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Mitä jäi savolaisille kesästä 2015 
tähteeksi muuta kuin täysi vesikorvo 

raystästipun alla? Alati kohoavien vesimak-
sujen aikana silläkin on merkitystä. Sade-
veden sanotaan olevan hyväksi ihmisen 
tukalle. Vaikka montahan meitä on kyllä 
tässä maakunnassa miehiä, joilta tukka on 
lentänyt taivaan tuuliin.

Murreviikko palasi joka tapauksessa  
mennä kesänä Kuopion kauppatorille. Kol- 
me vuotta satamassa menivät kyllä muka- 
vasti ja kivuttomasti, mutta mualiman  
napa on mualiman napa.

Satamaan kuulijoiden piti lähteä varta 
vasten sanankuulolle, mutta torilla yleisö  
on valmiina. Lavalla seisoskellessa ei tullut  
laskeneeksi yksin kappalein, montako nais- 
ta ja miestä pysähtyi kuulolle lavan eteen, 
mutta isosti en valehtele, jos sanon väkeä  
olleen parhaimpina hetkinä vähintäänkin  
puolen tuhatta.

Jos kesä oli luonnonoloiltaan jonkin 
sortin pettymys, niin ehkäpä syksy tuo 
siihen hyvityksen. Marraskuu on sanan-
mukaisesti kuolemankuu. Siitä huolimatta 
odotan suuria tulevalta marraskuulta, kun 
Kuopion kaupunginteatterissa saa ensi-
iltansa nuoren Antti Heikkisen romaaniin 
pohjautuvan Pihkatappi-näytelmän.

Savon murretta on kyllä kuultu runsain  
mitoin jo tätä ennen sekä teatterin palkeilla 
että elokuvissa. Monessakin savolaisessa  
kesäteatterissa harrastajanäyttelijät viihdyt- 
tävät yleisöään omalla luontaisella murteel- 
laan, ilman ”kaupunkilaista” hienostelua.  
Juonen käänteet ovat käyneet hyvin selville  
myös tällä tavalla. Vanhoissa suomalaisissa  
elokuvissa  savolaisia on kohdeltu sen  
sijaan huonommin ja jätetty heidät naurat- 
tamaan oppimattomia pölhökustaina.

Ennen Pihkatappia sanottiin, että savon 
murre soveltuu vain puhumiseen, mutta 

Pihkatapin  
laukeamista ootellessa

ei missään nimessä kirjoitukseen. Antti 
Heikkinen osoitti nyt näille kaikille epäi-
leville tuomaille, että jos osaa kirjoittaa 
oikein savolaisittain, niin kirjoitusta ei 
edes huomaa savon murteella kirjoitetuksi. 
Pihkatapin savo on tämän päivän konstaile-
matonta savolaista yleiskieltä. Äänneopil-
listen kommervenkkien poisjättäminen ei 
tuhonnut murretta, vaan teki sen ainoastaan 
ymmärrettäväksi myös paperilta katsottuna.

Heikkinen itse on mukana omassa 
näytelmässään, ja kun estradille nou-
see uljas joukko monta muuta mainiota 
savolaista murteenpuhujaa, niin odo-
tukset ovat väkisinkin korkealla jo nyt 
teatteriväen aloitellessa harjoituksiaan.

Lippujen ennakkovarausten mukaan 
Pihkatapilla riittää katsojia hamaan tulevai-
suuteen. Se tietää hyvää teatterille, mutta 
myös meille Savon kielen seuralaisille. 
Harras toive ja jopa vankka usko on, että 
kun Pihkatappi kakaistaan ulos ensi-illassa, 
se ryöpsäyttää valloilleen samanlaisen 
savolaisuuden aallon kuin kotiseutuneuvos 
Unto Eskelisen murresanakirjat aikoinaan.

Mitä Eskeliseen tulee, niin syksyn 
ensimmäinen ja Pihkatappi huomioon 
ottaen toinen tähtihetki on, kun edes-
menneen kotiseutuneuvoksen ja savolai-
suuden apostolin runoantologia saadaan 
painosta syys-lokakuun vaihteessa.

Mies menee, laulu jää –kokoelma 
sisältää parisensataa valikoitua runoa 
Eskelisen laajasta tuotannosta. Karkean 
arvion mukaan kirjahyllyyn tarvittai-
siin metri lisää hyllyä, jos kaikki Unton 
tuhannet runot painettaisiin kirjoiksi. 

