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Mikä on elämän tarkoitus? Tämä on 
se ikuinen kysymys, jota ihmiset ja 

savolaiset muitten mukana ovat pohtineet 
koko olemassaolonsa ajan ilman, että var-
maa ja lopullista vastausta olisi vielä löy-
tynyt. Ihmiskunnan osalta tuota pohdintaa 
on jatkunut jo kai pari miljoonaa vuotta, 
Savossa vasta yhden vaivaisen vuositu- 
hannen verran, jos maakunnan asutuksen 
katsotaan vakiintuneen noin vuoden 1000 
tienoilla maakunnan eteläisiin osiin Mik-
kelin seuduille.

Elämän tarkoitus on elämän jatkumi-
nen. Tämä on selityksistä ehkä luontevin, 
vaikka raamatullisella luomiskertomuk-
sellakin tuntuu olevan vielä kannatusta ei 
vain Trumpin Yhdysvalloissa, vaan myös 
pienemmissä piireissä meillä Suomessa.

       
                    ♫  ♫  ♫

Selvimmin elämän jatkumisen periaat-
teen näkee luonnossa, jossa hakatun  
metsän tilalle kasvaa pikku hiljaa uusi tai 
kasvimaalla, jossa rikkaruohoista ei pääse 
eroon millään kitkemisellä. Maapallolta 
on kadonnut ajan saatossa monta sukua, 
heimoa tai jopa kansakuntaa. Kaikkinen- 
sa pallon väkiluku on silti jatkanut kaiken 
aikaa nousuaan kymmeniä miljoonia 
ihmishenkiä vaatineista maailmansodista, 
ruttoepidemioista ja toistuvista luonnon-
katastrofeista huolimatta. Meidän elinai-
kanamme planeetan väestö on lisääntynyt 
kohta puolella.

                   ♫  ♫  ♫
On sitten toinen asia, mikä on meidän 

savolaisten osa tässä elämän ketjussa. 
Kuopion tai Mikkelin torilta katsottuna 

Reservit                
          ehtyvät

tilanne ei näytä numerollisesti kovin huo-
nolta, mutta ei tarvitse siirtyä kuin muuta-
ma peninkulma syrjemmälle, ennuste on 
jo ihan toinen. Niin Pohjois- kuin Etelä-
Savonkin pikkukunnissa kuolema korjaa 
kiihtyvällä vauhdilla satoaan ja syntyvyys 
laskee jyrkemmin kuin laiskan lehmän  
häntä.

Kun parin-kolmen tuhannen asukkaan 
maalaiskunnasta siirtyy vuoden aikana 
tuonilmaisiin 50-60 henkeä ja samaan 
aikaan päästää vain kahden käden sormin 
laskettava määrä lapsia ensiparkaisunsa, 
yhtälö on tappava. Uutta ei synny, kun  
reservit ovat lopussa. 

                  ♫  ♫  ♫
Elämä tosin jatkuu näilläkin seuduilla, 

vaikka ihmisiä ei enää metsän keskeltä  
löydä. Melko nurinkuriselta tuntuu nyt 
jälkikäteen katsottuna, että Savon väki-
luku kasvoi nopeimmin silloin, kun leipä 
oli täällä tiukimmassa ja hupenee  
nyt sitä nopeammin, mitä enemmän 
maassa on yleistä hyvinvointia.

Väestön vähentyessä ja asutuksen 
keskittyessä Helsinki-Turku-Tampere 
-kolmioon Savo on menettänyt väistämät- 
tä yhteiskunnallista voimaansa.

Huhtikuun eduskuntavaaleissa Pohjois-
Savon ja -Karjalan vaalipiiri menetti taas 
yhden paikan. Toukokuun eurovaaleissa  
Brysselin koneeseen saatiin enää yksi 
edustaja – ja hyvä, että edes tämä yksi. 
Pääkaupunkiseuduille sijoittunut valtion  
keskushallinto siirtää tietoisesti päätös- 
valtaa maakunnista itselleen ja vie näin 
pohjaa maakuntien itsenäisiltä, luontaisil- 
ta kehittämispyrkimyksiltä.

Seppo Kononen, puheenjohtaja (20), Tuula Ollila, varapuheenjohtaja (21), Jari 
Känninen, sihteeri (21), Anna-Liisa Happonen (21), Teuvo Laakkonen (20), Anneli 
Lujanen (20), Eila Ollikainen (20), Eeva-Liisa Pennanen (20), Auli Poutiainen (20), 
Raili Pursiainen (21), Helga Ylönen (21).

Varajäsenet: Heikki Hyvärinen (21), Keijo Karhunen (21), Jukka Lappalainen 
(20), Risto Lappalainen (20), Leo Puurunen (20), Terttu Rautiainen (21), Marja-Riit-
ta Saastamoinen (21), Matti Väisänen (20). Raija Uhlbäck (19) rahastonhoitaja.

Kuavin Telkkämäessä vaalitaan talonpoikaisperinteitä. 
Kaskeaminen on yksi lähes unhoon painunut vuosisatainen  
viljelymenetelmä. Perinnettä vaalitaan lähinnä erilaisissa 
näytöksissä, Kuavilla muutaman vuoden välein. Kuva: Kono7.6.2019
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                   ♫  ♫  ♫
Mitä tässä tilanteessa voi maakunnassa  

tehdä, että 1980 vuoden kuluttua täällä  
voitaisiin juhlia arvokkain menoin 
2000-vuotista Savoa?

Jääkö siihen muuta kuin yksi keino: 
kun ulkopuolelta ei tule apua, on viisainta 
luottaa itseensä. Nyt jos koskaan Savossa 
on tilaa uusille ideoille ja rohkeille yrit-
täjille, jotka eivät työllistä vain itseään, 
vaan kymmeniä tai vielä paremmin satoja 
muita. Tarvittavaa työväkeä ei ehkä 
löydy enää omasta maakunnasta, mutta 
onhan meillä ympärillä suuri maailma, 
siellä ei tekevistä käsistä ja parem-
paan maailmaan pyrkivistä ole pulaa.

Savolaisten jälkeläisillä jos kellä ei  
ole syytä vaatia maan rajojen sulkemista, 
kun muistetaan, miten esi-isämme ja -äi-
timme aikanaan asuttivat tämän suloisen 
Savonmaan: tunkeutumalla omin lupinsa 
Ruotsin puolelta Venäjän puolelle kaskea-
maan maakunnan kuusikoita. 
   Emmeköhän me ole vähän jokainen 
näiden laittomien maahantulijoitten  
perillisiä.

Seppo Kononen,
Puheenjohtaja, 

Savon Kielen Seura r.y.

Kuolemoo huastattelin  
tässä yhtenä yönä.
Ihan olj tullu iäneti viereen 
pötköttämmään. 
Viitakkeesa olj laettanna piäpuoleen.

Kysyin varovasti, jotta  
joko se on nyt…
Eijjoo mittään kiirettä,
vastas.

Tulin vuan kysymään, oesko  
vielä jottaen tekemätä.
Pyysin vähä miettimisaekoo.
Lupas.

No se Islanti on vielä käämätä ja 
pyramiitiä en oo nähnä.
Ja oes ehken joku kirjakii lukemata.
Ylleisesti ottaen oes     
tämä elämä kesken.
 
Vae niin,vastas.
Nous, otti viitakkeesa ja sano,
että huastelaanpa tuas toesen kerran.
Näkemiin, huastellaanpa hyvinnii,
sanoen minä.

Lempi Pursiainen

Oikaisuja
Aakustissa nro 1/2019 sivulla 26 
artikkelin ”Suuri paasto eli Pyhä 
lasku” kirjoittajaksi oli nimetty Anneli 
Jauhiainen. Kirjoittaja on kuitenkin 
Anneli Lujanen.

Lehdessämme no 3/2019 Kuopion 
murretoria koskeneen jutun kuvatekstis-
sä Teemu Oinoseksi mainittu tarinanker-
toja onkin Vilho Laakkonen. 

Sata suomalaista äänimaisemaa -kerä-
yksen 2004-2006 kirjoitin savolaisen 

maatalous-teollisuuspaikkakunta Juan-
kosken tehtaan pillin äänestä (Sata suoma-
laista äänimaisemaa, Juankoski mummon-
mökki, SKS, 2006).

Sadassa vuodessa tuotantosuunnat ja 
omistajat olivat vaihtuneet, mutta karton-
kitehtaan pilli kuulutti edelleen työpäivän 
ja ruokatunnin alkamiset ja päättymiset. 
Ääni kantoi laajasti Ruukin keskustan ul-
kopuolelle. Maanviljelijä ja kesäasukas 
saattoi tarkistaa päivän kierron tehtaan 
pillin mukaisesti.

Tuo kaikki on nyt historiaa. Vuosikym-
menessä talouden jyrä on latistanut entisen 
tehdaspaikkakunnan elämän. Pillin huuto 
ei kutsu enää täyspäiväiseen työntekoon. 
konkurssiin ajautuneen tuotantolaitoksen 
elvytysyritykset ovat olleet rahamiesten 
juupas, eipäs -peliä. Itsenäisestä Juankos-
kesta tulee kuntaliitoksen myötä osa Kuo-
pion kaupunkia.

Kun pilli vaikeni v. 2006, sen piti olla 
väliaikainen muutostyö. Tehdas rupesi os-
tamaan energiansa uudesta biolämpövoi-

Kun tehtaan 
pilli vaikeni

malasta, kun aikaisemmin puhalluksessa 
oli käytetty omaa höyryvoimaa. 

Tarkistuksessa vanha pilli todettiin puh-
ki puhkutetuksi.  Tarvittaisiin uusi pilli ja 
sille paikka. Ympäristöasioista vastaavan 
virkamiehen mielestä pillin ääni häirit-
si lähitalojen asukkaita. Ehdotettiin jopa 
kunnanviraston kattoa, liittyihän tehtaan 
pillin ääni erottamattomasti kunnan ima-
goon. Kiista jähmetti hankkeen.

Juankosken tehtaan pilli ei koskaan pa-
lannut ääneen. Tuli suurempiä murheita. 
Stromsdal Oyj ilmoitti talousvaikeuksista 
ja jätti konkurssihakemuksen 27.11.2008. 
Työttömäksi jäi 160 henkilöä.

Yksityinen sijoittaja yritti jatkaa toi-
mintaa v. 2011, mutta tuotanto keskeytet-
tiin v. 2012, ja tehdas on ollut siitä lähtien 
pysähdyksissä. Odottavan aika on pitkä ja 
hiljainen. 

Eila Ollikainen,
Kuopio

Kaks on ääntä, 
joita tehtaan pil-
lin  mykistäminen ei 
ole kyennyt vaien-
tamaan:  Juanteh-
taan torvisoittokun- 
ta, joka soi edelleen  
sekä Eija Ahvo, joka 
rytmitti koulun-
käyntinsäkin tehtaan 
pillin vihellyksen 
mukaan. Soittokun-
nan kuva liki 100 
vuoden takaa.

Muljaattelua hollantilaisittain
Stedelijk – nykytaiteen museo 
Amsterdamissa    
De stijl-ryhmä

Kuolema  
ja minä
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Savossa on tiedetty aina, että ”talak-
kunassa on voima ja terveys”. Savon 

vuoden 2019 murremestaruuskilpailussa 
todettiin, että talkkunan pitkäaikaisella 
käytöllä ihminen saa itselleen myös kas-
vantavääräät leukaperät.

Näin siksi, että uudeksi murremestarik-
si itsensä haastellut kuopiolainen Mikko 
Kokkonen on talkkunan valmistaja jo nel-
jännessä polvessa. Kurkiharjun Rantalan 
tilalla tätä savolaista perinneherkkua on 
tehty yhtäjaksoisesti aina vuodesta 1914 
lähtien.

Talkkunastakin Kokkosella olisi var-
masti puhelemista riittänyt, mutta kol-
miminuuttisessa kilpailutarinassaan hän 

M. Kokkonen
talakkunan  
voimalla
Savon  
muremestariksi
kuvaili herkullisin sanankääntein, mitä 
kaikkea oli tapahtunut, kun hän oli käynyt 
ostamassa sianporsaan naapurikylästä Jän-
nevirralta Hannu Hyväriseltä, presidentti 
Martti Ahtisaaren Eeva-vaimon veljeltä.

Talkkunafarmari on tiedetty hyväpuhei-
seksi mieheksi, mutta murremestaruuskil-
pailuihin hän osallistui nyt ensi kertaa – ja 
nytkin aivan viime tipassa.

