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Maaliskuusta jatkunut koronaepi-
demia on hiljentänyt tehokkaasti 

myös meidän savolaisten hengenelämää. 
Kaikkinainen harrastustoiminta pysähtyi 
kuin seinään hallituksen päättäessä jä-
reistä toimista viruksen pysäyttämiseksi. 
Teatterit, kirjastot, konserttisalit ja museot 
sulkeutuivat liki täydellisesti aina kesä-
kuun alkuun saakka, eikä kenelläkään ole 
tietoa, milloin voidaan palata normaaliin 
elämänrytmiin. Erityisen kovasti kiellot 
ovat kohdelleet yli 70-vuotiaita, jotka 
valtiovalta on sulkenut erityiseen suo-
jelukseensa ja eristänyt heidät tiukasti 
kotioloihin. Tarkkaan ottaen hallituksen 
päätökset ovat olleet suosituksia, mutta 
monet ovat kyllä ottaneet ne tiukkoina 
lakeina, joiden mukaan kunniallisen kan-
salaisen on elettävä.

MUITTEN mukana on myös Savon  
kielen seura joutunut mukautumaan  
poikkeusoloihin. 

Maaliskuinen murremestaruuskilpailu  
jäi pitämättä, samoin seuran vuosikokous.  
Yhtä lailla jää tältä kesältä väliin jo pari- 
kymmentä vuotta jatkunut murretori.Toi- 
vossa eletään, että syyskuulle ajateltu sa-
volainen kirkkopyhä voidaan jo pitää jos-
sain muodossa. Paikaksi ajateltu Kiuruve-
den kirkko on sen verran iso, että sinne 
sopii melkoinen joukko sanankuulijoita, 
vaikka jättä pari istumaväliä tyhjäksikin.

Valtakunnallista murremestaruuskilpai- 
lua ei tälle vuodelle ollut tulossa, joten  
siinä suhteessa ei jouduttu pettymään. 
Mikko Kokkosen viimevuotisen voiton  
vuoksihan Savon kielen seura on nyt jär- 
jestelyvastuussa, ja vahva usko on, että  

Koronaepidemia  
on säästänyt kirjat

vuonna 2021 tuo seuraava kisa voidaan  
myös pitää.

Paikkaa ei ole vielä mietitty, mutta 
savolaisten edustusjoukkue kyllä saadaan  
kootuksi viimeistään ensi talvena.

VAIKKA pahin kaplakka lie jo ohi nyt  
kesän tullessa, koronavirus on vähentä- 
mässä olennaisesti kesän kulttuuri- 
tarjontaa. 

Suomalaisen kesäelämän erikoisuus – 
kesäteatterit – ovat useimmat joutuneet 
keskeyttämään harjoituksensa, ja näin 
moni teatteri-ilo jää myös kokematta. 
Yhtä lailla jäävät kuulematta suuret 
musiikkitapahtumat Siilinjärven Siili-
folkista Kiuruveden Iskelmäniittyihin.

Pienempimuotoisia kulttuurielämyksiä 
on toki siellä täällä tarjolla, mutta isom-
mat kansanjuhlat, joihin kokoonnutaan 
tapaamaan tuttuja ja tuntemattomia, jää- 
vät nyt väkisinkin väliin. Se ei ole muka-
vaa. Viimeistään kronaviruksen aikana 
olemme itse kukin huomanneet, miten 
ikävää on elämä ilman toisia ihmisiä  
– olkoot nämä millaisia tahansa.

On kuitenkin yksi kulttuurin alue, jolle 
koronavirus ei ole aiheuttanut tuhojaan. 
Kirjallisuus, painettu sana, on kriisin 
keskellä voinut jopa tavallista paremmin, 
vaikka kirjastotkin ovat olleet kiinni. 
Vessapaperin lisäksi ihmiset kävivät 
hamstraamassa kriisin puhjetessa paksuja 
pinoja kirjoja niin, että lukemisen määrä 
nousee tänä vuonna aivan ennätyskor-
keuksiin. Näin arvioidaan eri kirjastoista.

Kirjoja ei ole vain luettu, vaan niitä 
on myös kirjoitettu runsaasti. Savolaista 
kirjallisuutta arvioivan Savonia-raadin 

Kesä on verkkokalastuksen kultaisinta aikaa. Mökkiläinen 
Eveli Pennanen nostaa Leppävirran vesistöstä muhkeista 
kalansaaliita. Haukea, kuhaa, siikaa ja ahvenenköriläitä.  
Kuvan otti puatin kokasta käsin soutaja Mr. Pennanen.  10.6.2020
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Arvoesat mafioosot, hyvät ystävät, 
Banzai vuan kaekille, ja kiitoksija 

kutsusta! Ompas mukavoo olla pitkästä 
aekoo tuassiisa Kuopijossa – Mualiman 
Navassa ja oekeetten immeisten kaapun-
nissa!

Ihan alakuusa kyllä vähän eppäelin, 
että tohtiiko sitä tälläne Mikkelin Palloeli-
joitten mies osallistua jonkun etupiässä 
kuopijolaesen mafijan kokkoukseen? Että 
ee kae se oo semmone rahanpesumafija, 
joka pessöö seteleitä Kallaveessä? Vae 
oesko se peräti semmone ryptovalluutta-
mafija? 

Sitten kuitennii juolahti, että sehän onnii 
se lupsakka mafija, jolla on isot puhheet ja 
kalakukkoa pöyällä ja jossa tämmösenkii 
puhujan vastuu siirtyy kuulijalle. 

Niihä myö sit kehattiin tuon Savonmu-
an Hiliman (vuen 2012 paenos) eli vaemo-
ni Merjan kanssa lähtöö tien piälle ja tänne 
vaemon kotjkaapunkii, ku Juankoski on 
nykyvään osa Kuopijota. Ennee ei meillä 
tiukassa perhepolitiikan tilanteessa lausu-
ta ”Juankoski Here I Come”, vuan meil-
lä rillutellaan, voe tokkiisa, pelekästään 
”Kuopijo tanssii ja soi”. 

Suattaako tuon viel sannoo, että nuu-
kana miehenä vaemon syntymäpäeväreis-
su tulloo hoijettua samalla kertoo. Onnea 
vuan ikivihreälle vaemolle – sattupa muu-
ten sopivast, harvalla mimmillä on synttä-
rit kansaenvälisenä tyttöin päevänä!

Pyysitte huastelemmaa mualiman tal-
louen ja Mualiman Navankin tallouen 
tilasta ja sihtailemmaa vähän pitemmäl-
lekkii. Myöhän Suomen Pankissa ollaan 
tässä syksyllä räknäilty mualiman tallouen 
roknooseja, jotka männä viikolla julukas-
tiinkin. Huastelen kohta niistä ja vähän 
muustakin.

Pääjohtaja Olli Rehn:   
Savon Mafia goes Saana, illallispuhe, Kuopio 11.10.2019

Mualiman Napa ja muu maailma 

Sitä ennen taijan näin stamuna eli 
stadiinmuuttajana kuitennii vaehtoo piä-
kaapunnin tae ies sudeettisavon murteel-
le, jottei kielj mänis ennee enempee solo-
muun. Varsinnii kun nuo ruokajuomat olj 
nii makosija!

Hyvät ystävät, 
Maailman ja Suomen talouden uutisot-

sikoita ovat viime aikoina hallinneet syn-
kät teemat: Yhdysvaltain ja Kiinan väli-
nen kauppasota – tai laajemmin tulkittuna 
teknologiasota, maailmankaupan hidastu-
minen, Britannian EU-eroprosessi, ilmas-
tonmuutos, Suomen talous- ja työllisyys-
näkymien heikkeneminen ja monet muut 
ikävät uutiset. Talouden ulkopuolisista 
tapahtumista Savon ammattiopiston trage-
dia järkytti niin kuopiolaisia kuin kaikkia 
muitakin suomalaisia.

Pinnalla olevat kysymykset voivat 
kuitenkin antaa turhankin pessimistisen 
kuvan talouden tilanteesta ja näkymistä. 
Siksi tarkastelen talouskehitystä vähän 
pidemmälläkin aikajänteellä ja muistutan 
EU:ssa ja Suomessa tehdyistä ja valmis-
teilla olevista tärkeistä uudistuksista, jotka 
vahvistavat talouksien kriisinsietokykyä 
ja parantavat talouskasvun edellytyksiä 
pidemmällä aikavälillä.  

Aloitan kuitenkin lähiaikojen talous-

listoille on jo tässä vaiheessa vuotta ker-
tynyt noin 80 nimikettä romaaneja, runoja 
ja muuta kirjallisuutta. Jo nyt nähdään, 
että tulossa on tavallista vireämpi savolai-
nen kirjasyksy, kun valtaosa maakunnan 
nimekkäistä sanantaitajista on valmistel-
lut uutta luettavaa lähimmäisilleen.

KORONAKRIISIN keskellä, tätä kir- 
joittaessa palautuivat mieleen joskus 
1960-luvulla Savon Sanomien Lukijan 
Sanomista lukemani runoilija Kari Miet-
tisen sanat: ”Olen mielisairaalan hoidos-

sa, mutta paremman elämän toivossa”.
Meillä tuskin on tätä runolijan ongel- 

maa, kriisin aikana meidän mielemme 
ovat saaneet toipua maailman melskeistä  
kaikessa rauhassa kotioloissa. Siitä huoli- 
matta: paremman elämän toivossa tässä  
jatketaan ja koetetaan saada viime  
kuukausien aikana syntyneet rästityöt  
tehdyiksi.

SULOISTA suvea Savolle ja sen 
kansalle! Etteenpäen vaekka viäntämällä!

Seppo Kononen

Kaikki savolaiset eivät ole Faceboo-
kissa, mutta maakuntahenki elää silti 

vahvana tuossa koko maapallon kattavas-
sa naamakirjassa.

Savolaisuus on lahja maailmalle -sivus-
toa seuraa tällä erää jo noin 13 000 savon 
viäntäjää niin varsinaisesta Savosta kuin 
sen reuna-alueilta kuin vähän kauempaa-
kin. Innokkaimmat seuraavat sivustoa 
päivittäin ja kirjoittelevat sinne kuulumi-
siaan – kuka yksityisemmällä, kuka ylei-
semmällä tasolla. Muutamat ovat ottaneet 
tavakseen toivotella lajitovereilleen niin 
hyvät huomenet kuin hyvät yötkin joka 
aamu ja ilta. Ihan mukava tapa!

Varsin monet 
sivustoa seuraa-
vat selostavat 
k u u l u m i s i a a n 

Savolaisuus voi  
hyvin Facebookissa

murteella. Tuolloin tällöin näyttää myös 
syntyvän keskusteluja, mitä mitä mikin 
murresana tarkoittaa milläkin murrealu-
eella. Näin tuo sivusto käy tarvittaessa 
hauskasta kielikoulusta.

Toki sivustolla on runsaasti myös ku-
vitusta. Päivän sään näkee näin kätevästi 
vaikka heti peiton alta sängystä vaivautu-
matta menemään ikkunan ääreen. Rönttä-
kelillä tämä on erinomainen asia, kun voi 
jatkaa hyvällä omallatunnolla löhöilyään 
mukavasti lämpimässä sisätiloissa.

Seppo Kononen

Facebook -tiimi 
ja jäsenet vaali-
vat savolaisuutta 
ja pitävät sitä 
suuressa arvossa.
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näkymillä, jotka voisivat olla paljon pa-
remmatkin. Maailmantalouden kasvu on 
vuoden 2018 alusta alkaen hidastunut 
merkittävästi. Kauppasota on vähentänyt 
globaaleja kauppavirtoja ja lisääntynyt 
epävarmuus yritysten uskallusta investoi-
da. 

Maailmankaupan supistuminen on vää-
jäämättä näkynyt myös Euroopassa. Euro-
alueen kasvuvauhti on vaimentunut vain 
noin prosentin tuntumaan, eikä kasvun 
kiihtymistä ole lyhyellä aikavälillä nä-
köpiirissä. Eniten heikosta kasvusta ovat 
kärsineet euroalueen vienti- ja teollisuus-
valtaisimmat taloudet, kuten Saksa. 

Euroalueen hidas talouskasvu vaimen-
taa osaltaan euroalueen inflaatiota, joka 
on jo muutenkin pitkään alittanut Euroo-
pan keskuspankin hintavakaustavoitteen. 
EKP:n neuvosto päättikin syyskuisessa 
kokouksessaan entisestään keventää ra-
hapolitiikkaansa, ja EKP:n rahapolitiikka 
tukeekin tällä hetkellä vahvasti kestävää 
talouskasvua ja inflaatiotavoitteen saavut-
tamista. 

Suomen talouskasvu oli vielä vuoden 
alkupuoliskolla tyydyttävää, mutta loppu-
vuoden ja ensi vuoden näkymät ovat hei-
kommat. Suomen vienti on pitänyt vielä 
kohtuullisesti pintansa, mutta ei välttämät-
tä enää kauan. Lisäksi uudisrakentamisen 
rauhoittuminen on vähentänyt investointe-
ja ja kuluttajien luottamuksen heikentymi-
nen kotimaista kulutusta. 

Myös työllisyyden viime vuosien 
suotuisa kehitys Suomessa on selvästi 
taittumassa. Työmarkkinoiden kohtaan-
to-ongelmat ovat yleistyneet, kun työ-
markkinoilla on samanaikaisesti sekä pal-
jon työttömiä työnhakijoita että avoimia 
työpaikkoja. Työllisyysnäkymien heikke-
neminen vaikeuttaa julkisen talouden ta-
sapainottamista ja kestävyysvajeen kuro-
mista umpeen. 

Vaikka maailman ja Suomen taloudessa 
tällä hetkellä puhaltavatkin vastatuulet, on 
silti syytä asettaa ongelmat oikeisiin mit-

tasuhteisiin.
Kun tarkastellaan tosiasioita, on helppo 

yhtyä edesmenneen ruotsalaisen profes-
sori Hans Roslingin menestyskirjassaan 
Faktojen maailma esittämään väitteeseen, 
että ihmiskunnan asiat ovat tällä hetkellä 
paremmalla tolalla kuin koskaan. Ihmiset 
ovat keskimäärin terveempiä, pitkäikäi-
sempiä, varakkaampia ja koulutetumpia 
kuin milloinkaan ennen. Sodat, väkival-
ta, nälänhätä ja lapsikuolleisuus ovat vä-
hentyneet murto-osaan sadan vuoden ta-
kaisesta. Ihmiset tekevät mielekkäämpää 
työtä, heillä on enemmän vapaa-aikaa ja 
maailma on heille avoimempi kuin ennen. 
Maailmantalouden pitkälti suhdanneluon-
teiset tilapäiset ongelmat eivät muuta näitä 
tosiasioita.

Eikä vertailussa tarvitse mennä sadan 
vuoden taakse. Euroalueen taloudellinen 
tilanne on tällä hetkellä huikeasti parempi 
ja vakaampi kuin vielä muutama vuosi sit-
ten, jolloin euroalueen velkakriisi natisutti 
koko eurojärjestelmän liitoksia. Euroalu-
eella on esimerkiksi luotu yli 10 miljoonaa 
uutta työpaikkaa vuoden 2013 jälkeen, ja 
työttömyysaste on alentunut neljällä pro-
senttiyksiköllä alle 8 prosenttiin. Työttö-
myyden väheneminen on jatkunut tähän 
päivään saakka. 

Käsittelen eurokriisin käänteitä ja ope-
tuksia tarkemmin kirjassani, Kuilun par-
taalta – Näin euro pelastettiin, joka ilmes-
tyy viikon päästä maanantaina ja löytyy 
varmaan pian jokaisen mafioson ja kun-
non savolaisen kirjahyllystä.

Suotuisan kehityksen jatkumiseksi glo-
baalin finanssikriisin ja euroalueen velka-
kriisin kaltaiset kriisit tulee vastaisuudes-
sa pystyä estämään. Kriisien torjunnassa 
onkin viime vuosina otettu pitkiä edistys-
askelia. Parantuneen riskianalyysin – ns. 
makrovakausanalyysin – ansiosta finans-
sikriisien varoitusmerkit tunnistetaan ai-
empaa varhaisemmin. 

Pankkiunionin yhteisellä pankkivalvon-
nalla on tiukennettu ja yhdenmukaistettu 

euromaiden pankkien valvontaa. Pank-
kiunionin yhteisellä kriisinratkaisumeka-
nismilla taas varmistetaan, että pankkien 
kriisinhoidon kustannuksista vastaavat 
pankkien osakkeenomistajat ja suojaamat-
tomat velkojat – eivätkä veronmaksajat, 
kuten usein ennen tapahtui.