Mutta aloitetaan nyt varovasti tällä 
yhdellä niteellä… Olokee höylit, ostakee 
ja lukekee. Seura kiittää jo etukäteen.

Seppo Kononen 
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Savon kielen seuran murretori palasi 
viiden vuoden jälkeen Kuopion kaup-

patorille 16.-18.7. 
Komeasti palasikin, avajaispäivänä  

torilavalla esittäytyi peräti neljä  Savon 
murremestaria, kukkasena tuore Suomen 
murremestari  Hannakaisa Heikkinen 
Kiuruvedeltä. 

17. murretorin avajaiset  olivatkin sopi-
va paikka edellisviikolla (8.7.)  Kajaanissa 
pidettyjen heimojen välisten murrekisojen 
tulosten tiedottamiseen.  Mikä tärkeintä,  
henkilökohtainen Suomen mestaruus säi-
lyi seuraavat kaksi vuotta Savossa.

Suomenmestaruuskilpailujen tuomaris-
to oli tykästynyt Hannakaisa Heikkisen  
raikkaaseen esitystapaan ja valinnut  hänet  

yksilökilpailun voittajaksi. Kaksi vuotta 
mestaruutta ansiokkaasti pitänyt Lauri 
Andersin Varkaudesta oli saanut luovuttaa 
mestaruuspokaalin tuotavaksi   Kiuruve- 
delle.   

Hannakaisa Heikkisen komea pytty sai-
kin muutaman aprikoimaan tokko nous-
viikolla Kuopion torille  esittelyyn  tule-
va  ÄnHooÄllän voittocuppi  komeudessa 
vetää vertoja.  Ylpeydellä voidaan todeta, 
että monessa lajissa  savolaiset ovat hui-
pulle kiivenneet!

Hannakaisa Heikkinen tähdensi juurien 
säilyttämistä. Kulttuuri-ihmiseksi voi tulla 
käyttämällä omaa murrettaan. Erityises-
ti isovanhemmat voivat siinä oppia jakaa 
lastenlapsille, hän muistutti.  

Murremestareita  
ja kylähulluja   
murretorilla   

Kotiseutuneuvos Unto Eskelinen 
(1921-2013) oli sanojen mies, jon-

ka runosuoni pulppusi ehtymättömänä yli 
seitsemän vuosikymmenen ajan.

Harvalla runoilijalla on riittänyt voimaa 
ja intoa moiseen, mutta Untolla riitti. Vielä 
yli kahdeksankymmenen iässä hän sanoitti 
tangoja ja luritteli lemmestä samaan tapaan 
kuin suuri saksalainen runonruhtinas Johan 
Wolfgang von Goethe pari vuosisataa en-
nen häntä. 

Viimeiset julkaistut runonsa Unto Eske-
linen kirjoitti 91 vuoden iässä Savon kielen 
seuran 30-vuotisjuhliin vuoden 2012 ke-
väällä. Aiheena oli tälläkin kertaa rakkaus 
– rakkaus savon kieleen.

Eskelisen runoista on julkaistu aiemmin 
pari valikoimaa, yksi Kuopiossa, toinen 
Maaningalla, joka oli neuvoksen toinen 
kotipaikkakunta. Savon kielen seurassa 
on muhinut jo vuosia ajatus laajemmasta 
runojulkaisusta, jossa kattavasti tuotaisiin 
esille Eskelisen monipuolisuus runoilijana.

Vuonna 2013 päästiin jo alustavasti sa-
noista tekoihin, kun Itä-Suomen yliopiston 
suomenkielen opiskelijat Anniina Pellik-
ka ja Laura Tuomainen luetteloivat ja 
kirjoittivat digitaaliseen muotoon Unton 
runot, jotka ovat säilyneet liki täydellisinä 
siististi mapitettuina aina ajalta ennen so-
taa.

Varsin pian suomen kielen lehtori Katri 
Ahokas kokosi valtaisasta aineistosta ru-
noja noin 200-sivuiseen antologiaan, jos-
sa nähdään koko vuodenkierto runoilijan 
silmin. Oman aikansa vaati rahoituksen 

Mies meni, 
kirja tulee

hankkiminen, mutta kun kymmenkunta 
sponsoria oli saatu hankkeen tueksi, loppu 
on edennyt taas sukkelasti. Teknisestä to-
teutuksesta on vastannut kuopiolainen kir-
japaino Grano.

