilla”. Laitoksen sisälläkin 
Koskisen tutkielma herätti kovaa keskus-
telua, mutta viralliset tarkastajat puolsivat 
hyväksymistä, ja se tuli myös laitoksen vi-
ralliseksi kannaksi.

                      *  *  *
Tästä on hyvä jatkaa myös maan muita 

murteita puhuvien ja arvostavien, vaikka 
turha on toki ajatella, että murteesta tulisi 
maan tapa tieteessä. Paljon isompi vaara 
on, että maan tavaksi tulee yleissuomen 
sijasta englanti.

Heinäkuinen murretori Kuopiossa täytti 
taas tavoitteensa. Yhteistyö karjalaa pu-
huvien kanssa on vakiintunut olennaisek-
si osaksi tapahtumaa, ja toivon mukaan 
maakunnasta saadaan torilavalle kaikkien 
muittenkin murteitten puhujia. Esimerkik-
si eteläpohjalaisen kansanlaulajan reipas 
ralli mennä suvena oli oikein mukava vä-
lipala.

Uusi, mukava perinne on tulossa savo-
laisesta kirkkopyhästä, jota viime syksynä 
vietettiin Suonenjoella. Väkeä oli kirkossa 
runsaasti kuten edellissyksynä Iisalmessa. 
En epäile, etteikö näin olisi myös tuleva-
na syksynä Nilsiässä, Paavo Ruotsalaisen 
hengellisillä kylvöksillä.   

                                         *  *  *
Pää pystyssä siis jatketaan eteenpäin 

savolaisuuden asialla. Eikä vain täällä 
omiemme joukossa, vaan myös murrealu-

25.02.2019

Helsingin keskuskirjasto Oodi on herättänyt huomiota paitsi 
arkkitehtuurillaan myös massiivisilla puurakenneratkaisuil-
laan, jota esim. julkisivusssa on käytetty taidokkaasti. Mo-
dernismissa muotokielessä on  pehmeä sekoitus perinteistä 
savolaisen soutuveneen kaarevaa linjakkuutta. Kuva: JN
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een ulkopuolella, jonne meillä on tilausta 
kesän mittaan.

Yksi savolaisten näytön paikka on hei-
näkuussa Kaustisen kansanmusiikkijuhlil-
la, jossa Savo on vuoden maakuntateema-
na. Savolaisten musiikkiesitysten oheen 
Kaustiselle rakennellaan myös murre-
työpajaa, eikä pahitteeksi olisi, jos siellä 
voisi tarjota maistiaisia myös savolaisesta 
ruokapöydästä. Mitä purtavaan tulee, niin 
kesän paikallisia huippuhetkiä on ilman 
muuta kalakukkomestari Hanna Partasen 
muistolaatan paljastaminen hänen leipo-
mollaan kesäkuussa, minkä Kuopion kau-
punki toteuttaa seuran aloitteesta.

Toinen näytön paikka suuressa maail-
massa on sitten itessään piäkaapunnissa, 

jossa Stadin slangi -yhdistys isännöi tä-
mänkertaisia Suomen murremestaruus-
kilpailuja. Näin siksi, että edellisessä, 
vuoden 2017 kesällä Ilmajoella käydyssä 
kisassa parhaat puheet kuultiin helsinki-
läiseltä Esko Vepsältä.

Savolaisten joukkue muotoutuu viime 
ja tämän vuoden murremestaruuskilpai-
lujen pohjalta, ja se tiedetään jo nyt, että 
ei sinne Helsinkiin asti häviämään mennä. 
Jos meillä riittää hiihtoon iivoniskasia, 
niin kyllä meiltä löytyy aina myös uppi-
niskasia, hyvin treenattuja ja koko kylän 
valmentamia murteenpuhujia.

Seppo Kononen
Puheenjohtaja

Savon kielen seura

Sen jälkeen kun valtionhoitaja Manner-
heim oli antanut  määräyksen vajaalu-

kuisen eduskunnan hajottamisesta, toimi-
tettiin uudet eduskuntavaalit maaliskuun 
1. ja 3. päivinä 1919. Välipäivä 2.3. oli 
sunnuntai, eikä silloin katsottu soveliaaksi 
käydä edes äänestämässä.

Kuopiossa ilmestyi vaalien aikaan perä-
ti viisi sanomalehteä, kun vasta perustettu 
edistyspuolue tuli taistelutantereelle omal-
la Kuopion Sanomat -nimisellä lehdel-
lään. Kun kaikki lehdet olivat sitoutuneita 
puoluelehtiä, niiden kannanotot varsinkin 
vaalien alla olivat suurelta osin muiden 
lehtien, puolueiden ja niiden kannattajien 
nälvimistä ja oman väen pelottelua mui-
den aiheuttamasta vaarasta. Isossa jaossa 
lehdet karsinoitiin kahteen leiriin: porva-
rillisiin Savoon, Savon Jääkäriin, Savon 
Sanomiin, Kuopion Sanomiin ja toisaalta 
sosialistien Savon Kansaan. Mutta taiste-
lulinja oli myös kaupunkilaisten lehtien ja 

Eduskuntavaalit Pohjois- 
Savossa sata vuotta sitten

maalaisten Savon Sanomien välillä. Savon 
Kansaa vastaan nostettiin helmikuussa 
painokanne, ja lehti lakkautettiin kuukau-
deksi. Tosiasiallisesti lehti kuitenkin jat-
koi kuten ennenkin, nimi vain vaihdettiin 
näppärästi Työväen Vaalilehdeksi, millä 
nimellä se ilmestyi vaalipäivinä ja sitten 
nimellä Uusi Savon Kansa, kunnes taas 
pannasta päästyään maaliskuun jälkeen 
jatkoi alkuperäisellä nimellään.

Vaalikamppailun aikana käytettiin ah-
kerasti sanoja edistys, isänmaa, oikeus, 
rauha, valo, valistus, vapaus, turva, us-
konto, sivistys ja myös näitä: anarkis-
mi, bolshevikki, luokkaviha, ryssäläinen, 
taantumus. Sata vuotta sitten ei puhuttu 
sotesta ja vanhusten palvelusta, vaikka ai-
hetta olisi kyllä ollut. Hallitusmuodosta ja 
monarkismista sen sijaan kirjoiteltiin.

Eniten ehdokkaita asettivat Maalais-
liitto ja Sosialidemokraattinen Puolue, 

kumpikin 12 ehdokasta; Kokoomus asetti 
9 ehdokasta ja edistyspuolue 6. Ehdok-
kaissa eniten oli maanviljelijöitä, yhteen-
sä 9, joista 4 tuli valituksi. Seitsemästä 
opettajasta ja viidestä torpparista vain 
yksi opettaja ja yksi torppari tuli valituk-
si. Yhteiskunnallisen asemansa ja arvonsa 
puolesta nimekkäin ehdokas oli professori 
Väinö Voionmaa, joka sisällissodan jäl-
keen vuonna 1918 oli liittynyt Sosialide-
mokraattiseen Puolueeseen. Naisia 39 eh-
dokkaasta oli 6 (15,4 %), joista kaksi pääsi 
eduskuntaan. 

Vaalipäivän lähestyessä ja vaalipäivinä 
lehdet julkaisivat vielä viimeiset iskulau-
seensa ja kehotuksensa:

 Huom! Huom! Huom! 
Jokainen porwari äänestämään ensi 

lauwantaina tahi maanantaina! Muutoin 
hän pettää isänmaansa. Äänestyksestä 
poisjääneitten nimet tulemme armotta leh-
dessä julkaisemaan. (Savo 27.2.1919)

Hewosen omistajat huomatkaa! 
Jokaisen hewosen omistajan on täy-

tettäwä kansalaiswelwollisuutensa muun 
muassa siten että hän hewosellaan wie 
waalipaikalle sellaisia pitkämatkaisia 
ja heikkowoimaisia walkoisia äänestä-
jiä, joilla ei ole itsellään hewosta. (Savo 
1.3.1919)

Ainoat todelliset luokkapuolueet täs-
sä maassa owat kokoomuspuolue ja so-
sialidemokraattinen puolue. Molemmat 

nämä äärimmäispuolueet owat olleet 
ratkaisewina hetkinä walmiit uhraamaan 
isänmaan onnen ja tulewaisuuden omi-
en itsekkäiden luokka- ja waltapyyteitten 
wuoksi. Maalaisliitolla on aina ollut sil-
mämääränään isänmaan yhteinen paras. 
Se on pelastanut maamme ja kansamme 
monilta onnettomuuksilta. Se on tehnyt 
tyhjäksi niin oikeiston kuin wasemmiston-
kin walta- ja luokkapyyteet. Siksi kaikki 
wakawamieliset isänmaan ystäwät äänes-
täkää maalaisliiton ehdokkaita! (Savon 
Sanomat 27.2.1919)

Kansallinen kokoomuspuolue on syn-
tynyt korvaamaan sitä edistyksen jarrua, 
joka meiltä Pietarissa kukistettiin. (Erään 
kokoomuspuolueen johtomiehen, leht. 
Salu Latvalan lausunto.)

Tällaisille ”edistyksen jarruille” ei yk-
sikään työläinen voi antaa ääntänsä jo 
senkin takia, että nämä ”jarrut” yrittävät 
väkipakolla tuoda tänne saksalaisen tai 
hätätilassa vaikka ryssäläisen kuninkaan. 
(Savon Kansa 25.2.1919)

Vaaleissa: Punanen viiva punasille. 
Vaaleissa on Sinulla tilaisuus määrätä 
oma kohtalosi!

Työväki vaaleihin tänään ja ylihuomen-
na! ”Jo ryskyin murtuu pakkovalta!” 
(Työväen Vaalilehti 1.3.1919)

Vaalipäivät ovat käsillä. Jollet käytä 
niitä oikein, teet suuren rikoksen, suurem-
man kuin voit arvatakaan. Liityt maasi 
vihollisiin ja turmelet siten sen työn, joka 
jo on suoritettu vapautemme saavuttami-
seksi. Kansalainen! Rakasta maatasi, ole 
valveilla, riennä vaaliuurnalle ja toimi 
niin ettei yhtään ääntä ympäristöstäsi jää 
käyttämättä. (Savon Jääkäri 28.2.1919)

Jos tahdot maahan uuden sodan, nälän 
ja kauhun, kiiruhda silloin kaikin mokomin 
huomenna äänestämään n. s. sosialisteja 
tai jätä kokonaan äänestämättä. Seurauk-
set näet pian. (Savon Jääkäri 2.3.1919) 

Kun tuloslaskentaa oli seurattu viikon 

Sosiaali-
demokraat-
tien Väinö 
Voionmaa oli 
nimekkäimpiä 
ehdokkaita 
vuoden 1919 
vaaleissa.
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verran, saatiin vihdoin 12.3.1919 lopul-
linen, kaikki vaalipiirit käsittävä tulos: 
sosialidemokraattinen puolue sai 80, maa-
laisliitto 42, kokoomuspuolue 28, edistys-
puolue 26, ruotsalainen kansanpuuolue 22 
ja kristillinen työväen puolue 2 edustajaa. 

Kuopion läntisestä  
vaalipiiristä 12 edustajaa

Kuopion läänin läntisestä vaalipiiristä 
SDP:n ehdokkaista eduskuntaan pääsivät 
professori Väinö Voionmaa Helsingistä, 
kaupanhoitaja Pekka Huttunen Iisal-
mesta, liikemies Ville Vainio Kuopiosta, 
torppari Heikki Kääriäinen Iisalmesta, 
rouva Lyydi Saarikivi Kuopiosta, rou-
va Anni Rytkönen Iisalmesta ja opettaja 
Olli Korhonen Nilsiästä.  Maalaisliiton 
uudet kansanedustajat olivat maanviljelijä 
August Raatikainen Karttulasta, agrono-
mi Eero Hahl Iisalmesta ja maanviljelijä 
P. V. Heikkinen Muuruvedeltä. Kokoo-
muksesta edustajapaikan sai maanviljelijä 

Juho Snellman 
ja edistyspuolu-
eesta tarkastaja 

Bruno Sarlin Kuopiosta.

Yhteiskunnallisia vaikuttajia
Professori Väinö Voionmaa tunnetaan 

ulkoministerinä, diplomaattina, senaatto-
rina ja kanslerina sekä arvostettuna histo-
riantutkijana.

Pekka (Petter) Huttunen toimi useiden 
osuuskauppojen tai -liikkeiden johtajana, 
viimeksi Osuusliike Tarmolan toimitus-
johtajana Turussa.

Ville Vainio oli myöhemmin Suomen 
sosialistisen työväenpuolueen kansan-
edustaja ja poliittisista syistä vangittuna 
1921–1922 ja 1923–1925. Vapauduttuaan 
hän oli Viipurin kauppa Oy:n hallituksen 
jäsenenä 1930–1939. Viimeksi hän toi-
mi liikemiehenä Helsingissä v:een 1956 
saakka. 

Pienviljelijä Heikki Kääriäinen oli 
kansanedustajana myös 1933–1945 ja pre-
sidentin valitsijamiehenä v. 1931. Hän oli 
myös Iisalmen maalaiskunnan kunnanval-
tuuston ja kunnallislautakunnan jäsen.

Lydia (Lyydi) Regina Saarikivi, o.s. 
Pennanen, toimi kotiompelijana Järven-
päässä ja Helsingissä sekä myöhemmin 
sairaalan ja parantolan taloudenhoitajana 
Ruovedellä sekä Ruoveden työväen näyt-
tämön johtajana. Lyydi Saarikivi oli nai-
misissa kansanedustaja Santeri Saarikiven 
kanssa. Heidän poikiaan olivat taidehisto-
rioitsija Sakari Saarikivi ja elokuvaohjaaja 
Orvo Saarikivi. 

Anna (Anni) Johanna Rytkönen, o.s. 
Toppinen, oli 
kauppias Heikki 
Rytkösen vaimo 

ja asui  Iisalmessa vuoteen 1927 saakka, 
jolloin siirtyi Neuvostoliittoon. Hän opis-
keli Lännen vähemmistökansallisuuksien 
yliopistossa ja asui Leningradin alueen 
Kuivaisin kylässä. Rytkönen toimi myös 
puoluehistorian ohjaajana. Hänet vangit-
tiin 1937 tai 1938.

Kansakoulunopettaja Olli Wilhelm 
Korhonen muutti Nilsiästä Petäjävedel-
le, missä toimi opettajantyön ohella myös 
osuuskassan hoitajana ja kirjanpitäjänä 
sekä  kunnanvaltuuston puheenjohtajana.

August Raatikainen toimi kansan-
edustajana myös 1924–1933 ja  maata-
lousministerinä 1930–1931 sekä useissa 
osuustoiminnallisissa ja muissa luottamus-
tehtävissä. Hän sai kunnallisneuvoksen ar-
vonimen v. 1926.

Eero Hahl oli eduskunnan toinen vara-
puhemies 1922 ja eduskunnan maatalous-
valiokunnan puheenjohtaja vuosina 1919 
ja 1921–1929. Hahl toimi apulaismaata-
lousministerinä kolmessa hallituksessa 
sekä kulkulaitosten ja yleisten töiden mi-
nisterinä 1924. Presidentin valitsijamies 
hän oli 1925. Ministeriuransa jälkeen hän 
oli asutushallituksen ylijohtajana 1926–
1933. Hahl oli myös Iisalmen maalaiskun-
nan kuntakokouksen ja kunnallislautakun-
nan esimies ja kunnanvaltuuston jäsen. 

Petter Wilhelm (Pekka Ville) Heikki-
nen toimi Maalaisliiton pitkäaikaisena pu-
heenjohtajana, kansanedustajana ja minis-
terinä 1920- ja 1930-luvuilla   Ministerinä 
hän oli seitsemässä hallituksessa yhteensä 
2739 päivää. Heikkinen oli presidentin 

Virtuaalisairas
Jalkaan koskee 
pillerit eivät auta
onneksi on Sote
pääsen virtuaalisairaalaan
 virtuaalihoitoon
 virtuaalilääkäri tutkii
 saan virtuaalilääkkeitä.
Tulen virtuaaliterveeksi
olen saanut kaiken 
mitä Sote lupaa.
Hoito onnistui hyvin
jalka on edelleen kipeä
itseoppinut sairas
ei ymmärrä
tulla virtuaaliterveeksi.