Suomessa valtiovarainministeriön 
asettama työryhmä julkisti viime viikolla 
ehdotuksensa uusiksi keinoiksi kotitalo-
uksien velkaantumiseen liittyvien vakaus-
riskien lievittämiseksi. Suomen Pankki on 
jo pitkään varoittanut runsaaseen velkaan-
tumiseen liittyvistä vaaroista ja tukee työ-
ryhmän ehdotuksia.

Finanssikriisien todennäköisyyden ja 
vaikutusten pienentäminen edesauttaa ta-
louskasvua pitkällä aikavälillä. Euroopan 
ja Suomen talouskasvun vauhdittamiseksi 
tarvittaisiin kuitenkin myös nopeammin 
vaikuttavia toimia. Esimerkiksi maiden 
rajat ylittävien investointien ja rahoituk-
sen esteitä tulisi purkaa nykyistä määrätie-
toisemmin yritysten investointimahdolli-
suuksien parantamiseksi.

Tahdon myös korostaa, etten näe ta-
louskasvun vauhdittamisen ja ilmaston-
muutoksen torjunnan olevan ristiriidassa, 
pikemminkin päinvastoin: kun talous on 
vahva, ilmastonmuutoksen pysäyttämi-
sestä syntyvät kustannukset on helpompi 
kantaa. 

No kuinka Kuopio tulee pärjäämään 
maailmantalouden myllerryksissä? 

No miksipä Mualiman Piäkaapunti ei 
pärjäisi. Menestyksen lähtökohta on tie-
tenkin se, että Kuopio on hieno paikka 
elää ja asua, yksi Suomen luonnonkau-
neimmista kaupungeista. 

Kyynel kihoaa sudeettisavolaisten kol-
legojeni silmäkulmiin, kun he muistelevat 
Puijoa, Väinölänniemeä, Saaristokaupun-
kia, Tahkoa, Kalpaa ja tietenkin mualiman 
keskipistettä, Kuopion toria.

Rohkenen kuitenkin muistuttaa, että 
taannoisessa arvovaltaisessa ”Etelän me-
dian” torien kauneusvertailussa Mikkelin 

tori päihitti Kuopion torin ja otti kansal-
lisen ykkössijan, ansaitusti. Osa arvosteli-
joista ei muistaakseni täysin ymmärtänyt 
nyt jo entisen Anttilan talon estetiikkaa, 
vaikka talo uljaasti edustaakin aikakauten-
sa arkkitehtuuri-ihanteita. 

Toki tori, jota Kuiopijon emeritus piäl-
lysmies Kari Häkämies taisi taannoin 
kaupunginjohtajana toimiessaan kehdata 
verrata jopa venäläiseen lentokenttään, 
on sittemmin kehittynyt ja saanut alleen 
hienon parkkihallin ja maanalaisia ravin-
tolatiloja. Myös ex-Anttilan julkisivua on 
uudistettu. 

Myönnetään: kisa Mikkelin kanssa 
voisi olla tänään tiukempi – ellei Mikke-
lissäkin olisi menty eteenpäin keskustan 
kasvojenkohotuksen ja toriparkin myötä. 
Mannerheimkin on nyt oikealla paikalla 
Mikkelin torilla, jossa hän kävelee kau-
punkilaisten keskuudessa. Marskin pat-
saan siirrosta oikealle paikalleen päätti 
muuten se valtuusto, jonka puheenjohtaja-
na toimi muuan Vuokko Rehn.

Kuopion vahvuuksiin kuuluu, että se 
on myös vireä kulttuurikaupunki, vilkas 
matkailukaupunki ja menestyksekäs ur-
heilukaupunki, mitä tälle cosa nostralle 
lienee tarpeetonta korostaa. Totean vain, 
että MP:hän varmisti jo nousun Ykköseen, 
minkä jatkoksi KuPS:in mestaruus olisi 
riemukas hetki kaikille savolaisen jalka-
pallon ystäville. Turussa viikon päästä pit-
tääkin sitten jo laakasta kerran jos toisen-
nii, jotta pytty tulee himaan. Rissas-Ollin 
ja kumppaneiden mestaruusjuhlista on eh-
tinyt kulua jo aivan liian pitkä aika.   

Lisäksi ilokseni olen havainnut, että 
Kuopion alueen viime vuosien talouske-
hityskin on ollut vahvaa. Kuopio on kas-
vava kaupunki ja Pohjois-Savon kiistaton 
talousveturi, jonka keskeiset talousmittarit 
näyttävät oikeaan suuntaan: yritysten lii-
kevaihto on kasvanut ripeästi, asuntora-
kentaminen on ollut ennätyksellisten vil-
kasta ja työttömyysaste on vuodesta 2015 
supistunut noin neljällä prosenttiyksiköl-
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lä. Kuopiossa niin pitkäaikaistyöttömyys, 
nuorisotyöttömyys kuin yli 50-vuotisten 
työttömyys ovat viime vuosina merkittä-
västi supistuneet.

Myös Kuopion kaupungin raportoimien 
YK:n kestävän kehityksen mittareiden va-
lossa Kuopion tilanne on paljon maan kes-
kiarvoa parempi. Vain muutamia mittareita 
mainitakseni: Kuopion kasvihuonepäästöt 
asukasta kohti ovat supistuneet lähes 40 
prosentilla vuodesta 2010. Suhteellinen 
köyhyys eli pienituloisten kotitalouksien 
osuus suhteessa muuhun väestöön on su-

Aekasa kuluks sitä immeinen keksii 
aena jos jonniillaesta puuhoo. Minä väs-
silöen kaekkee sukista korttiin ja ukulelen 
ikkuis-opiskelluun. No, nyt olj tillaukses-
sa synttärjkortti semmoselle immeiselle, 
jonka mielvärj on sininen. Se kun tuas ei 
oo minun lempivärijän, niin pit ruveta os-
toksille. Tarvihin leimasinmustetta ja sitä 
löysin neljän värin setin ja arvelin, jotta 
vot, tuollahan suahaan vaekka minkälae-
set pektaakkelit aekaseks. Näen koronan 
aekaan turvauvvuin nettikaappaan. Se olj 
virhe.

Toemitus luvattiin viikkoon, mänj ko-
lome ja tarve jo kerkes hävitäkkii. No, 
vastasen varalle, arvelin, ja aloen aakoo 
pakettia. Kokkeilin ensmäeseen leima-
simmeen, joka kätteen sattu ja paenoen 
sen paperille ja ootin linnun kuvvoo. Vuan 
kun nostin leimasimen, niin paperj olj eel-
leen valakonen. Tarkistin, oonko jättännä 
jonnii muovin värin piälle, vuan ei. Koe-
tin uuvvestaan. Sama lopputulos. Paenoen 
sormen värriin, vuan yhtä valakoihoselta 
näätin sen jäläkeen kun ennennii. 

Aakasin muuttii paketit ja sama vika 
kaekissa. Ei värin hitusta. No, eipä hät-
tee, arvelin, jotta tien reklamaatijon nuin 
hienosti sanottuna. Kielj keskellä suuta 

Asiakaspallaatus
taeteilin valituksen, jotta mustetyynyssä 
eijjoo mustetta elikkä väriä, mittees nyt 
tehhään. Kohta jo kolahti sähköpostiin 
ilimotus, jotta oot tehny valituksen ja sitä 
käsitellään, hyvvee päevän jatkoo. Arve-
lin, jotta näen kaet se männöö.

Seoroovana päevänä tulj kehotus laet-
too selevitys, mitenkä ”lähettämme tuote 
ei toimi”. No, minä vastasin, jotta ei to-
emi, ei, kun pitäs suaha väriä leimään ja 
sitä väriä EI OO. No, tuas oottelemmaan. 
Seoroovana päevänä tuas ystävällisesti 
pyyvvettiin laettamaan kuvia, miten ”lä-
hettämämme tuote ei vastaa odotuksianne, 
tarvitaan kuvia, jotta voimme arvioida ti-
lanteen”. 

Tässä vaeheessa rupes jo polttelem-
maan. Piästelin iteksen muutaman valitun 
sanan ja sitten piätin ruveta valokuvvoo-
jaks. Viritin puhelimmeen kameran, otin 
kuvan väristä. Seoroovaks otin kuvan, kun 
paenoen sormen siihen värjsieneen. Sit-
ten otin kuvan kalamankalapeesta sormen 
piästä. Kirjutin tarkan selostuksen. ”Kuva 
1. Leimasinväri koteloineen. Kuva 2. Pai-
nan sormeni leimasinväriin. Kuvasta voit-
te tarkistaa, että leimasimen sieni painuu 
huomattavasti. 3. Näytän sormenpäätäni 
kameralle. Sen pitäisi olla sininen. Ei ole.”

pistunut. Muun muassa koulutustasoin-
deksi ja eduskuntavaalien äänestysaktiivi-
suus ovat puolestaan parantuneet. 

Summa summarum: Kuopio on kas-
vava, vireä ja elinvoimainen kaupunki. 
Kuopio menestyy hyvin, eikä ole mitään 
esteitä sille, miksi se ei kukoistaisi vastai-
suudessakin. 

Näiden sanojen myötä tahtoisin nostaa 
maljan ja toivottaa menestystä niin Kuopi-
olle, KalPalle, KuPS:ille kuin Savon Ma-
fiallekin! 

Hölökyn kölökyn!

Kirunan kaupunki kuulemma siirretään 
toiseen paikkaan kaivoksen tieltä 

eikä se olekaan mikään pikku homma. Ki-
runassahan työskenteli aikoinaan tuhansia 
suomalaisia kaivoksessa, kuten Räisäsen 
Sepon velikin (Koulukaverini Seppo teki 
elämäntyönsä ukko-tuomarina Itä-Suo-
men vesioikeudessa).

Niinpä me Seppo ja minä pakkasimme 
reppumme Nurmeksessa ja siirryimme 
linjurilla Nilsiän Pajulahteen Ollikaisen 
mamman ja entisen sisävesilaivan kap-
teeni Veljes Ollikaisen maalaiskaupan 
maisemiin, missä Ollikais-mamma oli 
leiponut oikein hehtaarikukon poikien 
matkkaevääksi.  Ollikaispojat Pena ja 
Seppo  olivat matkan järjestäjinä, ja minä 
juuri äsken ajokortin saaneena porukan 
kuskina. Ajokkina isä Ollikaisen Limppu-
Skoda.

Ihmettelen vieläkin, kuinka selvi-
sin naapurimaan vasemmanpuoleisessa 
liikenteessä, mutta siihen aikaan ”ajo-
taitaito oli varmoissa käsissä” omasta 
mielestäni.

Perille päästiin ongelmitta väliin vasen-
ta puolta kurvaillen. Siellä Kirunassa me 
majailimme viikon ajan syöden Sepon 
veljen vaimon valmistamia atrioita.

Silloin ei vielä puhuttu tyhjän päällä 
asumisesta ja tuskin siitä tiesivät edes se-
naikaiset kaupungin isätkään.

Kaupunki  
tyhjän päällä?

Olen pitänyt Ollikaisiin siitä lähtien 
kirjoitusyhteyttä, varsinkin Penan vaimon 
kanssa, jolla oli niinikään sana hallussaan 
lehden kulttuuritoimittajana.

Majailimme Sepon veljen luona viikon, 
ehkäpä hieman toistakin kunnes son-
nustauduimme kotimatkalle

Matka oli pitkä, joten jouduimme 
matkalla yöpymään, nukuimme mikä 
missäkin, jotkut Limppu-Skodan penkeil-
lä, jotkut penkkien välissäkin? Nilsiään 
kuitenkin pääsimme vaurioitta.

Kerrasaan mukava reissu, joka oli en-
simäinen ulkomaanmatkani tuore ajokortti 
puseroni sisällä.

Kiitokset isä Ollikaiselle, kun luotti 
ajokkinsa tällaisiin kokemattomiin käsiin.
Matkustelu avartaa, uskokaa pois. Näin 
tänään. 

Osmo Kuokkanen

Kuvassa Euclide kaivosauto, jota Sepon 
veli ajoi työkseen. Vasemmalla ajuri 
Sepon veli sitten Seppo, ajuri Osmo ja 
Seppo. Kuvan otti Pentti Ollikainen.

Sitten laetoen sen niine hyötään hyvi-
neen asiakaspalavelijalle. Panin vielä lop-
pukanneetiks, jotta jos ette nyt ymmärrä, 
niin kannattas laettoo tarkat ohjeet, millä 
teijjät mahollisesti saes ymmärtämmään. 
Tuas kulu päevä ja sitten sieltä tulj viesti, 
jotta: ”Koska olette tyytymätön toimitta-
maamme tuotteeseen, lähetämme teille 
uuden sarjan värejä. Luonnollisesti emme 

laskuta niitä teiltä. Hyvää päivänjatkoa!” 
Siinä vaeheessa jo en tiennä itkeek-

kö vae naaroo. Vae aatteloo hyö olovasa 
hyvinnii höyliä, kun ei tarvihe maksoo 
uuvvestaan. Kiitin virmoo tästä suuresta 
armon osotuksesta ja jäen oottelukannalle. 
Nyt oon ootellu vasta reilun viikon. Jospa 
se jouluks joutus.

Raili Pursiainen
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Olin puolisoni kanssa viime lokakuus-
sa kyläilemässä Vaasassa, Savossa 

syntyneen ja Kuopiosa opiskelleen Vaasan 
keskussairaalan kemistin Matti Väisasen 
luona. Kerroin hänelle asuneeni Kuopios-
sa Niiralan kaupunginosassa koko 1940- 
luvun ja vähän aikaa vielä 1950-luvun 
alussakin. Kerroin Matille ja hänen vai-
molleen muistojani noilta ajoilta. Matti, 
joka kuuluu lehtenne taustavoimiin ke-
hoitti minua kirjoittamaan lehteenne jutun 
mustoistani noilta ajoilta, joten tein työtä 
toivottua.

Synnyin vuonna 1940 Heinolan pikku-
kaupungissa Etelä-Savossa talvisodan hir-
mupakkasten aikaan Ilmarin päivänä 16. 
tammikuuta. Heinolaan vanhempani oli-
vat tulleet evakkoina Viipurista, Viipurin 
hovioikeuden siirtyessä muuton ensi vai-
heessa Heinolan seminaarin rakennuksiin. 
Isäni oli Viipurin hovioikeuden virkamies 
ja siirtyi tämän johdosta perheineen sinne 
mihin hovioikeuskin siirrettiin. Evakon 
syynähän oli edellisen marraskuun viimei-
senä päivänä alkanut talvisota.

Viipurista Kuopijoon
Välirauhan tultua, 105 päivää kestä-

neen sodan jälkeen, perheemme muutti 
hovioikeuden mukana Kuopion kaupun-
kiin. Ensimmäinen kotimme oli aivan 
kaupungin keskustassa Suokadulla, lähes 
valmiin kerrostalon viidennessä kerrok-
sessa. Tämä tapahtui syyskuussa 1940. 
Saamamme kaksio oli sikäli keskeneräi-
nen, ettei sen wc:ssä ollut vessan pönttöä 
eikä lavuaaria. Samassa kerroksessa asuva 
isän virkaveli salli meidän käyttää omaa 
wc:tään, kunnnes  omamme valmistui.

   Isäni äiti Ida Kopponen, joka oli  Kuo-
pioon Viipurista muuttaneen klassillisen 

Muistikuvia lapsuudestani  
Kuopiossa 1950-luvulla

lyseon vahtimestari, asui myös luonam-
me. Kun tämä aiheutti  ahtautta asumi-
sessa, hakivat vanhempani itselleen uutta 
asuntoa. Ilmeni, että oli mahdollista ostaa  
Niiralan kaupungiosasta ruotsalaisten lah- 
joittamia pieniä  elementeistä tehtyjä oma-
kotitaloja. 

Saatuaan tästä tiedon lehti-ilmoitukses-
ta meni isäni heti kaupungintalolle varaa-
maan asuntoa meille. Olikin erinomainen 
ajoitus ja onni, kun isä sai varatuksi toi-
seksi viimeisen vapaan  pikku talon Ruot- 
sinavunkadulta numerosta 23. Myöhem-
min kadun nimeksi tuli Ruotsinkatu.  

Omaan taloon
Muutimme omakotitaloomme helmi-

kuussa 1941. Talo oli punamullalla maa-
lattu yksikerroksinen, huoneistopinta-ala 
noin 50-60 m2. Siihen kuului tilava keit-
tiö, jossa oli puuhella ja sen yhteydessä 
myös keskuslämmitysvettä lämmittävä 
uuni. Kaksi muuta huonetta olivat makuu-
huone ja olohuone. 

Makuuhuoneen ikkunat antoivat taka-
pihalle ja olohuoneen ikkunat Ruotsinka-
dulle, joka oli sorapintainen. Alakerrassa 
oli sementtilattiallinen pesuhuone ja kaksi 
maapohjaista matalaa huonetta halkoja ja 
tavaroiden varastointia varten. Yläker-
rassa oli jo mainittujen huoneiden lisäksi 
eteiskäytävä ja wc.