192-sivuinen kokoelma on saanut ni-
mekseen teoksen päätösrunon mukaan 
Mies menee, laulu jää. Savon kielen seuran 
hallituksessa teoksesta on päätetty ottaa 
ensi alkuun 600 kappaleen painos.

Syksy on perinteisesti uusien kirjojen 
aikaa, ja siltä pohjalta seurakin uskoo ja 
toivoo, että suuren savolaisen runoilijan 
muistoa kunnioittava teos nousisi loppu-
vuoden bestselleriksi erityisesti täällä koti-
maakunnassa. 

Seppo Kononen

Suomen kielen opiskelijat Anniina Pel-
likka (vas.) ja Laura Tuomainen sähköis-
tivät Unto Eskelisen runotuotannon.

Murretoriyleisö palasi 
takaisin aurinkoiselle  
Kuopion kauppatorille.

Hannakaisa Heikkinen 
esitteli murremestarin 
SM-kannuaan.

Leppävirtalainen Arja Huovinen 
loimitettiin ”Kylähullu”- vii-
talla. 
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Toiset savolaisen kielitaidon edustajat 
Kajaanin  kisoissa olivat  savolaisukon 
perustyyppi Matti Korhonen Lapinlah-
delta, Savon murremestari mallia 2014  ja 
nuorempaa polvea edustava neuvontamies 
Jari Känninen Siilinjärveltä,  murremes-
tari vuodelta 2013; joukkueenjohtajana 
seuran varapuheenjohtaja Tuula Ollila.

Paikallislehti murteella
Perjantaina murretorilla esiteltiin ”mua-

limankaikkeuven kaikkiin savolaisten pi-
äiänenkannattaja” Uutis-Vieterj.   Siilin-
järven paikallislehden toimitus oli jo  11. 
kerran tehnyt urosmehiläisen työn ja  toi-
mittanut lehtensä julki  savon murteella  ja 
huumorilla. 

Sisällöstä päätoimittaja Seppo Timo-
nen mainitsi siilinjärveläisten olevan niin 
tuskastuneita kuntaliitospuheisiin, että 
esittävät vaihtoehdoksi kuntasiitoksia.  
Euroopan Unionin  vararesitentti  Jyrki 
Katainen Rysselistä viestitti ikävöivänsä 
kotipuolesta uusia potatteja ja pullapoh-
jaan tehtyä mustikkapiirakkaa. Puolestaan 
Lasse Lehtinen Varpaisjärveltä näkee 

täällä elettävän  Euroopan umpisuolessa, 
kun pitäydytään puolustuksen suunnitte-
lussa vain Rokan värkkilöihin. 

Yläsavolainen huumoriyhte Mahot-
tomat ja  Heinäahon näytelmäpiiri osoit-
tivat, että  huumoria on muutakin lajia 
kuin telkkarin Putouksessa, ja se  parhain 
kukkii arkielämässä.  Maikki Korhosen 
komedialliset kyvyt yltävät jo mille tahan-
sa stand-up –lavalle.  Mahottomilla  on 
omasta takaa lauluntekijöitä ja sovittajia 
kuten Minna Ollikainen,  ja tuoretta esi-
tettävää yhtyeellä on tallenteinakin. 

Savolaisesta hulluudesta usein maini-
taan, mutta harvoin siitä palkitaan. Val-
takunnallisen kylätoiminnan  myöntämä  
XIII kylähullun arvonimi  Arja Huovisel-
le Leppävirran Soinilansalmelta on  yksi 
näitä virallisia tunnustuksia.

Nimitys  näkyvänä  osoituksena kan-
nettavan viitan ja nuijan kera myönnettiin 
kuluvana vuonna.  Vuosien varrella Soi-
nilansalmen kyläyhdistys on tullut  tun-
netuksi omaperäisistä tempauksistaan, ja  
vuonna  2013 se sai nimityksen Vuoden 
kylä.  Sivullisenkin pitää  uskoa, että Soi-

nilansalmelle luovaa hulluutta on kasau-
tunut, mutta mitenkä se kylällä ilmenee,  
uteli  juontaja.