  Keijo Karhunen 

Bruno Sarlin, 
edistyspuo-
lueen edustaja

va l i t s i j amiehenä 
vuosien 1925, 1931, 
1937, 1940 ja 1943 
presidentinvaaleis-
sa. Kuopion läänin 
maaherrana hän oli 
1940—1950.

Johan (Juho) Snellman oli presidentin 
valitsijamiehenä vuoden 1925 presiden-
tinvaaleissa ja toimi Karttulan kunnallis-
lautakunnan puheenjohtajana.

Köyhäinhoidontarkastaja Bruno Gus-
taf Willehad Sarlin valittiin Vaasan läänin 
maaherraksi v. 1920. Hän oli maaherrana 
vuoteen 1930 ja toimi tämän jälkeen mm. 
Helsingin kaupungin huoltotoimen toimi-
tusjohtajana ja Yhteiskunnallisen korkea-
koulun opettajana. Hän oli sosiaaliminis-
terinä Kivimäen hallituksessa 1935–1936. 
Presidentin valitsijamiehenä Sarlin toimi 
vuosien 1931, 1937, 1940 ja 1943 presi-
dentinvaaleissa.

                                         Lassi Koponen
Lähteet: Kansalliskirjaston digitoidut aineistot, 

Wikipedia

Lyydi Saarikivi, 
syntyisin Piela-
vedeltä. Hänen 
puolisonsa San-
teri oli kansane-
dustaja edellisillä 
valtiopäivillä.

Anna Rytkösen 
poliittinen 
ura katkesi 
hämäräperäis-
esti. Hän 
“katosi” Sta-
linin vainojen 
yhteydessä.

P.V. Heikkis-
estä kehkeytyi 
kaikkien aiko-
jen vaikutus-
valtaisin poh-
joissavolainen 
poliitikko.

August Raatikainen 
toimi mm. maa-
talousministerinä.
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“Väkevä savolainen sukutarina, jossa 
ei pureta vain yhden suvun tai kylän, vaan 
samalla koko kansakunnankin traumoja 
sadan vuoden ajalta Suomen itsenäistymi-
sestä lähtien. Upealla kielellä kirjoitettu 
löytöretki menneeseen, sen arkeen ja ih-
mismieleen”.

Tässä lyhyet ja ytimekkäät raadin pe-
rustelut Savonia-raati kiuruvetisen Hei-
di Jaatisen Koski-romaanille, joka viime 
Aapelin päivänä palkittiin vuoden 2018 
Savonia-palkinnolla. 

ULKOISELTA muodoltaan romaani on 
kuin Kosken suvun miehet Ananias, Tuure 
tai Paavo ja heidän miespuoliset jälkeläi-
sensä  liki 650-sivuinen jytky paketti, jota 
kirjailija on koonnut ja kypsytellyt useam-
man vuoden ajan. Viime kädessä romaani 
on aina yhden ihmisen näkemys, mutta 

Savonia-palkittu Koski:
tuhti kuin sen isännät

Kosken lopputeksteistä käy ilmi, että sen 
kirjoittaja on kirjallisten lähteitten ohella 
haastatellut liki puolta sataa sukuun kuu-
luvaa tai sukua tuntevaa, yksistään Jauhi-
aisia heidän joukossaan neljätoista.

Historialliset faktat on tarkistettu niin 
Kiuruveden paikallishistorian kuin sota-
historiankin täkäläisillä asiantuntijoilla. 
Maalla on totuttu sanomaan, että “kylä 
lapsen kasvattaa”. Yhtä lailla on siis kylä 
auttanut Heidiä kirjoittamaan tähänastisen 
kirjailijataipaleensa pääteoksen.

Koski on romaani tässä ajassa. Se ei 
noudata selkeää päivien, kuukausien tai 
vuosien kiertoa, vaan jakaantuu kahteen 
aikavyöhykkeeseen. Yhtäältä seurataan 
koskelaisten valmistautumista ja osallis-
tumista Suomen itsenäistymiseen ja sitä 
seuranneeseen kansalaissotaan 1900-lu-
vun ensivuosikymmeninä.

Toisaalta istahdetaan sadan vuoden 
viiveellä kirjailijan mukana hänen isänsä 
vuoteen viereen vartomaan isän vääjä-
mätöntä kuolemaa. Jos edesmennyt Arto 
Paasilinna oli muutamassa teoksessaan 
Isoisää etsimässä, niin Heidi Jaatinen on 
ollut etsimässä ei vain isoisää, vaan myös 
isää ja isoisän isää.

Vuosisadan takaisista miespuolisista 
koskelaisista nousevat romaanissa pää-
henkilöiksi Tuure ja Paavo Jauhiainen 
yhtä lailla kuin he olivat seudun merkki-
henkilöitä jo elinaikanaan. Suojeluskun-
tien Hakkapeliitta-lehdessä vuonna 1930 
Kosken miehistä puhuttiin “isoina kihoi-
na”. Molemmat olivat mukana keskeisesti 
mukana päättämässä paikkakunnan asiois-
ta ja rakentamassa valkoista Suomea, Paa-
vo myös ase kädessä. 

Mutta uljaan ja korskean paraatiminän 

taustalla oli aina myös toinen, pehmeä 
ja raadollinen minä. Leskeksi jääneen, 
ja nuoren sukulaistytön naineen Tuuren 
heikkoutena olivat naiset ja viina. Vapaus-
sotaan ja Vienaan ase kädessä lähtenyt 
Paavo ei ehtinyt oikeastaan koskaan mu-
kaan niihin sankaritekoihin, joihin hänen 
mielensä paloi.

MIEHISESSÄ talonpoikaisyhteisössä 
naiset jäivät pakostakin toissijaiseen ase-
maan. Kosken naisista piirtyy kahtalainen 
kuva. Osa Tuuren ensimmäisestä avio-
liitoista syntyneistä tyttäristä on perinyt 
isänsä lujan tahdon, mutta nuori, herkkä 
Stiina toisena vaimona pannaan kovaan 
kouluun ison miehen alla ja tämän itsetie-
toisten tyttärien edessä.

Stiina selviää siitä koulusta ja saa siihen 
tukea mystiseltä, metsätorpassaan yksin 
asuvalta Raakelilta, jonka kuvitteellisen 
hahmon kirjailija on rakentanut todellisten 
henkilöitten rinnalle. Sadan vuoden ta-

kaiseen hengeltään valkoiseen ökytaloon 
kuuluvat olennaisena osana myös lukuisat 
piiat ja rengit, ja heidän kauttaan saadaan 
kosketus myös vuoden 1918 tapahtumien 
toiseen, punaiseen osapuoleen.

Menneeseen ei ole paluuta, mutta maal-
la kasvaneena tuli Koskea lukiessa tunne 
tällaista se elämä varmaan oli siihen ai-
kaan, kun Suomea synnytettiin. Drama-
tiikkaa ja jännitteitä riittänee myös teos-
sarjan jatko-osissa, kun tiedetään se, miten 
tiiviit yhteydet koskelaisilla oli koko maan 
tuntemaan Suur-Suomea ajaneeseen Kiu-
ruveden kappalaiseen Eljas Simojokeen 
ja miten koskelaiset olivat mukana myös 
sodanjälkeisessä asekätkennässä.

Jos vuosisadan taakse on vaikea nähdä 
ihmisten sisimpään, niin yhtään lähempä-
nä eivät ole omat läheisemmekään. Oman 
isän vähittäisen hiipumisen seuraaminen 
kulkee Koskessa rinnakkaisena riipaise-

Savolainen kirjallisuus voi hyvin, siitä oltiin yhtä mieltä vuoden 2018 Savonia-
palkintoa jaettaessa. Voittaja Heidi Jaatisen (toinen oikealta) seurassa vasemmalta 
Vestäjien puheenjohtaja Tatu Kokko, kirjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen, vt. apu-
laiskaupunginjohtaja Jari Saarinen ja oikealla raadin puheenjohtaja Varpu Puskala.

Heidi Jaatinen 
on vuoden 2018 
Savonia-palkittu 

teoksellaan  
Koski.



10  AAKUSTI 1/2019 AAKUSTI 1/2019  11

vana, puhuttelevana juonteena suuren his-
toriallisen kertomuksen rinnalla.

Sukunsa miesten synnit perineen isän 
sisältäkin löytyy elämän viime hetkillä se 
todellinen minä. “Isä, koko elämäsi todisti: 
raja-aitoja ei kuuluisi olla. Et saarnannut 
tai tehnyt sankarillisia tekoja. Vaan elit. 
Asetuit maalitauluksi. Näytit mitä osumat 
saavat aikaiseksi. Annoit haavojesi vuo-
taa”. Näkymä on kuin Golgatan mäeltä.

KOTIKYLÄNI Luupuveden lainakir-
jastossa oli kaksi pientä kaappia, joista oli 
lukemisessa pysyäkseen lainattava jokai-
nen kirja, joka oli tarjolla. Jossain kymme-
nen, kahdentoista vuoden iässä lienen sen 
vuoksi joutunut ottamaan naisille tarkoite-
tun teoksen, jonka kannessa heitä rohkais-
tiin, että “elämä alkaa vasta 40 vuoden 
iässä”.

Tekijää en muista, mutta Heidi Jaatisen 
elämänkulkua tutkaillessani olen havain-
nut, että näinhän se on itse asiassa käynyt 
hänellekin kirjailijana. Esikoisen Ei saa 
katsoa aurinkoon ilmestyessä 2010 hän oli 
jo ylittänytkin tuon maagisen neljän vuo-
sikymmenen rajapyykin. Alku oli lupaava, 
ja teos nousi heti Savonia-ehdokkaaksi. 
Heti seuraavana vuonna seurasi Jono, ja 
vuonna 2014 ilmestynyt Kaksi viatonta 
päivää kilvoitteli jo Finlandia-palkinnosta. 
Tummasävyisissä romaaneissaan Jaatinen 
tarttui arkoihin ja vaikeisiin aiheisiin ku-
ten pefofiliaan.

Omat tummat sävynsä on myös nel-
jä vuotta kypsytellyssä Koskessa, mutta 
yleisilme on jo toinen. Elämä on opetta-
nut. 

Savonia-palkinnon sääntöjen mukaan 
“savolaisella kirjailijalla tarkoitetaan kir-
jailijaa, joka on syntynyt tai elänyt mer-
kittävän osan elämästään Savossa tai jon-
ka tuotantoon Savossa vietetty aika on 
selvästi vaikuttanut tai jonka teoksissa 
savolaisuudella muutoin on huomattava 
merkitys”. Tähän muottiin Heidi Jaatinen 

sopii täydellisesti ja toistan suurella ylpey-
dellä, mitä raati sanoi: tässä ajassa Koski 
on uusi, väkevä savolainen sukutarina.

Jo vuosia olemme voineet seurata his-
torian kulkua Sirpa Kähkösen mukana hä-
nen sukunsa myötä katsomon vasemmalta 
laidalta, Kosken myötä meille avautuu 
näkymä myös katsomon oikealle puolelle.

Savonia-palkinto perustettiin aikanaan 
edistämään savolaista kaunokirjallisuutta 
sille korkealle tasolle, jolle Minna Canth, 
Juhani Aho ja muut vuosisadan takaiset 
suuret kertojat ja ihmismielen ymmärtä-
jät sen nostivat. Tänä iltana on ihana to-
deta, että savolainen kirjallisuus voi nyt 
erinomaisen hyvin ja tarjoaa joka vuosi 
vaikuttavia lukuelämyksiä. Kiitos sinulle 
Heidi!

Seppo Kononen

Kirjoitus on lyhennelmä raadin nimissä 
pidetystä puheesta Savonia-juhlassa 2.1. 
2019 Kuopion kaupungintalolla.

Murteitten puolesta taistelevan Jani 
Koskisen kirjoitettu ”ruo ratu” hy-

väksyttiin Helsingin yliopistossa
”Kielen ja murttiin rajala: kieljmuuvon 

yhteiskunnalisen aseman muutos murt-
tiista kieleks itämerensuomalaisessa kon-
tekstissa (karjalan kielj, meän kielj, kainu 
ja võro) ja kysymys suomen murtteihen 
uhanalassuuvesta ja niihen aseman kehit-
tämisestä”.

Helsinkiläisen Jani Koskisen – tai Kos-
kiin, kuten hän itse sanoo – ”ruo ratun” 
nimi on pitkä ja ehkä vaikeatajuinenkin, 
mutta jää kuitenkin pysyvästi Suomen 
tieteen historiaan. Se on ensimmäinen fi-
losofian kandidaatin tai maisterin paperei-
hin papereihin vaadittava pro gradu -tut-
kielma, joka on kirjoitettu alusta loppuun 
puhtaasti savolaismurteella.

Helsingin yliopiston humanistisessa 
tiedekunnassa Koskisen noin 90-sivui-
nen tutkimus hyväksyttiin joulukuun 18. 
päivänä magna cum laude-arvosanalla eli 
ihan kelpo maininnalla.

MURTEITA puolustavana suomen kie-
len tutkijana Koskinen herätti huomiota 
ensimmäisen kerran jo pari vuotta sitten 
valmistuneella suppeammalla, humanis-
tisten tieteitten edellyttämällä tutkielmal-
la. Vakiintuneitten tieteenharjoittajien 
joukosta löytyi väkeä, jolle Koskisen käyt-
tämä savolaismurteen pohjoiskarjalainen 
muunnelma Rääkkylän ja Kiihtelysvaaran 
puolesta oli kauhistus.

Tutkielma kuitenkin hyväksyttiin, ja 

niiltä pohjilta Koskinen katsoi aiheellisek-
si jatkaa tieteen tekemistä savoksi myös 
maisterinpapereita tavoitellessaan. Mutta 
kuten kaksi vuotta sitten, niin kaikki opet-
tajat ja tutkijat eivät suinkaan taputtaneet 
murteitten esitaistelijaa olalle.

Tutkielman viralliset tarkastajat Janne 
Saarikivi ja Rigina Ajanki katsoivat Kos-
kisen tutkimuksen täyttävän kaikki tie-
teellisen työn kriteerit ja suosittelivat ”ruo 
ratun” hyväksymistä, koska tutkija saman-
aikaisesti hallitsee hyvin myös suomen 
yleiskielen normit. Samalle myönteiselle 
kannalle asettui myös tiedekuntaneuvosto.

SAVON kielen seurassa Jani Koskisen 
ponnisteluille murteitten puolesta annet-
tiin täysi tuki ja tunnustus. Hänen käyttä-
mänsä rääkkyläläis-kiihtelysvaaralainen 
puhetapa, jonka hän on oppinut vasta ai-
kuisiällään, kuulostaa pohjois- tai eteläsa-
volaisten korvaan toki erilaiselta kuin se 
savo, jota Savon kahdessa maakunnassa 
puhutaan.

Mutta kuten on nähty vaikkapa edes-
menneen professori Lauri Kettusen piir-
tämästä Suomen murrekartasta, niin 
savolaismurteitten alue on laaja. Pysty-
suunnassa se alkaa etelästä Ruokolahdelta 
ja Imatralta ja yltää pohjoisessa Lapin por-
teille Ranuan Simojärvelle ja vaakatasos-
sa itärajalta Ilomantsista aina ruotsinkieli-
sen Pohjanmaan porteille Kortesjärvelle ja 
Evijärvelle.

Seppo Kononen

Maisteriksi savoksi

* Harvoin orjoo kiitetään, miniätä ee mil-
lonkaa, poijan naesta ee polovenaan.  
* Joka ee säely sänkyyn, ee saely säkkiin-
kään ( 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.