Jääkaappeja ei tuohon aikaan ollut ja 
viileänä ruokien säilytyspaikkana oli kel-
larin rappukäytävän reunahyllyt.  Tontti 
oli noin 1000 m2:n suuruinen ja sinne pe-
rustettiin heti kasvimaa juureksia ja vihan-
neksia varten. Takapihalle istutettin myös 
neljä omenapuuta ja 5-6 viinimarjapensas-
ta. Tontin toisessa takakulmassa annettiin 
koivujen ja leppien kasvaa ja sinne muo-

dostui mukava leikkipaikka minulle ja 
veljilleni kuin myös naapureiden lapsille.

Ilmahältys jäi mieleen
Ensimmäiset muistoni noilta ajoilta 

ovat sodan viimeiseltä keväältä ja kesältä 
1944. Tuli ilmahälytys koko kaupunkiin 
ja taivaalle ilmestyi monta pommikonet-
ta. Naapuritalon perhe kiirehti läheiseen 
metsään. Meillä äiti, minä ja kaksivuotias 
pikkuveljeni  menimme alakertaan, jossa 
oli betoniseinät ja asuinkerroksen paksu 
lattia suojana. Ihmettelimme niiden käy-
töstä, jotka menivät ulos metsään, missä ei 
ollut minkäänlaista sirpalesuojaa. Pomme-
ja ei kuitenkaan tullut meidän kaupungin-
osaamme.

Korviketta, sikuria ja sakariinia
Sodan aikana ja sen jälkeenkin usean 

vuoden ajan vallitsi koko maassa ruoka-
tarvikkeiden säännöstely ja monia keskei-
siä elintarvikkeita sai vain kansanhuollon 
kuponkien perusteella. Lapsiperheet sai-
vat muita paremmin mm. maitoa ja voita. 
Kahvia ja makeisia ei pariin vuoteen so-
dan jälkeenkään saanut lainkaan. - Kah-
vin ystävien piti tyytyä korvikkeeseen, 
jota tehtiin paahdetuista jyvistä, sikurista 
ja kuivatuista voikukanjuurista ja sokerin 
korvasi keinotekoinen makeustusaine, jota 
kutsuttiin sakariiniksi.

Me lapset emme oikein osanneet kai-
vatakaan makeisia, kun niitä ei alkuun 
mistään saanut. Pari kolme vuotta sodan 
jälkeen oli mahdollisuus saada oikeita ma-
keisia vaihtokauppana viemällä sanoma- 
ja muita lehtiä keräykseen. Näin tehtiin 
meilläkin ja saatiin maistaa Fazerin paper-
päällysteisiä karamelleja, joiden kiiltävät 
paperit visusti säilytettiin.

Kun leipomiseen tarvittavia jauhoja-
kin sai rajoitetusti ja vehnäjauhoja eri-
tyisen niukasti, päättivät useat Ruotsika-
dun asukkaat yrittää viljellä itse vehnää. 
Niinpä meidänkin pihasta ehkä pari aaria 

muokattiin viljapelloksi ja sinne kylvettiin 
vehnän siemenjyvät. 

Yritys onnistui ja sirpillä leikattiin 
syksyllä sato lyhteiksi. Lähellä asuva 
maanviljelijä lupautui puimaan lyhteet ja 
muistan, kun talon isäntä tuli hevosellaan 
hakemaan satoa. Lyhteet ladottiin hevosen 
kärryihin ja ennen seuravan perheen lyh-
teitä asetettiin kuormaan mattoja, joiden 
päälle sitten seuraavat lyhteet. Näin saa-
tiin kaikkien sato matkaan puimakoneelle. 

Muistan äidin suuresti iloinneen siitä, 
että jyvien jauhatuksen jälkeen saimme 
osuutenamme noin viisi kiloa omia veh-
näjauhoja, joista tuli monta taikinaa. Olin 
veljieni kanssa leivonnassa ja paistamises-
sa  usein mukana ja saimme itse taiteilla 
omat pienet pullamme ja maistaa niitä heti 
kun ne uunista otettiin. - Tätä omatoimista 
viljelyä tapahtui muistaakseni vain yhden 
kerran ja vähitellen elintarvikepula hel-
littikin ja 1950 - luvun taitteessa alettiin 
saada jo kahviakin, tosin aluksi pieninä 
annoksina elintarvikekorttia vastaan.

Karjaakin Ruotsinkadulla
Vielä toinenkin muistelus Ruotsinka-

dulta elintarvikepulan ajalta. Heti sodan 
jälkeen ei oltu kaupungin taholta turhan 
tarkkoja eläintenpidon suhteen. Ollikai-
sen mummolla noin sadan metrin päässä 
meistä oli taloudessaan lehmä. Se oli kai 
talvella talon kellarissa, ja kesällä riimuun 
kytkettynä talon takapihalla. Äiti oli hy-
vissä väleissä mummon kanssa ja sai sil-
loin tällöin tältä meitä lapsia varten puolen 
litran pullollisen vasta lypsettyä maitoa. 
Jonkunlaiseksi hyvitykseksi äiti kehoitti 
meitä lapsia nyhtämään heinää kadun var-
resta ja pihasta ja viemään ne mummon 
lehmälle ruuaksi.

Kanoillakin oma roolinsa
Myös meidän perheessämme pidettiin 

joitakin vuosia kotieläimiä, ei tosin sen-
tään lehmää. Meille hankittiin 4 kanaa, 
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jotka talvella olivat kellarissa omassa hä-
kissään ja kesäisin takapihan seinustalle 
kyhätyssä kanatarhassa. Näin saatiin ruu-
an jatkoksi ravitsevia kananmunia sekä 
ruokapöytään että leivontaan.

Ollessamme noihin aikoihin veljeni 
kanssa parisen kuukautta   Puumalan Ro-
kansaaressa tätimme täysihoitolassa ke-
sänvietossa, tuli isämme meitä hakemaan 
ja vietti samalla ehkä viikon verran kans-
samme omaa lomaansa. Tuolloin isä, minä 
ja veljeni ongimme urakalla kaloja Sau-
nalammesta, Enolammesta ja Saimaas-
ta. Saadut kalat suolistettiin ja kuivattiin 
auringossa ja melkoinen määrä kuivaa 
aikamoisen ’tuoksuvaa’ kananruokaa oli 
sitten matkatavaroissamme palatessamme 
laivalla ja junalla Kuopioon.

Kun kanat sitten ikääntyivät, eivätkä 
enää munineet riittävästi, oli edessä kanan 
lopettaminen. Isämme, valkokaulustyöläi-
nen sai tehtäväkseen hoitaa asian. En tiedä 
yrittikö hän ehkä pyytää hommaan apua 
ulkopuolisilta, mutta itse hän lopulta tehtä-
vän hoiti. Olin paikalla kellarissa, kun hän 
otti kanan otteeseensa, painoi kanan pään 
hakkuupölkkyä vasten ja kirveellä löi ka-
nan pään irti. Heti lyönnin jälkeen  hän ir-
roitti kanan kädestään ja muistan elävästi, 
kun kana lenteli ilman päätä hetken aikaa 
katossa saakka ja vasta sen jälkeen putosi 
hengettömänä lattialle.

Leikkeja pihalla ja kadulla
Meidän lasten ulkoilmaelämä tapahtui 

pieninä ollessamme omakotitalojen ava-
rissa pihoissa, vuoroin omassa ja vuoroin 
naapureiden pihoissa. - Talvella tehtiin 
paitsi lumiukkoja, myös komeita lumilin-
noja, jopa kaksikerroksisia. Tärkeää oli 
saada  niihin umpinainen katto ja kun tar-
vittavavia tukilautoja oli vain vähän saa-
tavissa, otettiin apuun joskus tilapäisesti 
myös sukset. 

Kun linna oli valmis kokoonnuttiin sin-
ne iltaisin joukolla. Silloin tarvittiin valoa 
ja sitähän saatiin kynttilänpätkistä, joita 

aina jonkun kotoa saatiin. Oli kyllä tun-
nelmallista istua lumipenkeillä katetussa 
lumilinnassa, joskus isommallakin sakilla 
mukavia juttelemassa. Suosittuja aiheita 
olivat erityisesti kummitusjutut. 

Tässä paratiisissa oli myös käärmeitä. 
Ei jäänyt yhteen kertaa se, kun iltapime-
ässä kuultiin pihalta epämääräistä ääntä ja 
kun ulos mentiin, oli hienon linnan seinät 
ja katto potkittu kasaan. Jos enää ei ollut 
nuoskaa lunta, kesti seuraavaan suojasää-
hän saakka ennenkuin linna saatiin korja-
tuksi tai kokonaan uusi tehdyksi.

Kesällä isomman joukon yhteisleikkejä 
olivat aina suosittu piilosilla olo ja hieman 
pesäpalloa muistuttava nelimaali. Siinä 
lyötiin pesäpallon kokoista palloa mailalla 
ja kierrettiin juoksuja neljän pesän kautta. 
Pelipaikaksi kelpasi mainiosti hiekkainen 
Ruotsinkatu. Liikenne 40-luvun aikana, 
siis yli 70 vuotta sitten oli niin  hiljaista, 
ettei suurtakaan vaaraa ollut jäädä autojen 
alle. Kun auto tai hevonen lähestyi,sen 
näki jo kaukaa ja peli pysäytettiin hetkek-
si.  

Todettakoon tässä vielä hauska katujen 
liikennettä koskeva  yksityiskohta koskien 
liikennevälineitä. Neljäkymmentäluvul-
la, heti sodan jälkeen autoja oli vähän ja 
niistäkin suurin osa vielä heikkotehoisia 
’häkäpönttöautoja’. Tämä tarkoitti sitä, 
että autot eivät kulkeneet bensiinillä, vaan 
puuklapeista saatavalla häkäkaasulla. 
Tuon kaasun tekemistä varten auton ta-
kaosassa oli miehen korkuinen yli puoli 
metriä halkaisijaltaan oleva pönttö, jossa 
häkää kehittävä laitteisto oli ja josta se 
johdettiin auton moottoriin, joka aikai-
semmin oli käynyt bensiinillä. Kun hä-
käauto oli ollut yön  seisomassa, kesti aa-
mulla sen liikkeelle saaminen häkäpöntön 
puupilkkeiden sytyttämisineen vähintään 
puoli tuntia. 

Lähes naapurinamme, pari taloa katua 
alamäkeen asui  perhe, jonka isä toimi 
taksinkuljettajana ja hänen autonsa oli 
juuri tuollainen häkäpönttöauto. Kävin 

useamman kerran katsomassa, kun autoa 
käynnistettin. Pilkkeet olivat isossa pa-
perisäkissä, josta ne kopisteltiin pöntön 
yläaukosta sisään. Tuli sytytettiin alaluu-
kusta samaan tapaan kuin saunan kiuas. 
Pilkkeet eivät saaneet palaa liekillä, vaan 
ainoastaan kytemällä puiden näin vain 
hiiltyessä, jolloin käyttövoimaksi sopivaa 
häkäkaasua syntyi. 

Jos oli talvi tarvittiin tulta vielä toi-
seenkin paikkaan autossa. Vaihteiston öljy 
oli pakkasella jäykkää ja vaikeutti käyn-
nistystä samaan tapaan kuin nykyisinkin. 
Nythän öljy lämmitetään sähkövastuksil-
la, mutta tuolloin rautalapion päälle pan-
tiin pieniksi pilkottuja hellapuita ja kun ne 
paloivat, työnnettiin lapio öljypohjan alle. 
- Nykyaikana se olisi varmuudella kielle-
tytyä ilmeisen tulipalovaaran vuoksi.

Tuohon aikaan taksien lisäksi saman-
laista palvelua tarjosivat Kuopiossa hevos-
taksit eli vossikat. Niitä oli keskikaupun-
gilla kauppahallin ja lyseon välissä pitkä 
jono, välillä varmaankin toistakymmentä, 
odottamassa kyytejä. Kyllä meillekin jos-
kus tultiin torilta vossikalla, kun ostettuja 
tavaroita oli kertynyt liikaa kannettavaksi. 

Myös tavaraliikennettä hoidettiin ylei-
sesti hevosilla. Meillekin talven puut 
tuotiin usein hevoskyydillä. Kun Ruot-
sikatuakin pitkin ajeli päivittäin hevos-
miehiä kärryineen, ei ollut harvinaista se, 
että hevonen kulkiessaan purki isomman 
tarpeensa kadulle. Sinne se ei kuitenkaan 
joutanut jäämään pitkäksi aikaa, sillä he-
vosen lanta oli tuolloin haluttua tavaraa, 
etenkin kukille. Minäkin muistan hyvin, 
kun hevosen mentyä ja kikkareiden il-
mestyttyä kadulle, tuli pian jonkun talon 
pihasta naisihminen rikkalapio kädessään 
ja otti arvokkaan ekologisen lannoitteen 
talteen.

Niiralassa paljo lapsiperheitä
Ruotsinkadulla asui paljon lapsiper-

heitä aivan meidän naapurissakin. Lasten 
syntymäpäiviä juhlittiiin kuten nykyään-

kin. Kun meillä vietettiin syntymäpäiviä, 
oli äiti aina järjestänyt sinne monipuolista 
ohjelmaa. Siihen kuului kakku- , pulla- ja 
mehutarjoilun lisäksi monenlaisia ohjel-
manumeroita. Odotettu oli aina onginta. 
Äiti oli piilossa huoneen kulmaukseen vi-
ritetyn lakanan takana ja kukin vieras sai 
vuorollaan nostaa pienen, ongen siimassa 
olevan korin lakanan reunan yli ja siihen 
oli ilmestynyt noston jälkeen jokaiselle 
joku pikku lahja kotiin vietäväksi taikka 
heti syötäväksi jos korista löytyi vaikkapa 
piparkakku. 

Sokkosilla olo kuului myös aina kaikki-
en juhlien ohjelmaan. Muusta ohjelmasta 
muistan vuoropuhelun, jossa keskusteli-
joilla oli päässään äidin tekemät Kieku ja 
Kaiku päähineet komeine punaisine helt-
toineen ja jutut olivat Mika Waltarin sar-
jakuvista, joita oli ainakin Kotiliesi-leh-
dessä. Myös runoja lausuttiin ja laulettiin. 
Musiikkiesityksistä muistan hyvin vel-
jeni Tapion viulusoolon. Hän oli aloitta-
nut viulunsoiton opiskelun hienon nimen 
omaavassa musiikkiopistossa eli Kuopion 
orkesterikoulussa. Tapio soitti meille kai-
kille virren ’Herraa hyvää kiittäkää’. 

Juhlisa oli esillä myös vieraskirja, jo-
hon halukkaat saattoivat nimiensä lisäksi 
myös kirjoittaa jotakin isäntäväelle. Yksi 
minua kaksi vuotta vanhemman naapurin 
pojan kirjoitus on painunut mieleeni. Se 
kuului: ’Ilta kului rattoisasti leikkien, pal-
jon kiitoksia’.

Ruotsinkadulta Jämsään
Ruotsinkatu ja siihen pohjoispäässä 

yhyvä Tupatie olivat ja ovat edelleen ra-
kennuksiltaan yhtenäinen alue. Tupatien 
varrella oli isompia ruotsalaistaloja, joissa 
oli pari huonetta myös yläkerrassa. Lapsia 
oli lähes jokaisessa talossa ja pienempiä 
lapsia varten löytyi myös pieni leikkipuis-
tikko Ruotsinkadun ja Tupatien yhtymä-
kohdasta. 

Asuimme Routsikadulla vuoden 1951 
loppuun saakka, jolloin perheemme muut-
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ti isän uudelle työpaikkakunnalle Jämsään, 
joka luokiteltiin tuolloin taajaväkiseksi 
yhdyskunnaksi. - Ruotsinkatu ympäristöi-
neen, Valkeisen koulu ja Kuopion lyseo, 
jonka suojissa klassillinen lyseo aloitti (Töllötin 24.7.2013 ja Aakusti 2/13)

Virikkeen tähän juttuun sain siitä, kun 
löysin kirjahyllystäni lukemattomien 

”lukemattomien” kirjojen joukosta Eino 
Kinnusen teoksen Lapsuuden muisto 
(Kirjayhtymä Joensuu 1974). Kinahmin 
rinteiden tuntumassa elänyt nilsiäläinen 
kirjailija - nyt jo edesmennyt ystäväni - oli 
eläytynyt syvällisesti Juho Rissasen elä-
mänvaiheisiin. 

Suomen taiteen ensimmäiset kansan 
riveistä taiteen tielle lähteneet savolaiset 
olivat Pekka ja Eemil Halonen sekä Juho 
Rissanen – Suomen taiteen kultakauden 
mestareita kaikki. He toivat kansankuva-
ukseen rahvaan näkökulman. Kinnunen 
kertoo, kuinka savoa vääntävää Juho Ris-
sasta ei haluttu taidekouluihin. Taide oli 
”pyhitetty” vain säätyläisille. Niinpä Ris-
sanen erotettiinkin Ateneumin kurssilta.