Voipi olla kotikasvatuksen tulosta tai on 
geeneissä, arveli Arja Laukkanen.  Kylä 
on itse päättänyt,  että ollaan tällainen ni-
meä myöten. Virallisesti  Soinilansalmen 
kylää nimittäin  ei ole olemassakaan, on 
vain viiden kylän vihoviimeinen yhteinen 
koulupiiri. 

 Mutta yhteistyötä on osattu tehdä. Jou-
lun alla on rakennettu talvitemppeli ja ke-
sällä on järjestetty soutu Parkkolansaaren 
ympäri. Viisautta on myös osata lopettaa 
ajoissa, kuten talvitemppelin rakentami-
nen –lunta kun ei enää tule joulun alla riit-
tävästi. On keksittävä tilalle muuta, lupaili 
virallinen kylähullu. 

Päivän päätteeksi  Risto Lappalainen 
pudotteli lavalta rautaisannoksen ”täss Sa-
von joukko tappeli”-historiaa. 

Lauantaipäivän ohjelma kulki keveästi 
karjalais-savolaisen laulun ja runon mer-
keissä. Karjalaispoika Markku Pesonen 
on syntynyt  Savon Sorsakoskella, mutta 
kauniisti hän lauluissaan  ”Karjalan kum-
busill” liikkui. Nilsiän pussihousumiesten 
kaipaus ulottui Tahkon rinteisiin ja Nilsiän 
tyttölöihin.  Vivahteensa savolaisuuteen 

kävivät  esittämässä Rauno Seppänen ja 
Vilho Laakkonen. 

Murretorin leppoisasta menosta kuuluu 
ansio juontajakaksikko Seppo Konoselle 
ja Aapeli Rummukaiselle. Siinä vakka ja 
kansi ovat löytäneet toisensa ja soittope-
linsä! 

 Olosuhteetkin suosivat kolmena päivä-
nä,  sateesta ei tietoakaan, mikä muistiin 
merkittäköön tänä vuosikymmenen epäva-
kaisimpana kesänä.  Torikansa teki kaup-
paa ja pysähteli nauttimaan kuulemastaan. 
Murremestari Irja Turusen  avajaispäi-
vän  runo ”Kultainen Kuopio” ennusteli 
jo murretorin tunnelmia, ja  varapuheen-
johtaja Tuula Ollilalla oli  päätössanoissa 
helppo luvata jatkoa kesälle  2016. 

Teksti: Eila Ollikainen
Kuvat: Teuvo Laakkonen  

Huumoriyhtye Mahottomat ja 
Heinäahon näytelmäpiiri oli-
vat taas vauhdissaan. Edessä 
kesk. lauluntekijä ja sovittaja 
Minna Ollikainen.

Karjalaispoika Markku Pe-
sonen lauleli Karjalan kum-
busilt.

Pätössanat lausui 
kieliseuran vpj. 
Tuula Ollila.

Irja Turunen: 
”Kultainen 
Kuopio”.

Seppo Kononen vas., paitsi juonsi mure-
toritapahtuman, soitti myös ensimmäistä 
viulua pelimanniyhtyeen esityksessä.
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Pitopaikkojen vaihtelu kuuluu valta-
kunnallisten kotiseutupäivien luontee-

seen.  Tokko niitä  on koskaan aikaisem-
min vietetty niin urbaanissa ympäristössä 
kuin Espoossa  6. - 9. 8. 2015.  Kotiseutu-
päivät ovat olleet siellä kerran, mutta sil-
loin kasvavassa kaupungissa.   

Urbanisuus ei  tarkoita vain kokoa, 
vaikka Espoo onkin Suomen toiseksi suu-
rin kaupunki 261 000 asukkaalla, vaan 
tapaa,  jolla se on hyödyntänyt muuttoliik-
keen kasvuvoimaa.

50-luvulta Tapiolan rakentamisen aloit-
tamisesta asukasmäärä on kymmenker-
taistunut. Kaupungin sisäisiä suuralueita 
on viisi.  Länsimetroa odotetaan valmistu-
vaksi ensi vuonna.  

Espoossa puhutaan 120 kieltä,  ruotsin-
kielisiä 8 %, muunkielisiä jo 11 %. 

Suurin  osa espoolaisista on siis  muual-
ta muuttaneita,  eniten  maakunnista. 

-Olemme  Suomi pienoiskoossa,  meillä 
on juuret koko Suomessa, sanoi  avajais-
puheessa kaupunginhallituksen toinen va-
rapuheenjohtaja Tiina Elo.