Sanontoja Savosta:
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Ruotsin kuningas Kustaa III pe-
rusti Savon ja Karjalan läänin 

1775 osana laajempaa hallin-
nonuudistusta. Ensimmäiseksi 
maaherraksi määrättiin Hat-
tulassa syntynyt aatelismies, 
kapteeni ja sotaneuvos Otto 
Ernst Boije af Gennäs. Läänin 
pääkaupungiksi ja residenssin 
sijoituspaikaksi kuningas päätti 
luonnonkauniin Nilsiän. Kaavoituk-
sesta annettiin tarkat määräykset ja 
läänin toiminta alkoi vuoden 1776 alusta 
paikkakunnalla.

Tuore maaherra ei ollut kuitenkaan 
tyytyväinen kuninkaan paikkapäätökseen 
vaan pyrki sitä aktiivisesti muuttamaan. 
Boijen suosikki pääpaikaksi oli Varkaus, 
jonka liikenteellistä sijaintia hän piti tär-
keänä. Taustalla väikkyi tietysti myös se, 
että Varkaus oli huomattavasti lähempänä 
Hattulaa ja siellä sijaitsevaa Lahdentaan 
kartanoa jonka Boije omisti.

Kuninkaan korviin kuitenkin myös su-
pateltiin tietoja Kuopiosta, jonka perusti 
Per Brahesta jo 1600-luvun alussa. Tuol-
loin Kuopion kehitys oli kuitenkin tyreh-
tynyt moniin vaikeuksiin. Uudet tiedot 
saivat kuninkaan pyörtämään päätöksen-
sä Nilsiän suhteen ja läänin pääpaikaksi 
määrättiin Kuopio. Tähän oli Boijenkin 
viimein tyytyminen. Nyttemmin tilanne 
on korjaantunut kun Kuopio liitettiin Nil-
siään.

Brahen Kuopiosta läänikeskus
Läänin toiminta lähti käyntiin ja johta-

vat virkamiehet aloittivat työnsä. Läänin-
sihteerinä aloitti nuori Ephraim Blom, 
lääninkamreerina Gustav Daniel Levan-
der ja lääninrahastonhoitajana Anders 
Edbom. Kaupungin alue muodostui Kol-
jolan verotilasta, jonka kaupunki sai lah-

Kompastelua virkaportailla
joituksena. 

Hyvän rakennusmaan puute 
tuli välittömästi kehitystä jar-
ruttamaan. Kaupungin maat oli 
ikään kuin ahdistettu pappilan 
ja sotilasvirkatalon maiden 
puristukseen. Lisämaan tarve 
oli pitkäaikainen ongelma sillä 

tuleviakin maaherroja vastusti 
äveriäs ja vaikutusvaltainen jouk-
ko. Boijen auktoriteetti ja uskotta-
vuus eivät riittäneet kun vastassa 

olivat paikkakunnan todelliset valtiaat. 
Lyhytaikaiseksi jäänyt virkaura päättyi sy-
dänkohtaukseen tammikuussa 1781 omas-
sa työhuoneessa. 

Harvoja ilon hetkiä kivulias Boije koki 
kun uuden läänin piirilääkäriksi määrättiin 
J.A.Dahlgren Tukholmasta. Ilon kyyne-
leet kuivuivat pian kun piirilääkäri ilmoitti 
kirjeessään mieluummin eroavansa virasta 
kuin lähtevänsä Kuopion erämaihin riutu-
maan ja uupumaan hitaasti nälkään jotain 
omistavan, mutta ei mitään maksavan rah-
vaan keskuuteen. Eivät tunnu asenteet pal-
jon muuttuneen vaikka aikaa ja vettä Las-
tukoskessa on virrannut reilut kaksi sataa 
vuotta. Taitavat Fimean pomojen aatokset 
olla Dahlgrenin kanssa samoilla linjoilla. 

Maaherroja armeijan leivistä
 Seuraavan maaherran kuningas nimitti 

jälleen armeijan piiristä, nyt hieman aiem-
min aateloidun everstiluutnantti Georg 
Henrik von Wrightin. Kaupungin maan 
puutetta hänkään ei saanut kuntoon, mutta 
suvun asiat sentään. Adoptoimalla kolme 
veljeään hän järjesteli suvun asemia tule-
vaisuutta ajatellen. Aatelismies on aina aa-
telismies. Hänen veljensä Jonas Mauritz 
von Wright avioitui  mahtimiehen Mag-
nus Fredrik Tawastin tyttären kanssa ja 
sai hallintaansa Haminalahden kartanon. 

Tawastin tytär oli 
Anna Christina, 
Haminalahden Suu-
ri Rouva,  kuului-
sien taiteilijaveljesten isoäiti. 

Suvun asiat siis järjestyivät mallikkaas-
ti, mutta muut asiat ainakaan kuninkaan 
mielestä eivät. Kustaa III erotti hänet jo 
1785 vain neljän virkavuoden jälkeen. 
Virkaheitto maaherra vetäytyi hoitamaan 
omistamaansa Saaren kartanoa Tamme-
lassa.

Carpelan ei ollut 
talonpoikien ystävä

Järjestyksessään kolmas maaherra oli 
eversti Simon Wilhelm Carpelan, joka 
nimitettiin siis 1785. Carpelan sai kau-
pungin maanpuutteeseen jonkinlaista rotia 
saamalla hyväksytyksi Kuopion ensim-
mäisen asemakaavan. Kuningas hyväksyi 
sen Hämeenlinnassa Luolajan leirikentäl-
lä, jossa ilmeisesti jo valmisteltiin seuraa-
vana vuonna syttyvää Kustaan sotaa 1788-
1790. Savon ja Karjalan läänin maaherra 
komennettiin prikaatinkomentajaksi Kar-
jalaan sodan aikana.

Sodan päätyttyä Värälän rauhaan ku-
ningas erotti Carpelanin. Syitä on esitetty 
ainakin kaksi. Pielisjärven kuulu rovasti 
Stenius nuorempi, Koski-Jaakko,  teki 
kuninkaalle valituksen Carpelanin käyt-
tämistä krouveista keinoista talonpoikia 
kohtaan. Hän oli ruoskituttanut näitä ja 
näin ollen käyttänyt kuninkaan valtaa. 
Toisena syynä arvellaan olleen suhteet 
Anjalan liiton kapinoiviin upseereihin. 

Kenraalimajuriksi ylennettynä vapaa-
herrana ja paronina Carpelan vetäytyi 
hoitamaan  Iisalmessa sijaitsevaa Wil-
helmsdalin säteritilaa,  joka nykyisin 

tunnetaan Runni-
na. Tilan mailta oli 
läänin ensimmäinen 
piirilääkäri Elfven-
berg löytänyt hyvin 
ruostepitoisen lähteen, 

josta oli lähettänyt näytteen Helsinkiin 
viranomaisille. Lähteen vedellä arvioitiin 
olevan myönteisiä terveysvaikutuksia. 
Tätä terveyslähdettä Carpelan nyt ryhtyi 
kehittämään innolla. Maatilan hoito kat-
kesi 1795 pariksi vuodeksi, kun hänet ko-
mennettiin Viaporin komendantiksi. 

Seuraavaksi maaherraksi määrättiin 
jälleen upseeri  kuulusta Savon Prikaa-
tista. Anders Johan Ramsay saapuikin 
yhdessä puolisonsa aatelittoman, mutta 
upporikkaan vuorineuvoksen ja teolli-
suuspohatan Petersenin tyttären kanssa 
virkaansa hoitamaan. Kausi jatkuikin ta-
vanomaista pitempään eli lähes 12 vuotta. 
Virkanimityksen syynä lienee ollut se, että 
Ramsay ei liittynyt kuningasta vastusta-
viin Anjalan upseereihin. Hän erosi itse 
maaherran virasta 1803 ja siirtyi Elimäelle 
hoitamaan Tavastilan kartanoa.

 Seuraavan pitempiaikaisen maaherran 
Olof Wibeliuksen mielestä Ramsayn kau-
si oli liian pitkä ja läänin hallinto painunut 
mädäntyneeseen tilaan. Oliko Runebergin 
Vänrikki Ståhlin tarinoiden kuuluisuuteen 
nostaman Olof Wibeliuksen tuomio oikea 
jääköön tässä yhteydessä ratkaisematta.

Joka tapauksessa Wibelius ryhtyi heti 
kautensa alettua 1803 toimeen. Hän erot-
ti pitkäaikaisen Gustav Saloniuksen 
lääninkamreerin virasta väärinkäytösten 
perusteella. Salonius oli aloittanut uran-
sa 1780 lääninkirjanpitäjänä ja siirtynyt 
kruununvoudiksi 1784 sekä aloittanut lää-
nin kakkosmiehenä eli kamreerina 1792. 
Wibelius piti häntä läänin pahimpana lah-
juskourana. 

Otto E. Boije

Haminalahden 
Suuri Rouva Anna 
von Wright os. 
Tavast.

Anders Johan Ramsay 
oli Savon Prikaatin 
upseereita. 
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Erottamisen taustalla oli myös pit-
käikäinen kiista ns. Pitkästä talosta. Lää-
nin kaksi varakkaimmaksi arvioitua hen-
kilöä eli Gustav Salonius ja kauppias 
Samuel Backman olivat jo 1791 ostaneet 
nykyisen Kuopion museon kohdilla sijain-
neen tontin rakennuksineen kauppias Eng-
dahlilta, joka oli tullut Kuopioon Kruu-
nunpolttimon polttomestariksi ja saanut 
tuolloin luutnantin arvon. Engdahl ei pär-
jännyt kovassa kilpailussa vaan myi tont-
tinsa ja muutti Nilsiään. Kovat liikemiehet 
Salonius ja Backman rakennuttivat tontil-
le liki 60 metriä pitkän yksikerroksisen ra-
kennuksen ja ryhtyivät vuokraamaan sitä. 
Talo sijaitsi tuolloin aivan arvokkaimmas-
sa keskustassa, mutta ei ollut tarpeeksi 
edustava eikä säädynmukainen. Talosta 
kiisteltiin yli 20 vuotta ja se oli vielä 1819  
rakentamaton. Venäjän keisarikin ehti 
puuttua kiistaan ja tuomitsi Saloniuksen ja 
Backmanin sakkoihin niskoittelusta Ruot-
sin kuninkaalle. 

Kuopion kuviot kävivät ahtaiksi Back-
manille ja hän muutti liiketoimintansa 
Viipuriin ja myöhemmin Pietariin. Gustav 
Salonius jatkoi liiketoimiaan Kuopiossa ja 
rakennutti Hiltulanlahteen komean Koivu-
mäen kartanon, jonka myöhemmin hank-
ki omistukseensa Gustav Ranin. Edellä 
mainitun kamreeri ja asessori Saloniuksen 
poika toimi myöhemmin Kuopion por-
mestarina ja lainajyvästön hoitajana.

 Gustav Salonius oli tiukka mies, joka 
oli perillä oikeuksistaan. Hän valitti Wibe-
liuksen tekemästä virasta pidättämisestä, 
mutta Vaasan hovioikeus erotti hänet 1806 
lääninkamreerin virasta. Asia ei jäänyt 
tähän, vaan Salonius valitti Hallituskon-
seljiin, jossa oikeusosasto kumosi Hovi-
oikeuden päätöksen. Virkaan oli jo valittu 
uusi mies joten Salonius ei saanut työtään 
takaisin. Voitto se on turhakin voitto. Va-
rakas asessori Salonius jatkoi menestyk-
sekkäitä liiketoimiaan ja siirtyi manan ma-
joille yli kahdeksankymmentä vuotiaana.

  Maaherra Olof Wibelius oli toimes-

saan vaikeana ai-
kana ja varsinkin 
viimeiset ajat olivat 
vaikeat Suomen so-
dan ja miehityksen 
oloissa. Venäläisten 
miehittäessä Kuo-
pion 15.3.1808 Wibelius vetosi kansaan 
ettei se tarttuisi aseisiin. Eversti Johan 
August Sandelsin joukot valtasivat Kuo-
pion takaisin toukokuussa, mutta joutuivat 
jo syksyllä perääntymään kohti pohjoista. 
Wibelius ja muut läänin virkamiehet seu-
rasivat mukana. Venäjän sotaministeri oli 
määrännyt Wibeliuksen vangittavaksi ja 
tuotavaksi Pietariin, ja todellisuus ei jättä-
nyt mahdollisuuksia uhmakkuuteen.

 Maaherran ja virkamiesten mukana ka-
tosi myös merkittävä osa läänin arkistoa. 
Tarinat kertovat laatikoita löytyneen met-
sistä ja rahvaan käyttäneen papereita kes-
susätkiensä kääreinä.  Ruotsalaissyntyinen 
Wibelius aateloitiin nimellä af Wibelii ja 
hän siirtyi maaherraksi Ruotsin puolelle.

Gustav Saloniuksen puolison  Brita 
Christina Dahnin sukulaistyttö  Anna 
Beata Dahn oli naimisissa Emmanuel 
Jurvelinin kanssa, joka valittiin läänin-
kirjanpitäjäksi 1803 kun Salonius oli vielä 
lääninkamreerina. Emmanuel Jurvelin ja 
hänen veljensä Nils Bogislaus Jurvelin 
olivat kotoisin Hämeenlinnasta ja pai-
kallisen postimestarin poikia. Nils toimi 
pitkään Pielisjärven nimismiehenä. Em-
manuelin ura eteni vakuuttavasti ja 1810 
hänet valittiin lääninrahastonhoitajaksi, 
mutta sitten alkoi tapahtua. (Kerron tari-
naa Matti Walta:Virkamiehiä. Lääninhal-
linnon virkamiehiä 1721-1808 vapaasti 
lainaillen.)

Kassavaje läänin kirstussa
Maaliskuun ensimmäisenä päivänä 

1814 inventoitiin Kuopion lääninrahas-
ton käteiskassa ja vajeeksi havaittiin 1887 
ruplaa ja 60 kopeekkaa hopeassa. Sama-
na päivänä Jurvelin tunnusti vajeen mut-
ta ilmoitti, että ei pysty sitä maksamaan.  
Vuoden 1814 touko-kesäkuussa lääninra-
hastonhoitaja Jurvelinin omaisuus oli huu-
tokaupattu. Asiakirjoista käy selville, että 
kultaesineitä oli viisi sekä hopeaesineitä, 
kelloja ja sormuksia. Hevosiakin oli kaksi 
ja niitä varten vaunuja ja rekiä. Kirjojakin 
oli huomattavan summan edestä. Omai-
suuden myynnistä saatiin n. 895 ruplaa.

Asioitten selvittely oli hidasta ja lopul-
ta päädyttiin reilun 3075 ruplan vajeeseen 
kassassa. Kaiken aikaa Jurvelin oli van-
gittuna. Hän puolustautui 2.9.1820 ho-
vioikeudelle lähettämässään kirjeessä ja 
selitti, että hänellä lääninrahastonhoitaja-
na ei ollut yksin pääsyä kassan varoihin, 
koska niitä säilytettiin pysyvästi viiden lu-
kon takana rautahelaisessa kassakirstussa 
kiviholvissa. Kirstussa oli kolme lukkoa 
ja holvi oli suljettu kahdella rautaovella 
joiden lukkoja ei pystynyt tiirikoimaan. 
Kassakirstun avaimista yksi oli maaher-
ralla, toinen lääninkamreerilla ja kolmas 
lääninrahastonhoitajalla. Holviin ei ollut 
murtauduttu, eikä hänellä koskaan ollut 
kaikkia avaimia hallussaan.

Jurvelin katsoikin, että muita avaimen-
haltijoita tulisi rangaista samalla lailla 
kuin häntäkin. Hän valitti, että kunnollista 
tutkimusta ei ollut tehty, vaan lääninkont-
tori oli milloin lisännyt milloin vähentänyt 
vajetta pystymättä sitä lopullisesti ratkai-
semaan. Koko tämän ajan eli kuusi ja puo-
li vuotta hän oli kärsinyt ankarasti kohdel-
tuna vankilassa.