Kehotuksen osallistumisesta hän sai 
vasta edellisiltana ystävältään, kahden 
vuoden takaiselta murremestarilta Fran-
sisco ”Paco” Nuccilta, johon hän oli tu-
tustunut 1990-luvulla messumatkoillaan. 
Kilpailun jälkeen Nucci kertoi tienneensä 

etukäteen ystävänsä menestyksen. ”Näin 
yöllä unen, että Mikko voittaa”, kuten sit-
ten kävikin.

Huikea tasoa 
36 vuotta toiminut Savon kielen seura 

on nimennyt murremestareita vuosituhan-
nen vaihteesta lähtien. Tämänkertaiseen 
murremestaruuskisaan lähti mukaan kaik-
kiaan kahdeksan henkilöä – neljä naista ja 
neljä miestä – eri puolilta Pohjois-Savoa.

Tuomaristokolmikon muodostaneet 
seuran hallituksen jäsenet Tuula Ollila, 
Auli Poutiainen ja Keijo Karhunen kiit-
telivät, että puheiltaan kilpailu oli kaikki-
en aikojen korkeatasoisin.

Milja Tuovinen Varkaudesta kertoi-
li runomitalla ihmiselon eri puolista ja 
Terttu Rautiainen Tervosta harharetkistä 
pikkuauton kuskina. Anneli Hujala Sii-
linjärveltä muisteli värikkäästi käyntiään 
lääkärillä suolivaivojen vuoksi ja Pirjo 
Kartano Kuopiosta taas, millaista oli olla 
tyttösenä sahalla töissä Iisvedellä.

62 vuotta itseään puhumalla elättä-
nyt Juha Uhlgren sanoi tulleensa kisaan 
Rautavaaralta ”rikkinäisen kapulasillan 
takaa”. Vieläkin kauempaa oli saapunut 
muuruveteläissyntyinen Juha Mertanen, 

joka Sastamalaan muuttaneena kertoi, mil-
laista on elää savolaisena jäyhien satakun-
talaisten joukossa. Pekka Vepsäläinen 
Vesannolta hauskutti Pohjois-Savon liiton 
maakuntasalin yli satapäistä kuulijakuntaa 
tuttavansa Aalen emävaleilla.

Tavan mukaan kilpailussa valittiin vain 
murremestari, kaikki muut olivat hyviä 
kakkosia.

Teksti:Seppo Kononen
Kuvat: Teuvo Laakkonen

Savon murremestari 2019, Mikko Kok-
kosen tyylipuhas kielinäyte.

Mestari Mikko Kokkonen Tuula Ollilan 
onniteltavana.

Kakkosiksi ylsivät Juha Mertanen, Pirjo 
Kartano sekä Anneli Hujala. 

Jaetulle 
kakkossi-
jalle ylsivät 
myös Terttu 
Rautiainen, 
Pekka Vep-
säläinen, 
Milja 
Turunen, 
sekä Juha 
Uhlgren. 
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Savolainen kesä 2019

Murretori kutsuu, SM-kisat 
stadissa ja sitten kirkkoon
Hyvä on joskus ruumiin levätä, mutta 

löhöilylle ei jää juuri tilaa vuoden 
2019 savolaisessa kesässä. Erilaisia tapah-
tumia on hyvin tarjolla, ja jos aikaa tuntuu 
olevan yllin kyllin, niin keksitään jotain 
uutta.

Savon kielen seura on pitänyt murre-
toria vuosituhannen vaihteesta lähtien 
maailman navalla Kuopion torilla, ja jos 
sinne ei ole mahtunut, on käyty verrytte-
lemässä leukoja Kallaveden rannalla sa-
tamatorilla. Viimeisimmän toriremontin 
jälkeen on jatkettu taas pysyvästi kaupun-
gintalon tuntumassa ja niin tänäkin vuon-
na.

Kolmipäiväinen murretori järjestetään 
heinäkuun alussa torstaista lauantaihin al-

kaen 4.- 6.7 2019. Noin puolentoista mit-
taisiksi kootut ohjelmat alkavat päivittäin 
klo 12 ja päättyvät siis noin 13.30. Avajais-
päivänä kuullaan tuoreimpia murremes-
tareita ja kaupungin tervehdykset. Omat 
ovat aina hyviä, mutta murretorin jatkues-
sa pyritään saamaan estradille myös mui-
den Suomen murteiden haastajia.

Erityisesti karjalaisten kanssa Savon 
kielen seuralle on syntynyt kiinteä suhde, 
ja näitä ”pagisijoita” on luvassa lavalle 
erityisesti päätöspäivänä lauantaina. Pu-
heitten lomassa tarjoillaan savolaista pe-
rinnemusiikkia muun muassa Riistaveden 
hanuristien ja Nilsiän pussihousukerhon 
voimin. Pahitteeksi ei olisi, jos myös ylei-
sö saataisiin joskus mukaan laulamaan tai 

antamaan murrenäytettä.
Mitä murrenäytteisiin tulee, niin niitä 

savolaiset lähtevät antamaan myös heinä-
kuun toisella viikolla Kaustisen kansan-
musiikkijuhlille, joissa maakuntateemana 
on tällä kertaa Savo. Savolaiset kansan-
musiikin harrastajat esiintyvät festivaa-
leilla laajalla rintamalla, ja laulun ja soiton 
lisäksi Savoa halutaan tehdä tunnetuksi 
myös sanan voimalla erityisessä savon 
murteen työpajassa.

Sellainen oli Kaustisella myös savolais-
ten edellisen yhteisesiintymisen aikaan 
vuonna 2007, ja kokemukset olivat myön-
teiset. Henkisesti matka Savosta Kausti-
selle ei ole niin pitkä kuin luulisi, sillä sen 
naapurikunnat Halsua, Veteli, Vimpeli tai 
Evijärvi ovat asutushistorialtaan Rauta-
lammin suurpitäjästä länteen työntyneen 
”savolaiskiilan” kuntia.

Stadin slangia murtamaan
Elokuun ensimmäisessä viikonvaih-

teessa savolaisilla on tiedossa haastava 
matka Helsinkiin, kun Stadin slangi vastaa 
kahden vuoden takaisen voittonsa ansios-
ta nyt Suomen murremestaruuskilpailujen 
järjestelyistä.

Kolmihenkinen joukkue kootaan Sa-
von tämän ja viime vuoden murrekisojen 
parhaimmistosta. Jos voitto meni kesällä 
2017 pääkaupunkiin, niin sitä edellisissä 
kisoissa parhaat pisteet keräsi savolaisten 
Hannakaisa Heikkinen. Ja jos rehellisiä 
ollaan, niin eiväthän huonosti menneet 
vuoden 2017 kilpailut Ilmajoella, kun Sa-
von kielen seuran edustajat voittivat jouk-
kuekisan ja toivat samalla tuliaisina pysy-
västi kotiin kiertopalkintona olleen uljaan 
pystin. Joukkueeseen kuuluneet Paco 
Nucci ja Teemu Oinonen saivat myös 
henkilökohtaista kunniaa.

Savoa saarnastuolistakin
Vahvasti savolaisessa hengessä jatke-

taan työteliään kesän jälkeen vielä syk-

sylläkin. Jos lie kesän puheet joskus tur-
hankin kevyitä, niin syyskuun 15. päivän 
savolaisessa kirkkopyhässä Nilsiässä hil-
jennytään sanan kuuloon selevällä savolla 
– niin papit, kanttorit kuin myös seurakun-
talaiset.

Nilsiän kappalainen, rovasti Raili Pur-
siainen, on ammattikuntansa tunnetuin 
murteenpuhuja ja on kääntänyt ennakko-
luulottomasti myös kirkollisia tekstejä sa-
volaisten suuhun sopivaksi. Takavuosien 
murremestari Irja Turunen Kuopiosta 
puolestaan on tehnyt valtaisan urakan vir-
sien savontajana.

Ensimmäinen savolainen kirkkopyhä 
oli kaksi vuotta sitten Iisalmen Kustaa 
Aadolfin kirkossa, jossa kirjailija Juhani 
Ahon isä rovasti Theodor Brofeldt aika-
naan johdatteli pyhästä toiseen laumaansa 
savoksi kaidalle tielle. Vuoden 2018 syk-
syllä jatkettiin Suonenjoen kirkossa ja seu-
rakuntatalolla. Väkeä oli hyvin liikkeellä.

Seppo Kononen

Kieliseuran lippu-upseeri Teuvo Laak-
konen nostaa seuran lipun murretorifes-
tareiden alkamisen merkiksi.

Iisalmen Ieva kahvittaa murretorilaisia tuttuun tapaan ja 
Jouko Pirskanen loehtii toriväen tervetulleeksi.  Kuopion 
torilla tavataan jälleen heinäkuun ensimmäisellä viikolla.
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Motto: 
”Min` olin ylioppilas, mainittiin mais-

teriksi; hupaasti elin ”mensallain”, Stool 
hän söi armoleipää vain …kun nuor` on 
ylioppilas, ja puutetta ei laisin, ja huolt ei 
tuntis ollenkaan, kun viikset vain sais kas-
vamaan.” (J. L. Runeberg: Vänrikki Stoo-
lin tarinat: Sven Tuuva).

Otsikko on latinaa ja tarkoittaa suo-
meksi: Sisilia on saari. Tällä lauseella 
monet sukupolvet ovat aloittaneet latinan 
opiskelun – minäkin. Kielioppi on kaik-
kein vaikeinta, mutta välttämätöntä. Siellä 
eräs mallisana on mensa (pöytä). Mensa-
esimerkkisanan taivutusmuodot piti kaik-
kien oppia. Niinpä kansallisrunoilija J. L. 
Runeberg tienasi nuorena ylioppilaana 
latinalla toimeentulonsa ollessaan koti-
opettajana Saarijärvellä ja Ruovedellä. 0n 
hykerryttävä havainto, että samoja lausei-
ta ovat tavanneet monet maailman mahta-
jat Winston Churchillista alkaen.

Latina oli oppineitten kieli pari tuhatta 
vuotta. Keskiajalla latina oli hallinnon ja 
kirkon kieli. Luostarit, koulut ja yliopistot 
pyörivät latinan voimalla. Latina oli tär-
keä yleis- ja sivistyskieli, koska muut kie-
let eivät olleet kehittyneet. Uudella ajalla-
kin latina palveli diplomatiaa, kirkkoa ja 
opillista sivistystä noin vuoteen 1700 asti. 
Se oli tieteellisten julkaisujen pääkielenä 
1800-luvulle asti. Nykyään latinaa ei pu-
huta missään, mutta sen tytärkieliä ovat 
italia, ranska, espanja ja portugali.

Romaanisten kielten ylivoimainen sa-
nastollinen perintö on latina. On sanottu, 
että ranska on huonosti äännettyä latinaa 
ja englanti huonosti puhuttua ranskaa. 
Myös saksa, venäjä, ruotsi ja suomi ovat 
saaneet runsaasti latinasta kulttuurisanoja. 
Länsimaisen kirjoituksen pohjana on ns. 
latinalainen kirjaimisto.

”Kuka ei osaa latinaa, ei ole sivistynyt” 

-lausetta käyttävät latinistit - latinaa luke-
neet. 

Korkea oli myös minulla latinan kyn-
nys. Kun luokkakaverini Lapinlahden yh-
teiskoulusta läksivät Iisalmen lyseoon, piti 
valita joko pitkä matikka eli matemaatti-
nen linja tai kielilinja, jossa latina oli pa-
kollisena. Koska kaverini menivät luke-
maan pitkää matikkaa, myös minä menin. 
Myöhemmin ajateltuna valinta oli väärä. 
Höperö matikan opettaja Roope ei saanut 
minua oppimaan matikkaa. Minut pelasti 
se, että yo-kirjoituksissa sai valita matikan 
sijasta reaalikokeen. Oppilaat kiusasivat 
Roopea kysymällä, ketä Roope rakastaa. 
Roope hakkasi karttakeppiä ja huusi: Hil-
jaa! Tähän liituja heittelevät oppilaat oli-
vat pyrkineetkin. Erään naisopettajan nimi 
oli näet Hilja.

Minun oli alettava latinan opiskelu Tu-
run yliopistossa ihan alusta. Ja se vei ai-
kaa ja voimia. Luultavasti latinan opiskelu 
venytti opiskeluaikaa peräti yhden vuoden 
verran. Professorit olivat keksineet oivan 
numerus clausus -keinon (lukumäärää 
rajoittava määräys): Jos aikoi suorittaa 
ylemmän eli maisterin tutkinnon, huma-
nistisessa tiedekunnassa oli läpäistävä la-
tinan pro exercitio -kielikoe. 