Tämä suomalainen monikulttuurisuus  
näyttäytyi kotiseutupäivillä varsin sopu-
sointuisena. 

”Rakkaudesta kotiseutuun” kotiseutu-

Kotiseutupäivät pidettiin urbaanissa Espoossa

”Juuret koko Suomessa”
päivien järjestäjät olivat  Suomen Koti-
seutuliitto,   Espoon kaupunki ja  Espoon 
Kaupunginosayhdistysten Liitto. 

Gulassikeittoa  
ja eksoottisia makuja 

Kotiseutupäivien tapahtumat keskit-
tyivät kauppakeskus Selloon ja sen yhte-
ydessä oleviin kirjasto-musiikkitiloihin. 
Paikallista kotiseutuväkeä  oli liikkeellä  
varsinkin perjantaina kotiseutumarkki-
noilla, joilla kaupunginosayhdistykset 
esittelivät toimintaansa.  

Espoossa toimii 60 kaupunginosayh-
distystä, ja asukkaita  halutaan  vetää mu-
kaan kaupungin kehittämiseen, se toistui 
isäntien puheenvuoroissa. Yhtenä keinona 
tiedotusbussilla kerättiin ideoita ja toivo-
muksia-

-Ja niitähän tuli, kertoi tapahtuma- ja 
kulttuurikoordinaattori  Elina Rossi.

Pääkaupunkiseudulla toimiva  Ylä-Sa-
von Seuralla oli esittelemässä itseään. Va-
rapuheenjohtaja Aimo Ollikaisen kanssa 
totesimme mahdollisuuden tehdä joskus 
yhteistyötä. Nyt sitä oli muutaman Aakus-
tin numeron verran. 

Maahanmuuttajanaisten Filoksenia-yh- 

distyksen myyntikojun vä-
rikkäästi  pukeutuneilla 
myyjillä oli tarjolla  lins-
sikeittoa,  irakilaisia li-
hannyyttejä, baklavaa ja 
kookospaloja arabialaisen 
kahvin kera.  Pienellä odo-
tuksella olisi saanut intialai-
sen hennatatuoinnin käteen tai jalkaan. 

Espoolaisten ruokapöytä on sekoitus 
yleissuomalaista market-tarjontaa,  maal-
tamuuttajien perinneruokia ja maahan-
muuttajien  eksotiikkaa. Espoon nimikko-
ruokaa kysellyt lehden toimittaja ei ollut 
löytänyt ehdotusta edes ammattilaisilta.  
Kala oli ennen tärkeä,  mutta ammattika-
lastus on loppunut.

Kotiseutupäivien lounaalla tarjottiin   
soppatykissä keitettyä  gulassikeittoa, rei-
lusti paprikalla maustettuna. 

Söihän tuon maalainenkin, mutta jälki-
ruoaksi moni  näkyi viilistelevän makunys- 
tyröitä ylimääräisellä  jäätelöannoksella. 

Nuoret 
kulttuurikyvyt avajaisissa  

Avajaisjuhlan esiintymispaikkana oli 

kauppakeskuksen sisäpiha,  joka toimikin  
hyvin, sillä ohjelmaa voi seurata myös 
kerrosten  parvekkeilta.  Avajaisjuhlan 
musiikista vastasivat  Espoon Musiikki-
opiston Pop/Jazz-linjan muusikot, jotka 
kaikkien esiintyjien tapaan edustivat nuor-
ten kulttuuriosaamista. 

Kaupunkihistorian kavalkadi oli  koot-
tu  hauskasti  menneiden vuosikymmenien 
pukumuodin avulla. Katusirkuskin  haus-
kuutti.  Puolenkymmentä  vuotta  suomea 
opiskellut filippiiniläinen  Nino Vasquez 
kitaroineen kumosi ennakkoluulon kielen 
vaikeudesta, on  ehtinyt osallistua  Idols-
kisaankin. 

Kotiseutuliiton hallituksen puheenjoh-
taja Kirsti Moisander  muistutti puhees-
saan, että nykyisin monella meistä on usei-
ta kotiseutuja.  Aina ei  tarvitse olla pysyvä 

Kotiseutupäivien 
avajaisia kaup-
pakeskus Sellos-
sa voi seurata 
permanto- tai  
parveketasolta. 
Lavalla Katusirkus 
esiintymässä. 