Pitkä olikeusprosessi
Hovioikeus antoi päätöksensä  

25.10.1820, jossa todettiin Jurvelinin hä-
vittäneen lääninrahaston varoja yli 2000 
hopeataalerin arvosta. Hänet tuomittiin 
menettämään virkansa sekä henkensä hirt-

tämällä paikkakunnan mestauspaikalla.
Päätös alistettiin Senaatin  Oikeusosas-

ton ratkaistavaksi ja reilun vuoden 
kuluttua se antoi päätöksensä. Hovioi-
keuden päätös katsottiin lainmukaiseksi 
ja oikeaksi, mutta Oikeusosasto lievensi 
tuomiota siten, että virka meni mutta hen-
ki säilyi. Kärsityn lisäksi tuli tuomiota 28 
päivää vedellä ja leivällä, kirkkorangaistus 
Kuopion kirkossa ja neljä vuotta Viaporin 
linnoituksessa. Päätöksen lukemisen yhte-
ydessä Jurvelin ilmoitti anovansa armoa 
Keisarilta kirkkorangaistuksesta ja lieven-
nystä linnoitusvankeuteen. Ensimmäinen 
anomus hylättiin, mutta Jurvelin uudisti 
armonanomuksensa.

Viimein vuoden 1823 lopulla valtiosih-
teeri ilmoitti, että keisari oli hyväksynyt 
armonanomuksen ja Viaporin rangaistus 
oli muutettu kahdeksi vuodeksi. Senaatin 
Oikeusosaston käsittelyn jälkeen alkoi 
varsinaisen rangaistuksen kärsiminen. 
Vettä ja leipää – rangaistus alkoi Vaasan 
linnassa 11.3. ja päättyi 8.4.1824. Kirk-
korangaistuksen Jurvelin sovitti Kuopion 
kirkossa 2.5.1824, minkä jälkeen matka 
jatkui Viaporiin, josta hänet sitten touko-
kuussa 1826 viimein vapautettiin.

Yhteenvetona voi laskeskella, että lää-
ninrahastonhoitaja Emmanuel Jurvelin is-
tui kahden vuoden rangaistustaan yhteensä 
13 vuotta ja kaksi kuukautta. Varsinaisen 
neljän vuoden rangaistuksen Jurvelin sai 
28.2.1822, ja vaikka hän sai siihen kahden 
vuoden armahduksen, niin hitaan byrokra-
tian vuoksi hän istui koko neljän vuoden 
rangaistuksensa ja vähän ylikin.

Palkkatulojen romahdus?
Mikäli haeskelee syitä mahdolliseen 

vajeeseen ja Jurvelinin syyllisyyteen, niin 
palkkatulojen romahdus 1808 olisi hyvä 
ehdokas. Tuolloin uusi valtias eli Venäjän 
keisari lakkautti mm. suostuntaverot, jotka 
olivat suurin erä läänin kassan kautta kul-
kevista rahavirroista. Lääninrahastonhoi-

Otto Wibelius jou- 
tui toimessaan ko- 
ville monella tapaa.
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taja oli ennen saanut tulona 1,5 prosenttia 
kassan kautta kulkevista rahoista ja nämä 
tulot siis loppuivat tuolloin.

Jurvelinin myöhemmistä vaiheista on 
niukasti tietoa, mutta kirkonkirjoista käy 
selville, että kun hänen vaimonsa 1833 
kuoli, niin hänen lähimmäksi omaisekseen 
on merkitty entinen veromestari Jurvelin. 

Avioliitto näyttäisi siis kestäneen pakko-
huutokaupan ja reilun 13 vuoden vankeu-
den. Hänen kompasteluaan virkaportailla 
voisi jo sanoa ihan kompuroinniksi.

         Matti-Juhani Töyräs

Taas on se aika syksystä, kun tekee 
mieli isonkirkon ihmeitä katsomaan: 

– Kulttuurimatka Helsinkiin tuo valoa pi-
meyteen, sanoi vaimo ja pyysi katsomaan 
mitä on tarjolla. Tein työtä käskettyä, ostin 
juna- ja konserttiliput netistä. Varasin ho-
tellin ja selailin museoiden tarjonnan. Ai-
nakin Amos Rex, ehkä Kiasma ja tietenkin 
Taidehalli kuuluvat ohjelmaan.  

– Miten olisi teatteri perjantaina, ehdot-
taa vaimo. – Siellä menee Pirkko Saision 
Musta Saara.

Aukaisen tietokoneen uudestaan. Pää-
tän oikaista ja kirjoitan Googleen: Mus-
ta Saara Kansallisteatteri ja 26.10.2018.  
Näytölle hyppää ilmoitus: – Vain neljä lip-
pua jäljellä. Toimi nopeasti! 

Huutelen vaimolle, että ostanko ja saan 
myöntävän vastauksen. Nappaan sivun 
auki ja painan lokeroa: osta lippu. Nyt 
alkaa sekundaattori pyöriä kuvaruudulla, 
se näyttää aikaa olevan kolme minuuttia. 
Painan lokeroa: kaksi lippua. Näytölle 
tulee kehotus maksaa. Painan lokeroa ja 
minulta kysytään luottokortin numeroa. 
Kirjoitan tarvittavat tiedot. 

Ajanlaskuri on kiirehtinyt kalkkivii-
voille ja armoa on enää parikymmentä se-
kuntia. Jonnekin näytön yläreunaan tulee 
hyvin pienellä jotain kirjoitusta, mutta täs-
sä ei nyt ole aikaa lueskella. Pitää toimia 
tai jäämme ilman lippuja. Hyväksy lokero 
välkkyy käskevänä joten painan sitä. 

Sitten lävähtää näytölle oikein isol-

la! Kiitos tilauksesta artistin Musta Saa-
ra konserttiin Kansallisteatteriin. Sitten 
hämmennys tai paremminkin järkytys 
valtasi mielen. Normaalihinta kahdesta 
lipuista on 80 €. Tämä huijaripalvelu Via-
gogo veloitti luottokortilta 327,50 €.

En ole koskaan kuullutkaan moises-
ta lippukauppiaasta. Onko luottokorttini 
tiedot joutunut huijarien käsiin? Kuoletin 
korttini välittömästi ja menin seuraavaksi 
pankkiin. Sain ohjeen reklamoida Visalle 
ja tehdä rikosilmoituksen. Tein työtä käs-
kettyä. Poliisi kertoi, että kyseistä firmaa 
vastaan on ainakin sata ilmoitusta.

Mikä minulta meni vikaan? Ensinnäkin 
olisi pitänyt katsoa osoitekentästä minne 
olen mennyt. Kyllä siinä lukee Viagogo 
eikä Lippupalvelut tms. Jos olisin lukenut, 
niin olisin ollut varuillani. Toiseksi ei saisi 
olla niin kiire, ei vaikka aika rientää, ettei 
lue kaikkea mikä näytölle ilmestyy.

Miten kävi? Pääsimmekö katsomaan 
Mustaa Saaraa? Kyllä pääsimme. Saimme 
kalliit liput joissa luki 38€. Aikalailla hy-
vän välityspalkkion sai tämä sveitsiläinen 
huijarifirma joka vieläkin kauppaa lippu-
ja netissä. Jouduimme Kansallisteatterin 
ylimmälle parvelle jossa istuimia on ehkä 
kuutisenkymmentä. Meitä kohtalotoverei-
ta kökötteli siellä peräti kuusi, kaikki muut 
paikat olivat tyhjinä. 

Tuskin tulen koskaan saamaan yhtään 
euroa palautuksena. Onneksi tämä netti-
ostamisen kurssin osallistumismaksu jäi 
sentään reiluun pariinsataan euroon.     

Keijo Karhunen

MustaSaara
Positiivisuuta 
savolaisittain
* Koppoo kiinni tästä päevästä – 
huomisessa on omat kahvasa.

* Misteepä sen tietää mihinkä 
pystyy ennen kun kokkeiloo.

* Anna kaekkes, vuan elä periks.

* Lukemalla ee uimaan opi.  
Vetteen se on mäntävä.

* Pritti tuulii istuissaan, ranskalaenen 
seesoessaan, amerikkalaenen ajjais-
saan, suomalaenen jäläkeen päen ja 
savolaenen kuhanpahan jollonnii.

* Jos et opettele naaramaan vaekeoksille, 
niim millees sitten vanahana naarat?

* Et ossoo naatiskella jootilaesuu-
vesta jos sinulla ee oo paljo töetä.

* Ikkee tulloo, vuan vana-
haks ee tarvihe tulla.

* Turha hättäily ja voohuilu on 
mielkuvituksen viärinkäättöö.

* Huominen on monasti 
viikon kiireisin päevä.

* Elämän tarkotus on murheen karkotus.

* Naarattele ja suat kaverija, ärvötä 
nuama rutussa niin suat ryppyjä pärstääs.

* Monasti voettaja on hävinneitä, 
jotka piätti koettoo kerrav vielä.

* Joka ihteesä luottaa, se kykysä tuploo.

* Kompastelu voep estee kuatumisen.

* Kaks syytä olla tekemätä mittää:
Oot yrittännä sitä ennennii.
Et oo ennenkää yrittännä sitä.

* Leoka pystyyn ku tulloo kova paekka 
– pyssyypähä aenae suu kiinni.

* Jos mieles tyhjenöö, elä 
unneota katkasta iäntä.

* Liian paljo hyvvee on ihanoo.

* Ne tekköö, jotka ossoo. Jotka 
ee ossoo, ne arvostelloo.

* Mänestys on ku pieru – muu 
ku oma ee hyvälle haese.

* Murreen kantaa itekseennii, 
vuan illoon pittää olla kaks.

* Jos ymmärrät kaeken, oot 
varmasti käsittännä viärin.

* Rahalla et voe ostoo ystäviä, mutta 
suatpahan tasokkaeta vihollisia.

Lähteet: Lappalainen: Kuopion historia I
Walta: Virkamiehiä.Lääninhallinnon virkamie
het 1721-1808.
Wirilander: Savo kaskisavujen kautena  

     1721-1870.
Brandberg: Sandels. Sotamarsalkka ja suurmies.
Nilsiän seurakunnan arkisto

Peräänkuulutus jonka allekirjoittajina 
Savon ja Karjalan  lääninkansliassa Kuo-
piossa 16, toukokuuta 1803 lääninsihteeri 
L.G Ritz ja lääninkirjuri Emmanuel Jurve-
lin. Kirjelmä Forstenin laatima. Kuulutet-
tava Nilsiän kirkossa. Jälkimmäinen sivu.  
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Vuoden vilkkaimman kulutusjuhlan ja 
kauppiaitten riemuviikkojen jälleen 

lähestyessä lienee aiheellista palauttaa 
mieliin menneisyyden kaupantekoa elä-
män nurjalta puolelta. Nykyäänkään ei tie-
tysti kaikilla mene hyvin mutta elintaso on 
kuitenkin verrattomasti korkeampi kuin 
sata tai sata viisikymmentä vuotta sitten.

Tarinan päähenkilö on pieni poika, joka 
aloitti elontiensä huutolaisena semmoiset 
kahdeksankymmentä vuotta sitten vanhan 
Nilsiän rajamailla kuitenkin Lapinlahden 
puolella. Lapsena saatu huutolaisen tit-
teli on kantanut aina vanhuuteen saakka. 
Tapahtumien eteneminen on kovin taval-
linen tuolta ajalta. Äiti oli vuosipalveluk-
sessa piikana talossa, jossa oli myös useita 
nuorukaisiässä olevia poikia. Ei tarvitse 
olla kummoinenkaan ennustaja kun tietää 
miten siinä sitten käy. Syventymättä ta-
pahtumien yksityiskohtiin sen tarkemmin 
huomataan, että piian vatsa alkaa uhkaa-
vasti pullistua ja poikahan se sieltä sitten 
ilmoille pullahtaa kun aika on kypsä. 

Alkaa jälkiselvittelyjen aika. Äidillä 
on selkeä käsitys isästä, mutta isällä ei 
niinkään. Hän kieltää isyytensä. Välit ta-
lon isäntäväkeen kiristyvät. Piian kallista 
työaikaa kuluu lapsen hoidossa ja itkukin 
tietysti häiritsee. Lapsi täytyy viedä sika-
lan puolelle, siellä on tilaa. Ensimmäiseksi 
vuoteeksi petataan sian vanha syöttökau-
kalo. Sikala ja kaukalo saattaa tuoda mie-
leen erikoisia analogioita. Lapsen syöttä-
minen ja hoito täytyy tehdä salaa ja omalla 
ajalla jos piialla semmoista ylellisyyttä 
tuohon aikaan onkaan.

Lapsen ja piian kohtelu kantautuu tie-
tysti satunnaisten kävijöiden kuljettamana 
sellaisiinkin korviin joille asia ikään kuin 
viran puolesta kuuluu. Potra poika on tus-
kin puolen vuoden ikään ehtinyt kun ta-
loon ilmestyy kaksi kunnan kaitsijamiestä 

Pieni tarina  
suomalaisesta ihmiskaupasta…

joista toinen nyt sattui olemaan nainen. 
Kunnan toimielimissä, jossa tällaiset asi-
at kuuluu hoitaa, olivat päätösten rattaat 
pyörineet ja oli saatu aikaan sijoituspäätös. 
Lapsi otetaan äidiltään ja toimitetaan 
sijoituskotiin, jonka henkilöt ovat 
sitoutuneet korvausta vastaan hoitamaan 
ja kasvattamaan lapsen. 

Elämä lähti soljumaan uudessa paikassa 
oikein hyvin. Kasvatuskodistaan pojalla 
ei ole muuta kuin hyvää sanottavaa. 
Koulukavereilta kuultu huutolaispoika-
nimitys vain ei ajatuksista irti lähde. Mo-
nien värikkäiden vaiheiden jälkeen poika 
on saanut perinnökseen kasvatuskotinsa. 
Puhelias ja elämänmyönteinen vanhus ei 
jäänyt asioita murehtimaan ja vatvomaan 
vaan työskenteli rakennustyömailla vuo-
sikymmeniä ulkomaita myöten ja pärjää 
nykyisellään oikein hyvin. 

Ruotulaitoskin mukana
Huutolaisuuden taustoja täytyy hieman 

selvittää. Kuinka tällaiseen järjestelmään 
oli jouduttu tai päädytty. Nilsiän asutus 
alkoi 1600-luvun alkupuolella kuten ylei-
sesti tiedetään. Aluksi harvojen talojen 
asukkaat olivat samaa perhettä, mutta 
vuosikymmenten saatossa ulkopuolisten 
osuus alkoi kasvaa. Samalla joko van-
huuden, vaivaisuuden tai orpouden takia 
itsestään huolehtimaan kyvyttömien  mää-
rä alkoi kasvaa. Lähtökohtaisesti sukulai-
set huolehtivat avun tarvitsijoista mutta 
määrän kasvaessa asenteet kovenivat ja 
huolehtiminen muuttui vastentahtoiseksi. 
Seurauksena olivat tietysti kaikkialla kier-
televät kerjäläiset. 

Tilanteeseen haettiin ratkaisua ruo-
dutuksesta armeijan tapaan. Ruotuun 
kuuluvat talot saivat huolehdittavikseen 
määrätyt vaivaiset, joita siis saattoivat 
olla vanhat ja vaivaiset sekä orpolapset.  

Ruotuhoito lopetettiin jo 1700-lu-
vulla liian raskaana järjestelmänä 
ja sallittiin jälleen kerjääminen ja 
kylänkierto omassa kinkeripiirissä. 
1800-luvun hyvinä vuosina väki-
määrä kasvoi Nilsiässä voimak-
kaasti ja nimenomaan maattoman, 
irtaimen väen osalta. Avun tarve 
kasvoi ja kustannukset nousivat. 
Isäkeisari vaati kustannusten hil-
lintää ja syntyi järjestelmä jossa 
avuntarvitsijat huutokaupattiin. 
Pitäjälle tai myöhemmin kunnalle 
halvimman tarjouksen tehnyt sai 
elätin eli syöttilään hoidettavakseen. Mitä 
alemmas hinta vedettiin huutokaupassa 
sitä enemmän tietenkin vaadittiin syötti-
läältä työntekoa.