Minä pänttäsin Caesarin Gallian sotaa 
sekä latinan että suomen kielellä. Enkä 
päässyt läpi. Keksin kiertotien: menin 
Jyväskylän kesäyliopistoon Helsingin 
yliopiston professori Päivö Oksalan 
kurssille. Oksalan kurssi oli huomatta-
van helppo Turkuun verrattuna. Läpäisin 
pro-kurssin kevyesti. Oksala oli samalla 
kulttuurihistorian loistava opettaja. Näin 
tie aukeni maisteriksi saakka. Latinaa 
tarvitsin, kun vaimoni - latinan opettaja 
- oli äitiyslomalla, tuurasin häntä pari 
kuukautta. Lapissa Sodankylässä ei ollut 
muita latinan osaajia. Pakollinen latinan 
pron opiskelu on kauan sitten poistettu. 
Pro suoritetaan nykyisillä kielillä: englan-
ti, saksa, ranska, espanja tai italia.

Olen käynyt kauan sitten Sisiliassa – 

uusi matka on suunnitteilla. ”Italia ilman 
Sisiliaa ei herätä sielussa minkäänlaista 
kuvaa: vasta täällä on avain kaikkeen”. 
On hykerryttävää kulkea samoilla jalansi-
joilla kuin Aiskhylos, Euripides, Platon tai 
Arkhimedes Syrakusassa (”Älä sotke ym-
pyröitäni!”). Hotellimme ikkunasta näkyi 
Etna. 

Samaan aikaan Etna sattui purkautu-
maan ja Suomessa oltiin huolestuneita. 
Mutta Etnan huipun savuiset tuprahdukset 
eivät huolestuttaneet paikallisia ihmisiä. 
Turistit vietiin lähelle savuavaa kraateria. 
Lähellä Etnaa ovat turistien suosimat Ta-
ormina ja Naxos - Syrakusa on etelämpä-

Sicilia est insula

Savoa tutuksi
syyskuussa
Matkuksessa

Savon kielen seura on mukana, kun 
Pohjois-Savon kylät -yhdistys ja Poh-

jois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto te-
kevät itseään ja samalla tietysti koko maa-
kuntaa tutuksi kauppakeskus Matkuksessa 
syyskuussa. Päiväksi on sovittu lauantai 
14.9. ja mylly pannaan pyörimään heti klo 
10 kauppakeskuksen toisessa kerroksessa.

Ruotsalaisten Ikean ja Ikanon rakennut-
tamasta Matkuksesta on odotusten mukai-
sesti kehittynyt koko itäisen ja keskisen 
Suomen suurin kauppakeskus, jonne tul-
laan tekemään hankintoja ja viettämään 
aikaa usein koko perheen voimalla aina 
Kainuuta, Pohjois-Karjalaa, Etelä-Savoa 
ja Keski-Suomea myöten.

Tavaraa ei Matkukseen toinna viedä, 
mutta erilaiselle ohjelmatarjonnalle on 
aina kysyntää. Savon kielen seura ruok-
kii ostosmatkailijoita nimensä mukaisesti 
kieliherkuilla, murremestareiden mauk-
kailla savolaisilla jutuilla.

Maakunnan kymmenet kylätoimikun-

nä.
Etna tuo mieleen Sakari Topeliksen 

Sylvian joululaulun (1853): ”Ja Etnanpa 
kaukaa mä kauniina nään, ah, tää kaikki 
hurmaa ja hurmaapi pään.”

Se että latina rakentaisi siltoja, ei kou-
luaikana todentunut. Mutta väite latinan 
kielen kuolemasta on rankkaa liioittelua. 
Viimeisin Lapinlahden lukion latinanluki-
joiden kurssi teki opintomatkan Roomaan. 
Nykyään klassista latinaa ei tiettävästi lue-
ta Pohjois-Savon maakunnassa missään 
koulussa - mitä nyt teologit ja medisiinarit 
lukevat vähän rappeutunutta ”munkkilati-
naa”.

Leo Puurunen

nat ja kotiseutuyhdistykset esittelevät 
omia toimintojaan ja innostavat ihmisiä 
tulemaan mukaan yhteisiin harrastuksiin. 
Lapsille järjestetään omaa ohjelmaansa, ja 
puheitten lomaan sirotellaan musiikillisia 
herkkupaloja.

Pohjois-Savon kylille ja kotiseutuyh-
distysten liitolle Matkuksen syyskuinen 
tietoisku on ensimmäinen näin mittava yh-
teisponnistus. Muutamat kyläyhdistykset 
ovat jo nyt Savon kielen seuran tavoin jä-
seninä myös kotiseutuyhdistysten liitossa.

Kono
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Suojärvi ja sen asukkaat itselleni lähei-
sin karjalaisuuden ilmentymä.

Miksi näin?
Sodan alettua sijoitettiin suojärveläiset 

Pohjois-Karjalaan, Nurmekseen, Valti-
molle, Savikylään ja muihinkin lähikyliin, 
joten kontakti heihin oli välitön. Alkuun 
koulun käynnin takia ja myöhemmin sit-
ten, kun daljanka tanzuloih kutsui.

Mutta palataanpa hiukan taaksepäin.
Suojärvi, aikoinaan suuresta emämaas-

ta katsoen takamaita, samaa voitanee sa-
noa  ruozeista päin silmäillen.

Ollessamme aikoinaan osa suurta emä-
maata, lienevät kanssakäymiset suuntau-
tuneet Aunuksen suuntaan, joitakin harvo-
ja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Suomen itsenäistyttyä Suojärvi jäi suo-
malaisille, itäisimpänä rajapitäjänä, Hyr-
sylän mutkineen.

 Lieneekö rajankäyjällä unohtunut peu-
kalo rajaa piirtäessään väärään paikkaan, 
koskapa muodostui oikku, jota kutsutaan 
Hyrsylan mutkaksi.

Itsenäinen Suomi katseli mahdollisuuk-
siaan, unohtamatta idän suuntaa.

Kaikkialla oli erämaata, valtavat metsä-
varat hyödyntämättä.

Pyhän Annan rautaruukki oli jo loppu-
nut vuosisadan alkupuolella. 

Lahjoitusmaakaudella Anna Orlov-
Tsesmenski rakennutti vuonna 1809 Ka-
ratsalmelle masuunin, hyödyntääkseen 
Salojärven ja Suojärven runsaita järvimal-
mi varoja. Annan tehdas toimi lähes sadan 
vuoden ajan tuoden työtä ja hyvinvointia, 
toiminnan loppuessa 1905.

Vuonna 1923 höyrysi Suojärvelle en-
simmäinen juna, rata oli rakennettu tieten-
kin suomalaisten toimesta hyödyntämään 
alueen runsaita metsävaroja.

Kummasteli, ihmetteli rajan rahvas:
Miks` ei kyly  matkua höyryl?
Auhtoin Pesa da hänen poiga,  Vasa, 

oldih ylen suutkikkoi muzikkoi. Hyö kai 
tolkuttih, midä lieno, ei tietty, siid opittih 
selvä ottua.

Suojärvel oli vasta vereksel luajittu jua-
ma raudaheboloil, enzmäzeks Suvilahteh 
da siit ielleh Naistenjäveh saite. Elettih 
näid 1920 luguo.

-Kuulevai tata, tiijätkö sie, mil netse 
juna matkua?

En ole kuullun, lembo tiedännöö?
A  mie tiijän. Juna matkua höyryn voi-

mal.

A  min voimal? 
Höyryn voimal..

Pea seisattuu,   da lopettaa vikattehen  
tsylkytännän.    Duumaitsoo  händä Vasa 
onnuako niärittelemäh rubei.  Sanoo:   Kui 
se juna höyryl matkua?  

Lähtööhäi meijän kylyz höyryö, kui 
suovattan lämmität.  Miksi ei kyly matkua 
höyryl, kui juna kerda matkua?

Sie onnuago Vasa poigani, minuo niä-
rittelemäh rubeid.

Nygoin on Vasan vuoro smiettie, kui 
tuan selität?    Kiändelöö  piänyörilöi   da 
lopul sanoo:

En mie sinuo tata niärittele.   Kyllä se 
juna matkua höyryl.

Katso, eihäi  kyly voi höyryl matkata,   
kui sil ei ole kiehkoloi al, junal on kieh-
koid.

Tosi on junal on kiehkoid al  a  kylyl ei. 
Pean pitää uskuo.

Kyllä se dielo muga on, kui Vasa sanoo.
Viikate algaa tuassen heiluo.

Lukijani, tässäpä sananvääntöä edelli-
seen, jonka olen kopionut suoraan karja-
laisesta Sundugasta, kiitos siitä, serkkuni 
vaimolle Rauhalle, joka yksitoistavuotiaa-
na joutui evakkotielle kotiseuduiltaan pää-
tyen lopuksi Nurmekseen vaimoksi ser-
kulleni.

Selvennykseksi sanastoa edelliseen si-
taattiin:

ylen- hyvin
suutkikkoi- leikkisä
muzikkoi- miehiä
kai  tolkuittih-miettivät kaikkea
lieno-jos
juama-tie
raudaheboloil-junille
ielleh- eteenpäin
saite-saakka
hod-vaikka
heinäruadiez-heinätöissä
lujitah pagina-aloitetaan puhe
tata-isä
netse-tuo
lembo tiedännöö-kuka tiennee
tsylkytännän-heiluttamisen
duumaittsoo-tuumailee
onnuako-ehkä
niärittelemäh-narraamaan
rubei-alkoi rupesi
suovattan-lauantaina
nygoin-nyt
kui tuan-kuinka tuon
piänyörilöi-aivoja
kodvazen-hetkisen
kiehkoloi-pyöriä
dielo-asia
muga-niin

Ota selvää tästä kaikesta, jos taidat: 
Suojärven Suvilahden kylän raittia. Kylä 
vaikuttaa hyvin elinvoimaiselta, jossain 
kadun varrella on myöskin Revon talo, 
jossa äti Repo piti kahvilaa,

Näissä maisemissa oli puutavara kaup-
piaana Ella Murrik (Hella Vuolijoki), joka 
saavutti kuuluisuutta mm. kirjailijana ja 
Yleisradion pääjohtajana, istui jopa lin-
nassa vakoilusta epäiltynä.

Suojärveläisen ison isännän talo, Grig-
ori Bominin huusholli Suojärven Kuik-
kaniemessä, jonka kopio on rakennettu 
Nurmekseen matkailunähtävyydeksi.

Siirtolaisiksi heitä sanottiin kyläl-
lämme, kun lähinaapureiksi muuttivat 

Rysät, entiseen Alaskan Pekan valkoisek-
si rapattuun taloon.

Maata oli heille runsaasti viljeltäväksi, 
mutta olihan Aleksei Rysällä iso perhekin.
Vaimo Irinja sekä lapset Sonja, Benjam, 
Väinö, Kauko ja Aune.

Aleksei oli kuollut äskettäin, niinpä 
Irinja tulla lieputti mäkeä alas ja ilmoitti: 
Ei libahuta silmeä, eikä lekahuta kättä, oli 
siis eloton.

Suojärvi osa karjalaisuutta   III

Sävel: Kallavesj 
San: Antti Mykkänen

Viinavesj, viinavesj
aena mulle maestunesj;
tuas kun korkkoon Savon viinoo
Ee tuo paha ennee piinoo,
mulle tulloo hyvä mielj,
laalaa tuas
Savon kielj 

Pikku hutikassa  
laulukin luistaa

Juomalauluperinne on juurtunut 
meille Ruotsista. Erityisesti maljo-
ja laulun tahtiin nostetaan teekkari-
piireissä, mutta tapa on yleistynyt 
ruohonjuuritasolle itäisintä Suomea 
myöten.

Näppärät sanasepot sorvaavat 
ryyppylauluihin lyhyen iskevän ja 
nasevan tekstin  useimmiten tuttui-
hin sävelmiin.

Monien ryyppylauluköörien 
armoitettu vetäjä Antti Mykkänen 
on laatinut savolaisillekin suunmu-
kaiset sanat ja sovittanuut ne paik-
kakunnalliseen sävelmään Kallavesj.  
   Pikkutuiskeessa on hyvä muistaa, 
että eri juomalajeilla on omat laulunsa 
ja kaikille juomille sellainen löytyy, 
puhtaalle vedellekin.
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Ihmeellinen on 
internet. Sen vä-

lityksellä voi seu-
rata monenlaisen 
eläimen ja linnun 
perhe-elämää ihan 
aitiopaikalta. Vaik-
kapa kalasääsken 
tai ahman. Mutta 
mielenkiintoisin on 
ehdottomasti norp-
pa-live. Päiväkausia 
ihmiset jännittävät, 
ilmestyykö Puller-
vo kivelle vai ei, ja 
rapsuttaako arvon 
herra tällä kertaa mahaansa vai selkäänsä. 
Kiire on siinä touhussa kaukana. Tunnus-
tan kuuluvani tähän porukkaan. Pullervon 
köllöttelyä saatan tuijottaa tuntitolkulla 
ja ryyppiä siinä sivussa kahvia ja miettiä 
seuraavia saarnoja. Pullervo on zen. 