Maahanmuuttajanaisten 
Filoksenia-yhdistyksen 
myyjät tarjosivat kotiseu-
tumarkkinoilla eksoottisia 
ruokia.

Kotiseutuliiton 
vuosikokouk-
sen päätteeksi 
Sello-salissa 
esiintyi 
Yleisradion 
palkitsema 
Nuorisokuoro 
Candomino.
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asukas tai  veronmaksaja  osallistuakseen  
eteenpäin viemiseen ja hyvän tekemiseen, 
vain tunnistaa alueen kotiseudukseen. 

-Tarvitsemme kohtaamisia, verkosto-
ja ja ihmisiä. Jokaisella on oma tarinansa 
kerrottavana. Siitä syntyy mielen kotiseu-
tu, sanoi Kirsi Moisander.

Vuosikokous palkitsi  
ja antoi julkilausuman

Kotiseutuliiton vuosikokouksessa oli 
edustettuna 158 yhteisöä, puhetta  joh-
ti sivistystoimen johtaja Sampo Suihko.   
Vuoden kotiseututekona palkittiin Seinä-
joen Törnävä-Seuran Avainpatsas-hanke, 
jossa yhteistyössä ovat toimineet puuhaih-
miset, rahoittajat ja työn tekijät.  Tunnus-
tusta haki 39 ehdotusta.

Vuoden kaupunginosaksi tuli ennätyk-
selliset 155 ehdotusta. Raati valitsi Van-
taan Hakunilan, joka on  1970-luvulla ra-
kennettu  11 000 asukkaan kerrostaloalue, 
jonka asukkaista on maahanmuuttajataus-
taisia  yli 20 %. Hakunilalaisten yhteisöl-
lisyys näkyy  yhdistysten määrässä ja yh-
teistoiminnassa. Tunnustuksen haki ja sai  
Hakunila-seura. 

Kotiseutuliiton valtuustoon uusina jäse-
ninä valittiin varatuomari Paavo Enroth 
Kainuusta, FM Pasi Kuusiluoma Pirkan-
maalta ja kunnanjohtaja eläkeläinen Ta-
pani Riihimäki Satakunnasta.  Jatkokau-
delle valittiin mm  matkailuopas Helena 
Partanen Mikkelistä ja HTM Jyrki Haa-

pala Kuopiosta. Liiton puheenjohtajana 
jatkaa Jyväskylän yliopiston museologian 
professori Janne Vilkuna.  

Vuosikokous antoi julkilausuman pai-
kallisen kansalaistoiminnan, järjestöjen 
ja vapaaehtoistoimijoiden toimintatilojen 
turvaamisesta. Julkilausumatoimikuntaan 
kuuluivat Pekka Mustonen Tuusniemel-
tä, Tapio Jokinen Turusta ja Eila Ollikai-
nen Kuopiosta.

Seuraavat kotiseutupäivät  
järjestetään Kajaanissa  
v. 2016

Retkipäivänä lauantaina oli mahdolli-
suus tutustua muun muassa  Espoon kes-
kiajalle ulottuvaan paikallishistoriaan, 
vauraaseen kartanokulttuuriin,  innovatii-
viseen elinkeinoelämään, käydä merimat-
kalla  tai luonnonsuojelualueella Nuuksi-
ossa. Niinikään näyttelykeskus WeeGee 
ja Gallen-Kallelan Museo Tarvaspäässä 
olivat kotiseutupäivien osanottajien tutus-
tuttavissa.

Iltajuhla Espoo Gaala pidettiin juuri 
valmistuneessa Opinmäen koulukeskuk-
sessa. Juhlassa jaettiin seitsemän kotiseu-
tutyön ansiomitalia. Tällä kertaa Savoon 
ei saatu huomionosoituksia. Seuraaville 
kotiseutupäiville  4.-7.8. 2016  Kajaaniin 
esitettiin kutsu. 

Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen 

Tiukka taloustilanne vähentää kansalais-
järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden 

toimintaedellytyksiä. Tässä ajassa kolman-
nen sektorin panokselle on suuri kysyntä 
yhteiskunnassa, mutta toimitilojen puute tai 
niiden suuret kustannukset vaikeuttavat ak-
tiivista kansalaistoimintaa. 