Orjamarkkinat olivat Suomessa vilk-
kaimmillaan 1870-1890 luvuilla. Huuto-
kauppoja ei suinkaan salailtu tai hävetty 
vaan niistä ilmoitettiin kirkkokuulutuksin. 
Ihmisarvoa alentavina niistä alettiin hiljal-
leen luopua ja siirryttiin sijoituskokouk-
siin. Mutta mitä tehdä niille joita ei voitu 
sijoittaa? Nilsiän sijoituskokouksen pöy-
täkirjasta ilmenee tämäkin ongelma. ”On 
niin hullu ettei ottanna kukkaan”

Yhteiskunta kuitenkin kehittyi edelleen 
ja 1890-luvun lopussa Nilsiäänkin raken-
nettiin vaivaistalo Tahkomäkeen Syvärin 
Simunalahden rantaan. Nyt sellaiset joita 
ei saatu sijoitettua voitiin ottaa sisään.

Jotta asiakkaitten määristä saa edes 
jonkinlaisen käsityksen kävin läpi Nil-
siän kunnan arkistossa olevista asiapape-
reista hoitolaisten nimiluettelot vuosilta 
1898 – 1914. Valitsin tarkemman syynin 
kohteeksi vuoden 1900 jolloin toiminta 
laitoksessa pyöri jo vakiintuneesti. Tiedot 
eivät kaikilta osin stemmanneet mutta kel-
vatkoon nyt tämmöisenään.

Sisään vuonna 1900 otettiin 131 hen-
klöä joista: poistettiin 4, karkasi 8, kuoli 
12, sijoitettiin 60  (sukulaisiin, kotikylään, 
lastenkotiin).

Syy laitokseen tuloon: vanhuus 47, lap-
si 43, hullu 14, halvattu 5, tauti 5, huoruus 

6, muut epäm. syyt 10.  (Luvut ei täsmää).
Yhteenvetona voi sanoa, että lähes 

puolet sijoitettiin sijoituskokouksissa ja 
tavanomaisesti sukulaisen huollettavak-
si. Nilsiän kunnan vaivaishoitohallitus 
teki sopimukset hoidettavasta. Erityisen 
kurjissa ketineissä olleille määrättiin han-
kittavaksi edes jotenkin säälliset vaat-
teet.    Lasten ollessa kyseessä edellytettiin 
yleensä, että oli käytettävä koulua kaksi 
vuotta. Sopimukset päättyivät kun lapsi 
oli täyttänyt 15 vuotta. Sopimuksen päät-
tyessä määrättiin, että sijoitettu sopimuk-
sen päättyessä saa pitää päällään olevat 
vaatteet. Anteliasta, eikö vain.

Vaivaistalojen maine ankaran kurin 
ja valvonnan paikkoina pysyi pitkäl-
le 1900-lukua. Silmiin osuu väistämättä 
kohta jossa sisäänoton syynä on huoruus. 
Laitos kovan kurin ja säännöllisen elämän 
paikkana opetti yhteiskuntakelpoiseksi. 
Kova kuri ja heikot eväät saivat vuonna 
1900 kahdeksan sijoitettua karkaamaan. 
Laitoksessa tehtiin työtä siinä missä ennen 
laiskoteltiin ja ryypittiin.

Puutetta ja hätää on kaikkialla, niin ko-
timaassa kuin kauempanakin. Auttakaam-
me heitä. Hyvä antaa vähästäänkin, paha 
ei paljostaankaan.

Välittäkää läheisistänne nyt kun he ovat 
vielä olemassa. Myöhäistä on murhetta 

Kuulutusasiakirja  
vuodelta 1879 on korutonta luettavaa.
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kantaa ja polttaa kynttilää kun hautakum-
pu umpeen luotu on.

  Matti-Juhani Töyräs
Lähteet:

-K:O:n haastattelu huutolaisuudesta, Vaivais- ja köy- 
häinhoitolautakunnan pöytäkirjat 1896 – 1930, pöytä- 
kirja Nilsiän kunnan vaivaistalon tarkastusta varten 

Tammikuussa saimme seurata 
televisiosta Aku Louhimiehen oh-

jaamaa  Tuntematonta sotilasta. Nyt vii-
siosaisena sarjana. Louhimiehen hienossa 
tulkinnassa Väinö Linnan kirjan sankarit 
tulivat tutuiksi. Hietanen, Rokka, Koske-
la, Vanhala, Rahikainen ja kaikki muut JR 
8:n konekiväärikomppanian miehet.

Väinö Linnan kuoleman jälkeen tapasin 
yhden kirjan veteraaneista.

Seisoin Joensuulaisen kerrostalon rap-
pukäytävässä ja soitin ovikelloa. Ovi 
avautui ja edessäni seisoi sotamies Rahi-
kainen. Vaistomaisesti tokaisin, ”sotamies 
Rahikainen, oletan?”

Niin samanlainen oli hymynvire ja sil-
mien pilke edessäni seisovalla ja kirjassa 
kuvatulla miehellä, ettei voinut erehtyä. 
Hän oli sotamies Rahikainen alias Kauko 
Rummukainen. Liperiläisen kauppiaan 
poika. Kauppamies viimeisen päälle.

 Meillä alkoi juttu luistaa  ja tarinaa riitti 
monen tunnin ajaksi. Kauko Rummukai-
nen oli hyvä kertoja. Hän  oli ollut Linnan 
hautajaisissa yhdessä  sotamies Määtän 
esikuvan, mäntyharjulaisen veteraanin 
kanssa.

- Myö oltiin samalla konekiväärillä 
Väinön kanssa. Väinö oli ryhmän johtaja, 
hän kun oli vähän vanhempaa ikäluokkaa 
kuin myö muut. Yhdessä sitä sotaa käytiin 
miltei koko ajan. Välillä Väinö oli Latvan 
asemalla kouluttamassa alokkaita. Eikä  
enää ihan loppukahinoissa oltu yhessä.

 Rummukainen kertoi myös, että Linna 
kirjoitteli ylös asioita. 

- Niin, Väinöllä oli usein kynä kädessä 
ja Väinö tiesi aina missä paikassa ollaan 
menossa, eihän myö muut semmosta osat-
tu ees ajatella.

Entä kertoiko Linna, että olet kirjan 
Rahikainen? 

- Kyllä hän mainitsi ja näistä muistakin. 
Me olimme hyviä ystäviä Väinön kanssa 

Sotamies Rahikainen, oletan?

loppuun saakka. Tapasimme joka kesä, 
”Määttä” minä ja Viljam Pylkäs eli Rok-
ka. Viime vuosina Pylkäs tuli jotenkin kat-
keraksi, eikä enää tullut mukaan.

Kyselin myös muista ”tuntemattomista”.
- Se Lammio oli semmonen, eihän myö 

siitä tykätty. Kyllä sillä kiilsi saappaat ja 
ojennusta aina vaati, mutta kun oli tiukka 
paikka ja kovat tulitus, ei miestä näkyny, 
tais olla pelkuri.

Tarinointi jatkui ja kahvipöydän 
ääressä kysyin varovasti, että mikä se oli 
se vilttikääröjuttu. Oliko se totta? 

Rummukaisen kasvoille nousi mukavan 
velmu ilme ja naurahtaen mies tokaisi.

-Pannaan tuo ovi kiinni, ettei vaimo 
kuule. Totta se oli ja lopun suap jokkainen 
arvailla.

Sodassahan sattuu kaikenlaista. Muka-
va oli tarinoida ja tavata nyt jo edesmen-
nyt Kauko Rummukainen. Tuntematto-
man sotilaan sotamies Rahikainen.

Anneli Lujanen

–Äet hoe!
–No?
–Voetajsko tehäp pakettija?
–Kellenkä? Onko jollaej juhlat?
–Eei, kum minä tarkotar ruokoo. Sitä 
semmojsta, joka alakaa ässällä. Ohutta, 
pitkee luiruva, joka pehmenöö, kus sitä 
työntää kattilar reonoja pitkin kiehuvaav 
vetteen. Tiev vaekka jaahellihan kansa. 
Tulijs vähäv vaehteluva nakkiij ja pottu-
muussiv väjllii.
–Mikäs siinä, mut sinum pitäjs hakkees 
sitä kaapasta. Saesit kuetennii’ opetellal 
laasumaan sen niinkuk kaappijassii, ettei 
kään niinkup Putkinotkor Rojsinalle – 
vaem mikä sen nimi ojl – kun kysejl 
atteekkajrilta kolotiita ja korpirrasvoo ja 
atteekkajr naaro sen ulos. Vuaj jos tuntuu 
yjlvoemaselta, ni’ ostam makaroonija. 
Kyllä siitä suahaa’ ihas sama maku ulos. 
Vua’ elä otan niitä pitkijä, ettei tarvihes 
sörkötelläj ja pehmennelläk kattilaan 
niinkus sitä ”pakettija”.
–Kyllä minä ossoon sel laasuva’ iha’ oekee, 
jos tahon. Vuan ku en taho! Tännään sano 
suome’ opettaja, jotta alum peri’ ojl tarko-
jtus, ettei mikkääs suomen kielen sana 
alak kahella peräkkäesellä konsonantilla 
elik kerakkeella. Kiejlkurut sitten kuiten-
niip piättivät, jotta pittää matkijan näetä 
suurem muajlimam mallija ja hylykäjsivät 
hieno’ ajatuksen. Sen tähem minä laasun – 
aenaet tiällä Savon syvämmaella – niinkuk 
kaekkiin savolaestem pitäjs laasuva 
– omalla murteella ja hienostelemataj 
jotta ”suanko yhem paketim pakettija”. 
Sem myyjäj, joka ei tätä selevee puhetta 
ymmärrä, on ehkem paremp hakkeutuvas 

semmojsellet työmualle, jossa puhutaam 
muitaek kielijä kus savvoo.
–Ne suattaa kyllä tulukita, että out häeriöks 
ja kehojttaavat vaehtamaar ruokia. Ei 
ne tämäm päevem myyjät kerkiis sinum 
murteitajs kuuntelemmaa.
–Häeriö om muutes savoks häerijö ja 
ruokia or ruokija, jos tarkkoja ollaa.  
–Olokoov vua! Mutta nyt jos et selevijäs 
siitä taepaleellen niitä ”ruokija” hakemaa, 
niv voep olla, että seoraoksena on syömis-
häerijö.
–Männääm männää! Taejan samalla 
ottoop purkin sitä aatomiehej juomoo, kun 
ne näättää sitä niij joka paekassa maenos-
tavan.
–Mikä se semmone’ ihmejjuoma on?
–Kaaramaeto.

Esko Nieminen

Syömishäerijöitä

Jutun kieli on kirjainnettu siten, että se näyttää
lukijalle savon murteen tyypillisimmät ominai- 
suudet, liudennuksen eli savoksi muljauksen 
– j-kirjaimella ilmaistuna (tulijs) myös sanan 
sisäisenä (väjllii) – loppukahdennuksen (tehäp 
pakettija) ja jäännöslopukkeen eli likistyksen – 
heittomerkillä ilmaistuna (iha’ oekee). Tyyli ei ole 
tarpeellinen syntysavolaiselle lukijalle, joka osaa 
ääntää murretta oikein, vaikka teksti kirjoitettaisiin 
kirjakielellä. Toisheimoinen – eritoten karjalainen 
–ei  osu lähellekään oikeaa ääntämistä ilman tässä 
käytettyä kirjaintamista. Unto Eskelinen – Kalle 
Väänäsen jälkeen ehkä tunnetuin savon murretuntija 
– hyväksyi em kirjaintamisen arvostellessaan 
UAPISEN.

1900 – 1933, luettelo vaivaissijoituksista ja maksuista 
1904 – 05, Nilsiän vaivaistalon kassa- ja tilikirjat 
1896 – 1914, Hoitolaisten nimiluettelo Nilsiän kunnan 
vaivaistalossa 1898 – 1904, Juhani Aho: Lastuja III 
(1954), Salenius: Tietoja Kuopion tienoista  
vuodesta 1627 alkaen (1883), Töyräs: Orjamark-
kinoilta vaivaisten valtakuntaan.  (Pitäjäläinen)

Väinö Linna muisti teoksensa esikuvaa 
Kauko  Rahikaista, alias Rummukaista, 
henkilökohtaisella kuittauksellaan.   
Kuva: Karjalainen Joensuu.
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Voe tokkiisa! – Muikkuja -tapahtuma 
järjestettiin jo kuudennen kerran Paa-

siravintolassa  Helsingissä. Eri savolais-
seuroista koostunut 160 hengen joukko 
vietti yhteistä päivää muikkujen ja musii-
kin parissa. 

Tilaisuuden juhlapuhujaksi oli valittu 
Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen. – Olin 
niin innoissani tästä savolaisesta Muikku-
juhlasta, että tulin jo tuntia aikaisemmin, 
kommentoi  Aaltonen alkusanoissaan. 

Savonlinnalaisena Aaltonen tuntee sa-
volaisten perimän ja sitkeyden. Savolaisen 
laulun sanat kertovat hyvin Savon histori-
aa sekä Savon luonnon kauneutta. 

Aaltosen esitys koostui historian eri vai-
heista kytkettynä sosiaalisen järjestelmän 
ja hyvinvoinnin kehittymiseen. Ennen ny-
kyistä sosiaaliturvaa vanhusten, sairaiden 
ja vammaisten hoitaminen oli oman per-
heen varassa. Sosiaaliturvan ja terveyden 
hoidon kehittyessä nämä asiat siirtyivät 
yhteiskunnan tehtäväksi. Kansan- ja työ-

Saimaan muikkuja  
pääkaupungin savolaisille

Savolainen sitkeys – Savolaisen laulun sanoin

eläkkeiden myötä lait yhdenmukaistettiin 
kaikille kansalaisille samankaltaisiksi. 

Erityisesti Aaltonen painottti sitä, että 
lait sekä tukien myöntämisen perusteet 
yksinkertaistettaisiin ja luovuttaisiin tur-
hasta byrokratiasta.

Muikkujuhlan  
perinne säilytettiin

Tällä kertaa muikut nautittiin historial-
lisessa Paasiravintolassa. Paikan historia 

Oli vuosi 1965. Teatterinjohtaja Aimo 
Hiltunen etsi uutta musikaalia Kuo-

pioon ja otti rohkeasti maailmalla suurta 
suosiota saavuttaneen My Fair Ladyn, 
joka herätti kyllä kovasti arvostelua.

Johtaja Hiltunen tuli luokseni ja sanoi: 
”Mitäs luulet Auli, jos Eliza puhuisi savon 
murretta”. Niin me sitten yhdessä muok-
kasimme kirjakielen savoksi.

Kuopion ”lady” haaveilee valoisam-
masta tulevaisuudesta. Hän tahtoo ”piästä 
oekeeseen kukkakaappaan, kun kavun ku-
lumassa on kylymä kykkiä”.

”Mutten minä piäse, jos en minä ossoo 
puhua viinisti”, hän huokaa.

Kuvaan tulee professori Higgins, joka 
opettaa Elizaa sanomaan: ”Tee on valmis”. 
”Tie on valamista”, sanoo Elisa. Higgins 
työntää kolmatta marmorikuulaa Elizan 
suuhun, kun tämä sanoo: ”Minä nielasin 
yhen”. Siihen loppui se opetus. ”Kylype-
mään en mää aenakaan”, kirkuu ponteva 
Eliza, joka pelkää saeputta.

Kyllähän Elizasta loppujen lopuksi hie-
no nainen tulee ja hän oppii puhmaan kau-
niisti.

Kuopiossa oli teatteripäivät vuonna 
1966, ja se oli valtakunnallinen tapaus. 

Kun My Fair Lady savvoo huasto

on pitkä. Helsingin työväentaloksi raken-
nettu kokonaisuus on tänä päivänä raken-
nustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokas kokous- sekä kongressikeskus. 
Arkkitehti Karl Lindahl suunnitteli pai-
kalle jugendtyylisen rakennuksen, jonka 
vanhin osa valmistui vuonna 1908. Näissä 
tiloissa ja hyvässä seurassa voissa paiste-
tut muikut perunamuussin  ja mustikka-
kukon kera maistuivat savolaisille. Varoja 
kartutettiin arpajaisilla.