Pullervoa aina keväisin seuraillessa on 
ajatukseni norpan ja savolaisen lähisu-
kulaisuudesta vahvistunut. Jotakin hyvin 
samankaltaista on molempien olemuk-
sessa, katseessa ja elämänasenteessa. Ja 
molemmat ovat jokseenkin ainutlaatuisia 
ja uhanalaisia tässä maailmassa.

Norppa asustelee jääkauden jäänteenä 
Saimaan vesialueella ja lähimmät makean 
veden hylje-serkut uiskentelevat Laato-
kassa. Pullervo vaikuttaa kivellä pötkö-
tellessään mukavuudenhaluiselta, mutta 
annas olla, kun norppa pääsee ruoan kimp-
puun. Kalastaessaan se saavuttaa jopa vii-
denkympin tuntivauhdin veden alla. Me-
lekosta haepakkata. Sillä vauhdilla tulisi 
olympiamitaleja.

Saimaannorpasta tulisi kuuluisuus, kun 
Juha Watt Vainio lauloi Nestori Miikkulai-
sesta ja norpasta, jotka kummatkin olivat 
sukunsa viimeisiä. Suojelutoimien ansios-

ta laulussa ollut tieto sadasta jäljellä ole-
vasta hylkeestä on saatu nousemaan jo yli 
kolmensadan. Eikä sekään vielä tarkoita 
sitä, että Suomen ainoa alkuperäinen ni-
säkäs olisi turvassa. Monien arvioiden 
mukaan saimaannorpan suurin uhka suku-
puuttoon kuolemiselle on todennäköisesti 
elinympäristön muuttuminen.

No, miten niin saimaannorppa ja sa-
volainen olisivat niin kovin samanlai-
sia? Kun Pullervo nousee omalla kivel-
leen, muistuu mieleeni isä-vainaa, jolla 
oli samantyyppinen aerodynaaminen (tai 
norpan tapauksessa hydrodynaaminen) 
ruumiin muoto. Lämpimänä kesäpäivä-
nä isäkin köllähti nurmelle pitkälleen ja 
ruopi vähän mahaansa ennen kuin otti 
nokkaunet. Mutta auta armias sitä vauhtia, 
jos naapurin Ierikka ehdotti kalaan läh-
temistä. Vene oli jo vedessä, kun Ierikka 
vielä keräili kamppeitaan.

Savolaisetkin ovat elinympäristön 
muuttuessa muuttuneet uhanalaisiksi, 
väittäisin. Yhä harvempi nuori ihminen 
harrastaa savolaista puheenpartta, kun 
se on niin noloa ja varsinkin kaupungis-
sa murre haalistuu arkipäiväiseksi yleis-

kieleksi. Eikä ole erityisen muodikasta 
etenkään pääkaupunkiseudulla mainos-
taa savolaisuuttaan. Yhä harvemmassa 
ovat nekin, jotka joutavat pötkähtämään 
nurmikolle tai sängyn päälle päiväunille. 
Punkitkin pahulaiset rajoittavat nurmikol-
la makoilua.

Mutta. Voisiko savolaiselle tehdä sa-
manlaisen suojeluohjelman kuin saimaan-
norpalle? Norpalle on koetettu järjestää 
mahdollisuuksia elää omassa ympäris-
tössään, on tehty kinoksia, joihin norppa 
voi poikasensa synnyttää ja on kielletty 
verkkokalastusta. Norppa on tuotteistet-
tu itä-suomalaiseksi harvinaisuudeksi ja 
norppaliven kautta ihmiset jopa ympäri 
maailman saavat seurata norpan molskah-
telua lepokivelleen. Sen katselu on rau-
hoittavaa puuhaa kelle hyvänsä. Kun ei 
tapahdu mitään.

Savolaisten suojeluohjelmassa pitäisi 
ehkä olla savon kielen kielikouluja nuoril-
le ja kaikille opinhaluisille ja elämäntavan 
opetusta niin maaseutu- kuin kaupunki-
olosuhteisiin. Lisäksi sinne tänne voisi si-
joittaa live-kameroita, joista voisi seurailla 
elämänmenoa vaikkapa jossakin kirkon-
kylässä. Ihmiset jännittäisivät kotonaan, 
ilmestyykö Hilima tänään osuuskaupan 
ovelle ja onko Oskarilla se musta vai 
ruskea palttoo päällään, kun hän päristää 
mopolla ohi. Välillä olisi vain tuulen su-
hinaa ja hiljainen kylätie. Siinä turha kiire 
lähtisi ja verenpaine laskisi nuoruusluke-
miin. Lisäksi voisi olla yksi pilkkikame-
ra järven rannassa, jolloin voisi jännittää 
ensin, tuleeko kalastaja. Sitten, saako ka-
lastaja kalan ja lopuksi, putoaako kalastaja 
jäihin ja jos putoaa, pääseekö ylös. Tämä 
olisi se jännitys-osio.

Voisiko olla niin, että koska ystävämme 
norppa on nykyisin niin muodikkaasti zen, 
sitä voisi olla myös henkinen serkkunsa 
savolainen? Ja voisiko myös savolainen 
saada suojelua?

Raili Pursiainen

Saimaannorppa ja savolainen Uusi tietoteos
Värmlannin met-
säsuomalaisista
Parisensataa savolaista sukua siirtyi 

1600-luvun alussa Rautalammin sil-
loisesta suurpitäjästä kaskeamaan hak-
kaamattomia kuusikoita Ruotsin puolel-
le. Taalainmaalta ja Värmlannista monen 
matka jatkui vielä lännemmäksi Norjan 
puolelle,  pääkaupunki Oslon tuntumaan.

Enemmän kuin miljoonalla tämän ruot-
salaisella ja norjalaisella on synnyinlahja-
naan myös savolaisia geenejä. Puhtaasti 
suomalaisia arvioidaan olleen enimmil-
lään suomalaismetsissä jopa 40 000 hen-
keä.

Savon murteensa nämä metsäsuoma-
laiset alkoivat menettää 1800-luvulla, ja 
viimeinen tunnettu savon puhuja Jussi 
Oinonen kuoli 1960-luvulle. Yhteys su-
kujen juurille on kuitenkin säilynyt - mil-
loin tiiviimpänä, milloin heiveröisempä-
nä. Suomesta on käyty tutkimassa paljon 
metsäsuomalaisten kieltä ja kulttuuria, ja 
viime vuosina ovat vastaavasti metsäsuo-
malaisten jälkeläiset lähteneet etsimään 
sukunsa juuria Suomesta. 

Rautalammin kunta on ollut aktiivinen 
yhteyksien ylläpitäjä, ja nyt heinäkuun al-
kupuoliskolla sieltä on lähdössä taas ret-
kikunta Norjan ja Ruotsin rajaseuduille. 
Matkaevääksi on sopivasti valmistunut 
uusi  tietoteos Värmlannin metsäsuoma-
laisista. Eero Sappinen selvittää siinä 
alueen asutushistoriaa, kaskikulttuurin 
eri muotoja ja myös niitä muutoksia, mitä 
metsäsuomalaiset joutuivat kokemaan 
kolmen vuosisadan aikana 1800-luvun lo-
pulle tultaessa.

Sappisen 354-sivuisen teoksen on kus-
tantanut Turussa toimiva Siirtolaisinsti-
tuutti.

Kono

WWF:n livekamera välitti hellyttäviä kuvia Pullervo-norpan 
köllöttelystä ja herätti suurta mielenkiintoa ulkomaita myöten. 
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On kevättä rinnassa Matin ja Liisan,
kun ne asijoo tuumoo ja lykkee….”

Erään tutkimuksen mukaan Savon mur-
re on Suomen seksikkäin murre. Pohjan-
maalaisetkin jäivät toiseksi tässä tutki-
muksessa.

Rakkaus, seksuaalisuus ja seksi. Ne 
ovat mukavia asioita kuin Savon murre. 
Se mutjoo kaiken leikiksi. Leikin varjolla 
on helppo lepytellä ja lempeyttää toinen 
hyvälle tuulelle. Puheliaisuus, leppoi-
suuus, omalaatuinen huumori, kiertely ja 
kaartelu, ei sanota suoraan  – kaikki se so-
pii kevättunteisiin.

Elä kehtoo = vehtoo vehtoo
Savolaisia on pidetty vain humoristisi-

na. Ei osattu ajatella, että savolaiset ky-
kenisivät puhumaan rakkaudesta, ehkäpä 
eivät edes tiedä siitä mitään.

Savolaiset sanovat leikillään, kieltäen 
jotain ”et kaet sinä tosissas meinoo”, ”elä 
kehtoo”.

Joku voi erehtyä luulemaan sitä suurek-

…..Kevättä rinnassa….
si tunteiluksi.

Vanhempani sanoivat  rakkaudesta: ”Se 
vie nenät ja huulet, vaikka ne ois’  kuinka 
suuret”,  

”Vakka kantensa valitsee” tai kun syn-
tyi heidän mielestään sopiva pari. Se siu-
nattiin toteamalla: ”Vakka, kansj ja lup-
saas”.

Toisaalta pelotti hieman ajatus: ”Ee sitä 
tiijä ottaesaan, vuan pittäessään.”  Sii-
hen sanontaan sisältyi tuntematon epävar-
muustekijä avioliiton onnistumisesta.

Savon murre on runoutta
Savon murteen asiantuntija Unto Es-

kelinen on todennut Savon murteen jo it-
sessään olevan runoutta. Savon murrehan 
soljuu pehmeästi eteenpäin.

Kevät tullut on! -runossaan Eskelinen 
viimeisessä säkeessään kirjoittaa:

Myös runo taas nyt lailla leivojen
jo lennä liverrellen villi trilli
ja ole – niin kuin ennen – levoton
ja kerro kaipuu ihmissydämen

kun ihan liki ilon pajupilli
soi kaikkialla:
Kevät tullut on!
 
Kyllä se Muaninka jyllee (1975)   Eske-    
linen runoilee:

Om Muaninga mies tok maeneeltaa
mies siinä missä mies mikä mikkii
niij jämäkäl luhnukka luavussaa
joho hyvveitä alavari sikkii:
on uskoo on toevoo ja rakkaottae
sitä syvällisemmij jos sihtoo
jos kohta vanahoo Uatamijae
sen sillaokse sisältä kihtoo.

Ja entäs tämä emännällöllykkä:
Seol lämmin ku’  uunin kuve!
Siinon satasen killoo hellyyttä
eikä askeleitaan se luve.

Henni Tuomainen on julkistanut savo-
laisen murreruno- ja modernin värityskir-
jayhdistelmän  ”Rakkauvella ja ruvella” 
(2016).

Mummin runot saavat seurakseen 
konkreettisena tuloksena aikuisille tarkoi-
tetun runo- ja värityskirjan. Siinä on esillä 
voimakkaasti savolaisuuden sanakäänteet 
ja ominaispiirteet.

Sukkien kutominen, meditointi tai vä-
rityskirjan kuvittaminen toimivat hyvin 
stressin poistajina.

Lainatkaamme pari runoa Henni Tuo-
maisen mummilta.

Vällyn  alle

Tuu tänne vällyn alle,
peiton alle pimmeeseen.
Jalakoja minun lämmittämmää,
ne on ku kaks jiäkalikkoo.
Ollaan ku herran kukkarossa,
kupellettaan kahestaan,
peitto korviin vejetään.
Tule joutuin, ettei kylymä piäse,
iha luihi ja ytimiin.
Mulla jo hampaat kalisoo ja vilu vua   

otettaa koventaa.
Tule nyt joutuin, jätä tiskit siihe, 
tämä on paljo tärkeempöö.

Mutjaattaa

Joskus mutjaattaa nii mukavasti,
syvänalasta somasti.
Ihan se tuntuu koevissa asti,
heikoks suap emännän.
Tukkee sitte pittää ottoo,
vaekka oven pielestä,
ettei ihan lattialle mätkähä
ja jiä poes pelistä.

Mitäs sanotte, pääsisikö poika saa-
tille tansseista, jos lausuu avajaisrep-
liikkkinä: ”Sinulla on kaaniit silimättii  
ko vasikalla?”

Maija Kotometsä
keväällä 2019

Kotametsän kirjoitus on julkaistu  myös  
Kaupunkilehti Kukossa  29.5.2019.

Kirjoittaja Maija 
Kotametsä on 
juuriltaan savo-
lainen. 

Simo Hannulan 
Rakkausravi 
-piirros (1979) 
vie savolaisniit-
tyjen hempeään  
helmaan.