Juho Rissanen (1873 – 1950), syntyi 
Kuopion laitakaupungilla, pappilan tor-
passa, Kemilänmäellä – isä oli kiertelevä 
työmies ja äiti tilapäistöitä tekevä piika. 
Irtolaisperhe asui loisina eri taloissa. Isän 
suku oli Leppävirralta, äidin (o. s. Kärk-
käinen) Kiuruveden Kalliokylältä. 

Isän kuoltua 10-vuotiaasta Juhosta tuli 
perheen elättäjä: hän teki sekalaisia töitä 
juoksupoikana, suutarina, muurarina, eli 
osaksi kerjuulla ja kaupustelulla. Elämä 
oli ankaraa. Viisitoistavuotiaana Rissanen 
pääsi koristemaalarin oppiin, kunnes pa-
rikymppisenä läksi maailmalle ja päätyi 
Helsinkiin ja Turkuun. Tällaista köyhälis-
töä kuvasi Minna Canth näytelmissään. 

Juhon pääseminen taiteilijan ammat-
tiin on kuin sadun tuhkimotarina. Ennen 
Rissasta kansaa kuvattiin kuin ”Saarijär-
ven Paavoa”. Rissanen toi mukaan aitoa 
huumoria, ilakointia, hän eläytyi herkästi 
ihmisten tunnelmiin. Kuvattavat olivat sa-

- Savon Mona-Lisan tekijä

volaisen yhteiskunnan alinta kastia, köy-
hälistöä. Vesivärimaalauksessa Povarissa 
(1899) kuvattiin ensimmäistä kertaa rah-
vaan naurua ja ilonpitoa. Siinä heijastuvat 
povarin puheille kerääntyneiden naisten 
mielialat. Samana vuonna Rissanen maa-
lasi Siilinjärvellä vesiväreillä Sokea-teok-
sen. Trakooman aiheuttama silmäsairaus 
oli tuolloin Savossa tavallinen sokeuteen 
johtava silmäsairaus – mikä johtui savu-
pirteissä elämisestä.

Kansainvälinen läpimurto tapahtui Pa-
riisin maailmannäyttelyssä 1900, ja Ris-
sanen sai pronssimitalin. Isän kuolema 
(1902) -maalauksessa isä - markkinoil-
ta palatessaan - on viinapullo kädessään 
sammunut Kuopion vankilan eteen, Lin-
nanlahden jäälle. Kuva on osa triptyykiksi 
aiottua Lapsuuden muisto -teosta. Hän sai 
maalata Koivusaaressa Savon kylässä.

Nilsiässä syntyivät työnkuvauksen 
keskeisimmät teokset: Ruumiinpesijäs-
sä (1908) mallina oli Nilsiään asettunut 
venäläinen Anton Ikanov. Lattianpesijät, 
Taikinan alustajat ja Kehrääjä on myös 

Ee sitä usko ennen ku näkköö,
miten paljo suap immeene oottoo,
ku lastakii perree lisäks miel tekköö,
nii oota vua, se tulloo niin ku ite tahtoo.

Ku ongella istut ja etkä kaloja sua,
on turhaa sun ootokses männy,
ja eukkokii kotona, voep kimpaatua,
leppymistä auap oottoo - oot sen nähny.

Ja ku kaapunti reessua aehaelet,
suat oottoo tuaes linja-aatoo,
kyitiin ku piäset – siinä horjahtelet,
ku ootat itelles istumapaekkoo.

Sittä saekuuro kun sinut yllättää,
sen taakoomista – kuusejuurella ootat,
monemonituiset aatokset myllertää,
tuaes ootat – tulispa ne  heenä poovat.

Syyskesällä ruistähkee koprassa rusennat,
ootat, milloenkaha tuon leekkuu alakaa,
ja kevät kylyvöen kansa ku aherrat,
ootat – millonka potut nostettaes. 

Erämiehet aena syksyn sualista oottaa,
sorsan mehtuullahan se alakaa,
ja ku ajokoerat jäniksiä ajjaavat,
suap passissa oottoo ,joskus iha turhaa.

Niin se elämän kuviot oovoks vettää,
tuo oottamine – oel sittä pyhä tae arki,
eekä meejän matkanteosta tulis mittää,
jos ee ootosta oes tae ee sitä itellee hanki.

toimintansa, ovat saaneet minut lähes joka 
vuosi vierailemaan kotikapungissani, mo-
nien muistojen Kuopiossa.

Ilmari Kopponen

 Oottaminen
Yks Lyytinen

Juho Rissanen (1873-1950) 

Juho Rissanen: Hauta-Heikin Mummo.

Salolla oli mökki pieni,
ei kuitenkaan mikään kärpässieni.
Mökissä asui mies Mukka,
ei mikään harmaa tukka.

Varrelta kovin sorea 
liikkeissänsä nopea.
Hän ketterästi metsiä samoili 
ja eläinten kanssa kujeili.

Järvestä kaloja pyyteli 
niistä ruokaa laitteli.
Ei tiennyt maailman menosta,
pahan koronan pelosta.

Hyvin metsässä pärjäili 
ja onnellisna eleli.
Ken yksinäisyydessä elää näin,
kaikki kääntyy parhain päin.

Niin aina luulla voi,
kun hiljaa ajatuksessa soi,
Ihmisten luokse täytyy päästä, 
elää yhdessä, nauttia kauniista säästä.

Ei enää virusta, tautia liene,
toivottavasti, kuka sen tiene.

Pirjo K. Kesonen

Salomökki ja  
covid-19
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maalattu Nilsiässä. Hykerryttävän haus-
ka maalaus on niin ikään Nilsiässä (1902) 
tehty Kekriviinojen juontia palvelijoiden 
vapaa- eli riiviikoilla. Nilsiän Josef Sten-
bäckin suunnitteleman kirkon alttaritaulu 
Ristin tie (1907) on Rissasen tekemä. 

Vaikka Rissanen oli savolaisista savo-
laisin taiteilija, hän haaveili leveämmäs-
tä leivästä Atlantin takana. Hänestä tuli 
kosmopoliitti ja pasifisti, joka ei vuoden 
1918 sisällissodan jälkeen enää asunut 
pysyvästi Suomessa. Sota ja tappaminen 
olivat hänelle kauhistus. Pettymys ihmis-
kuntaan paistoi Rissasen Floridasta lähet-
tämistä kirjeistä. Hän vietti kiertolaisen 
elämää milloin Italiassa, milloin Tanskas-
sa ja 1930-luvulla Ranskassa. Mutta kesät 
hän halusi viettää Suomessa. Hän muutti 
sodan aattona 1939 Floridaan, missä hän 
vietti elämänsä viimeisen vuosikymme-
nen vuoteen 1950. 

 Taiteilijan elämäkerran kirjoittaja Onni 
Okkosen mukaan Rissasella oli ”kullan-
arvoinen, sydämellinen nauru, tarttuva 
elämänriemu, joka tulvi pienistä kiiltävis-
tä silmistä ja koko olennosta, varsinkin hä-
nen laulaessaan leijonanäänellään tukki-
poikien viisuja – lauluja, joita ei ole ennen 
kuultu eikä laulettu myöhemmin.” Joel 
Lehtosen kirjallinen hahmo kirjakauppias 
Aapeli Muttinen muistuttaa Rissasta, mut-
ta myös Juhani Ahoa. 

Niin Suomessa kuin ulkomaillakin Ris-
sanen puhui aina ”selevee savvoo”. On-
neksi maalarinsälli Juho sai 23-vuotiaana 
tukijoikseen Suomen taiteen kärkinimiä: 
Hannes Gerhard, Helene Schjerfbeck ja 
Albert Edelfelt. Todellinen lahjakkuus 
ymmärtää toisen arvon. Juho Rissanen 
istui mallina, kun Edelfelt maalasi Sven 
Tuuvan. Myös kuopiolaiset Birger Hall-
man, kuvernööri Aminoff ja Ferdinad von 
Wright olivat tukeneet Juhoa niin, että 
Juho oli päässyt opiskelemaan Pietariin 
Ilja Repinin johdolla. Mutta Pietari tuntui 
savolaispojasta kovin vieraalta: Repinin 
opeista suurin taisi olla tolstoilaisuus, län-

simaisen taiteen hienostelun kammoksu-
minen. 

Kuopion kaupunki tilasi Rissaselta vas-
tavalmistuneen museon portaikkoon Ra-
kentajat-freskon. Avioliitto kuvanveistäjä 
Hilda Flodinin kanssa kesti puolenkym-
mentä vuotta.

Mielestäni Rissasen paras teos on 
24-vuotiaan taiteilijan Puumalassa 1897 
vesivärein maalaama Hauta-Heikin mum-
mo. Maalausta on sanottu savolaiseksi 
madonnaksi tai Savolaisten Mona-Lisaksi. 
Taiteilija on sijoittanut salaperäisesti hy-
myilevän 1500-luvun ylhäisönaisen tilalle 
hiilenpolttaja-akan päivettyneine, ryppyi-
sine kasvoineen, kasvoilla savolaisen sa-
laviisas, ystävällinen ilme. Näin Rissanen 
kääntää taidemaailman arvohierarkian 
ylösalaisin ja saa katsojan hymyilemään. 

Rissasen tuhkauurna on haudattu Kuo-
pion isolle hautausmaalle. Kuopion taide-
museo on järjestänyt Rissasen syntymän 
140-vuotisjuhlan kunniaksi näyttelyn 
”Karua kauneutta Juho Rissasen seuras-
sa”.

Leo Puurunen

Suonenjoen Mustolanmäellä oli 
1800-luvulla talo, jossa 27.9.1891 syn-

tyi Hanna Laitinen. Hänen vanhempansa 
olivat  1868 syntynyt Aukusti (Ollin poi-
ka) Laitinen ja 1869 syntynyt Maria Lo-
viisa, o.s. Konttinen. Oli talossa muitakin. 
Sille talolle ja tilalle oli nimittäin muutta-
nut kolme vuotta ennen Hannan syntymää 
Hannan isoisän, herastuomari Olli (Pette-
rin poika) Laitisen suurperhe, johon sit-
temmin kuului itse herastuomari ja hänen 
puolisonsa Eeva Stiina, o.s. Rossi, pojat 
Juho, Elias, Pekka perheineen, Taavetti, 
Aukusti perheineen, Paavo, Lauri Ville ja 
tytär Maria. Pekalla ja hänen vaimollaan 
oli kolme lasta; Aukustilla ja Marialla viisi 
lasta, joista kaksi kuoli jo pieninä.

Hannan isä kuoli keuhkotautiin jo 1898, 
mikä merkitsi leski Marialle ja tyttärille 
Hannalle, Edlalle ja isän kuolinvuonna 
syntyneelle Martalle vaikeita aikoja. Ma-
ria-täti oli avioiduttuaan muuttanut pois 
1901, ja mummo Eeva Stiina kuoli 1909. 
Taloon oli tullut miniöitä ja sitä tehden uu-
sia lapsia. Suhteet yhteisössä muuttuivat; 
leski Maria lienee joutunut palkollisen 
asemaan. Maria luopui lapsistaan. Lapsis-
ta nuorin eli Martta annettiin kasvattilap-
seksi äidin sisaren Eevan ja hänen puoli-
sonsa kauppias Kalle Halosen perheeseen 
Lapinlahdelle. Sinne äitikin muutti. Ha-
losten hoivaamana Martasta kouluttautui 
lääkäri. Hannan ja sittemmin myös Edlan 
otti holhokeikseen setä Taavetti Laitinen, 
josta oli tullut lääkäri, professori ja lääkin-
töhalltuksen pääjohtaja. Edlasta tuli mu-
siikinopettaja ja eduskunnan notaarin Aku 
Kostian vaimo. Hannasta tuli aikalaisten 
yllätykseksi ja vastoin Taavetti Laitisen 
tahtoa runoilija Eino Leinon kolmas vai-
mo.

Kahdeksantoistavuotias Hanna muutti 
setänsä luo Helsinkiin 28.1.1910. Koulun-

käynti oli sitä ennen keskeytynyt ilmei-
sesti perheen taloudellisen tilanteen takia 
vuonna 1905, jolloin Hanna erosi Kuo-
pion suomalaisen yhteiskoulun III lk:lta. 
Taavetti Laitinen ja Martta-sisar varmaan  
kannustivat Hannaa opiskelemaan. Han-
nan tiedetäänkin opiskelleen Ateneumissa 
maalausta, Laitisilla hänellä oli mahdol-
lisuus oppia soittamaan pianoa. Hannan 
ammatiksi on mainittu pankkivirkailija, 
olihan hänellä jonkin aikaa setänsä hank-
kima työpaikka Kansallis-Osake-Pankis-
sa. 

Professori oli ”elävän leski” Hannan 
tullessa taloon, mutta sittemmin siellä 
emännöi eronneen Edith-rouvan paikal-
la taiteilija Hilda Flodin, joka puolestaan 
oli eronnut Juho Rissasesta.  Professori 
otti kaksi uutta kasvattilasta Maria-sisaren 
kuoltua synnytykseen. Talo oli vieraanva-
rainen, taiteilijoita kävi usein kyläilemäs-
sä, jotkut myös vaivojaan hoidattamassa. 
Eino Leino kiitti Taavetti Laitista ”Tuu-
likanteleella”, jonka nimilehdelle kirjoitti 
seuraavan omistuskirjoituksen:

Hanna-rukka ja runoilija

Hanna Laitinen

Rissanen: Lattianpesijät sytyi Nilsiässä.



18  AAKUSTI 2/2020 AAKUSTI 2/2020  19

Prof. Taavi Laitiselle vanhalla ystävyy-
dellä ja syvästi tunnetulla kiitollisuudella 
kaikesta siitä hyvyydestä jota hän on mi-
nua ja rakasta velivainajaani Kasimiria 
kohtaan tämän lyhyen ja tuskallisen, tur-
han ja murheellisen mutta sentään ihanan 
ja joskus iloisenkin elämän poluilla osoit-
tanut. Tämän kirjan tekijä Eino Leino H:ki 
6.3.20.  

Näihin aikoihin Eino Leino oli ”kirja-
ton, karjaton mies”, jonka juomakierre oli 
taas alkanut, eikä hänellä ollut omaa kotia 
vaan hän asui pensionaateissa tai ystävi-
en luona. Luomisvoima oli jo alkanut hii-
pua. Hanna puolestaan oli hiljainen, omat 
ajatuksensa salaava ja mieleltään häilyvä. 
Nämä kaksi ihmistä solmivat epäparisen 
avioliiton — ehkä erehdyksen seuraukse-
na. 

Leino oli usein nähty vieras Laitisil-
la. Hän viihtyi Laitis-neitojen seurassa ja 
oli ilmeisesti ihastunut erityisesti Hannan 
serkkuun Esteriin (Pekan tytär), laulajatta-
reen, joka myös asui jonkin aikaa profes-
sorisedän kotona. Esterille Leino omisti 
muutaman runonkin. Sitten kerran, kun 
Taavetti Laitinen oli pienten kasvattilas-
ten kanssa käymässä Suonenjoella takai-
sin ostamassaan vanhassa Laitilassa, Eino 
Leino tuli juovuspäissään kylään ja kosi 
ensin Edlaa ja sitten Hannaa, jota luuli 
Esteriksi. Tultuaan Suonenjoelta setä Lai-
tinen sai kuulla kihlauksesta ja yritti saada 
sen purkautumaan. Hanna ei varmaan-
kaan saanut kovin lempeää puhuttelua ja 
Leinolle professori lähetti kirjeen. Hanna 
ei kuitenkaan muuttanut mieltään, ja niin 
ajauduttiin tilanteeseen, jolloin Leino 
kertoi tulevista häistä. Se tapahtui Juhani 
Ahon hautajaisissa. Monet olivat tyrmis-
tyneitä.

Hanna Laitinen ja Eino Leino vihittiin 
28.8.1921 ja häät vietettiin Munkkinie-
men pensionaatissa. Jo muutaman päivän 
kuluttua Leino muutti Suitsien luo ja aloit-
teli kirjoitustyötä. Sinne Hannakin sitten 
tuli,  vaikka Leino oli kieltänyt ilmoit-

tamasta olinpaikkaansa. Aino ja Gustav 
Suitsin huollettavina arkielämästä erkaan-
tunut pariskunta vietti häiden jälkeisen tal-
vikauden, mutta jo keväällä epäsuhtainen 
avioliitto muuttui asumuseroksi. Leino 
siirtyi Maukosen lepokotiin, ja saatuaan 
vihjeitä Hannan mielentilan huonontumi-
sesta professori Laitinen toimitti Hannan 
mielisairaalaan.