Musiikista vastasivat Pakilan Peliman-
nit. Orkesterin solisteina toimivat Sari 
Rautajärvi ja Leo Silolahti. Monipuoli-
nen, nostalginen musiikki koostui ikivih-

Helsingin Savonlinna-Seuran puheen-
johtaja Pekka Anttonen kukitti Kelan 
pääjohtajan Elli Aaltosen historiallisen 
esitelmän päätteeksi.

Vilkasta puheensorinaa eri paikkakuntien savolaismurteiden kesken.

reistä sävelmistä musikaalisävellyksiin. 
Muikkuja sulateltiin iloisten sävelten 
tahdissa historiallisen paikan parketilla. 
Tapahtuma toteutetaan taas ensi vuonna. 
Kaikki savolaiset ja savolaismieliset ovat 
tervetulleita. 

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

Teksti ja kuvat: Kaija Pulli 
Ylä-Savon seurasta

My Fair Ladykin esitetään, ja kun Eliza 
tulee kukkien kanssa näyttämölle, hän 
kompastuu, kaatuu ja huutaa: ”Kahtokee 
tok etteennö”.

Katsomo repesi. Minä säikähdin, että 
mitä tapahtui ja jäin makaamaan lattialle. 
Mutta selvisin! Loppu oli jo yhtä juhlaa.

Kaksi vuotta esitimme My Fair Ladya, 
ja yleisömenestys oli taattu. Muka voo, 
muka voo!

Auli Poutiainen

Auli Poutiain-
en, Kuopion 
teatterielämän 
grand old lady, 
muisteli, miten 
savon murre 
tehtiin suurella 
menestyksellä 
salonkikel-
poiseksi teat-
terilavalla.
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Timo K. Mukka: Koiran kuolema & Ja 
kesän heinä kuolee (novelleja, Gummerus 
2018 – ensipainos 1967)

Puoli vuosisataa sitten asuin perheeni 
kanssa Lapissa, Sodankylässä. Siellä syn-
tyi perheeseemme kaksi lasta – lieneekö 
ollut ”arktista hysteriaa”? Samaan aikaan 
naapurikunnassa - Pellossa - asui kirjailija 
/ runoilija Timo K. Mukka. Meille kan-
tautui hurjia huhuja taiteilijasta, joka viet-
ti viinanhuuruista elämää, eikä pystynyt 
elättämään perhettään. Mielenterveyskin 
reistaili. Perhe kärsi alati köyhyydestä. 

Samoihin aikoihin Sodankylän Sompi-
ossa eli Andreas Alariesto, naivistinen 
kuvataiteilija. Hänelle on pystytetty pysy-
vä näyttelytila Sodankylän vanhaan kun-
nantaloon. Lapin kuuluisin kuvataiteilija 
Reidar Särestöniemi (k. 1981) - Pohjolan 
Picassoksi kutsuttu mystikko - eli Kitti-
län Kaukosen kylässä.. Reidarille porot, 
riekot ja jängät eivät olleet vain taulujen 
aiheita, vaan myös symboleita. Tauluja 
hallitsee voimakas punainen, keltainen ja 
musta väri – Reidar oli Timo K. Mukan 
sukulaissielu.

Lappi on aina kiehtonut mieliä. Yrjö 
Kokon kirjat (Laulujoutsen 1950) pelas-
tivat laulujoutsenen sukupuutosta. Euron 
kolikossa on kansallislinnun, laulujout-
senparin kuva. Nykyään runon ja usko-
musten lintu - laulujoutsen - on runsas-
tunut ehkä jopa liikaakin. On keskusteltu 
linnun rauhoituksen lopettamisesta. Elo-
kuvassa Valkoinen peura (1952) Mirjami 
Kuosmanen nosti Lapin luonnon mysti-
siin mittoihin. Olen omin silmin nähnyt 
1960-luvun lopulla vastasyntyneen po-

ronvasan Saariselällä. Vasa tunturin laella 
oli vielä märkä ja limainen. Tänä päivänä 
(2018) ”Viimeisin ylistyslaulu Lapin 
koskemattomalle luonnolle” on elokuva 
Ailo - pienen poron suuri seikkailu. Ailon 
matkassa nähdään karhunpentujen paini, 
vikkelä kärppä, naaliperhe ja kosiskeleva 
ahma. Kelpaapa tätä näyttää niin kiina-
laisille kuin japanilaillekin turisteille. En 
tosin ole vielä nähnyt Ailoa. Kasvoipa tan-
gokuningatar Susanna Heikkikin Lapissa 
– Kolarin Vaattojärvellä.

Mukka sairastui aivokalvontulehduk-
seen ollessaan 13-vuotias. Hän muisteli 
sairauden aikana tajunneensa, etteivät ih-
miset todella välitä toisistaan. Tämä pe-
rustunne teki hänestä rakkauden ja kuo-
leman kuvaajan. Sairaus muutti Mukan 
persoonallisuuden vähäpuheiseksi, araksi 
ja ihmisiä vieroksuvaksi. Hän viihtyi 
paljon yksin vaeltaen metsissä.  

Mukka muutti Helsinkiin 1960 opiske-
lemaan kuvataidetta, mutta hän keskeytti 
opiskelunsa ja palasi Orajärvelle. Vaimon-
sa Tuula Pekkolan kanssa hän muutti 
1963 Pellon kunnan keskustaan, missä 
heille syntyi Johan (1964) ja Tuuli (1966). 
Esikoisteos Maa on syntinen laulu ilmes-
tyi 1964 Mukan ollessa vasta 19-vuotias. 
Rauni Mollberg ohjasi 1973 elokuvan, 
jonka pääosassa oli Maritta Viitamäki. 
Filmi oli 1970-luvun katsotuin elokuva. 
Teoksen rohkeat ja hurmokselliset kuva-
ukset olivat monille liikaa. Häntä kehotet-
tiin lähtemään armeijaan terästäytymään, 

mutta siellä hänen pasifisminsa ja kommu-
nisminsa vain vahvistuivat.

Novellikokoelma Tabu (1965) sai jäl-
leen ristiriitaisen vastaanoton. Kirjailijan 
lahjakkuus tunnustettiin, mutta teokset 
oudoksuttivat monia. Valtion kirjallisuus-
palkinto 1966 innosti Mukkaa kirjoitta-
maan. Runokokoelma Punaista (1967) ei 
saanut mediassa suopeaa vastaanottoa. 
Villin seksuaalimystikon Mukan runot 
eivät elättäneet perhettä.  Perhe muut-
ti takaisin Orajärvelle. Vuosina 1968-69 
Mukka teki viisi pitkää ulkomaanmat-
kaa, kunnes 1968 Mukka sai kaipaamansa 
taiteilija-apurahan. Ja kesäheinä kuolee 
(1968) on allegorinen kuvaus kirjoittami-
sen vaikeudesta – teemana ideologinen ja 
yhteiskunnallinen vieraantuminen. Vuon-
na 1970 Mukka häädettiin asunnostaan 
ja hän palasi lapsuudenkotiinsa. Vuonna 
1971 Mukka muutti Rovaniemelle ja seu-
raavana vuonna hän sai valtion viisivuoti-
sen apurahan.

Mukka kuoli Rovaniemellä 27.3.1973. 
Tammikuussa 1973 Hymy-lehti oli jul-
kaissut kohuartikkelin Riiput jo ristillä, 
Timo K. Mukka. Pornojutussa Mukasta 
tehtiin seksuaalinen hurjastelija. Mukan 
perikunta nosti Hymy-lehtä vastaan syyt-
teen. Yksilönsuojalakia ei ollut - niinpä 
eduskunta sääti intimiteettisuoja-lain. En 
koskaan anna anteeksi Hymy-lehdelle, 
että sen härskin jutun takia Lapin kaikkien 
aikojen lahjakkain runoilija teki itsemur-
han – vain 28-vuotiaana.

Vuonna 2010 perustettiin Timo K. 
Mukka -nimikkoseura. Mukan teoksia 
alettiin julkaista uusintapainoksina – ku-
ten novellikokoelma Koiran kuolemakin. 
Kai Hyttinen on levyttänyt Timo K. Mu-
kan runoja. Mukasta on kirjoitettu useita 
väitöskirjoja. Tunnustaudun Mukan ihaili-
jaksi, vaikka en ole koskaan tavannut hän-
tä henkilökohtaisesti.

Leo Puurunen, 
Ilmestynee Töllöttimessä 

 joskus 2019 alussa.

Koiran 
kuolema Heleminaahan jos Savosta tehhä voe

ja sen arvon punnita tällee,
Lapillahti sen kirkkaen helemi oea,
niinku timantti kantajallee.
Ee ser rakkaampoo paekkoo piällä muan,
ee sen kaaniimmat rannat missää.
Voe jos povelleen ottoo voes seovun tuan
lapses kaakana ikävissää.

Ku Luoja mualiman kerraen loe
työsä alkako kaet paekoelta näeltä,
niät nii armaasti aallot Nerkoon soe,
kaavas nähhä voe Väesälämmäeltä.
Salot marjasat Luhille anto hiän,
kala-apajat Onkiveessä.
Alapitkällä minne vuoan kiännät piän,
pellot viljavat aena on eessä

Mutt rikkaaven suurimmat Herra so,
ku asukkaat juurrutti tänne.
Lappalaesten tie ensir rantaasj tow,
vuoan nuo mielj kohta ettäämmälle.
Savon heimo näk paekan omaksee,
pyhät pihjalat merkikseen pisti.
Sitä vualimaan alako ja sae palakakseen
puhtaal leevän. Siitä kätesä risti.

Sinnoot heränneen kansan synnyinmua.
Sinnoot taeteilijoehen kehto.
Kansalaesistaan tunnetaan paekka tua,
jokon muakunnan elinehto.
Jo kaskenpolttajat aekonaan
näätti mallia viertimillä.
Ukko-Puavo vee viestiä sanallaan
ja Haloset siveltimillä.

Monin verroinj palakihti Luoja työn
tälle kansalle ruajannastaa.
Anto hengen, jolla sykkii syön
sinun tanahuilles aenoastaa.
Sulla työtä tehhä ja uurastoo,
sinun lippuasj korkeella kantoo,
kaskipeltojasj, salojasj rakastoo.
Lapillahti – sinne sieluinj palloo.

TUULA OLLILA   

Ooti kotjseuvulle
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Veteraanii ketujahtuu Savossa
    Nykyaekana kaekki työt helepottuu, niin kun tuokii ketu jahtuu,
kun riistapoluttii, metässä umpeotuu –voe kehno, mut siihennii tottuu.
Ee tarvii evveesä heelaattoo, kun jo karvakaaluksen turkkiisa värvee,
kettusiimoo, punasine lippunee –-neovo on – elä rahojaes tärvee.
Vanaha haalikko – piippu ruosteessa on, tuvan seenällä remmissä roekkuu,
eokot ehtii syytä, mistä kantelun saes, ku yhtenää ukko vuan torkkuu.

Nykyään kun ketut kasvaa häkissä, ja keettoruualla mokomat ellää,
ee pakko oo passissa väristä, – eehä mehtuutaetojakkaa oo ennee kellää.
Ketun metkuja katellaa vua netistä, niitä koerat ku lontoossa jahtoo,
jahtijuttuja, pelloesta ja metistä – ee kuule –ku kaekki ukot valamista kahtoo.
Ee kulu ukoelta suappaat kumiset - eekä villasukista hiki haese,
vuan turha kaet näestä on jupista,  ku eokot vahtii, puhkiiko suvelta paese.

Mut ompaha muuahta porukka, joka ketujahtuuta yllä pittää,
seon niille, yks ja sama asia – suapko kottoo kettuja, vae pittääkö männä ittää.
Neku hallihtoo koko kettuhalametta – jokon majoettunna Vuajasalloo,
kerran vuessa ne kirkkaa voemalla – suap- ”supin” - ku joku sen allesa talloo.
Se on ”jänkhänpoekaen” porukka – joka miesten kehumiselle aehetta antaa,
monet ketut on niihen urakka – mutta, kuka ruoja niitä koettiisa kantaa.

Kettujahti, on nimi sille päevälle – jonka turvin ukot, mehtään piäsöö,
toevomus on, saesko voeta leevälle – tae soppakupin, se kaet varminta lienöö.
On Alahovin tantereet tallattu – kevättalavine päevä ku iltaan kiäntyy,
koko päevä on jahtuuta mallattu – mut sopan syöntii kaet ukot niäntyy.
Eekä ketun nahkookaa oes reejille ammuttu – kuula satu ee issoonkaa taaluu,
nii on tuaes yks talavine päevä kirkastettu – suap uamulla herätä kukonlaaluu.
                                                                                                

  Yks. Lyytinen

Ortodoksisen kirkon vuotuisista paas-
toista tunnetuin on pääsiäistä edeltä-

vä Suuri paasto eli karjalan kielellä Pyhä 
lasku.  Paasto kestää seitsemän viikkoa eli 
40 vuorokautta. Se alkaa  sovintosunnun-
taista ennen laskiaista ja päättyy pääsiäi-
senä. 

Paaston aikana vältetään eläinperäisten 
ruokien syömistä, liha- ja maitoruokia ei 
syödä. Maria -mummoni, buaboni kertoi, 
että argie emmö syöny, siendy da kaluo da 
kartohgua. Eli liharuokia pidettiin arkisi-
na ruokina, mutta kala,sieni ja kasvisruoat 
olivat ja on sallittuja. Voi korvattiin kas-
visöljyllä eli siemenvoilla.

Karjalassa onkin ennen puhuttu pyhit-
tämisestä. Maria buabo myös kertoi, että, 
etenkin pääsiäistä edeltävä viikko, Suuri 
viikko, oli tärkeä paasto viikko. Kaikki 
eivät suinkaan pyhitä seitsemää viikkoa, 
vaan juuri sen Suuren viikon.

Sama pätee nykyisinkin, moni paas-
toaan vain Suuren viikon ajan. Vaikka 
paastosta puhuttaessa ruoka nousee  usein 
esille, se suinkaan ole paaston tärkein 
asia. Tärkeintä on hiljentyminen, katumus 
ja turhasta menosta luopuminen. Esimer-
kiksi voi luopua elokuvista käymisestä tai 
televison katselusta. 

Paastolla ei myöskään pidä ”kehua”, 
vaan se tapahtuu numeroa tekemättä. 
Niinpä esimerkiksi jos juhlapöydässä tai 
vierailulla tarjolla herkkuja, niitä voi naut-
tia. Ei pidä pahoittaa emännän mieltä, joka 
on laittanut parasta pöytään. Paasto on 
aina hyvin henkilökohtainen asia, miten 
sitä viettää. 

Kirkolla on omat sääntönsä. On monia 
erilaisia paaston ajan palveluksia, muun 
muassa luetaan Andreas Kreetalaisen ka-
tumuskanonia. Myöskään avioliittoon ei 
vihitä sinä aikana.

Tässä vielä yksi ruokaohje kaikkien va-
paasti kokeiltavaksi ja nautittavaksi.

Suuri paasto eli Pyhä lasku
Paastohernekeitto: Herneitä, porkkanoi-

ta, suolakurkkuja ja kasvislientä. Liotetut 
herneet keitetäänkasvisliemessä, sekaan 
porkkanankuutioita  ja keittämisen      loppu- 
vaiheessa suolakurkkukuutioita.

 Edullista ja hyvää.

 Sanastoa: 
 Pyhä lasku (40vrk) Suuri paasto
 Argi-murginat, tavalliset ruoat
 Siemenvoi, kasviöljy (ennen useimmi-
 ten auringonkukkaöljy)
 Kartohgu, peruna
 Kizu, kuivattu kala,
 Äijy päivy, pääsiäinen

Kun sitten Äijy päivä koittaa voi alkaa 
herkutella. Monenlaisia piirakoita, voita 
tihkuvia zipanniekkoja, rahkaruokia ja 
jäitziä eli kananmunia ja tietysti karjalan-
paistia.. Kaikkea oli.

Anneli Jauhiainen

Vihannekset eri muodoissaan sopivat 
paastoajan ruokapöytään. 

Sieni-, herne- ja juureskeitot maistuvat 
vihannesten ohella.