Simo Hannula –viivan lyyrikko, ammen-
taa luovaa voimaansa rakkaudesta ja 
talonpoikaisesta ympäristöstä. Rakkaus 
-sarjan Suvisauna (-79) herkistää lukijan 
lempeään ja suviseen tunnelmaan.
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Kohta kolmevuotiaat kaksoset Anu ja 
Teo ilmestyvät mummolan oviauk-

koon. Posket hehkuvat tammipakkasten 
punaa. Mummi katsoo hymyillen kaksosia 
joiden olkapäillä kimaltelee muutama lu-
mihiutale. Haalarin takamukset kertovat, 
että kaksoset ovat laskeneet pyllymäkeä 
autotallin luiskassa. Kokemuksesta mum-
mi tietää, ettei luiskasta pääse millään 
eteenpäin. Ainakin pari mäkeä pitää saada 
laskea. 

– No jopas nyt, ketäs sieltä tulee… tä-
mäpä yllätys. Tervetuloa! Mummi on teko-
yllättynyt lasten tulosta. 

– Tehhäänkö helkkuluokaa, minä tyk-
kään naulavista nakeista, tervehtii Teo 
mummia. 

– Mummi! Minä haluan lettuja, ilmoit-
taa Anu tomerasti. 

– Totta kai, lettuja ja nauravia nakkeja. 
Mutta ottakaapa nyt haalarit pois ja sitten 
leikkimään. Mummi laittaa lettutaikinan 
turpoamaan.

Kaksosten äiti pidättelee nauruaan kat-
soessaan lapsiaan. On se vaan hyvä, kun 
viihtyvät mummolassa. On niin vapaamie-

Hirmuisen suuri matikka
li lähteä asioille: 

– Hei, hei! Olkaahan kilttejä, yrittää äiti 
ohjeistaa lapsiaan oviaukossa.

Anu ja Teo eivät ole kuulevinaan äitinsä 
ohjeita. He ovat keskittyneinä tutkimaan 
keittiön nurkassa olevaa lelulaatikkoa. 
Mistä sitä tietää vaikka sinne olisi tullut 
joku uusi lelu. Hetkessä on laatikko purka-
nut sisällyksensä keittiön lattialle.

Kännykkä ilmoittaa olemassaolostaan 
ukille. Taitaa Eino soittaa, kun kalastuk-
sesta puhuvat päättelee mummi. 

– Niin ettäkö matikoita, kuuluu ukin 
ihmettely. – Voi mahoton sentään. Ihanko 
sattu isoja uimaan verkkoon. 

Kokemuksesta mummi tietää, että koh-
ta saadaan tuoretta talvikalaa. Jos vaikka 
mäti on tallella, niin herkkua on tiedossa. 
Ukki on lopettanut puhelunsa ja tulee keit-
tiöön. 

– Eino tuossa soitteli. Se lupas tuuva 
meille hirveen ison matikan. Mäti kuuluu 
olevan paikallaan. Mittepäs siihen tuu-
moot?

Mummi on hyvillään matikasta. Mitä 
siitä nyt tekisi? Soppa pitää ainakin keit-

Maaningan Tuovilanlahdessa on elä-
nyt monia Tuovisia, saattaapa siellä 

joitakin olla vieläkin. 1700-luvun puolivä-
lin paikkeilla Tuovilanlahden kylässä asui 
myös talollinen Olli Tuovinen vaimonsa 
Kristiinan kanssa, ja he saivat juhannus-
lahjana 21.6.1769 pojan nuorimmaksi vel-
jeksi kahdelle pojalle ja kahdelle tyttärel-
le. Pojalle annettiin nimeksi Paavo.  

Paavo Tuovinen avioitui 24-vuotiaana 
Anna Hyvärisen kanssa ja muutti vuosi-
satojen vaihteessa perheensä ja sisarusten-
sa kanssa Haatalan kylään. Siellä hän sit-
ten eli koko loppuikänsä 
ansaiten elannon seppä-
nä. Vaimo kuoli 1817, ja 
seuraavana vuonna Paa-
vo solmi uuden aviolii-
ton Kristiina Savolai-
sen kanssa. 

Paavo mainitaan oi-
valliseksi sepäksi ja sa-
nasepponakin hän on 
varmaan ollut tunnettu, 
vaikkei häneltä ole jää-
nyt arkistoihin tallennet-
tuina juuri muuta kuin 
kaksi nimetöntä  runoa: 
Suomen kielen sorrosta 

Sanaseppo  
Tuovisen 
syntymästä  
250 vuotta

ja Suomen kielen kasvannasta (Näin ne on 
jälkeenpäin nimetty).

Paavo Tuovisen on täytynyt olla luku-
miehiä. Hänen runonsa ovat kannanotto 
aikansa kielikysymyksiin ja kirjoituksiin, 
joita käytiin Reinhold von Beckerin toi-
mittamassa Turun Wiikko-Sanomissa. 
Kangasniemellä syntynyt Becker suosi 
”murteiden taistelussa” itäsuomalaisia 
murteita, ja Paavo Tuovinen antoi tausta-
tukea:

Piä pekkeri pelisi, (pekkeri = Rein-
hold von Becker) 

Hyvä herra huomiosi, 
Saata suomellen sanoja
Suomalaisten suun sisähän
Niin kuin rautaista ravehta,
Somerota santa-vuoren —

Turun Wiikko-Sanomissa ”Pekkeri” 
julkaisi 7.7.1821 oheisen Paavo Tuovisen 
lähettämän tarinan, joka sekin oli tietyn-
lainen kannanotto kielikiistoihin.

Tunnettavuudeltaan ja maineeltaan Paa-
vo Tuovinen ei yllä samalle tasolle kuin 
monet muut kansanrunoilijat, esimerkiksi 
kaimansa Paavo Korhonen. Yhtenä syynä 
on tietysti julki tulleiden runojen määrä, 
johon puolestaan on varmaan vaikuttanut 
sepän työ. Viikatteita takoessa — sitä työ-
tä hyvällä sepällä on riittänyt — runoja on 
varmaan itänyt mielessä, vaan niiden työ-
lääseen paperille panoon ja julkisuuteen 
saattamiseen ei ehkä ole jäänyt riittävästi 
aikaa. 

Nuo mainitut, Tuovisen 1821 Beckeril-
le lähettämät suomen kieltä koskevat runot 
eivät päätyneet Turun Wiikko-Sanomien 
sivuille. Ehkä Becker oli jo kyllästynyt 

Lähteet: 
Kansalliskirjaston digitoidut aineistot, 
Suomen Kansalliskirjallisuus XII
Otava. 1933,  Wikipedia.

kielidebattiin eikä halunnut enää ärsyttää 
toisenmielisiä savolaisen runoniekan rii-
meillä. Turun Wiikko-Sanomien toimitta-
misenkin Becker lopetti 1822.

Paavo Tuovinen kuoli ”pistokseen” 
17.4.1827. Maaningan hautausmaalta ken-
ties löytyy hänen hautapaikkansa. Suomen 
kielen puolustajan ja sanasepon soisi saa-
van juhannusaattona alkukesän kukkia 
syntymäpäivätervehdyksenä.

Lassi Koponen
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Otsikko on kreikkaa ja se tarkoittaa: 
”Kaikki virtaa”. Iisalmen lyseossa 

oltiin jo yli kuusikymmentä vuotta sitten 
niin valistuneita, että historian opettaja, 
rehtori Einari Jylhävaara kertoi antiikin 
Kreikan luonnonfilosofi Herakleitos Efe-
solaisesta (k. n. 480 eKr).

Filosofi sai arvoituksellisten sanonto-
jensa takia lisänimen ”Hämärä”. Todel-
lisuus on jatkuvaa muutosta, jota Herak-
leitos valaisi monin esimerkein: ”Kaikki 
virtaa” tarkoittaa sitä, että ” ei voida astua 
kahdesti samaan virtaan”. Vastakkaiset 
voimat pitävät toisiaan tasapainossa ky-
kenemättä hävittämään toistensa vaiku-
tusta. Näin muuttuu päivä yöksi ja jälleen 
päiväksi, kesä talveksi ja jälleen kesäksi. 
Ihminen osa luonnosta on saman muutok-
sen alainen. Muuttuminen tapahtuu järk-
kymättömän jumalallisen lain eli järjen 
(logos) mukaisesti.

Virikkeen tähän juttuun sain Voima-leh-
destä (maaliskuu 2019), jossa oli syvää-
luotaava haastattelu Kaikki virtaa Claes 
Anderssonista. Tämä entinen kansanedus-
taja ja kulttuuriministeri - ammatiltaan 
psykiatri - oli vasemmistoliiton perustaja 
ja puheenjohtaja.

Muutamia 
Anderssonin ajatuksia:

”Kuolema on osa elämää, ja elämä il-
man kuolemaa on oikeastaan vain puoli-
valmista”. Kuolema on Anderssonille ”ei 
mitään” – hän ei jaksa innostua kuoleman 
jälkeisistä fantasioista.

”Ei se nyt ole ihan sama asia, onko ih-
minen vai pieru.”

Suomen kuvalehti (18.4.2019) teki ju-
tun kateudesta. Anderssonilta kysyttiin: 
Miksi halveksit mammonaa ja luksusta? 
Koska rikkaus on varkautta. Vanhana 
gubbena olen kateellinen nuoruudelle. 

Panta rhei Etkö kadehdi edes valtaa? En todellakaan 
kadehdi, valta tuo ongelmia, vihamiehiä, 
vastuuta, valvomista – ja kadehtimista. 
Miksi olisin kateellinen sellaisesta käär-
meenpesästä?

 ”Jos luulee vaikuttavansa lapsiin jol-
lakin tavalla, niin se tapahtuu ainoastaan 
siten, kuinka itse toimii ja on tässä maail-
massa.”

Muutos on pysyvä olotila: ”Elämä on 
jatkuvaa muutosta, kehittymistä, kuole-
mista ja uudelleensyntymistä. Se ei kos-
kaan pysähdy.”

Kun ihmisen psyyken osalta lääkärin-
koulutus keskittyy ainoastaan siihen, mi-
ten aivot toimivat kemiallisesti, on An-
derssonin mielestä ohitettu olennainen. 
Puut versovat taas kohta, tulee kevät ja 
vaalit sekä kaikkea muuta yhteistä. Au-
rinko ja lämpö. Näin päättyy Anderssonin 
pohdiskelu elämän syvistä kysymyksistä.

Leo Puurunen

P. s. Herakleitoksen ajatuksilla on ollut 
huomattava vaikutus Platoniin, stoalaisiin, 
Hegeliin, Nietzscheen ja marxilaisuuteen 
(Otavan iso tietosanakirja 1964).

Onnea!

Kotiseutuliitossa pitkän rupeaman 
tehnyt Kirsi Moisander on nimitetty 
Suomenlinnan hoitokunnan hallinto-
johtajaksi 4.3.2019 lukien.

tää. Mutta minne kaksoset hävisivät? Ukki 
löytää nyyhkivät lapset vaatekomeron nur-
kasta:  

– Mikä hätä se teillä mahtaa olla? tie-
dustelee ukki.  

– Kun se hilveen iso… nyyhkii Anu.   
– Hilvee ei saa tulla tänne, saa Teo sa-

nottua. 
– Voi hyvä lapset… eihän matikkoo tar-

vihe pelätä. Sehän on ihan tavallinen kala, 
yrittää ukki rauhoitella nyyhkiviä kakso-
sia.

Mummi yrittää epätoivoisesti löytää kir-
jasta matikan kuvia huomatessaan, etteivät 
ukin rauhoittelut tepsi lapsiin. Nyyhkytys 
muuttuu hysteeriseksi itkuksi. 

– Ei haluta sitä hilveetä matikkaa tänne, 
parkuvat kaksoset ja vetävät vaatekome-
ron oven kiinni. 

Ukki etsii piirustuslehtiön ja piirtää sii-
hen ahvenen kuvan ja yrittää neuvotella 
lapset ulos vaatekomerosta: 

– Eihän se matikka oo sen kummempi 
kun ahvenkaan, sanoo ukki ja yrittää näyt-
tää lapsille piirrosta. – Kahtokeepa kun 
ukki piirtää tähän viereen kuvan matikasta. 
Muistatteko kun kesällä oltiin ongella…

– Mutta kun se on hilmusen iso matik-
ka… 

– Elekee hyvtä lapset turhoo pelätä. Ma-
tikasta suap hyvvee ruokoo…

Niitä sanoja ukin ei olisi pitänyt sanoa. 
Kahta kauheampi duettoparkuminen täyt-
tää asunnon, kun kaksoset kuulivat sanan 
ruoka ja käsittivät asian väärin. Mikään ei 
saa hirmuisen suuresta matikasta järkytty-
neitä lapsia rauhoittumaan. Ei edes lupa-
ukset letuista ja nauravista nakeista.