Sairauksien heikentämä Leino eli vii-
meiset vuotensa täysihoitolaisena Hyvin-
kään (nykyisin Tuusulan) Nuppulinnan 
Riitahuhdassa. Eino Leino kuoli 47-vuo-
tiaana 10.1.1926. Hänet haudattiin valtion 
kustannuksella.

Hanna Leino, os. Laitinen, kuoli 
38-vuotiaana 21.12.1929. Professori Taa-
vetti Laitinen kustansi hänen hautamuisto-
merkkinsä. 

Lassi Koponen

Pääasialliset lähteet:
Eeva Liponkoski-Laitisen tutkielma
Eino Leino, toim. Maria-Liisa Nevala. 
Weilin+Göös, Espoo 1986.
Helsingin Sanomat 31.1.1959.

Pöydälläni on kolme tokumenttija: Sep-
po Kononen: Se on sujs! Ee ku susj! 

(Savon Sanomat 3.6. 2004, s.18 /S2); Erk-
ki Lyytikäinen: Sehän on MURRETTA! 
Gaudeamus Oy, 2020, ISBN 978-952-
345-060-8248 sivua, s148-153;  Seppo 
Kononen: J on katoava kirjain savolaisten 
puheessa (AAKUSTI 1/20, s.26). Kai-
kissa käsitellään samaa asiaa, j-kirjaimen 
merkitystä ja paikkaa sanassa, kun sillä 
halutaan ilmaista liudennus eli muljaus.

Kyseessähän on savoa muista suomen 
murteista näkyvimmin  leimaava lausumi-
sen ominaisuus. Sen ilmaisu puheessa ei 
onnistu luontevasti kuin syntysavolaisel-
ta ja niiltä harvoilta toisheimoisilta, jotka 
ovat sen ehdoin tahdoin tahtoneet sisäis-
tää. Yksi näistä oli äskettäin edesmennyt 
Lasse Pöysti (Sortavalan lyseon poikia 
muuten...).

Aakusti 4/19:n sivulla 17 seuramme 
hallituksen jäsen Anneli Lujanen ihasteli 
savolaista puhetta urheilulähetyksissä ja 
nosti esiin haastateltuja, joilta murrepuhe 
tuntui onnistuvan luontaisesti. Osa  – omi-
en kuulemusteni mukaan – puhui selevee 
savvoo, osa puhekieltä, jota sävytti savon-
omainen ääntämys, paljastaen pitkäaikai-
sen oleskelun tai syntyseudun.

Täällä pääkaupunkiseudun uumenissa 
on tainnut käydä kuten Ruotsin suomalais-
metsissä: murre on muljauksineen pysy-
nyt tallessa jouduttuaan eristetyksi varsi-
naisesta puhumisympäristöstään Savosta. 
Kun pihalla osuu satunnaisesti juttukump-
paniksi joku, jonka puheen alku paljastaa 
savolaisuuden, keskustelu ryöpsähtää hä-
peilemättömästi ja estoitta täyssavolaisek-
si kaikkine hienouksineen.

Olen omissa jutuissani palannut useam-
man kerran muljauksen kirjalliseen ilmai-

semiseen. Koko juttu alkoi tuskitella mie-
lessä, kun kysyin Uapiseni luonnoksen 
tarkastajalta, FK Jaakko Yli-Paavolalta, 
voisiko j-kirjaimen oikeaa muljauttamista 
selventää lisäämällä sanaan ennen muljau-
tettavaa konsonanttia kirjaimen i ( esim. 
tuilj). Jaakko vastasi, että helpompi keino 
on siirtää j konsonantin eteen (tujl). Näin 
tein ja sitten löytyikin esimerkkejä, joissa 
tunnetummat tekijät, kuten Erkki Tanttu  
(Sata sananpartta, sata kuvaa) ja Lauri 
Kettunen (Mäjn kum Mähösen viinat) 
käyttivät tällaista kirjaintamista muljau-
tellessaan. – Oikean kirjaintamisen olivat 
siis aikaisemmin huomanneet minua vii-
saammat tekijät, vaikka Erkki Lyytikäi-
nen ja varhemmin Aila Mielikäinen asian 
yhtävällisesti tyyräsivätkin kontolleni.

Nyt itse seuran puheenjohtaja ennustaa 
jiin ja sen seurauksena koko muljauksen 
katoavan savolaisten puheesta. Aakusti 
1/20:n viimeisen sivun jutussaan Seppo 
Kononen tuo esiin oman käsityksensä jiin 
olemuksesta, merkityksestä ja paikasta 
erityisesti Lyytikäisen kirjan Muljaus-lu-
vun  tulkinnoin. Niiden sanoma jää vali-
tettavasti epävarmaksi tekstiesimerkkien 
virheiden vuoksi.

Omissa mietteissä Lyytikäisen tulkin-
noista on jäänyt päällimmäiseksi arvio, 
että”liudennus on ehkä vähän liian vä-
kevä, liian leimaava murreilmiö” ja siksi 
”nuoret ovat hylkäämässä sen”. Omien 
kokemusteni perusteella olen saanut sa-
man käsityksen ja väitän, että päin vastoin 
kuin pohjalaiset , karjalaiset ja lappilaiset 
– jotka ovat ylpeitä omien murrepiirteiden-
sä esiin tuomisesta esiin toisheimois-
ten seurassa – savolaisnuoret häpeilevät 
murrettaan ja nimenomaan muljaamista. 
Todisteena on vaikkapa Kuopion iänj pai-

Periikö hukka  
savon murteen?

Hanna Leino

Esko  
Nieminen
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kallisradion kesätoimittajat, jotka eivät 
opinnoista irrottuaan enää osanneet ääntää 
oman asemansa nimeä oikein. Kun sa-
volaiset armottivat minut juhlapuhujaksi 
Vehmersalmi-päivillä (pääaiheena Akseli 
Gallen-Kallelan Sammon taonta -taulun 
maalaaminen kirkonkylällä), otin asian 
esiin sivuhuomautuksena, sanoen, että 
radioaseman nimihän pitäisi lausua Kuo-
pio’ iäjn. (Huom! ”hyppy” heittomerkin 
kohdalla.) Silloin katsomosta kohottaau-
tui rehevä  savolaisemäntä ja julisti isoon 
ääneen: No niij justiisa! – Oli kuunneltu 
ratijoo.

Kirjoitin Aakustiin 1/14 (s.23-25) jutun 
Kuuntele, mitä kirjoitat. Siinä selvittelin 

melko perusteellisesti, miksi omia murre-
tekstejä  kirjoittaessa tai muiden kirjoitta-
jien murreteksteja lukiessa pitäisi höpöt-
tää ääneen.

Äänenkannattajamme seuranta kertoo, 
että kehotukselle ei ole korvaa lotkautettu. 
Sama on kai ollut murrejutun Jiim merki-
tys ja paekka (Aakusti 2/13) kohtalo.

J-kirjaimen yleiselle arvottamiselle 
näyttää käyneen, kuten Pitkäjärveläiset 
näytelmän Läpikäytävän Henna tote-
si naapuripitäjän naisten synnytyksistä, 
kun eivät älynneet kutsua Hennaa apuun: 
”Semmosta se on sitte ollukki!”

Koronakevättä

Sen piti olla aivan tavallinen maalis-
kuinen viikko. Takana oli mukava 

viikonloppu lastenlasten kanssa maalla 
ja alkamassa kamarikuoron loppurutistus 
Johannes-passion esityskuntoon saatta-
miseksi.  Ilmassa oli ollut kyllä huhuja 
Kiinasta levinneen virustaudin muuttumi-
sesta pandemiaksi, mutta ei siihen haluttu 
uskoa.  Toukokuuksi ystävättären kanssa 
suunniteltu Pohjois-Italian matka tosin 
päätettiin suosiolla siirtää tuonnemmaksi, 
katsotaan ja kuulostellaan ajatuksella, oli-
han juuri Milanon seudulla saatu tuta en-
simmäinen raju tautiaalto.  Gardajärvi sai 
siksi luvan odottaa.

Sitten jysähti.  Uutiset kertoivat, että 
tauti on nyt täällä ja tiukat rajoitukset as-
tuvat voimaan heti.  Mm 70+-kansalaisia 
kehotetaan pysymään neljän seinän sisällä 
ja vain pakottavissa asiointitarpeissa voi 
ulos poistua.

P..kele.  Mielessä risteili yhtä sun toista 
eikä kuitenkaan oikein mitään järkevää. 
Matto oli kerralla viety jalkojen alta ja jo-
kapäiväinen elämä muuttunut tylsistyttä-
väksi uutisten kuunteluksi.  Silmissä vilisi 

vain punaisilla väkäsillä koristettuja pallo-
ja, joita joka ikinen tv-ohjelma oli täynnä.  
Niin rakkaat uimahallireissut oli loppu ja 
passion lauluharjoitukset saattoi unohtaa 
ikuisiksi ajoiksi.  Kun lukeminen on näkö-
vammasta johtuen rajoitettua, ainoiksi va-
lonpilkahduksiksi jäivät äänikirjat.  Kaup-
paan ja apteekkiin menin kaiken uhallakin 
- syyllisyyttä tuntien. Pähkähullua.

Kun pari viikkoa oli kulunut, alkoi tun-
tua siltä, että näin ei voi jatkua.  Siis vael-
luskengät jalkaan ja menoksi.  Aivan rau-
hassa saattoikin kiertää Väinölänniemeä ja 
Valkeisenlampea, kiivetä Puijolle tai kier-
tää koko Puijonlaakson.  Yhtään koronaa 
ei tullut vastaan ja lopulta olo alkoi tuntua 
turvallisemmalta ja normaalilta. Videopu-
helut lasten ja lastenlasten kanssa olivat 
mukavia, mutta ikäväähän ne vain lisäsi-
vät.  Tyttärenlasten whatsup-konsertit sai-
vat kyyneleet kihoamaan ja rintaa purista-
maan niin hyvää kuin ne tarkoittivatkin. 
Päivittäiset digiloikat tulivat arkipäiväksi, 
mutta yhtä kaikki jotain puuttui.

Sitten kaikki muuttui.  Vuoden vaihtees-
sa leskeksi jäänyt käly muutti aivan naapu-

riin kulman taakse.  Ei tarvinnut epäröidä 
lainkaan menemistä muuttoavuksi.  Mitäs 
me karanteenimummot.  Kai me toisiam-
me voimme tavata.  Päätimme ottaa ohjat 
omiin käsiin tapahtui mitä tapahtui. Al-
koivat lähes päivittäiset yhteiset kahvi- ja 
lounashetket.  Käytiin yhdessä kaupassa ja 
lenkillä.  Toisen ihmisen face to face- kon-
takti sai täyttymyksensä ja tuli hyvä mieli, 
kun saattoi auttaa läheistään. Jotkut ehkä 
kauhistelivat, mutta meillä elämänlaatu 
koheni kertaheitolla. 

Kevät oli kylmä ja kolea, mutta pikku 
hiljaa alkoi kuitenkin maa polttaa jalkojen 
alla, kun lumet sulivat ja kevään tuoksut 
täyttivät ilman.  Silloin tapahtui viimei-
nen irtiotto.  Tapahtuu mitä tapahtuu, tämä 
tyttö lähtee omaan Tikankoloonsa maalle.  
Seinän takana olivat lapsenlapset, mutta 
eivät kyllä hetkeäkään sen jälkeen, kun 
mummo ilmestyi maisemiin.  Pojantytär 
kipusi nukkumaan viereen saman peiton 
alle, vaikka omakin peitto olisi ollut.  Siinä 
oli kuitenkin hyvä ja sama pojilla omassa 

sängyssään alakerrassa.  “Mummo, sinä 
olet rakas” kuului iltarukous. Oli palattu 
ainakin melkein normaaliin.  Kaupassa 
muistettiin turvavälit ja käsien pesut, mut-
ta kotona elettiin normaalia elämää.

 Kaupungissa käydessä repäistiin kä-
lysten kesken oikein kunnolla.  Mentiin 
torille jäätelön syöntiin ja katselemaan 
varovasti koloissan nousseita kanssaihmi-
siä.  Tuli melkein nuoruus mieleen, kun 
istuttiin kaveriporukassa toripöydillä. Ilo 
se on pienikin ilo. Päätetty on jo, että kun 
ravintolat avautuvat, nämä mummot lähte-
vät terassilounaalle. Saattaa siihen kuulua 
huurteinenkin.

Nyt toukokuun viimeisellä viikolla ra-
joituksia ollaan purkamassa radikaalisti ja 
Suomi on astumassa pienin askelin nor-
maaliin arkeen.  Täysin normaali siitä tu-
lee vasta, kun rokote koronalle on saatu ai-
kaan. Mutta sitä odotellessa: ELÄMÄ ON 
TEHTY ELETTÄVÄKSI ja siihen liittyy 
hallittu riskinotto.

Tuula Ollila

Oe, sinä lehtokurppa, vanaha ystävä.
Joka kevät sinä palloot pesimään 
lähimehtään
kun uskollinen mökkiläenen tiluksilleen.
Hurmoot emäntäs lentokierroksillas,
tiksutat ja kurnutat ja yhä uuvvestaan 
sama kierros.
Ei sinun korreuttas 
tae laalun ihanuuttas ylistetä,
ei pitkee nokkoos,
ei notkeeta lentoos. 

Oot kömpelö ja ruskee ja 
lentokii tasasta jumputusta.
Mutta jonnii puskan juuressa 
kasvaa poekases ja lähtöö tuas 
aekanaan omalle lennolleen.
Siinä elämäs syvin tarkotus.
Ja sivutyönä ilona minulle, 
sinä ootettu kesävieras.

Raili Pursiainen

Lehtokurpan ylistys
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Maskipäinen alkaa kertoa sairauksis-
taan. Seniorista tuntuu, että edessä on elä-
vä lääkärikirjan kaikkien sairauksien ko-
koelma. Sitten maskipäinen saa kysyttyä: 

– Oletko uskaltanut käydä kaupassa?
Seniori on hieman ihmeissään kysy-

myksestä, hän nyökkää myöntävästi. 
– Kuule! Käytkö ostamassa minulle? 

En uskalla mennä itse. Tässä on lista os-
toksista ja pankkikortti. Tunnusluku on 
kauppalistan toisella puolen. Käytkö?

             
                   ۞۞۞
Seniori empii hetken. Häntä säälittää 

maskipäinen, kauppalista ja pankkikortti 
siirtyvät kädestä toiseen. Avunpyytäjä jää 
seisomaan turvaetäisyyden päähän kaupan 
ovesta.

Myymälässä seniori pohtii, että on se 
kumma, kun ihmiset ihan oma-aloitteisesti 
tarjoutuvat huijattaviksi. Antavat pankki-
kortin tunnuslukuineen kadulla tuntemat-
tomalle. Tähän ei tarvita valepoliiseja… 
Taitaa olla viisainta kun en kerro kotona. 
Tulee varma palaute, että mitä ihmettä 
menet sinne kauppaan hakemaan taudin, 
tartutat sen minuun.

No jospa katsoisin, että mitä tässä lis-
tassa lukeekaan: kaksi maitoa, mustaviini-
marjamehua, voita…

            Keijo Karhunen 25.4.2020

Karanteeniin tuo lohtua keväinen hel-
livä aurinko joka riisuu poissaolo-

naamarit ihmisten kasvoilta ja tuo hymyn 
mukanaan. Seniori, riskiryhmäläinen on 
normaalilla lenkillään. Nämä sivukujat 
ovat mukavia. Ei tarvitse väistellä koska 
ketään ei yleensä tule vastaan.

Seniori on saapunut rantatielle. Hän 
pysähtyy lepuuttamaan jalkojaan tyhjälle 
penkille. Taskusta löytyy juomapullo ja 
pari voileipää. Hän nauttii silminnähden 
olostaan. Vilkas keskustelu tulee esiin 
ensimmäisenä ja kohta vaappuu näkyviin 
pari naista. Ladyt tuntuvat keskustelevan 
vanhusten huijareista: 

– Kuvittele! Nämä valepoliisit soitte-
levat ja pyytävät kuvaamaan tunnusluku-
kortit.

– On niillä mielikuvitusta! Jatkuvasti 
joku lankeaa niiden ansaan…

 
                   ۞ ۞ ۞
Seniori pyörittelee päätään mutustelles-

saan voileipäänsä. Naiset katoavat isom-
man tien suuntaan. Kaipa sinne on men-
tävä väistelemään vastaantulijoita, pohtii 
mies suuremmin pelkäämättä näkymätön-
tä uhkaa ja laittaa reippaasti tossua toisen 
eteen. 

Naiset ovat lontineet kauppakeskuksen 
kohdalle. Seniori huomaa heidän keskuste-
levan maskipäisen miehen kanssa. Hänes-
tä näyttää aivan kuin naiset pyörittelivät 
päätään. Kohta ladyt jatkavat vaappuvaa 
matkaansa. Maskipäinen jää onnettomana 
seisomaan, hän luo katseensa lähestyvään 
senioriin ja tervehtii kysymällä: 

– Taidat olla hyväkuntoinen! 
– Joo! Aika hyvä, seniori vastaa ja kat-

soo ihmetelleen kysyjään. 