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 
on erittäin huolissaan kansalaisjärjestöjen 
ja vapaaehtoistoimijoiden toimintaedelly-
tyksistä ja toimitiloista. Kotiseutuliito on 
toiminnassaan nostanut asian esille useassa 
yhteydessä ja pyrkinyt aktiivisesti vaikutta-
maan yhteiskunnan eri toimijoiden toimitai-
laongelmien helpottamiseksi. Tiukkenevan 
talouden aikana vapaaehtoistoimijoiden 
rooli ja merkitys on kasvanut, jolloin myös 
toimitilojen merkitys niiden toimintaympä-
ristönä on korostunut. 

Suurissa kaupungeissa tilanne on erittäin 
hankala. Esimerkiksi Helsingissä on monin 
paikoin suuri pula vapaan toiminnan ja ko-
koontumisen asukastiloista. Tiloja ei juuri 
ole tarjolla yhdistysten ja vapaaehtoistoi-
minnan käyttöön, ja jos on, ne saattavat olla 
toimijoille kalliita. Kaupungin tuki asukasti-
loille ei jakaannu tasaisesti. Samaa asukas-
tilojen puutetta esiintyy myös muissa kau-
pungeissa. Kaupungeissa korkea vuokrataso 
vaikeuttaa vuokrattavien tilojen käyttöä ja 
tilojen puute vaikeuttaa aktiivista kansalais-
toimintaa. 

Maaseutupaikkakunnillakaan tilanne ei 

ole yhtä hyvä joka kunnassa. Maaseudul-
la lukuisat seurantalot toimivat avoimina 
kulttuuri- ja toimintakeskuksina. Niitä tulee 
myös lisää, kun kyläkouluja lakkautetaan. 
Käytöstä poistettavia tiloja tulisi tarjota 
ensisijaisesti kansalaisjärjestöjen ja vapaa-
ehtoistoimijoiden käyttöön. Kaupunkialu-
eiden seurantaloja ei ole saatu sujuvaan 
yhdistyskäyttöön kuin paikoin – tarvitaan 
vuoropuhelua taloja omistavien tahojen ja 
kansalaisryhmien välille. Suomen Kotiseu-
tuliiton vuosikokous toivoo, että omistavat 
tahot ymmärtäisivät kolmannen sektorin toi-
minnan tuottaman hyödyn – tilakustannuk-
sia voitaisiin kattaa järjestöjen tuottamilla 
palveluilla. 

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 
haastaa kunnat ja paikalliset yhteisöt yhtei-
seen keskusteluun ja sitä kautta etsimään 
yhdessä vapaaehtoistoimijoiden kanssa rat-
kaisua kansalaisjärjestöjen, kaupunginosa-
toimijoiden ja asukkaiden yhteistilojen saa-
tavuuteen. Yhdessä tulee myös etsiä ratkaisu 
kohonneiden tilakustannusten kohtuullista-
miseen.

 Samalla vuosikokous esittää haasteen 
kaikille niille toimijoille, joilla on suuria 
kiinteistömassoja tai vähällä käytöllä ole-
via tiloja ja pyytää heitä miettimään miten 
he voisivat olla ratkaisemassa kansalaisjär-
jestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden toiminta-
edellytysten turvaamista. 

 Keskustelemassa Kotiseu-
tuliiton nykyinen puheen-
johtaja Janne Vilkuna (oik.) 
ja entinen toiminnanjohtaja 
Markku Tanner.

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 7.8.2015Julkilausuma

Savon kielen seuran kotisivuja on  muokattu jäsenistöä ja savolaisuudesta kiinnostuneita 
paremmin palvelevaksi. Nettisivut tutustuttavat  paitsi seuraan myös laajemmin savolaisuu-
teen. Uutisia ei pantata,  vaan tuoreimmat kiirehditään kertomaan heti,  kun ensimmäinen 
aukeama avautuu.  Seuran puheenjohtaja  Seppo Kononen valistaa  lukijaa  kertomalla  
mitä savolainen puheillaan kulloinkin  tarkoittaa. 

 Savolaenen ee narroo vuan pyrkii sanomaan mielpitteesä pitemmän kuavan kaatta. 
Savon kielen seuran  toiminnassa  keskeistä on savolaisen kulttuurin monipuolinen esit-

tely ja tukeminen.  Sivuilla esitellään eri alojen tunnettuja savolaispersoonia kuten Yljpiä-
viäntäjän titteliä kantavan keihäsmies Antti Ruuskanen. Murremestaruuskilpailujen kautta  
seura on nostanut esiin lahjakkaita murteen esittäjiä. 