Lettujen herkullinen tuoksu leijuu asun-
nossa. Matikkaa tuova Eino nuuhkaisee 
ilmaa ja ajattelee, että olisipa aikaa, niin 
vastaisin myöntävästi lettukutsuun. Tai 
mikä hätä tässä on, jäädään jos kutsuvat.

Kaksoset eivät ole vieläkään uskaltau-
tuneet ulos vaatekomerosta. Lopulta ute-
liaisuus voittaa, ja he kurkistelevat oven 
raosta pelon aihetta. Jos vaikka ihan salaa 

näkisi vilauksen siitä hirmuisen suuresta 
matikasta.

Ukki ottaa parikiloisen matikan käteen-
sä ja tarkoituksellisesti riiputtaa verestet-
tyä kalaa vaatekomeron suuntaan: 

– Jopa on mahottoman kommee kala. 
Tästä mummo loihtii kunnon sopan. Tu-
lukeehan Anu ja Teo kahtomaan kunnon 
matikkoo, sanoo ukki ja laittaa kalan tis-
kipöydälle.

Kaksoset ovat voittaneet pelkonsa. Ma-
tikka näyttää olevan ihan vaaraton ukin kä-
dessä. Varpaille nousten he saavat nenän-
sä tiskipöydän reunan tasalle ja pääsevät 
tutkimaan järkytyksen aihetta, hirmuisen 
suurta matikkaa. Lopulta Anu saa sanottua: 

– Ukki! Onko matikkakeitto hilmusen 
hyvää?

   Keijo Karhunen

Vuosi 2019 ei ole vielä puolessa välis-
sä, mutta jo nyt nähdään, että Savoon 

on tulossa taas kelpo kirjavuosi. Savonia-
raadin listoille on kertynyt tähän mennes-
sä jo kuutisenkymmentä teosta, joista osa 
on tosin vielä pelkkinä niminä, mutta pal-
jon ovat jo painokoneet suoltaneet myös 
tekstiä paperille ja kansien väliin.

Useimmat maakunnan nimekkäimmistä 
kirjailijoista tuovat uutta lukemista tarjol-
le myös tänä vuonna. Näin tekevät niin 
Antti Heikkinen, Sirpa Kähkönen, Marko 
Kilpi, Leena Lehtolainen.  Jyri Paretskoi 
tai Mrja-Leena Tiainen. 

Vuoden tuotteliain savolaiskirjailija on 
eittämättä Eppu Nuotio, jolta valmistuu 
nyt ainakin viisi teosta. Hyvin on tekstiä 
irronnut myös Ville Hytöseltä: neljä te-
osta. Nuortenkirjailijana mainetta saanut 
Tuija Lehtinen jaksaa hänkin, listalle on 
tullut kolme nimeä. Sama määrä on myös 
nuorille kirjoittavalla Paretskoilla.

Seppo Kononen

Kelpo kirjavuosi
tulossa Savoon
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Ei ruoan filosofian ja etiikan pohtimi-
nen tarkoita, etteikö aihe osuisi välillä 
myös tutkijan tunteisiin.

”Kerran itäsuomalainen opiskelija va-
litti, ettei Turusta saa kunnon ruisleipää. 
Melkein loukkaannuin. Kyllä täällä saa. 
Siis turkulaisten mielestä.”

(Tutkija Helena Siipi, HS 23.2.2019)

Iloinen taustalla tuhraaja
Muusikko, roudari, rakennustyömies, 

putkiasentaja, sisustussaneeraaja, huone-
kaluentisöijä, ravintola- ja klubiyrittäjä, 
portsari, levykauppias, tapahtuma- ja fes-
tivaalijärjestäjä, lehtikustantaja, viestintä- 
ja markkinointialan tuottaja…

Lista jatkuu ja jatkuu. Jari ”Cyde” 
Hyttisen ansioluettelo on pitkä. Hän on 
myös vuoden 2014 ulkopohjoiskarjalai-
nen.

”Tällaisia myös karjalaiset ollaan. Mie 
olen aika eläväinen tyyppi ja innostun hel-
posti uusista asioista ja ihmisistä. Monesti 
kaverit ovat noloina, kun menen hölpöttä-
mään tuntemattomille.”

(HS 22.2.2019)

Sepon puheesssa kuuluu yhä hento itäi-
nen nuotti. Hän varttui Kuhmossa ja vietti 
lapsuuden kesät mummolassa Riistavedel-
lä, 30 kilometrin päässä Kuopiosta. Siksi 
edes Savon kieli ei ole tuottanut vaikeuk-
sia. Mutta Kainuun ja Savon murteissa  on 
vissi ero, Seppo painottaa. Kainuulainen 
veäntää, savolainen viäntää.

(Kuopioon teatteriin näyttelijäksi tullut 
Seppo Pääkkönen, Anna 15/11.4.2019)

Kannattaakin luvata paljon. Erkki Lii-
kanen lupasi kolminkertaistaa lapsilisät, 

ja pian sutki savolainen oli EU:n komis-
saari, Suomen Pankin pääjohtaja ja ehkä 
tuleva Euroopan keskuspankin pääjohtaja.

Matti Pitko, AL 27.4.2019)

Savolaisia pidettiin ”sekarotuisina”. 
Vuonna 1926 julkaistussa moniosaisessa 
tiiliskivessä Suomen suku esitellään laa-
jasti sekä vainajien kalloja että eläviä ih-
misiä mittailleiden tutkijoiden työtä.

Ruotsalaistutkija Gustaf Retzius jakoi 
kirjan mukaan 1800-luvulla suomalaiset 
hämäläisiin, karjalaisiin ja savolaisiin. Sa-
volaiset ovat ”sekarotu”, joten heistä hä-
nellä on vähän sanottavaa. 

(HS 31.3.2019)

Niina Miettisen toinen romaani Suo-
pursu on vahvasti kerrottu tarina Pohjois-
Karjala syrjäkylältä. Etenkin Suopursun 
tiheät, kuvaukselliset yksityiskohdat ovat 
erinomaisia, samoin tyylitelty, murteeseen 
taitettu ilmaisu.

(Mervi Kantokorpi, HS  31.3.2019)

-Äiti oli puhelias savonkarjalainen, sa-
noikin itseään savakoksi. Niinpä minä olin 
5-vuotiaana todennut, että kun mie olen 
100-prosenttinen karjalainen, niin olenko 
mie sitten karjakko?

Näin kertoo Anja Kaarina Kunttu, 
kun lapsena erotetut sisarukset löysivät 
toisensa vuosien päästä.

(IL 23.3.2019)

Käsittämätön maailmanennätys
Yli 40 vuotta haitaria soittanut Anssi 

K. Laitinen soitti yli 40 tuntia putkeen ja 
rikkoi harmonikan kestävyyssoiton Guin-
nessin maailmanennätyksen.

-Aina pitää kokeilla omia rajojaan. Se 
on pientä savolaista hulluutta. Elämä on 
elämistä varten, Laitinen toteaa vaatimat-
tomasti.

(IL 28.3.2019)

Maidontuottajan arjesta uupuu iloja 
muttei työtä

Jos kiuruvetisten maanviljelijöiden sa-
von murretta ei ymmärrä, on dokumentis-
sa tekstitys. Ikävä kyllä, tekstitys menee 
vikaan useammassa kohdassa ja muuttaa 
alkuperäisen puheen merkityksen. Muuta 
vikaa dokumentissa ei sitten olekaan.

(Armi Auvinen, AL 28.3.2019 TV1:n 
esittämästä dokumentista Luonnonlaki)

Savolaiset olivat asialla jo 10 vuotta 
sitten, jolloin Partasen kalakukkofirmassa 
keksittiin läskitön kalakukko. Muistaak-
seni mallina käytettiin Kuopion silloista 
kaupunginjohtajaa Kari Häkämiestä.

(Matti Pitko, AL  23.3.2019)

Sopiiko urheilukello liturgiseen 
asuun?

Tarkkasilmäinen tv-katsoja tai paikan 
päällä Espoon tuomiokirkossa ollut saattoi 
kiinnittää 10. helmikuuta huomiota arkki-
piispa Tapio Luoman ranteessa olleeseen 
suureen urheilu- ja monitoimikelloon. Se 
poikkesi räikeästi muutoin juhlallisesta ja 
perinteitä korostavasta liturgisesta asusta. 

Luoma vihki Kaisamari Hintikan 
Espoon hiippakunnan piispaksi. Hauska 
yksityiskohta Hintikan piispaksi vihki-
mistilaisuudessa olivat erään naispuolisen 
papin pienet korvakorut. Ne olivat ping-
viinit, mikä on kirkollinen sisäpiirivitsi.

Nimittäin pari vuotta sitten pastori 
Jaakko Tölli kritisoi julkisuudessa nais-
pappeutta ja vertasi naispapin ehtoollisen 
toimittamista lasten kirkkoleikkeihin ja 
”pingviinin kastamiseen”. Suomessa syn-
tyi vastavetona pingviiniliike.

(Olli Seppälä, Kotimaa 28.2.2019)

-Tajusin etteivät kaikki papit olekaan 
hulluja tai elämästä vieraantuneita helvet-
tiin tuomitsijoita, vaan he pystyvät ajatte-
lemaan myös syvällisesti.

Teologian maisteri Hanna Mithiku 
koki asennemuutoksen isoveljen konfir-

maatiossa Lohjan Vivamossa, jossa pas-
tori Jorma Karanko piti hienon puheen.

(Janne Villa, Kotimaa 28.2.2019)
Minna Canthista kertova ”Juhlitaan 

Minnaa” on Juha Laukkasen yhden mie-
hen Sytkyt-nukketeatterin kiertävä esitys.

Minnansa Laukkanen on oppinut tunte-
maan hyvin, koska Kuopiossa käydessään 
hän kyläilee aina paikallisen Minna Canth 
–asiantuntijan ja kulttuurivaikuttajan Outi 
Vuorikarin luona. Koko idea Nukketeat-
teri Sytkyjen ”Juhlitaan Minnaa” –esityk-
sestäkin syntyi Vuorikarin keittiön pöydän 
ääressä keittoa syödessä.

(IL 16.3.2019)

Pölypunkin paluu
Niinä vuosina, joina noita otuksia ei 

ollut, ei ollut myöskään luontaista pur-
kautumiskanavaa toksiselle maskuliini-
suudelle. Miehet löhöivät, lihoivat ja luu-
livat olevansa jotain. Perherauha katosi ja 
kansanterveys romahti. Nyt ne voivat taas 
kohentua, kun viikoittaiset patjanpieksä-
jäiset palaavat. Samalla kohentuu talous-
elämä, koska ulos tyynytalkoisiin lähtenyt 
miesväki saattaa piipahtaa parille kaljalle 
lähibaariin.

(Jukka Ukkola, SK 11.3.2019)

”Olin tänään ladulla sellainen löysä 
kanasuikale, joka yritti päästä johonkin, 
mutta ei päässyt”, totesi uupunut hiihtäjä 
Eveliina Piippo Seefeldissä.

(HS 1.3.2019)

Ranskalaisen ankkurin Richard Jou-
ven esitys huipentui harhautukseen vii-
meisen nousun päällä. Puijon mies Perttu 
Hyvärinen nieli syötin ja lähti ensimmäi-
senä laskuun. Ranskalainen lähti loppu-
suoralla peesistä sauvoittaluisteluun kuin 
rusakko makuulta, eikä Hyvärisellä ollut 
mitään saumoja. 

(AL 2.3.2019)

Sami Jauhojärven saama palaute on 

Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittuja
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voittopuolisesti myönteistä, ja tv-katso-
jat ovat pitäneet siitäkin, että Jauhojärvi 
käyttää johdonmukaisesti h-pitoista Lapin 
murretta. 

(HS 26.2.2019)

Oikaisuja
Toisin kuin tiistaina 26. helmikuuta si-

vulla A 31 kerrottiin, entinen hiihtäjä ja 
nykyinen tv-kommentaattori Sami Jau-
hojärvi ei puhu Lapin murretta vaan hä-
nen synnyinseudullaan Tornionjokilaak-
sossa yleistä peräpohjalaista murretta.

(HS 27.2.2019)

Kuulutus junassa ei normaalisti paljon 
herättele. Paitsi tällä kertaa:

”Tervetulloo junnaan! Körötellään täs-
sä sitten yhessä hiljaksiin kohti Helsinkiä. 
Pikkusen myö ollaan myöhässä, mutta 
mihinkäs tässä kiire ois, valamiissa muali-
massa. Kohta mie lähen teitin tykö lippuja 
tarkastammaan, eli pian nähhäänkin jo. 
Mutta mitä tahansa pulumoo sulla tullee, 
ni kerrohan toki.”