Tämä ei 
voi olla totta

Tuovilanlahden kylä, entisessä Maa-
ningan kunnassa, nykyisin Kuopion 

kaupungin syrjäinen kylä, Kallavettä,  
Maaninka-järven  kapean jyrkkäkallioisen 
lahden perukoilla, Korkeakosken laskujo-
en suvantopaikka on lapsuteni kotikylä. 
“Kylä elää elämäänsä” -radiokylä, täh-
titoimittaja Hannu Karpon toimittama 
1950-luvulla. Karpo avustajineen haaas-
tatteli kyläläisiä, vanhempiani, minuakin 
meidän elämästämme radiokylässä. Se 
oli myönteistä, työntäyteistä, osallistuvaa, 
toisiamme arvostavaa, elämisen makuista 
toimintaa.

Viime vuonna on Tuovilanlahti valittu  
“Vuoden kyläksi” pitkäjänteisen kylätoi-
minnan, kylämatkailun ja aktiivisuuden 
vuoksi. Tämä kylä näyttäytyy erilaisena 
vuosikymmeniä muualla asuneen ja työs-
kennelleen ihmisen aivoituksessa.

Otan makuuhuoneeni seinältä käteeni 
soikean valokuvakehyksen. Sen lasin alla 
on kuva vanhemmistani Selma ja Otto 
Ruuskasesta 1970-luvun alkupuolella. 
Vanhasta albumista olen ottanut pari pien-
tä kuvaa ja kiinnittänyt ne kehyksien reu-
noihin. Tumman, vakavasti katsovan nai-
sen sylissä on pieni  nappisilmäinen lapsi. 
Selvästi tämän naisen lapsi. Sama nainen 
kansallispuvussa toisessa osavartaloku-

Tuovilanlahti -Vuoden kylä 2019 
vassa. Äitini vuosikymmeniä aikaisem-
min. Talon nuorella kauniilla emännällä 
on vielä vyötärö, kilot kurissa.

Äitini tukka on kammattu kuvauskun-
toon. Muistan kammanneeni hänet. Ot-
satukassa on harmaata, kiharat kehystävät 
kasvoja  kauniisti. Nuorempi sisareni on 
enemmän äitini näköinen kuin minä. Seu-
railen joskus sisartani, hänen ilmeitään 
ja eleitään, hänen nenänsä asentoa hänen 
nauraessaan, ilmetty äitimme. Äidilläni on 
hauskat hymykuopat. 

Kun nuorempi tyttäreni syntyi, 
putkahti maailmaan, Selma II.

Kuvassa äitini on ehkä 67-vuotias. 
Kuinka maatalon emännällä tuossa iässä 
voi olla noin siloisa iho? Meikkivoiteita 
tai muuta vastaavaa ei äidilläni ollut.

Retusoitiinko kuvaa? Ilmeisesti ryppyjä 
siloiteltiin.

Hymykuopat tekevät ilmeestä sen, mil-
laisena äitini muistan. Silmissä harkitseva 
ilme. Kuvassa on äidin rinnassa kaksi lyy-
raa, sisareni ja minun. Rinta on hieman le-
veämpi kuin kansallispukukuvassa. Kiloja 
on kertynyt. Vyötärö on outokumpu. Eikä 
ihme. Synnytykset, raskas ruumiillinen 
työ, hyvä itsetehty kotiruoka. Nykymitta-

Elämää Tuovilanlahden Termälän talossa sotien jälkeen

Selma ja Otto Ruuskasen perhe pihamaalla 1950-luvun alussa. Taustalla naapuri 
Savolan tilan rakennusryhmä Tuovilanlahdessa.
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puun mukaan maukasta luomuruokaa.
Näen äitini aina työssä. Huivi vinossa 

alustavan leipätaikinaa suuressa leipäkor-
vossa, hierovan leipiä ja työntävän leipäla-
piolla leipiä suureen leivinuuniin. Leipo-
massa pikkuleipiä Marttojen kokoukseen. 
Laittamassa juustomaitoa tai uunipuuroa 
uunin jälkilämpöön.

Navetassa siirtämässä lypsykonetta leh-
mältä toiselle. Nostelemassa raskaita mai-
totonkkia kylmään kellariin. Laittelemas-
sa illalla puhtaita olkia lehmien vuoteiksi. 
Juottamassa vastasyntyneitä vasikoita 
vauvojen tuttipullosta.

Äidillä oli tosi paljon työtä ja vastat-
tavaa. Meillä oli 50-luvulla vielä piikoja ja 
renki. Äidilläni oli jonkinlainen esimerk-
kiä näyttävän työnjohtajan rooli koti-, na-
vetta- ja pihatöissä. Miten hän sen kaiken 
hallitsi, osasi, on minulle  jäänyt arvoi-
tuksksi.

Äitini oli myös taitava käsityöntekijä. 
Kamala riita ja setviminen syntyi, kun pii-
ka varasti äidin merkkaaman suuritöisen 
pellavaliinan. Piika oli tarjonnut liinaa ky-
lällä myydäkseen sen. Joku oli tunnistanut 
liinan äitini liinaksi. Äidille kerrottiin asi-
asta. Potkuthan siitä tuli.

Kuopiossa oli Lauri Vesannon baletti-
koulu. Äitini halusi minut sinne. Olin siro, 
notkea tyttö. Siihen varatut rahat tarvittiin 
serkkuni, isäni veljen pojan Väinön met-
säkoneisiin. Äiti ei saanut tahtoaan läpi. 
Hän oli enemmän pahoillaan kuin minä 
balettiopintojen poisjäännistä. Kuinka se 
käytännössä olisi tapahtunut? Minun oli-
si pitänyt mennä Kuopioon kouluun. Ei-
hän se ollut 50-luvulla mahdollista, koska 
asuimme pikkukunnassa, jonka alakoulua 
kävin siihen aikaan.

Nyt, kun Kuopio tanssii ja soi alku-
kesäisin, ajattelen  itsekin asiaa. Minus-
ta olisi tullut kaunis tanssijatar.  Isäni oli 
järki-ihminen. Maa, metsä ja maanviljelys 
olivat  hänen elämäänsä. Harrastin myö-
hemmin itämaisia tansseja lähinnä  pitääk-

seni kuntoani yllä.
Nautin siitä hienosta herkästä tunnel-

masta, mikä baletissa aina syntyy.

Paljon vierasta väkeä
Lapsuudenkodissani, maalaistalossa  

asui oma suurperhe ja palkolliset sekä  
vielä siirtolaisia. Heille rakennettiin oma 
hellahuone tuvan taakse. Myöhemmin sitä 
huonetta käytettiin kananhautomohuonee-
na. Ikkunoista oli upeat näköalat järvelle.

Lopuksi huone palveli vanhempieni  
makuuhuoneena ja isäni työhuoneena. 
Vanhan  kirjoituspöydän laatikoissa isäni 
säilytti mm pyssyä, jota käytettiin vain 
kotieläinten teurastukseen. Panokset oli-
vat eri paikassa. Oli ankarasti kiellettyä 
koskemasta pyssyyn.

 Isäni kuului kunnan toimikuntaan, joka 
jakoi maita siirtolaisille. Äitini ei pitänyt 
siitä, että isäni niin esimerkillisen innok-
kana jakoi omia maitamme.

-Meillä on omiakin lapsia perimään 
maitamme.

Vielä nytkin veljeni harmittelee isämme 
esimerkillisyyttä maiden luovuttamisessa. 
Hän olisi  toteuttanut mielihalujaan  maan-
viljelijänä. Maat oli annettu karjalaisille.

Kauniille rantapaikalle, kotini viereen 
rakennettiin karjalaisperhettä varten ensin 
rantasauna, sitten iso huvilatyylinen talo 
ja navetta. Siihen muutti kapteeni Pössi  

perheineen. Kunnioituksesta aivan tärisin 
-kapteeni Pössi. Eihän Suomessa voinut 
olla tuollaista sukunimeä!

Perheellä oli ikäiseni tyttö, Tytiksi ni-
mitetty. Heillä oli myös eri uskonto, “krei-
kan usko”. Miten se oli erilainen meihin 
muihin uskoviin verrattuna?

Se asia selvisi, kun kapteeni Pössi kuoli. 
Taloon tuli karjalaisia sukulaisia ja ystäviä 
entisestä Salmin kunnasta. Suoritettiin ko-
tisiunaus vainajalle, jäähyväiset. 

Kapteeni Pössi siunattiin vielä tsasou-
massa. Tasaista ortodoksista veisua ja suit-
sukkeita. Äitini selvitti kysyessäni asiaa.

Tytti, kapteenin tytär
Leikimme paljon yhdessä Tytin kanssa, 

kävimme kyläkoulussa samalla luokalla. 
Tytillä oli leikkimökki, meillä ei ollut. 
Mehän oltiin vain tavallisia maalaisia, Ty-
tin isä oli kapteeni sodassa, he olivat hie-
nompia ihmisiä, siksi heillä oli leikkimök-
ki, ajattelin lapsenaivoillani.

Äitini halusi meidän tyttöjen käyvän 
koulua. Kävimme sisareni kanssa naapu-
rikunnassa keskikoulua ja sitten lukiota. 
Kuinka rahaa riitti lukukausimaksuihin, 
korteeriin, taskurahoihin, matkakustan-
nuksiin. Maanantaiaamuisin, kun piti 
lähteä aikaisella haisevalla postikkaalla 
naapurikuntaan kouluun, isä vain kiskaisi 
taskustaan hassusti aukeavan rahaposansa 
ja antoi tietyn summan seteleitä näihin ku-
luihin.

Kesäisin meillä oli lypsyvuorot ja ko-
tityövuorot lasten kesken. Maalaistalois-
sahan heti ‘kynnelle kykenevä’ auttoi 
vanhempiaan‘töissä.

Oma tarinansa oli heinänteko Patamä-
essä olevilla peltotilkuillamme. Suurin 
osa niistä oli jaettu siirtolaisille. Aamulla 
lähdettiin tekemään heinää. Veljeni niitti 
traktorilla heinät, me, minäkin haravoin 
hevosharavakoneella heinät karhiin. Kau-
histus, miten pelotti putoavansa haravan 
piikkeihin. Istuin oli liukas, tärisevä ja vi-
nossa alaspäin. Toinen veljeni löi seipäät 

pystyyn saroille. Alkoi heinien lappami-
nen seipäille kuivumaan.

Muistona heinäseipään tappien teosta 
on vielä vasen peukaloni. Vahingossa löin 
kirveellä peukalostani pikku palan pois. 
Nyt peukalon vasen reuna on erilaista tois-
arvoista kudosta.

Kahvi ja ruokailutaot pellolla
Välillä oli ruoka- ja kahvitaukoja. Äiti 

oli tehnyt kotikaljaa janon sammutta-
miseksi. Kaljapönttö säilytettiin lähteen 
silmässä, jotta se pysyisi viileänä. Ter-
mospullot eivät riittäneet kahvin kuu-
mana pitämiseen. Lasipullot täytettynä 
maitokahvilla suojattiin villasukilla sekä 
lämmön karkaamisen estämiseksi että sär-
kymisen varalta.

Heinät kuivuivat aikanaan. Traktorilla 
rahdattiin osa heinistä latoihin. Kuivat hei-
nät raapivat jalkoja, kun piti polkea heiniä 
ladoissa. Kotiin navetan vintille viettiin 
iltaisin iso kuiva heinäkuorma. Kuorma 
oli sidottu köysillä traktorin peräkärryyn 
isoksi keoksi. Me lapset makasimme vat-
sallamme kuorman päällä, pitelimme köy-
sistä tiukasti kiinni.

Ensin on Esalanmäki, kun laskeudutaan 
Tuovilanlahden keskustaan. Siinä pelottaa 
kamalasti, kun veljeni laskee traktorin va-
paalla. Vanha iso punainen öljytahrainen 
Nuffield tärisee. Vauhti kiihtyy ja rynkytys 
lisääntyy. Huh, miten pelottaa! Ei saanut 
valittaa, piti pitää vain tiukasti köysistä 
kiinni.

Seuraava pelon paikka oli Kiikkurinne, 
rinteen alkupää kohosi jyrkästi mutkaan. 
Veljeni ajoi polkupyörällä rankan sateen 
jälkeen mutkassa kumoon. Naapuri tuli 
kertomaan kolarista. Isä nouti tiedottoman 
veljeni sylissään kotiin ja edelleen kun-
nanlääkäri Taskiselle.  Veljeni oli törmän-
nyt tukkipinoon. Solisluu oli katkennut, ei 
muuta. Onni oli mukana.

Kerran nuori mies oli kaatunut trakto-
rilla ja jäänyt traktorin alle. Rengin kuole-
ma toi surun koko kylälle.

Termälän omaa ja palvelusväkeä ryhmit-
tyneenä pihakuusten katveeseen.
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Heinäntekopäivät päättyivät uimiseen 
kotirannassa Tuovilanlahdessa. Ranta 
on jyrkkä. Talvella oli tuotu tukkinippu-
ja jäälle. Nyt ne odottivat hinaajaa pääs-
täkseen teollisuuden rattaisiin. Hypimme 
tukkinipuilla ja narrasimme ahvenia niit-
teen välistä. Rantavedessä astuin kerran 
lasipullon puolikkaaseen. Veri valui jalas-
ta. Veljeni nosti minut selkäänsä, vei rep-
puselässä äitini luokse sidottavaksi. Vanha 
lakana sai toimia sidetarpeena. Mahtava 
syvä arpi on yhä oikeassa  päkiässäni.

Kunniaäiti -huomionosoitus
Minulla on lievästi kehitysvammainen 

veli. Äitini aloitteesta perustettiin 60-lu-
vun lopulla “Kehitysvammaisten tuki ry.” 
paikkakunnalle. Aikaisemmin äitini oli 
toiminut Lotissa, Martoissa ja Maatalous-
naisissa. Apukoulutasoiset kehitysvam-
maiset saivat koulutusta kaupungissa, jos-
sa heillä oli mielenkiintoinen työpaja. 

Näistä kaikista ansioista äitini palkittiin 
“kunniaäiti”-tittelillä vuonna 1977. Oli 
ilo olla mukana juhlassa. Valtioneuvoston 
juhlahuoneistoon saatiin kutsut sosiaali- 
ja terveysministeri Kankaalta. Kekkosen  
avustaja kiinnitti äitien rintaan Valkoisen 
Ruusun Ritarikunnan I lkn ansiomerkin. 
Juhlittavat äidit seisoivat jonossa presi-
dentti Kekkosen käteltävinä ja onnitelta-
vina. Saattajat seisoivat aina kunkin juh-
littavansa takana. Musiikkia, puheita ja 
kahvitus.  

Äidit pääsivät juhlakahvipöytään presi-
dentin kanssa. Me saattajat saimme tyytyä 
sivupöytään. Meille esiteltiin myös Valtio-
neuvoston muita edustustiloja. Se oli tosi 
juhlava, mieleenpainuva tilaisuus.

Maatilat liki omavaraisia
Maalaistaloissa oli yleensä siihen ai-

kaan kaikenlaista tuotantoa, tehoviljelyä, 
erikoistumista ei juuri ollut. Oltiin monilla 
tuotteilla omavaraisia. Oli lehmiä, kano-
ja, sikoja, hevosia, lampaita. Kaikenlaista 
viljaa ja juureksia kasvatettiin. Syksyisin 

oli tosi ihanaa syödä oman pellon ruislei-
pää, omassa riihessä puitua.  Mikä parasta, 
kaikki oli luomua nykynormien mukaan.

Oma lukunsa oli syksyisin perunan-
nostotalkoot. Vuoden mittaan oli naapu-
rusto käyttänyt lehmiään “astutettavana”. 
Meillä oli aina työhön pystyvä sonni. 
Keinosiemennystä ei tunnettu. Ison tuvan 
ikkunasta saattoi seurata, jos joku naapuri 
tuli lehmää taluttaen riimuissa tietä pitkin. 
Jahah, vai silla asialla oltiin.

Yksi astutuskerta tarkoitti yhtä perun-
nostopäivää syksyllä. Joskus  tarvittiin 
uusintakäynti. Talkoot olivat yhteisöllinen 
kyläläisten tapahtuma, vuoropäivinä oli 
talkoita, jotta kaikki saattoivat osallistua. 
Astutettujen lehmien omistajat tekivät il-
maisen työpäivän, muille maksettiin palk-
kaa tai korvattiin työpalvelulla.

Isäni konttorissa oli tarkka kirjanpito 
astutetuista lehmistä.