...ja Kurre, joka oli lentänyt yli ”käen pesän”... 
siten sitä vain luultiin, vain ei koskaan enää. 
Niin siinä kävi yli parin päivän vääjäämättä 
ihan hetkeks’ohi elo pysähtyi ihmettelevältä. 
Mikä se liikkuikaan - vaikutti ruskeahännältä. 
Sukkelasti ohitus käsivarsiin-näytti elävältä. 
Aamulla WC:n,sinne Se tuli - kuinkas muuten? 
Saapuiko oven aukaisuun ohi oveen avattuun. 
On orava yhä henkevän ketteräoloinen eläin, 
yönsä se nukkui tosi hiljaa,hyvin vähin eväin. 

Salme Vatjus, Leppävirta 

Karkuteillä ollut Kurre
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Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittuja

Kokoomus taitaa olla salaa savolaisten 
hallussa. Hoitajamitoitus on tahikka sitten 
ei. Vähän miltä suunnalta arvioi, eikä eh-
ken niinkään jyrkästi.

(Matti Rönkä, uutis- 
ankkuri, Yle, IL 6.2.2019)

Sudeettisavolaisena Tuusulassa
Tulla tupsahdin joulunpyhinä Savosta 

pienen muuttokuormani kanssa tänne si-
vistyksen pariin Tuusulaan. 

Sanotaan että hulluudella ja savolaisuu-
della on se pieni ero, ettei savolaisuuteen 
ole parannuskeinoa. Itse entisenä Mikke-
lin mänijänä en savolaisjuuriani ihan noin 
vain häpeä. Pikemminkin Vuoden Urhei-
lija –valinnan jälkeen puseron alle hiipi 
jopa pieni tyytyväisyyden tunne. vaikkei 
savolaisuudella koskaan leuhkimaan pää-
se. Savostahan se näet tulee tämän Vuoden 
Urheilijakin.

Mikäs se savolaisen sai kalakukot jät-
tämään ja muuttamaan pääkaupunkiseu-
dulle? Vastauksen saa vaikka Matilta ja 
Tepolta: Kaiken takana on nainen.

(Rauno Ylönen, 
 Keski-Uusimaa 20.1.2019)

”Varmasti olin Suomen ainoa päätoi-
mittaja, joka on kotoisin tiettömästä kor-
vasta”, sanoo Ylitorniolla syntynyt lehti-
mies Yrjö Rautio.

”Olen kyllä ikuisesti kiintynyt niihin 
järvikyliin, maisemiin ja murteeseen, jon-
ka osaan vaivatta palauttaa puheeseeni.”

(HS 29.1.2019)

Suosi kotimaista pyörylää
Maailman lehdissä on viime viikkoi-

na kohistu erikoisesta luonnonilmiöstä. 
Yhdysvasltojen Portlandissa, Presump-
scotjoen suvannossa on kehittynyt pyö-

reä, jalkapallokentän kokoinen jäälautta, 
joka pyörii virrassa majesteettisesta oman 
keskipisteensä ympäri. Toissa perjantaina 
Suomen Luonto kertoi verkkosivuillaan, 
että samanlainen, täydellisen pyöreä jää-
lautta pyörii Suomessa, Suonenjoen taaja-
man läpi kulkevan joen mutkaan on ilmes-
tynyt täydellisen pyöreä jäälautta.

(HS 27.1.2019)

Urheilugaala on kättelyä välttävälle 
Iivo Niskaselle stressaava tilaisuus. Siellä 
kun riittää kättelijöitä ja onnittelijoita. Kä-
sihygienia on Niskaselle yksi tärkeimmis-
tä tekijöistä sairastelun ehkäisyssä.

(HS 17.1.2019)

Kalenteriin aluekielten päivä Viime 
vuoden joulukuun 18. päivä on Suomen 
aluekielille merkityksellinen siksi, että 
tuolloin Helsingin yliopiston humanis-
tisessa tiedekunnassa hyväksyttiin Jani 
Koskisen savokarjalan aluekielellä kirjoit-
tama pro gradu –työ. Symbolisena eleenä 
kaikenlaisten somen ”murreviikkojen” li-
säksi sopisikin Suomen aluekielten päivä, 
jota voisi juhlia juuri 18. joulukuuta.

(Janne Waris, Joensuu, HS 11.1.2019)

Murreaktivisti kirjoitti gradunsa sa-
voksi. Helsingin yliopistossa hyväskyttiin 
tiistaina 18.  joulukuuta kokonaan savo-
laismurteella kirjoitettu pro gradu. Jani 
Koskisen kirjoittaman gradun aiheena on 
kielen ja murteen määrittely lähinnä itä-
merensuomalaisessa  kontekstissa, ja se 
on kirjoitettu Pohjois-Karjalan maakun-
nan eteläosassa Rääkkylässä, Kiteellä ja 
Tohmajärvellä puhutulla murteella.

Jani Koskinen ei itse ole kotoisin  mur-
teen alueelta, vaan pääkaupunkiseudulta. 

Humanistisen tiedekunnan dekaani Pir-
jo Hiidenmaa on hämmentynyt Koskisen 
graduun sisältyvästä kulttuurisesta omimi-
sesta.

”Että kirjoitetaan gradu savon kielellä 
omien kielipoliittisten tavoitteiden aja-
miseksi. Se on vähän sama kuin käyttäisi 

saamelaislakkia ajaakseen omaa asiaansa 
olematta itse saamelainen.”

(HS 22.12.2018)

Myös murteilla on kielioppi
Kielitieteellisestä näkökulmasta kaikil-

la kielimuodoilla (kielillä ja murteilla) on 
kielioppi, ja niillä voidaan ilmaista täsmäl-
lisiä ajatuksia riippumatta siitä, onko niillä 
normitettua kirjakieltä. Muuten kommuni-
kaatio olisikin mahdotonta.

(Jani Koskinen, HS 11.1.2019)

Missä on maailman napa? Oululaisten 
mielestä maailman napa on Tuirassa, sa-
volaisten mielestä tietysti Kuopion torilla. 
Jos maailman napa on sama kuin  maail-
man keskus, se sijaitsee rinteessä Kullaan 
Koskissa. Näin sen perusteli itse tehtyjä 
autoja tekevän Jouko Lehtisen isä: taivas 
kaartuu ympärillä.

(AL 12.1.2019)

Murteen käyttö gradussa oli perus-
teltua Murteina pidettyjä kielimuotoja on 
alettu moni paikoin käyttää myös kirjoit-
tamiseen ja nimittää murteiden asemesta 
kieliksi, esimerkiksi alasaksia Saksassa tai 
vörun kieltä Virossa.

Koskisen gradun teema on kirjoitetun 
ja puhutun kielen rajankäynti yhtäältä, 
murteen ja kielen rajankäynti toisaalta. On 
luontevaa kirjoittaa juuri tällainen gradu 
murteella.

(Janne Saarikivi, professori ja 
Rigina Ajanki, yliopistolehtori, Hel-
singin yliopisto. Jani Koskisen opin-

näytteen tarkastajat, HS 4.1.2019)

Puheenjohtajat näyttivät onneksi ym-
märtävän, ettei julkinen liikenne toimi 
maaseudulla kuin vettä vaan. Ratikalla ei 
ajella Rautavaaraan.

(MTK:n ja Maaseudun Tulevai-
suuden vaalitentti, 9.1.2019) 

Niin kauan kuin murretta lähestytään 
kuin kaunista hevosta sen ominaispiirtei-
tä arvostaen ja hyvää sille tahtoen, ei ole 

syytä tätä väheksyä, saati paheksua. Mur-
teeseen perehtymättömät ivamukaelmat 
ovat raskaita kestää. Harva viitti saksaks 
kirjoitta runoi, ellei muut ossa ko siasak-
sa – ja viäl harvemp semmossi runoi viitti 
lukke!

(Heli Laaksonen, filosofian  
maisteri, Rauman lappi, HS  9.1.2019)

Suomen kirjakieli koostettiin, niin kuin 
tiedämme, suomen eri murteista. Asian on 
aikanaan ilmaissut osuvasti kirjailija Tau-
no Koskela, jonka mukaan suomen kie-
lessä on vain yksi murre, kirikiäle murre.

(Timo Laes, Rauma, HS 9.1.2019)

Lääkärit  kohtaavat potilaansa ihailta-
vasti. Kirurgi jopa puhuu sujuvaa ranskaa 
vauvapotilaan vanhemmille. Mukava lisä 
sarjassa on se, että ihmiset eri puolilla 
Suomea puhuvat niin vahvasti murteita.

(Laura Krohn, Elossa 24h-sarja,  
AL 6.1.2019)

Murteiden normittaminen johtaa kie-
lenohjailuun. Pohjois-Karjalan mur-
retta puhuvia ei ainakaan enää nykyisin 
suomita murteellisesta puheesta, ja he 
todennäköisesti saavat palvelua ja tulevat 
ymmärretyiksi missä päin Suomea tahan-
sa. He eivät ole helsinkiläisten kolonali-
soimia, eivätkä murteet tai kielet sinällään 
ole kenenkään omaisuutta. 

Normittamalla murteita kirjoitetuksi 
kieleksi emme nähdäkseni edistä kielen 
monimuotoisuutta vaan kahlitsemme sitä.

(Lotta Aarikka, väitöskirjatutkija, 
Turun yliopisto, HS 30.12.2018)

Pirkkalaiskirjailijoiden tapaamisessa 
syksyllä 1984 Juice ilmoitti sarkastisesti 
nimeltä mainiten tärkeimmiksi kirjallisik-
si muusikseen kaksi Tampereen ulosotto-
viraston virkailijaa. Tuon artistien tapaan 
Juicella oli vaikeuksia hoitaa raha-asioi-
taan ja verosuunnitelmiaan.

Juicen teksteissä oli piikkiä ja järjen-
vastaista ilmaisua, nonsensea, vitsiä ja 
murteella pelailua.
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Kuin Juice marraskuussa 2006 kuoli, 
Aamulehden yleisön osastolla vaadittiin 
hänelle valtiollisia hautajaisia. Kieli pos-
kessa, vaiko puolitosissaan:

”Pienen suomen kielen suuri taitaja, 
Juice Leskinen on poissa. Hallituksen on 
syytä kokoontua lähibaariin, soittaa Syk-
syn sävel, juoda tuoppi mestarin muistolle 
ja miettiä valtiollisia hautajaisia. Maail-
man murheet joutavat nyt odottaa”, kir-
joitti nimimerkki Syvien rivien tulkki.

Valtiollisia hautajaisia Juice ei saanut, 
mutta piispa Paavo Kortekangas siunasi 
hänet Aleksanterin kirkossa.

(AL 28.12.2018)

Jouni Tossavainen: Kuoharit I-III. Au-
tofiktiivinen trilogia. 459 s

Tossavainen pohtii pitkään kieliky-
symystä. Lönnrot kehitti länsisuomesta 
Suomen kirjakielen, kävi juoksemassa 
Kalevalan kasaan savolaisten takamailta. 
Rikas monipuolinen kirjallinen kulttuuri 
ja sen taustamurre (ja ajattelu) jäivät val-
takunnallisessa keskittämisessä sivuun. 
Sen sijaan Tossavaisen päätelmä, että asia 
johtuu osin savon kirjakielen ja kieliopin 
puutteesta, on erikoinen. 

Ei muillakaan murteilla yhtenäisiä kie-
lisääntöjä ole. Murteen puhuttu kieli kun 
vaihtelee kymmenen kilometrin välein. 

Savolaisen kulttuurin kavalkadi on kir-
jassa hyvä ja yllättävän samoja ovat maa-
laisten vaiheet, matkattiin nomadiksi sit-
ten juosten tai junalla.

(HS 23.12.22018)

Kuopion patsaan sai aikaan naisjärjes-
töjen sinnikäs kolehti, jonka päämäärään 
ei moni uskonut, ja sen paikaksi osoitettiin 
soinen jättömää  läheltä vankilaa. 

Syntynsä kitkaa ei upea paasi muista, 
sillä siellä hän nyt loistaa, skandalöösi 
keski-ikäinen nainen, nuorison turmelija 
ja mahdollinen hullu. ”Siperiaan ne minut 
lähettäisivät jos voisivat”, kirjoitti Minna 
Canth ja oli siinä aivan oikeassa.

Jos Canth nyt eläisi, kuka häntä jak-

saisi, kun kaikki olisi hänestä edelleen 
kisusallista: Translaki kunniaan! Ruskeat 
tytöt eduskuntaan! Kirkko, siunaa homot! 
#metoo

Näitä hän huutelisi, tuo kaikkien su-
vakkihuorien kantaäiti, onko hänen aivan 
pakko työntää nokkansa joka asiaan.

(Kaarina Hazard, 22.12.2018)

MTV:n myyntijohtaja Outi Rekola ei 
usko helppoihin kikkoihin.

”Hyvää myyjä ei ole välttämättä se, 
joka myy mummonsa, vaan se, joka myy 
sen, mikä asiakkaalle toimii.”

(HS 23.12.2018)

Sanataiteilijana Juice oli uskomatto-
man taitava, mutta kaikissa käytännön asi-
oissa täysi tumpelo.

Hän pysyi koko elämänsä ajan savolai-
sena, mutta viihtyi Tampereella niin hy-
vin, että ei halunnut muuttaa kaupungista 
mihinkään.

(Hannu Hyttinen, AL 21.12.2018)

Maarit Ruikka valittiin kesällä toiselle 
kaudelleen teatterikorkeakoulun dekaa-
niksi.

Vuosien vieriminen on tehnyt Ruikalle 
yhden asian selväksi.

”Elämä on lyhyt. Pitää rakastaa tosis-
saan, antaa anteeksi nopeasti ja nauraa il-
man kontrollia.”

(HS 15.12.2018)

Oletettu pahis Miespuolinen kollegani 
kertoi Facebookissa, kuinka ”miesten on 
usein syrjäisissä ja pimeissä paikoissa liik-
kuessaan syytä osoittaa vastaantuleville 
naisillle ja lapsille, ettei ole syytä pelätä”.

Hän opasti, että kannattaa pitää suuta 
”hömelösti auki ja nyökkäillä” mummoil-
le, etteivät nämä vain pelästyisi.

Päivitystä kommentoitiin ahkerasti. 
Naiset kiittivät huomaavaisuudesta ja ker-
toivat pelänneensä pimeässä yksin kävel-
lessään.

”Mä vaan vaihdan toiselle puolelle ka-
tua”, eräs miehistä kommentoi.

Toinen kehotti puhumaan savoa ja hö-
pöttämään esimerkiksi että ”Eipä tässä 
mittää hättää, minäpä se oonni ihan tur-
vallinen kaveri”.

Tälläkin asialla voi tietysti vitsailla, 
mutta kyse on merkittävästä yhteiskunnal-
lisesta vinoumasta.

     (Petteri Tuohinen, HS 17.12,2018) 

Rovaniemi haluaisi joulupukkiliiken-
nevalot Oulussa pohdittiin saataisiinko 
liikennevaloihin Tori-polliisi ja Kuopiossa 
mietittiin Veljmies-valoja.

Innostus lopahti kun saatiin liikenne- ja 
viestintämministeriön vastaus.  EU-direk-
tiivit eivät salli ja toisekseen hölmistyneet 
turistit jättävät säännöt noudattamatta, 
kuolevan ja hakevat sitten kaupungin kor-
vauksia. 

(HS 17.12.2018)

Millainen on ihanteellinen ehdokas-
lista? Listoilla tulisi olla myyjiä, siivoo-
jia, sairaanhoitajia, kotiäitejä ja köyhiä, 
samoin sinkkuja ja kirkosta eronneita. 
Akateemisia saisi olla  korkeintaan nel-
jä. Julkkiksia ei listoille kaivata, sillä he 
edustavat yleensä vain itseään.

Äänioikeutetuista iso osa kärsii diabe-
teksestä, korkeasta verenpaineesta tai syö-
västä. Myös heitä tulisi olla ehdokkaiden 
joukossa, samoin ylipainoisia. 