Arjen timantteja. Ensimmäistä kertaa, 
satojen junamatkojen jälkeen, odotan in-
nostuneena käytävälle kurkistellen kon-
duktöörin tapaamista. Kun mies saapuu, 
vaihdamme muutaman sanan hymyjen ja 
hyvän tuulen kera.

(Maaret Kallio, HS 28.2.2019)

Heidän olivat linnut
Von Wrightin veljekset kasvoivat taitei-

lijoiksi Savon sydämessä, omin päin, itse 
ampumiaan lintuja tutkimalla.

Niin, kotona puhutaan ruotsia, joskin 
veljet oppivat sittemmin myös ominta-
keista suomea, savon murteen ja ruotsin 
herkullista sekoitusta, savolasvenskaa.

Oikea savokin alkaa sittemmin sujua. 
Annetaan jo tässä näyte Magnuksen myö-
hemmästä kirjeestä.

”Mitä kuvviin tulloo, niin jos hyö kaiki 
ovat ies niin hyvät kuin ne mitkä mullen 
laitoit niin hyö minun mielestäni mahtavat 

kelvata. On hään noita nähty huonompia-
kin muissa kirjoissa. Niitä meijän kuvista, 
jotka mullen laitot, on moni vieras herra 
täällä kehunut ja kiittänyt. Jos sulla on, 
niin laitas veikkonen mulleen yks mualat-
tu kuva joka luavusta, niin mä suan nähä 
mitenkä hyö ovat heitä mualanneet.

(Matti Kuusela, AL 23.2.2019)

Mitä voisi lahjoittaa sille, joka omistaa 
jo kissankellon, vanamon, säteet kevät-
auringon, jolla on talvi ja syys – kävisikö 
ystävyys?

(Elina Karjalainen (AL 1.2.2019)  

Vierailin taas Suomessa, enkä aina ym-
märtänyt kuulemaani, kirjoittaa kolumnis-
saan Annamari Sipilä.

Parasta suomalaisen identiteetin ruok-
kimista on suomen kielen puhuminen ja 
kuunteleminen. Että  onkin olemassa ko-
konainen maa, joka puhuu minun kieltäni. 
Että on niin paljon ihmisiä, jotka ymmär-
tävät puolesta sanasta. Että on kansa, jota 
itse pinnistelemättä ymmärrän.

Paitsi että en enää ymmärräkään.  Suo-
malaiset ovat alkaneet puhua viisiprosent-
tista englantia.  Saisiko sittenkin vielä 
pyytää, että puhukaa hyvät suomalaiset 
suomea, kun kerran saatte. Ellette sitten 
puhu ruotsia tai jotain muuta kieltä. Mutta 
se onkin sitten eri asia. Eli keissi.

(HS 3.3.2019)

Jorma edustaa baritonilaulajana maa-
ilman huippua. Hän on määrätietoinen ja 
lupsakka savolaismies, jolla on vielä huu-
morintajuakin, kehuu Ryhänen.

(Jorma Hynninen ja Jaak-
ko Ryhänen; Ystävien ilta 27.4. ja 
28.4.2019 Tampere-talossa, esite)

Milloin sukunimiä alettiin käyttää?
Onni Käräjämäki, 6
Maalaisväestö omaksui sukunimet mo-

nissa maissa vasta 1800-luvulla.
Itä-Suomessa kaskeamalla eläneet ta-

lonpojat alkoivat poikkeuksellisesti käyt-
tää sukunimiä jo 1200-luvulla ilman esi-
kuvaa ylemmiltä säädyiltä. Nimillä he 
pystyivät osoittamaan oikeuden suvun 
valtaamiin maihin.

(Lasten tiedekysymykset, HS 
3.5.2019, Sirkka Paikkala)

Pääkallot pattitilanteessa Ruotsissa
Pälkäneeltä varastettujen pääkallojen 

146-vuotinen retki Tukholmaan jatkuu, 
eikä loppua ihan vielä näy. Pääkalloja on 
82. Ne tuotiin aikanaan 1873 Ruotsiin 
kiistellyn rotututkimuksen nimissä. Pa-
lautusta vaativien joukossa on mukana 
19 mahdollista tai todennäköistä omaista. 
Palautusta vaativia paikkakuntia ovat Päl-
käneen lisäksi mm. Eno, Pielavesi ja Rau-
talampi. 

(Jukka Harju, HS 28.4.2019)

Perinteistä sankarin viittaa arvosti se 
suomalainen miesjuontaja, joka perusteli 
radiossa maastoauton omistamista sillä, 
että lumimyräkän jälkeen hän voi vetää 
ojaan suistuneita tielle.

Ojasta vedettyjen lukumäärä jäänee jul-
kistamatta.

(Timo Peltonen, HS 5.5.2019)

Oih, miten ääntely välittää tunteita!
Tutkijat analysoivat kaksituhatta eri-

laista ei-kielellistä ilmausta ja sijoittivat 
ne tunnekartalle. Erottui 24 tunnekatego-
riaa, kuten ihmetys, ihailu, helpotus, kiin-
nostus tai hämmennys.

Kielitoimiston sanakirjassa ovat se-
lityksineen esimerkiksi ilmaukset höh, 
kääk, jess, puuh ja hm.

(Anne Tommola, HS 23.5.2019)

Pauno Pohjolaisella on 70-vuotisjuh-
lanäyttely 70 lihavaa ja laihaa vuotta TM-
Galleriassa Helsingissä 2.6. saakka.

Pauno Pohjolainen  syntyi Kuopiossa 
viisilapsiseen perheeseen, joka asui 20 ne-
liön mökissä ilman sähköä tai juoksevaa 

vettä. Suvun miehet olivat käsityöläisiä, 
kirvesmiehiä ja puuseppiä.

”Muistan nukkuneeni setäni tekemässä 
ruumisarkussa päiväunia”, Pohjolainen 
sanoo.

  (Outi Salovaara, HS 21.5.2019) 

Suosittelen. Kuopiossa voi monessa 
paikkaa pysäköidä 15 minuutiksi kiekol-
la ilmaiseksi. Auttaa monessa nopeassa 
liikeasioinnissa. Näitä 15-30 minuutin 
ilmaisia kiekkopysäköintejä voisi tehdä 
useampaan paikkaan keskustaan.

(Tuntematon, AL MORO 23.5.2019)

Mitä ihmettä on tapahtunut Aamuleh-
den sisällölle? Lehti on sekainen ja vailla 
selkeyttä. Ottakaapa mallia vaikkapa Sa-
von Sanomista. Siellä on kunnon mielipi-
desivut, ja lehti käsittelee hyvin savolais-
ten asioita. 

(Hämäläinen, AL 18.5.2019)

Antti Rinne ja Juha Sipilä riemuitse-
vat, että sote on syntynyt. Homma on silti 
kuin savolaisten työ. Tekemistä vaille val-
mis.

(Matti Pitko AL 25.5.2019)

Voiko nainen jyrähtää kikattavalle 
miehelle?

Jos kirjoittaa internetin hakukoneeseen 
sanan jyrähtää, ensimmäisellä sivulla vas-
taan tulee ensiksi Kalervo Kummola, 
sitten joukko johtajia. Naiset jyrähtävät 
teksteissä harvoin.

Jos kirjoittaa hakukoneeseen sanan kei-
mailee tai kikattaa, viittauksia naisiin tulee 
paljon. Miehet sen sijaan nauravat ja flirt-
tailevat. Naiset voivat tekstissä sipsuttaa, 
juoruilla tai nalkuttaa, mutta miehiin sanat 
liitetään vain silloin, kun tarkoitus on olla 
halventava tai ilkeä.

(Sari Sainio, AL 24.5.2019)

Kepulaiset syyttävät Juha Sipilää siitä, 
ettei pääministeri ole empaattinen.
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Empaattisuuden perikuva ei ole Paavo 
Lipponenkaan, joka haukkui kaunako-
lumnistit, lärväilijät ja maakuntien satraa-
pit. Ja Lipposen hallituksen rahaministeri 
Sauli Niinistö itketti lopuksi naisministe-
reitä. Niinistöstä tuli presidentti ja Lippo-
sesta maan paras pääministeri.

Lipposen maailmankuva on aina sel-
keä: Koulukiusaajaa vedetään turpaan ja 
sitten ruvetaan kavereiksi.

(Matti Pitko, AL 18.5.2019)
 
Jo Mooses tunsi veden voiman. Hän löi 

kepillä kallioon, ja heti vettä virtasi Isra-
elin kansalle. Meillä Mooses Lipposella 
vettä riittää jopa polviin.

Mooses onkin entinen vesipalloilija.
(Matti Pitko AL 11.5.2019)

-Törmäsimme tänään vanhan kouluka-
verini kanssa, kertoi Paavo L rouvalleen 
Päiville.

-Olitte varmaan iloisia näkemisestä, to-
tesi Päivi.

-Emme todellakaan, istuimme molem-
mat omissa autoissamme.

(Matti Pitko, AL 27.4.2019)

Ainutlaatuinen savolainen
Pauno Pohjolainen, ainutlaatuinen yh-

distelmä amerikkalaista jälkiminimalistia 
ja pohjoissavolaista rukoushuoneen ra-
kentajaa, juhlii tasavuosiaan harmonisella 
ja hallitusti toteutetulla näyttelyllä.

 (HS 1.6.2019)

Suomen heimot maailmalla. Ruotsissa 
metsäsuomalaiset eivät jääneet asutuille 
alueille vaan liikkuivat sisämaahan Värm-
lantiin ja Norjaan.

Tänä päivänä metsäsuomalaisten savo-
laismurretta ei enää puhuta, mutta alueella 
on edelleen suomalaisperäistä paikanni-
mistöä. Monet tavat ovat silti säilyneet 
nykypäivään saakka, jopa vanhoillisem-
massa muodossa kuin Suomessa.

(IL 18.5.2019)

Kun lintuin kirjaan tietoo tuilj, että 
piälikkö poes kohta joutuu. Ja niin 

sopivoo olentoo ku entine oelj, tuskin 
löötyy, nii minusta tuntuu.

-Oes tiällä yks, riäkäes harakka, joka 
paekkaa sekkii mokoma kerkii.

Kun närhi tuon kuul, -ee naaranna, 
kahta harakkoo vastoon – jos jiän hen-
kii.

Lintukylässä ku asia puhheeks tuil, 
nii jo Kuikkakii metakan nosti.

-Vae piälikkö pula, se suivaantui,
-Oon- paras, mulle eokko jo nutunnii 

osti.
-Tuo jupaka, vanaha Pöllö kun kuul, 

seku viisaaven arkkusa aaki täsmee.
-Jos työ hyvvee tahotta, sen korppikii 

kuul, se on minä, ee tarvii nuttua aaki 
jättee.

Mut ku koppelon mielpiettä tiijaenen 
kysy, -mite oes--jos sinuttii eholle pan-
taes.

-Jo tok, minä ruppeen, ja puhheessa 
pysy, enkä huonoo maenetta kaverista 
kantaes.

Riekkokii, – peokko–peokko-peok-
ko, 

-Oon valamis, anteeks pyytelemää.
Enkä kaaloja kahtele on  kolomas 

eokko, ja rahoja en ruppee raja yil syy-
telemään.

Ukkomehto kun tuon jupinan kuul, 
miten vaekee on piälikkö löötee.

Se nokkasa nosti, oel pyrstö kun kuu, 
ee kaksjalakaset kaekki, piäliköks töö-
tee.

Meton tahtii nyt kaekki asiat hoeje-
taa, ja muut pyrkyrit pannaa jonnoo.

Ee naaraeta piästetä ollenkaa, se se-
levä on -niille etitää halavempoo hom-
moo.

Yks, lyytinen

Lintuin kirjat
Elikkä resitentin vaalit

Parista sadasta suvusta haarautui ne-
lisen vuosisataa sitten Savosta veso-

ja ensin Ruotsin ja sieltä nopeasti myös 
Norjan asumattomiin ”suomalaismetsiin” 
1600-luvun alussa. Olemattomien yhteyk-
sien vuoksi yhteys juurille hiipui, mutta 
selevällä savolla noilla uusilla asuinsi-
joilla pärjättiin eristyneissä oloissa aina 
1800-luvun lopulle.

Sen jälkeen savolaiset ruotsalaistuivat 
ja norjalaistuivat kieleltään nopeasti kou-
lulaitoksen ja teknisen kehityksen myötä, 
kunnes aivan viime vuosina suomalais-
metsissä on herännyt taas uusi kiinnostus 
sukujen savolaisiin juuriin.