Talkooväki ruokittiin taidolla
Traktorin perään laitettiin perunannos-

tokone. Härveli, joka avasi perunapenkin 
ja viskoi perunat maan pinnalle. Käsityö-
voimaa tarvittiin poimimaan perunat pä-
revasuihin tai sankoihin. Ne tyhjennettiin 
perunalaatikoihin, jotka sitten vietiin maa-
kellariin.

Ruoka, jota tarjoiltiin talkooväelle, oli 
oma lukunsa. Talkooruuaksi teurastettiin 
sika tai sonnimullikka. Lihaa ei tarkas-
tettu mitenkään. Kutsuttiin kylällä kaik-
kien tuntema Esalan Tiitus, itseoppinut  
teurastaja-eläinlääkäri.  Keitettiin mykys-
oppaa isolla padalla, lihakeittoa, johon 
laitettiin sisäelimiä ja verestä, sianliha-
käristyksestä, ja ohrajauhoista leivottuja 
mykyjä.

Äitini oli tunnettu erinomaisena ruu-
anlaittajana. Potunnostotalkoissa se taito 
punnittiin kaikkien ruokien osalta. Mais-
tuva ruoka oli emännän kunnia-asia. Ruo-
kaa piti olla pöydät notkuen.

Äitini oli käynyt siihen aikaan harvi-
naisena emäntänä Emäntäkoulun. Ammat-

titaito näkyi kaikilla osa-alueilla.
Joskus olen ajatellut, mikä tarkoitus 

vanhemmillani oli, kun saimme katsella 
yli kymmenvuotiaina lehmien astuttamis-
ta. Sukupuoliasioista ei suoraan puhuttu.

Pitikö lasten ymmärtää näistä vihjeistä, 
mistä vasikat ja varsat saivat alkunsa, sa-
moin kuin ihmisetkin. Oliko tämä jonkin 
asteista sukupuolivalistusta?

Kuvanluku palauttaa 
lapsuuden ajat mieleen

Katson kuvaa uudelleen. Isäni leveä-
harteinen, myös vakavailmeinen mies, 
valkoinen paita, kravatti, suu tiukkana vii-
vana, hiukset hieman harvenneina.

Millainen avioliitto heillä oli? Molem-
mat talollisten perillisiä. Ikäeroa kaksi-
toista vuotta. Menikö elämä omaa rataan-
sa? Työtä tehden. Erimielisyyksistä meille  
lapsille ei juuri puhuttu. Meillä ei huudet-
tu, ei  riidelty, ei juopoteltu, tasaista työ-
tahtia tehtiin aina vuodenajan mukaan.

Kesäisin olikin paljon työtä. Lapset 
osallistuivat taitojensa ja voimiensa mu-
kaan. Ei tunnettu sanaa ‘lapsityövoima’. 
Talvisinhan olin koulussa naapurikunnas-
sa lukuvuosien aikana, mutta lomat ja vii-
konloput kotona. Elin siis mukana heidän  
elämäänsä.

Kätkikö se ulkoinen tyyneys jotain, 
joka minun olisi pitänyt  tietää?

Olinko ehkä vanhempieni “lellipentu”, 
suojeltiinko minua  väärällä tavalla elä-
män tosiasioilta, ikävyyksiltä?  Elämään 
kuuluu myös vastoinkäymiset, valitet-
tavasti niitä tulee joskus roppakaupalla. 

Enkö ole jo näinkin vanhana  oppinut suh-
tautumaan niihin? Hyväksymään ja käsit-
telemään niitä?

Veljeni omistaa lapsuuden kotipaikan. 
Hän on rakennuttanut uuden talon vanhan 
viereen. Vanha seisoo hylättynä. Vuosia 
sitten kävin katsomassa taloa sisältä. Kaik-
ki paikoillaan: huonekalut, matot, verhot, 
astiat kaapeissa pölyisinä, likaisina.

Siinä tuvan penkillä istuessani, pöydällä 
kellastuneita Savon Sanomia, mieleen pa-
lautuu jouluaatot, koko pitkä pöytä täynnä 
väkeä. Jouluruokaa yllin kyllin. Joulupuk-
ki, naapurin poika isän turkki nurinpäin. 
Lahjat olivat  tarpeellisia vaatteita, kenkiä, 
suksia.

Nuhjuisista ikkunoista näen vanhat sak-
sankuuset, pehmeäneulaiset. Ne seisovat 
juhlallisina paikoillaan. Niitten oksien 
alla sain nuorelta mieheltä arastelevan en-
sisuudelman. Tapasin hänet Keskisaaren 
Kasinolla juhannustansseissa. Seuraavana 
aamuna matkustin ensin Helsinkiin, sitten 
laivalla Tukholmaan ja junalla Pohjois-
Saksaan au pairiksi.

Sukellus mielenmaailmaan
Vaivun ajatuksiini. Elämä on kuljetta-

nut minua moninaisiin tehtäviin, roolei-
hin,  mielenkiintoisiin töihin.

Herkistän kuuloani! Melkein voin kuul-
la isäni askeleet, halvauksen vuoksi laa-
hustavat. Odotan vain, milloin kamarin 
ovi avautuu, lattialauta narahtaa ja isäni 
astuu tupaan.

Elämä on hävinnyt tästä talosta.Uskal-
taisinko pyytää veljeltäni vaikkapa isän 
hopeapääkeppiä, jonka isäni sai naapureil-
taan 50-vuotislahjaksi 1948, jos se vielä 
olisi vieraspuolen eteisessä. Tai äitini keit-
tokirjoja? Muistoksi.

Maija Kotometsä,
Termälän talon tytär

Termälän tilan vanha päärakennus.
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Kaskisavut nousivat taas taivaan kor-
keuksiin Kaavin Telkkämäen tou-

kokuun lopulla ja levisivät aina Etelä-
Pohjanmaalle saakka, kun evijärveläinen 
filmiryhmä kuvasi niitä syksyllä valmis-
tuvaan dokumenttiin. Kahdeksanosaisessa 
Talonpoikain elämää -sarjassa kerrotaan 
paljolti savolaisten asuttaman Evijärven 
elämää hamasta jääkauden päättymisestä 
lähtien, ja yhdessä jaksossa näytetään, mi-
ten Rautalammin suurpitäjästä viisi vuo-
sisataa sitten tulleet talonpojat raivasivat 
viljelysmaata tulen avulla.

Evijärvi on läntisin kunta Etelä-Pohjan-
maan ”savolaiskiilassa”, joka ulottuu aina 
ruotsinkieliselle Pohjanmaalle saakka. 
Nykyisen Järviseutuna tunnettuun aluee-
seen kuuluvat myös sellaiset tänään perus-
pohjalaisilta tuntuvat kunnat kuin Alajär-
vi, Lappajärvi, Vimpeli, Perho, Ähtäri tai 
nyttemmin Kauhavaan liitetty Kortesjärvi, 
jossa paikkakuntalaiset tietävät olevan 
jopa ison kiven Savon ja Pohjanmaan ra-
jamerkkinä. 

Savolainen murre on aikojen painees-
sa vaihtunut Järviseudulla pohjalaiseksi, 

mutta paikannimissä savolaisen historian 
voi vielä nähdä. Vimpelin Veto pelaa pesä-
pallottelunsa Savonjoen kentällä, Perhos-
sa on Möttösen kylä ja niin päin pois.

Jussi Förstin ohjaama evijärveläinen 
dokumentti tulee koko kansan nähtäväksi 
Youtubeen ja on myös osa Väinöntalo elä-
väksi -hanketta, jolla tuodaan uutta eloa 
kunnan paikallismuseoon. Vuoden 2020 
kaski paloi erittäin kauniissa ja poltolle 
otollisessa säässä, joten kuvatkin tulivat 
varmasti hyvät. 

Kaskea tupruteltiin salapäiten
Koronaepidemian vuoksi Telkkämäessä 

poltettiin tänä vuonna ”salakaski”, josta ei 
julkisuuteen paljon ilmoiteltu. Evijärve-
läisten lisäksi Telkässä olivat kuvia otta-
massa kuitenkin myös Kuopion museon 
työntekijät samoinkuin muutamat yksit-
täiset kiinnostuneet. Poltettavaa oli muu-
tamia kymmeniä aareja, joille kylvetään 
niin ruista kuin nauristakin.

Metsähallituksen ylläpitämässä Telk-
kämäessä on kaskettu säännöllisesti vuo-

desta 1995 lähtien, jolloin paikka avattiin 
yleisölle. Pari vuotta on jäänyt väliin ke-
vään sateitten vuoksi. Kivisellä Kaavilla 
kaskeaminen jatkui viljelymuotona pisim-
pään kuin muualla Savossa, aina 1950-lu-
vulle saakka.

Metsähallitus haluaa jatkaa kaskeamis-
ta mahdollisimman perinteiseen tapaan 
niin, että esimerkiksi polttoon osallistuvat 
pukeutuvat vanhaan tyyliin tuohisia lötök-
käitä myöten. Telkkämäen lisäksi Itä-Suo-
messa kasketaan säännöllisesti Pohjois-
Karjalassa.

Tarpeen mukaan Telkkämäessä ammat-
titaitonsa hankkineet käyvät esittelemässä 
kaskenpolttoa myös muualla maassa, esi-
merkiksi tänä keväänä vanhoilla savolais-
seuduilla Salamajärven kansallispuistossa 
Keskipohjanmaan ja Keski-Suomen ra-
joilla.

Vuosi sitten Telkkämäessä vieraili ku-
vausryhmä aina Norjan suomalaismetsistä 
saakka. Tunnin mittaiseksi ajateltu doku-
mentti nähdään niin Norjan kuin Ruotsin-
kin televisioissa ja toivon mukaan myös 
Suomessa.

Teksti ja kuvat: Seppo Kononen

Mikä kukka oisis, jos oisit kukka? 
kysyy lapseni pellavatukka. 
Voikukka olisin, lapseni, voikukka. 
Miksi äiti, miksi voikukka? 
Miksi et ruusu, orvokki tai rentukka?

Ruusu kaunis on, mutta piikkinen. 
En tahdo olla sellainen. 
Ja orvokki on kyllä sievä, 
vaan liian rönsyilevä  
ja tilaa muilta vievä.

Entäpä rentukka? kysyy lapsonen. 
Mietin hetken, ja keksin vastauksen: 
Se hetken keltaisena loistaa, 
vaan jo kohta kukkansa poistaa. 
Kuravesissä uida saa, kuka 
sellaista haluaa.

Mutta voikukka, tuo uljas ja sitkeä,  
sitä ei taida kitkeä tarhuri parhainkaan. 
Sitä voi niittää ja tallata, 
mutta aina se nousee vaan.
Kedot usein se valloittaa loistollaan, 
hiuskruunuksi sitä taitellaan. 

Pillinäkin kukan varsi soi, 
ja lehdistään teetä tehdä voi.
Voikukka on voimanpesä vaatimaton. 
Se ponnistaa vaikka läpi asfalttimaton. 

Sinulle lapseni toivon voikukan 
voimaa, 
kun maailma riepottaa ja soimaa.

Eveli

Voi kukka!Telkkämäen  
kaskisavut 
levisivät kauas länteen

Telkkämäessä kaskea poltetaan perinteisin menoin ja myös perinteisesti pukeutuneena, kuten 
tästä Maarit Similän asustakin näkee.

Kaskenpoltossa pitää tulen antaa tehdä 
työnsä rauhassa. Valtimolainen Reino Ju-
utinen on ollut polttamassa Telkkämäen 
kaskia joka kerrqn, kun perinnetila on 
ollut Metsähallituksen isännyydessä.
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Kalloo tulloo kaenaloo myöten.
Minnoon elävä es’merkki siitä, 

että 64-vuotiaasta eläkemummusta voepi 
tulla verkkokalastaja, vaekka etellisestä 
verkoellakäännistä oes puolj vuossattoo, 
ja sielussa lapsuuven trauma. Se vuatii 
kyllä pitkee harkintoo ja hyvvee suunnit-
teluva sekä raahallisen neovojan vennee-
seen. Mutta ennen kaekkee se etellyttää 
uskallusta ja vahvoo halua männä epämu-
kavuusalueelle. 

Oon ollunna vannoutunut verkkosou-
vun vastustaja sen jäläkeen, kun piäsin 
teeni-ikäsenä sootajanhommista. Isä niät 
piätti, että hiän tekköökii pikkuveljestänj 
kalamiehen, kum myö perheen akat ee 
opittu sootamaan ja huopoomaan. Myö-
hemmin kysäsin veljeltä, että noetuuko isä 
sulle siellä järvellä? Poeka vastas, että ee 
noeju, sillä hämpä ossookii sootoo. Isältä 
kysyin, että minkä tähe et noeju tuolle. ”No 
sitten se ee ossoes sitä vähheekää sootoo.” 
Isäukko olj ilimeesesti omaksunna sen yk-
silöllisen kasvatuksen merkityksen.

Meellä on ollut kesämökki 26 vuotta 
Leppävirralla Osmajärvellä, josta paekal-
liset kalamiehet vettäävät kuhhoo, haakee, 
lahnoo ja hirveen isoja ahvenia. Ja toevat-
pa kylän poijat näätille kuvan ylj metrises-
tä nierijästäkii. No minnäe aloen aatella, 
että oesko tuo jo meijännii aeka ottoo oma 
ossuutemmo veev’viljasta, ku kuitennii 
joka vuosj on maksettu kalastuksenhoeto-
maksua, eekä katsikoetakaa oo juur kas-
teltu.

Viis vuotta sitten ostin ukollenj 60-vuo-
tislahjaks kalaverkon, ja Myrsky-votka-
pullon, jonka etikettiin tuunasin ässän 
paekalle koon. Mänj jokunen päevä, en-
nen ku isäntä huomas, mistä olj snapsija 
tehnä. Hiän kysy, pittääkö olla huolissaan. 
Liekö vannehtinna piässään, että josko 

Eläkemummun kalajuttu: 

vvyyksiin. Ja isäsä piäs sitä nuaroomaan, 
ja vähä noetumaannii.

Veljmies om paloes’mies ja pelastus-
alan kooluttaja, joten hänellä on lehmäh-
hermot ja taeto opastoo, nii että tämmönen 
tuhmempikkii älyvää. Niimpä minäkii las-
kiv verkon ku vanaha tekijä. Viirit jäevät 
oekeeoppisesti varottamaa muita vesillä-
liikkujia, ja pyyvysmerkittii olj heleposti 

luvettavissa, jos sattus kalastuksenvalavo-
ja käämään tarkistuksella.

Kun seoroovana päevänä lähettiin verk-
koo kokemaa, veljmies kysäsj multa ran-
nassa sisäpiirijuttuna, että ossootko sinä 
varmasti kahtoo sen verkon. Minä vasta-
sin niin ku hiän ite olj aekonaa vastanna 
meijän isälle: ”Jo tok’. Eehä siinä tarvii 
muuta ku huutoo ja noetuva hirveesti.” 

Mutta arvatkeepa sitä kalansiivoo! Kum 
minä aloen nostoo sitä, nii het’ alussa sätki 
valtava ahven, ja kohta toenen samammo-
enen, ja kuha, ja toenen kuha… Verkko olj 
solomussa joka suuntaan. Ee puhettakkaa, 
että kala oes irronna siinä venneer reonalla, 
kylymässä veessä avokäsin näperrellessä.  
Puhumattakaa, että ne kalloen sätkimät sä-
tökset olisivat selevinneet. Veljmies sano, 
että om paremp nostoo poes hela hoeto ja 
irrotella kalat rannassa, ja selevitellä verk-
ko kuivalla mualla. Ukko tuumas sualista 
silimäellessään, että ”hyvät kalat, mutta 
verkko entinen”, ja tarjos jo saksija avuks. 
Vua minä tyttöpä pujottelin ahvenet, kuhat 
ja hauvet verkon silimiin läp’, ja kas, pyy-
vys selevis sitä mukkoo. Mutta ee se ihan 
sormia napsaattamalla käännä; sormet ja 
kämmenet olj täännä pieniä huavoja, ja 
niitä kirvelj monta päevee.

Verkonselevittelyä voepi kyllä pittee 
jonnii sortin mielenhallintatestinä. Nyt 
minä oon tehnä sen jo kolomesti hyvien 
sualiitteenj jäliltä. Kahella viimesellä ker-
ralla, äetiinpäevän ja helatorstaen aekaan, 
minulla olj sootajana nuorempi tytär, se 
katiskahhukuttaja, jolla on ikkee jo 33 
vuotta. Myö ollaan näköjään hyvä kalas-
tuskaksikko. 

Taesin jiähä lopullisesti koukkuun, vae 
pitäskö sannoo verkkoon, kun sualista tulj 
yhestä pyyvyksestä kantapiästä kaenaloon 
asti. Se mitattiin sillä laella, että minä pöt-
kähin selällen kalojen viereen terassille, ja 
tytär otti valokuvan.