(Pertti Timonen, AL 16.12.2018)

Ruma totuus –kampanja huomattiin 
maailmalla Helsingin Sanomat nimesi 
viisi vuoden 2018 uutisaihetta rumaksi to-
tuudeksi. Teknologian piilovallan lisäksi 
neljä muuta olivat sota, ilmastonmuutos, 
muovi meressä ja #metoo. 

(HS 15.12.2018)

Evakot eivät olleet turvapaikanhaki-
joita. Heikki Turusen romaanin arvoste-
lun otsikkoon oli taas kaivettu esiin termi 
turvapaikanhakija. Sotien jälkeen Neu-
vostoliiton luovutetuilta alueilta muualle 
Suomeen asutetut ihmiset eivät olleet tur-
vapaikanhakijoita eivätkä pakolaisia. He 

olivat Suomen kansalaisia, jotka siirrettiin 
asumaan muualle Suomeen menetettyään 
kotiseutunsa ja näistä ihmisistä käytetään 
sanaa evakko. Evakoista 90 prosenttia oli 
luterilaisia. He puhuivat suomen kielen 
karjalan murretta eivätkä karjalan kieltä.

(Taru Jalonen, HS 4.12.2018)

Raja-Karjalasta evakuoidut olivat 
ortodokseja  Kannakselta evakuoitu väes-
tö oli pääosin luterilaista. Raja-Karjalasta 
evakuoidut olivat lähes sataprosenttisesti 
ortodokseja ja puhuivat karjalan kieltä. 

(Raija Pyöli, HS 5.12.2018) 
Onko susista vaaraa ihmisille?
”Kaikista eläimistä voi olla vaaraa. 

Mutta jos katsoo listauksia vaarallisim-
mista eläimistä, löytyy susi aivan tilas-
tojen häntäpäästä. Esimerkiksi punkki ja 
ampiainen ovat ihmiselle huomattavasti 
vaarallisempia lajeja. Susi ei ole tiettävästi 
hyökännyt ihmisen kimppuun 1800-luvun 
jälkeen. Toivon että suteen suhtauduttai-
siin normaalisti yhtenä eläinlajina muiden 
joukossa.”

(Luonto-liiton järjestöpäällikkö   
Sami Säynevirta, HS 2.12.2018)

Yksi suomalaisen humalan muoto, Kal-
sarikänni, on jo saavuttanut laajaa suosi-
ota eri puolilla maailmaa. Tällä tiellä on 
hyvä jatkaa lisäämällä valikoimaan myös 
muita humalabrändejä. Jo aloittelijoil-
le voidaan tarjota kevytversioita, kuten 
Hiprakkaa, Huppelia, Tuiteria ja Kekku-
lia. Niiden luontevia jatkojalosteita ovat 
ainakin Maisti, Hutikka, Laitamyötäinen, 
Tuiske ja Jurri.

Varsinaisilla bulkkimarkkinoilla huma-
latuotteet kannattaa niemtä mahdollisim-
man eksoottisesti. esimerkiksi käyttämällä 
ääkkösiä, joita useimmissa muissa kielissä 
ei ole. Sellaiset tuotemerkit kuin Lärvi, 
Hönö, Perskänni, Änkyrä, Mäiske, Plörö, 
Pöhnä, Örvellys, Tööt ja Äikääntäi herät-
tävät jo pelkällä nimellään kuluttajassa 
spontaania kiinnostusta. Moni ulkomaali-
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nen ei pysty niitä selvin päin edes ääntä-
mään.

(Jukka Ukkola, SK 46/2018)

Salasanasi murtuisi minuuteissa
Taivuta sanoja ja muuta ainakin osa 

sanoista murteelle tai slangille eli omalle 
puhekielelle.

(HS 24.11.2018)

Vuonna 2015 Mikko Helander tuli 
Keskon pomoksi. Ala sai vauhtia. Helan-
der tuli M-Boardin johdosta. Hän on savo-
lainen ja Kupsin kasvatti. Synnynnäinen 
kauppamies.

(AL 9.2.2019)

Onnea Antti Taskinen 30 v 14.1.2019!
Ikkee tulloo, vuan vanahaks ee tarvihe 

tulla.
(HS 13.1.2019)

Mitä on Anna Puu savoksi?
-Nakkoo Kalikka!

(AL MORO 24.1.2019)

 ”Pitkä rimpula Vieremän Koitosta oli 
aina välillä vastassa. Hän oli itsevarma jo 
silloin.”

Näillä sanoilla kelaa muistikuviaan 
joukkuehiihtäjä Perttu Hyvärinen.

”Meillä on pitkä kaveruussuhde, ja sa-
volainen auttaa savolaista. Taitaa Iirolla 
olla varaakin tehdä tuollaista.”

(HS 20.2.2019)

Dekaanille moite murregradun kom-
mentoinnista Helsingin yliopiston huma-
nistisen tiedekunnan dekaani, professori 
Pirjo Hiidenmaa on saanut moitteen 
kommenteistaan, joita hän antoi joulu-
kuun lopussa Helsingin Sanomille. Jani 
Koskinen teki heti artikkelin ilmestyttyä 
kantelun dekaani Hiidenmaasta.

Helsingin yliopiston rehtorin sijainen 
Sari Lindblom ja yliopiston lakimies 
Laura Karppinen päätyivät moittimaan 
hiidenmaata hyvän hallinnon vastaisesta 
kommentoinnista.

(HS 20.2.2019)

Kaikki valta vanhoille naisille Suo-
men miehiä ei kannata teattereihin enää 
houkutella. Vapaaehtoisen vähä-älyllisyy-
den tunnusmerkkejä ovat kovaäänisyys, 
röhönaureskelu, rivoilu, julkisten liiken-
nevälineiden välttely, lihansyönti, poika-
lasten kutsuminen äijiksi, päälliköiksi ja 
johtajiksi ja itse äijyys eli korkeakulttuu-
rin pilkka.

Jos teatterikesä kiellettäisiin alle 
60-vuotiailta miehiltä, kukaan ei huomaisi 
mitään. Jos kielto koskisi yli 60-vuotiaita 
naisia, seuraus olisi katastrofi: aavemaiset 
avajaiset, tyhjät katsomot, ilottomat teltat, 
viinin myynnin ennen näkemätön notkah-
dus.

(Matti Kuusela, AL 17.2.2019)

Meellä, joka immeesellä sitä on kaks 
merkkipäevee elämään tällätty,  syn-

tymäpäevä ja sittä teältä poeslähtöpäevä, 
niitä ee oo lupa muutella, muita merkkipä-
eviä voep heelaatella jonnii verran.  Niihe 
tärkeempii päevii väellii mahtuu monen-
moesta tappaasta, on riitoo ja sovintoo, 
riippuu siitä mihin tahtii immeene liikkuu 
ja hamuaa vaehtelua itellee, sitä ku joskus 
löötyy hyvinnii vähäpätösistä aeneksista.

Niinpä tuilj mielee muuan tuttava, pit-
känhujoppi mies, vaekka Tepiks hänet 
nimmees, yksin assuu kerrostalon viijen-
nessä kerroksessa,  ja mikäpä on ollessa, 
- rahhoo ku on,  muita huolia ee isommal-
ti,- senkun viheltellöö kämpässää.  

Muutamana uamuna  ku sae olematto-
man partasa ajettua,  alako Tepin mahhoo 
viännellä,  tottakaet se kaepaelj  puuroo 
sun muuta höystettä.  Mutta annappa häne 
olla, – ruokakomero oelj meleko tyhjä, 
eekä jiäkuapissakkaa  ollu muuta ku valo,   
eekä tua tappaas käännä enskertoo,  oelj 
se tapahtunna aejemminnii. Niinpä Tepi 
tempaes pusakan piällee, ja läeks lähim-
pää osulaa hakemaa evästä itellee. 

Ikä ja ikälisä

Siinä verkallee,  ”Eletanka järvee” hyr-
räellessä työnty hissii, ja kun oelj hissin 
ovi männy kiini, niin siloenkos se rupes 
tuaes mahhoo viäntämää, ja eekös tuo 
ruoja mahottoman iänen kansa karanna 
ulukoilimaa – pieru,  ja  pitkä,  ja haju 
semmukanen.  No, Tepi suluki ilimanot-
to aakut itessään ja arvel että kestän minä 
tuon tuonne alas asti,  mutta – kolomannen 
kerroksen kohalla hissi pysähty ja hehkee 
naesimmeene pyörähti kyitii,  ” huoment” 
---”huo,”-- samassa oltiinkin jo ekaker-
roksessa ja tuo täti jatko kellariin ja Tepi 
raittiiseen ilimaa.  Nyt ee Tepi suanna 
naaruaan piäteltyä,  eekä muutakaa, siinä 
kippurassa ku vet äkkiä ilimoo sissääsä pit 
rykäestä, nii silloen se tapahtu,  – sekkii 
vähä mikä äsken oelj mahassa, oelj nyt 
hoosussa, – eehän siinä muu aattanna ku 
kintut ristissä kiireenvilikkoo takasi ja his-

sin nappia paenamaa,  – sieltähän se tuilj, 
allaalta,  ja sama täti kyijissä, hillapurkki 
tosessa käessä, ja tosella tarttu äkkiä nen-
nääsä,  – eehää siinä lemussa pysty muuta 
tekemää. 

Nyt oelj Tepin olemus vaemeena,  ee 
laalattanna eekä naarattanna,  ja ku kolo-
maas kerros oelj kohillaa, ee tarvinna täet 
immeestä hookutella hissistä poekkee,  nii 
läeks ku ”jänis huavalta,” ja Tepi, – ee 
hiänkää turhaa virotellu ku hissi toppaes 
viijennen kerroksen kohalle, – oes pitännä 
liikkua kovemminnii, vuan ku kesäsortsit 
on jalassa eekä niihe lahkeessa oo liikoo 
pittuutta, nii on vuarana paha tulla näky-
vii.    Hoosuja pestessää Tepi aprikoe syy-
tä tuohon uamu tappaaksee,  ja tuilj siihen 
tuloksee että,  tuo ikä, ja ” ikälisä” - sehän 
se.
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Vuosi 2019 on seuran 37. vuosi sa-
von murteen ja savolaisen kulttuurin 

vaalijana, edistäjänä ja puolestapuhujana. 
Seura toimii myös yhdyssiteenä eri puolil-
la Suomea ja maailmaa asuvien savolais-
ten kulttuurisena ja kielellisenä yhdyssi-
teenä.

Savolaisia lähti maailmalle jo 1500-lu-
vun loppupuolella ”metsäsuomalaisiksi” 
Ruotsiin ja Norjaan.

Metsäsuomalaiset täyttivät viime 
vuonna 350 vuotta. Musiikki yhdistää 
metsäsuomalaisia Norjassa, Ruotsissa ja 
Savossa. Seura selvittää matkaa yhdessä 
pelimannien kanssa metsäsuomalaisten 
maille.

Savolainen toimintavuosi käynnistyy 
Kalevalan päivänä torstaina 28.2.2019, 
jolloin esille nostetaan Savonkielinen 
Kalevala. Yhteistyökumppanien kanssa 
luetaan yleisölle Savonkielistä Kalevalaa 
joko Apajassa tai Kirjaston aulassa.

Seuran vuosikokous ja siihen perintei-
sesti liittyvä Savon murremestaruuskisat 
järjestetään lauantaina 23.3.2019. Mur-
rekisaan haetaan kilpailijoiksi eri-ikäisiä 
kilpailijoita ympäri Savoa ja sudeettialuei-
ta kuten Helsinkiä unohtamatta.

Koko Suomen murremestaruuskilpailut 
järjestää Suomen Heimot ry ja ne pidetään 
Helsingissä. Niihin osallistutaan niin yksi-
lösuorituksina kuin joukkueenakin murre-
mestarien voimin.

Kesällä kerran ja toesennii
Kalakukkoleipurj Hanna Partasen 

muistolaatan paljastus on 19.6.2019. Tä-
hän kaupungin järjestämään tilaisuuteen 
Savon kielen seurakin osallistuu.

Perinteinen Murretori järjestetään Kuo-
pion torilla 4.-6.7.2019. Esillä pidetään 
puhutun ja lausutun Savon murteen lisäksi 

musiikkia ja muillekin murteille annetaan 
tilaisuus päivien mittaan tulla esille. Ja to-
rilta lähdetään maailmalle, kun Savo on 
esillä Kaustisen kansanmusiikki Festivaa-
leilla heinäkuun alussa viikolla 28.

Savolainen kirkkopyhä on jo vakiinnut-
tanut paikkansa seuran toiminnassa. Kol-
mannen kerran järjestettävää kirkkopyhää 
vietetään 15.9.2019 Nilsiässä klo 10.00. 
alkaen.

Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan 
myös teatterielämään, muun muassa Mu-
siikkiteatteri Onnikka on kysellyt esitys-
mahdollisuutta ja paikkaa Kuopiossa, sillä 
heillä on tulossa näytelmä Maria Jotunista 
vuonna 2019.

Yhteistyötä Salmi-seuran kanssa jatke-
taan. Nyt on Savon kielen seuran vuoro 
toimia ja rajakarjalaisille tarjotaan savo-
laista rantakalaa loppukesällä. Yhteisiä 
tarinailtoja salmilaisten kanssa myös jat-
ketaan.

Seura on aktiivisesti mukana Pohjois-
Savon kotiseutuyhdistysten liiton toimin-
nassa ja pyrkii sitä kautta edistämään myös 
savon murteen asemaa ja tunnettuutta.

Seuran Aakusti-lehteä toimitetaan neljä 
numeroa vuodessa. Lehdellä on suuri mer-
kitys savolaisen kulttuurin esilletuojana ja 
tallentajana. Ajankohtaista tietoa seuran 
toiminnasta ja tapahtumista tuodaan esille 
myös paikallisten tiedotusvälineitten vä-
lityksellä ja seuran omien verkkosivujen 
kautta.

Hallitus

Savon kieliseuran toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Savolaesuutta ympärj muata
Kuhtu vuoskokkookseen ja  

Savon murremestaruuskilipaeluun

Näellä evväellä
murremestariksj: 

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

Tuomaristoon Savon kielen seura nimennynnä varapuhheenjohtajasa Tuula Ollilan, näät-
telijä Auli Poutiaisen ja Savon vuoden 2018 murremestarin Keijo Karhusen. Kilipaelua juo-
hattelloo alakuun ja etteenpäen seuran puhheenjohtaja Seppo Kononen.

Tervetulloo vuan niin kaekki kilipaelijat ku suurj yllesöhhii kuuntelemaan, kuka on Savon 
vuojen 2019 murremestarj. Aekahan olj laavantae 23.3. 2019 klo 12.00 ja paekka Pohjois-
Savon liiton Muakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio. Sissään piäsöö takapihan kaatta ja sitte 
pittää vuan noosta toeseen kerrokseen. 

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

Savon murremestari 2019 -tittelin lisäks voettaja suap kommeen tiploomin ja evustusoe-
keuden huastaviin valtakunnallisiin murrekilipaeluihin. Mänestys on ollut ylleesä hyvä. 
Kaekkija osallistujia muistetaan jollaen laella.

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

   Vuosj on vaehtununna, ja niinpä on tullut aeka valita myös vuoden 2019 Savon 
murremestari. Se tapahtuu Savon kielen seuran vuosjkokkooksen yhteyvessä 
laavantaina mualiskuun 23. päevänä 2019 Pohjois-Savon liiton Muakuntasalissa 
Sepänkavulla Kuopijossa.  
    Siäntömiäränen vuoskokkoos alakaa klo 10, ja sanan herruuvesta piästään 
otattelemaan sen jäläkeen hetj puolilta päevin eli noen klo 12.

Savon murremestaruuskilipaelu on 
avvoin kaekille, jotka tuntoovat ossoo-
vansa huastoo savvoo oekeennii hyvin 
assuinpaekasta riippumatta. Suap asua 
vaekka miten kaakana mualiman navalta, 
kuhan vuan jokkaenen kuulija tunnistaa 
kilipaelijan selevittävän asijoosa seleväl-
lä savon kielellä.



– Hyvä, kun siirryitte sivuun. Minä kun en tolloja        
väistele.
– Vuan minäpä väestelen.

L.K. (Jyväskylä) 

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