Yksi näistä muinoisia esi-isiään ja -äi-
tejään etsivistä on norjalainen elokuvante-
kijä Marte Hallem, joka kesäkuun alussa 
teki filmiryhmänsä kanssa kiertomatkan 

eri puolilla maakuntaa.
Pääosa suomalaismetsiin siirtyneistä 

läksi 1600-luvun Suur-Rautalammin alu-
eelta, johon nykyisen emäpitäjän lisäksi 
kuuluivat koko Rautalammin reitin kunnat 
Pielavettä myöten, kaikki Keski-Suomen 
pohjoisosat Muurametta myöten ja vielä 
laajoja alueita Keski-Pohjanmaalta.

Mutta toki kutsu kauas länteen houkutti 
myös muualla Savossa. Marte Hallemin 
suvussa kulki perimätietona, että kantaisä 
– Kuosmanen nimeltään – olisi ollut ko-
toisin jostakin Mikkelin seudulta ja ken-
ties Juvalla, jossa Kuosmasen sukua on 
edelleenkin.

NÄITÄ yhteyksiä Hallem ja hänen ku-
vausryhmänsä haki tekeillä olevaan noin 
tunnin mittaiseen tv-dokumenttiin niin 

Norjan suomalaismetsiin
päätyi myös Kuosmasia

Telkkämäessä kaskeamista jatketaan perinteisin menoin kuin myös perinteisin asuin 
siinä muodossa kuin 1600-luvuilla, jolloin suuri muuttoaalto Savosta Ruotsiin ja Nor-
jaan vyöryi.



28  AAKUSTI 2/2019 AAKUSTI 2/2019  29

Mikkelin kuin Savonlinnankin puolesta, 
ja teki kuvauksia myös Rautalammilla. 
Metsäsuomalaisten elämään olennaisesti 
kuulunutta kaskenpolttoa ja siihen liitty-
vää elämäntapaa ryhmä tallensi Kaavin 
Telkkämäen kaskiperinnetilalla, jossa kas-
keaminen aloitettiin uudelleen 1993 ja jos-
sa se on sen jälkeen jatkunut säännöllisesti 
vuosittain.

Metsähallituksen hoidossa olevassa 
Telkkämäessä kaskea pyritään poltta-
maan ja viljelemään niin perinteisin me-
noin, kuin se nykyoloissa on mahdollista. 
Kuumuutta hohtava viertäminen tehdään 
edelleen pitkien puukankien avulla ja pel-
lavaisissa vaatteissa, tuohesta valmistetut 
alkeelliset lötökkäät jalassa.

Näin Keski-Norjasta Tröndelagista 
tullut kuvausryhmäkin sai varsin alkupe-
räisen oloista kuvaa dokumenttiin, joka 
Marte Hallemin mukaan on hänelle hyvin 
henkilökohtainen. Palavan kasken vierei-
sessä vanhassa kuusikossa dokumenttia 
täydennettiin haastatteluin.

Marte Hallem arvioi, että TMM Pro-
ductions -yhtiön tuottama dokumentti 
Kuosmasten suvusta ja muista metsäsuo-
malaisista saadaan televisioruutuihin Nor-
jassa noin vuoden kuluttua. Neuvotteluja 
käydään, että se päästäisiin näyttämään 
myös Ruotsissa ja Suomessa.

VAIKKA kielellinen yhteys Savon ja 

Reino Juutisesta, joka taannoin jäi eläk-
keelle Metsähallituksen töistä, norjalai- 
nen kuvausryhmä sai kelpo haastatelta- 
van ja mannekiinin dokumenttiin 
metsäsuomalaisista.

suomalaismetsien välillä on katkennut, 
niin geeneissä jatkuvuus on säilynyt. On 
laskettu, että puolella miljoonalla nor-
jalaisella on savolaista verenperintöä, ja 
Ruotsissa luku on vieläkin suurempi. Te-
hostuneen geenitutkimuksen avulla suku-
yhteyksiä on tänään hyvinkin vaivatonsa 
selvittää.

Seppo Kononen

Nokipannu-
kahvit kie-
hahti kaikessa 
rauhassa 
kuloalueen 
reunustalla.

Lapinlahtelainen kotiseutuneuvos 
Leo Puurunen on ollut historian 

lehtorin tehtäviensä ohessa jakanut kii-
tettävästi historiallista tietoa myös vir-
ka-ajan ulkopuolella. Lukuisten tukevi-
en kyläkirjojen lisäksi hän on naputellut 
säännöllisesti lyhyempiä pakinoita, ko-
lumneja tai tietoiskuja seutukuntansa 
lehtiin – ennen muuta paikallislehti 
Mattiin ja Liisaan, Iisalmen Sanomiin 
ja Töllöttimeen. Ahkerasti hän on avus-
tanut myös Savon kielen seuran Aakus-
tia, kuten lukijat ovat varmasti ilolla 
panneet merkille.

Scripta manent, verba volant. Kirjoi-
tukset jäävät, sanat lentävät taivaan tuu-
liin. Näin on humanistisen koulutuksen 
saanut neuvos ajatellut latinaksi, tehnyt 
siitä johtopäätökset ja koonnut neljän 
vuosikymmenen varrella julkaisemansa 
lehtijutut kirjaksi.

Huhtikuussa julkaistuun Leksan ky-
nästä -teokseen Puurunen on ottanut 
mukaan kaikkiaan 69 hyvinkin monen-
laista tarinaa. Mielellään hän on selvit-
tänyt nykypäivän ihmisille menneitten 
aikojen elämänmenon eri puolia peru-
najauhon valmistuksesta laivaliikenteen 
kehitykseen. Historian ammattilaise-
na Puurusella on taito herättää mennyt 
maailma henkiin, mutta toisaalta se ei 
ole estänyt ottamasta häntä napakasti 
kantaa myös ajankohtaisiin asioihin ja 
jopa poliitiikan päivän ilmiöihin.

Leksan kynästä -teoksen kauniin 
kannen on sommitellut toinen lapin-
lahtelainen alansa ammattilainen Eeva 
Martikainen. Kun Lapinlahdesta on 

Kotiseutuneuvos kokosi  
välitilinpäätöksen jutuistaan

kyse, niin kannessa on tietenkin se 
kuva, jonka koko sivistynyt Suomi tie-
tää lapinlahtelaiseksi: taiteilija Eero 
Järnefeltin 1800-luvun lopulla Väisä-
länmäellä elävistä malleista maalaama, 
savua, tulta ja hikeä tulvehtiva Raatajat 
rahanalaiset. Teoksen taittajana on ollut 
Seija Karhunen, ja taustatukena kirjan 
valmistukselle on ollut Puurusen oma 
kotijoukkue, Lapinlahti-seura.

Leo Puurusen kirjoitustyö jatkuu ak-
tiivisena, ja kokoelmaan nimeen liitetty 
osa 1-maininta panee ounastelemaan, 
että jatkoa seuraa. Sitäpä jäädään odot-
telemaan. On hyvä, että edes joku jättää 
kirjoillaan jälkipolville jäljen, että onpa 
sitä ennenkin eletty ja jopa ihan hyvin.

Seppo Kononen

Välitilinpäätös Leksan kynästä on 
painettu ja sidottu koviin kansiin. Kan-
nessa häärää Järnefeltin Väisälänmäen 
kaskenpolttajat. Kansi on taiteilija Eeva 
Martikaisen käsialaa.
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Tänään (SS 24.5.) oli lehdessä kahden 
sivun juttu kuvineen Heikki Kontti-

sesta ja hänen luomastaan Velj´mies -pat-
saasta. Patsas täyttää tänään 60 vuotta.

Mutta tuskin monikaan tiennee tästä 
suonenjokisesta Heikistä enempää kuin 
minä huru-ukko Oskari.

Vietin näet hänen seurassaan Espoon 
Matinkyläässä kokonaisen päivän aamus-
ta iltaan, kun yritin saada aikaan sopimus-
ta patsaan pienoismallin valmistuksesta.

Heikki oli hitakainen, siinä sitten sili-
teltiin Marskin ratsastaja patsaan persettä 
kaiken aikaa ja ihmeteltiin.

Iltapäivällä tuli hänen maisteri vaimon-
sa kouluta kotiin ja keitti meille maukkaan 
lihasopan, jota sitten minäkin nälkiinty-
neenä ahmin talonpoikaisen pirtin pöydän 
ääressä.

Sitten taas tuumailtiin ja ihmemeteltiin 

hänen aikaansaannoksiaan.Vaikka mars-
kin ratsastajapatsas oli hänelle tärkeä, ei 
hän pärjännyt tuossa kilvassa, valitetta-
vasti.

Siinä onkin myös yksi hänen luonnok-
sistaan, josta en ole nähnyt sitä missään 
julkisilla areenoilla.

Mutta tämä, imbesillinnäköinen kala-
poika, se on ollut ja pysyy kauppahallin 
takana. Jotkut irvailevat: Hyvä veistos pi-
lattu pienillä munilla.

Mutta tämäkään ei vielä riittänyt, kun 
kauppahallin toiseen päähän oli saatava 
sisko tyttö -veistos, joka on ihan mukiin-
menevä sekin, mutta??

Kun tuohon Hotelli Atlaksen seutuvil-
le ilmestyi tuollainen hirvitys, Oksapoika 
veistos, mukamas taidetta??

Voi helvetti sentään.
Mitä mahtoivat taidepäättäjät ajatella, 

kun sallivat tuollaisen hahmon sijoittua 
torin liepeille, parhaimmille paikoille.

Mitäpä muuta tuosta voisin ajatella, 
kuin sen, että päättäjät ovat taiteen suhteen 
hakoteillä.

Jääköön itseltäni kauppahallissa käyn-
ti, että säilyttäisin mielenrauhani, vaikka 
jäänkin ilman maukasta berliinin makka-
raa.

OK.

Veljmieskin jo 60 vuotias 

Oslossa Gus-
tav Vigelandin  
puistossa voi 
ainakin kuvi-
tella näkevän-
sä Velj´miehen 
lapsuusvuosi-
naan. 

Velj´mies 
poikosena

Suurperreetä ol’ muinoenj joka talloovessa,
jok’ikine vuos’ akoella ol’ uus laps kaenaloessa.
Töetten välissä yöaekaan lapset alulle laetettii,
ee ollu aekoo es’leekkiin, paenii ja ähkii se tehtii.
 

Akkojen ee tarvinna sillo ukoiltaa lapsija annoo,
lapsija tul’ joka vuos’ ku’ taevaalta satas mannoo.
Enne vanahaan ee valtijo ies antannu laps’lisijä,
pastorj. vuon onnittelj kyyhkyläesijä, äetijä ja isijä.
 

Usseemmassa talloovessa ol’ lapsija tusinan verran,
puhuttiin laste’ olevan lahajoja taevaan ”herran”.
Kaekki ol’ yhtä rakkaeta, nuoremmasta vanehimpaanj,
ku’ paeta käv’ pieneks’, vaehettii numerova suurempaanj.
 

Nyt hookuttimena o’ laste’tarhat ja isot laps’lisät,
nykysenj perreenj huoltajija oovat äetit tae kot’isät.
Nyt ku’ ehkäsystä puhutaanj, se o’ ollu tehokasta,
ee oo akat joka vuosj. paksuna eekä oota lasta.

 Juhani Antikainen, Kuopio

Entisaejan suurperreet 

Kotimaisten kielten keskus julkaisi 
tällä viikolla kaikkien aikojen keh-

tovimman ja kohduttavimman sanakirjan. 
Suuri koitos siitä!

Kilitoimiston typosanakirjaan on herät-
ty ihastuttavimpia lyöntivirheitä kykysuo-
mesta. Sieltä löytyvät muun muassa hana-
kala, hirmuhalitus ja järjestyshärö.

Jo perinteisiä, lähes legensaarisia lyönti-
vihreitä ovat keksiviikko ja työtyhmä. Uu-
dempaa trendivillitystä sanakrijassa edustaa pornomini, joka kipsahtaa helopolosti juuri 
kilitieteilijöiden häppäimistöltä.

Sanakirjassa on homoitu kiitettävästi myös suupuolivähemmistöt, kuten jykytaikana 
on syytäkin.

Toivottavasti Kilitoimiston vihrelista kohduttaa teitä kakkia, jotka joudutte krijoitta-
maan töyssänne.

Eipä tässä sitten enää muuta kuin hyvää viikonhoppua. Siihen sopii aina vastata: 
Kiitos sammuin.

Aatu Vesantola

Lyöntivirhe paholainen!
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–Hyvä kun siirrytte sivuun. Minä en tolloja 
    väestele.

–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