Eveli Pennanen 
piätoimittaja, emerita 

nykynen perheen piäkalastaja

eokko ensiks myrkyttää ja pistää sittev 
verkompaenoks. Meijän parjsuhehuumorj 
on kehittynnä 45 vuojen aekana meleko 
omalaatuseks, mutta kahestaa ee oo vielä-
kää verkoelle hirvitty lähtee. 

Nyt koronakevväänä se vieläe ostopak-
kauksessaan oleva verkko sittej jytkähti 
mieleen, ku vietettiin äetinpäevee etel-
tävvöö viikolloppuva mökillä tuo eellä 
maenitun pikkuveljen ja hänen eokkosa 
kanssa. Veljmies tuumas, että lähetäämpä 
viemää punos järveen. Minä sanoen, että 
sillä eholla, jos minä suan laskee. Soo-
tamaan en ala! Olin kaakoviisaasti hom-
manna jo vuosia sittem myös oekeeop-
piset verkkoviirit, nii että eepä muuta ku 
verkko puikkarille ja paenot narunnokkaa, 
ja vene vesille. 

Piätettii laskee verkko mökin evustalla 
olevan pikkusen suaren kuppeeseen, jossa 
vettä on enimmillää kymmenkunta metri-
jä. Siitä myö kuopuksen kanssa 90-luvun 
puoljvälissä suatiin katiskalla suurija ah-
vensualiita, kunnes hiän olj kerran minun 
töessä ollessan männä itekseen 9-vuotiaan 
innolla, ja hukuttanna koko pyyvyksen sy-

Kylläpä kalastajan ( Eveli) passoo ker-
tasualiin viereen köllähtöö. 
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-No joko nyt on hyvä, laetoen päevällä 
uuven tyynynpiälisennii sulle, luulis pas-
soovan, köllöttee, - tarviitko vielä jottae.

-En tarvii, mää vuan sinäkii muata,  
tuos vielä nenäliina, ku tuo nokka vuotaa,  
no nyt on hyvä.

-Jokos sinä otit ne liäkees?
-Ae nii, nehänne pit vielä, on se tuo 

muisti, ee siitä oo ku kiusoo.
---Elähä nyt hermostu, tuossapa on nuo 

pilleris, - otahan vettä piälle, nehän pittää 
veen kansa ottoo, – soetitkos sinä sille Ka-
kelle, ku uhkasit.

-Enhän minä muistanna, pittää huo-
menna, mitähän tästä tulis jos ee oes nii 
topakkoo eokkoo ku sinä?

-Saenpas kerrannii tunnustusta, ruppee-
han nyt muata. 

Siitäpä sitten,  molemmat jo iäkkääm-
piä, työn uuvuttamia, mutta kotiolois-
sa viihtyviä ihmisiä, vaimon toimiessa 
omaishoitajana, mies halvaantunut pari 
vuotta sitten, aivoverenvuotoon. Niinpä 
tuon jokailtaisen seremonian jälkeen mo-
lemmat vaipuivat rauhalliseen uneen,  en-
sin hiljaisuudessa, sitten kuorsaten, joka 
yltyi yhä kovemmaksi,  krrrr, rauh krauh, 
käh, käh, ryyyhy,

-Herra isä, nyt se tukehtuu, noosehan 
ylös, nuuiin, no nyt, otahaan vettä, että se-
leviit.

-Pitäes kaet käävvä pytylläkkii.
-No käävvää tok, minä avitan, nii sit-

tä männöökii uamuu asti. Kello on vasta 
puelkolome.

-Vasta,  ovvielä monta tuntia uamuu, no  
jospa sitä saes unenpiästä kiini.

Ja saihan siitä, niin oli syvää ja nautin-
nollista unta, että piti vaimon mennä olka-
päästä nykimään saadakseen hoidettavan 
hereille.

Pakinaa aivohalvauspotilaan 
päivästä savon murteella

--alkaa iltasella...

-Lähetäänkö vessaa ensin vae----?
-Niinkaet minä, ku partakii pitäes ajjoo, 

ja pitäesköhän käävvä suihkussakkii?
-Illallahan tuota käätii, etkä oo ies hion-

nakkaa, tarviikohan?
-Käätiinkö myö?
-No käätii, käätii, etkö muista, ku saet 

vielä saepotta silimiis, ja minä vielä otin 
sen nuolemalla poes, nii ku ennevanahaa.

Päivän askaret alkavat.
-Minä tässä jo pärjeennii, suat männä 

töelles. Annas kuitennii tuo pyihe tuolta 
naalasta,  äts, pirs, kun tuo jalaka, nostas 
ku se jäe tuho nahnikkaa, voe tätä meenin-
kiä.

-Elähän nyt kimpaannu, eehä meellä 
mikä hätä oo, eejjoo kiire minnekkää.

-Mitehän ne nuo muut, sekkii Kake, 
kunse hoetaa sitä emänteesä, sehä on sa-
mallaene renttonen ku minäkii, ee pys-
ty-----.

-Ja nyt herkii marmattamasta, aja se 
partaes, ja joovu puurolle ennen ku jiäh-
tyy, hoehkase ku oot valamis, nii minä tu-
len kaveriks, elä lähe itekses, kuavut niin 
ku silloen yhesti.

Niin vain läksi päivä alkamaan, tuli 
parta ajetuksi, silmät, korvat, kainalot pes-
tyksi, vaimon tukemana, kyynäräsauvojen 
varassa köpitteli tuo AVH potilas aamu 
puurolle. Puuron syönti kävi jotenkin, 
hiukan vapisevalla kädellä, kun toinen oli 
tyystin kyvytön,  mutta kun ei ollut kiirettä 
niin sujuihan se.

-Millonkas seoel mulla se verkokkeen 
päevä, onko sulla se ylläällä, oelko se tä-
näpäevänä?

-Ee oo ku vasta ensviikolla, mut tänä 
päevänä minun oes käätävä kampoojalla, 
mutta kenetkähä minä suan sulle kaveriks 

tänne.
-Kenetkä, kenetkä, ee tänne tarvii ket-

tää.
-Vae ee, enhää minä sinua itekses heetä, 

lähet vaekka hortoelemmaa ja kuavut,  ee, 
ee tule alakuunkaa siitä mittää,  voeskoon 
se Kake tulla siks aekoo, pärjeesköhän sen 
emäntä senverran, minäpäs kysyn. Siel-
täpä tuntu apu tulovan.  Kake sano jotta 
emäntä ruppee syönnin jäläkee päevä le-
volle,  ja ku minun tarvii olla siellä kam-
poojalla yheltä, nii se sattuu hyvästi.

-No tulukaa sitte, ku kerran voep, sinä 
laeta meelle kahvit nii että ku paenasoo 
virran piälle nii ruppee tulemaa, ja laeta 
jottae kahvileepee  meelle.

-Laetan laetan, ja sinulle myö laetetaan 
toeset hoosut, nuo on nii kuluneet ja ree-
käkiihän nuissa jo on, yilhuomenna mee-
jän pittää käävvä siellä terveöskeskuksella 
siinä verenpaene mittaaksessa, tuossa on 
nuo hoosut, ja puurookii on rinnuksella, – 
voe voe tätä minun elämäntoveria, mutta 
siinä sitä vuan männä rytöstettään.

-Heee tules avittammaa, – ku tuo jalaka 
jäe tuonne tuolinjalan taakse.

- No niii,  sanoet ettet tarvii kaveria, mi-
tenkäs nyt suu pannaa.

-Kyllä näkkyy tarvihtovan, pittää ottoo 
se pyörätuel käättöö iha vakituiseks, oel-
kos mulla se kuntootus viikko millonka?

-Eelenhän tuosta huastettii, senköver-
ran sinä muistat, sehän on vasta anomuk-
sessa, ee tiijä suapko sitä ollenkaa.

-Hyh, - vae nii, neon niitä herrae met-
kuja, ne piästää sinne nii nenällä ha-
estae, että on turha ootella piäsyä. No 
nyt se Kake tuntuukii jo tulovan, piä-
set sinä sinne part, ee ku kampoojalle.  
Kaken kanssa meni aika hyvin---.

-No mitenkäs tiällä on pärjätty?
-Sssss, Matti nukahti äsken, minä avitin 

sen sänkyyn on varmaa täävessä unessa. 
Minunpittää nyt lähtee sitä toesta potilasta 
hoevoomaa,  heeppa vua.

-Kiitos Kake sulle, minun pittää panna 
pyykkikone pyörimää, ja ne liäkkeet, ne-
hän ne pittää, voe voe ku seon tuaes sot-
kenna nekkii.

-Heee tules kiäntämää minua, ku tuota 
lonkkoo nii paenaa, joko seo kello paljo, 
joko se Kake lähti?

-Johanse, tänäiltana ku onsyöty, ruvetaa 
het muata, tiijä se.            

Lyytinen

Kokosi: Eila Ollikainen

Saksittua ja
kuuneltua 
Performanssitaidetta ja  pukukoodi  
SUOMEN KUVALEHDESSÄ  21/25.5    

kunniatohtori, pukusunnittelija Matti Sep-
pälä arvioi  suomalaisten poliitikkojen pu-
keutumista.  ”Presidentti Tarja Halonen  
ei oikeastaan pukeutunut, vaan esitti yhtä 
pitkää performanssitaidetta. Tarja Halo-
nen oli varsin tunnettu kansanomaisesta 
pukeutumisesta. Hän esitteli 1996 Yleis-
radion Iltalypsy-ohjelmassa päähineko-

koelmansa, johon kuului uzbekistanilai-
nen paimenhattu ja useampia lippahattuja   
kesäjuhlia varten.  

”On tavattoman tärkeää, että ihmisellä 
säilyy kosketus aikaisempaan elämään, 
jotta ei tapahdu identiteettikriisiä,  Tarja 
Halonen  perusteli  valintojaan.  

Matti Seppälä kertoi miten Pekka 
Haaviston pukeutumistyyliä ohjattiin   
hienovaraisesti 2011 presidentinvaalien 
aikaan, joissa hän oli ehdokkaana.Kam-
panjapäällikkö Riita Käppi ja puoliso 
Antonio Flores sopivat,    että   vaatekaap-
piin ujutetaan salaa  parempia  pukuja, ja 
niin tehtiin.     Ennakkoon puvut  sovitti 
saman mittainen avustaja.   

Syksyyn mennessä  onnistuttiin vaihta-
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maan viisi pukua ja siitä lähtien  Haavisto 
onkin  esiintynyt  pukukoodin mukaisessa 
hyvin leikatussa harmaassa puvussa.   

Maatöiden seksikkyys. Samassa  SK 
numerossa pakinoitsija Jukka Ukkola 
opastaa äkkinäisiä  maatalouden töihin ja 
termeihin.”Moni saattaa luulla maatalous-
töitä tylsiksi ja epäseksikkäiksi.   

”Jopa tavallisissa maatalouden töissä 
seksiä suorastaan tihkuu, mitä mieltä  olet-
te  perustermeistä  esimerkiksi: heinälato, 
vintti, nännikumi, utareliivit, narttu, kii-
ma, astutus, keinosiemennys, kravattison-
ni, härillään.”

Takaisinmaksun aika SAVON SANO-
MAT  21.5. kertoo   jutussa  maneikkaan 
kylätalon, Vieremän Rientolan uudelleen 
rakentamisesta.  Rahoittajana  on Savon 
rikkain mies, metsäkoneyrityksen Ponssen 
pääomistaja Juha Vidgren. Hän sai kas-
vaa   Vieremällä  turvallisissa oloissa,  ja 
nyt on takaisin maksun aika.  

Juha Vidgren  kertoo  muistavansa van-
hasta   Rientolasta   monojen kopseen puu-
lattialla. Kylätalo eli kulta-aikaansa  hänen  
lapsuudessaan  1970-luvulla. Tapahtumia 
ja vilinää riitti.

Talvisin täällä oli hiihtokilpailuja, ja  
kun palkinnot jettiin, kopina sisällä oli 
kova.  

Avajaisia oli tarkoitus juhlia kesällä, 
mutta korona sotki suunnitelmat. ”juhli-
taan sitten kun on se aika.” 

Eepävarmat  Linnan juhlat  YLEN 
RADIO SUOMEN –Kultaranta- ohjel-
mien  tentissä  25.5 Tasavallan presidentti 
Sauli Niinistöltä kysyttiin  onko hänen 
mielestään  koitunut  jotain  hyvää pan-
demiasta.

Niinistö vastasi: ”Yhteisvastuun  ym-
märtäminen. Toisista ihmisistä on pidetty 
huolta. Toivon näin  jatkuvan tulevaisuu-
dessakin”.

Presidentin mielestä    kokemus osoitti 
että   rajoituksia  pitää ottaa käyttöön vain  
harkiten.  Käy helposti niin, että rajoituk-
set alkavat toimia itsensä yli, olivatpa ne 

alueellisia tai väestöryhmiä koskevia.
Korona saattaa presidentin  mukaan  

vaikuttaa   itsenäisyyspäivän   perinteisten   
Linnan juhlan järjestämiseen.   ”Tällä het-
kellä en ole yhtään varma voidaanko  juh-
lat  perinteiseen tapaan   6.12.  järjestää.”

Tyhmistävää VIKKOSAVOSSA  20.  
5.  Kuopion Yhteisteatterin näyttelijä Vir-
pi Rautsila kertoo pandemian aikaan  ol-
leensa vapaaehtoisena jakamassa ruokaa 
koululla. Myös uusia rutiineja on tullut.

”Panin pystyyn etälukupiirin ja au-
totalliteatterin. Ehkäpä uutena voi pitää 
sitä, että minä,  joka en aikaisemmin tv:tä 
katsonut, vii iihdytin itseäni aluksi surffa-
amalla kaukosäätimen kanssa.  Totesin sit-
ten, että ohjelmatarjonta oli luokattoman 
yksipuolista, tyhmistävää ja ala-arvoista.  

(Tuohon voisi lisätä, että   että  saman 
havainnon teki  moni muukin kaukosää-
timen käyttelijä. Sentään  vanha kunnon 
radio   pystyi  useammin  tarjoamaan  jota-
kin   virkistävää .)      

Helpottava uutinen Snellmaninpuis-
ton  saneerauksen  valmistumista  on odo-
tettu pitkään,  in   nyt  odotus palkitaan.   
VIKKOSAVO 27.5. kertoo  helpottava 
uutisen. ”Puistoon avataan kaupungin en-
simmäinen ympäri vuorokauden auki ole-
va yleisövessa”.   

Kaupunkiympäristön palvelualue pää-
tyi tähän päätökseen, koska puistossa on 
väkeä ympäri vuorokauden ja olisihan jär-
jerjetöntä jos  he jotuisivat  käymään tar-
peillaan vessan takana”.   

Kirkon ohjeet ostopalvelusta SAVON 
SANOMAIN pääkirjoitussivun Vieras-
palstalla   31.5.   piispa Jari Jolkkonen 
selvittää ohjeita, joita on annettu seura-
kunnille  tapahtumien järjestelyssä.

”Periaatteita ei ole vedetty hiipasta,vaan 
ne perustvat hallituksen linjauksiin, ja ne 
on varmistettu  kolmen ministeriön ja vii-
den Avin kanssa.

Kirkko ei kehitä omaa epidemiologiaa, 
vaan turvautuu ”ostopalveluun” , konka se 
saa terveysviranomaisilta”, piispa  sanoo.  

Ihana hellekesä 2018, kiitos, että sain kokea sinut!
Ja sinut, tämän kesän,  elo-syyskuun vaihteen helteet.

Tässä ja nyt.

Neljä selvää vuodenaikaa on palannut,
kuin nuoruuteni kesät!

Aurinkoa, pyörällä ajoa, porkkanapenkkiä,
ruohikon kahinaa hiljaisessa soutelussa,

 ahventen narrailua, tukkinipulta toiselle hyppimistä,
uintia ilta-auringon hehkussa, elokuun kuutamossa.

Laajennetuin sieraimin hengitämme ihmeellisiä tuoksuja,
valkoapilan hienoutta pihanurmesta, 

vihreää voimaa heinäpellosta,
pyörryttävää huumaa mesiangervosta ja suopursusta.

Herbarion kokoamista, kasvien kuivaamista, liimaamista,
Viola riviniana…. Fragaria vesca…..120 kpl.

Aamukasteinen lehmän kylki,
höyryävä lantaläjä, tummankeltainen haiseva kusipuro,

Mansikki sisään ja Ruusu ulos kesälypsykojusta,
jauhoja ja lisäravinteita, lypsykoneen surina.

Tonkkien kolina laiturilla, maitoauton ryminä,
iltapäivällä palautuu meijeristä kurripöntöt vasikoille,

puoliksi sulaneet kilon jäätelöpaketit meille.

Mikä iltaherkku: mansikat ja puolisula jäätelö!

Nuoruuteni kesät

Maija Kotometsä



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

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

SUTKAUS