Seuran jäsenlehden ”savolaesuuven iänenkannattajan”   Aakustin   sisältö  on vapaasti  
luettavissa nettisivun kautta.

Uudistetun nettisivun osoite on lyhentynyt  http:// savonkielenseura.fi. 
Myös entinen osoite www.savonkielenseura.fi  toimii edelleen hauissa.                     EO

Seuran nettiosoite uusiutui:   savonkielenseura.fi



12  AAKUSTI 3/2015 AAKUSTI 3/2015  13

Taianomaista  
eläinlääkintää 
kansan  
konstein

Umpitautia voitiin myös hoitaa aikai-
semmin mainituilla ulkoloisilla. Jo-

roisissa orpopojan päästä otetuilla täillä 
katsottiin olevan eritoten tehoa lehmän 
umpitautiin. Liperissä parannettiin kaik-
kien kotieläinten umpea  antamalla niille 
veden mukana lutikka. Kuolleen laudassa 
olevan reiän läpi kolmesti juoksutettu vesi 
tehosi lehmän umpeen Nilsiässä. 

Vesiummessa oleva elukka rupeaa heit-
tämään vettänsä, kun sille annetaan vettä, 
mikä on laskettu toisen verkoista varkain 
otetun kolmen verkonsilmän läpi (Heinä-
vesi).  Viisaampi neuvo, kukapa  tietää,  
tulee Nurmeksesta. Lehmä pääsee ummel-
ta, kun keittää paahtamattomia kahvinpa-
puja ja juottaa sitä lehmälle. 

Laskiaisena ei saanut kehrätä eikä teh-
dä muutakaan pyörivää työtä, muutoin 
eläimet tulevat pyörötautisiksi (Mikkelin 
mlk).

Siilinjärveltä muistiinmerkityn peri-
mätiedon mukaan tulehtuneet utareet pa-
rantuvat,  kun kesän vanhoista pajuista 
otetaan kuoria. jotka vedessä pehmeäksi 
kiehautetaan ja kuumana pannaan lehmän 
utareelle. Lypsykäsillä ei saanut lehmisa-
vua kohentaa, ettei tulisi tulikuplia lehmi-
en tissiin (Vieremä). 

Muuruvedellä taas ei keittoa saanut kuo-
huttaa hellalle, sillä siitä seurasi rakkuloi-
ta ja muita kipeitä vetimiin. Jos leppälintu 
lensi lehmän mahan alitse, tuli maito pu-
naiseksi muutamiksi päiviksi (Juankoski).  
Kun veristä maitoa kaataa verta lypsävän 
vasempaan korvaan, vika korjaantuu, näin 
uskottiin Nurmeksessa. 

Ruumiinpesusaippua, annettuna karjal-
le veden seassa, paransi viruvan maidon 
(Juva).  Kuopion pitäjässä uuninluutima-
vesi auttoi saman asian. Jos lypsy ”kuneh-
tu”, lehmä lakkasi lypsämästä annettiin 
lehmälle maantieltä löydetystä hevosen-
kengästä viilattua rautajauhoa, jonka piti 
olla ”muata vasten” olevalta puolelta ken-
gästä viilattua (Kaavi). 

Lehmästä parannettiin Nurmeksessa 
kapi keitteellä, joka sisälsi ihmisen kusta, 
tupakan kukkia ja tervaa. Sitä piti keittää 
niin kauan, että vain kolmasosa on jäljellä, 
ja sillä sitten voidella. 

Jos lehmältä eivät lähteneet jälkeiset 
luonnollisesti annettiin sille Kuopion pi-
täjässä muistiinmerkityn tiedon mukaan 
omaa maitoaan, johon sekoitettiin nave-
tasta otettuja hämähäkin kinoja. 

Lääkkeeksi poikimisen jälkeen käy-
tettiin yleisesti,  kuten kaikki vielä muis-

tamme, paloviinaa, jota kaadettiin suuhun 
vahvistukseksi lehmälle. Kotokeiton lo-
puttua paloviinan on osin korvannut kahvi 
(Sotkamo). 

Kun lehmä tai hevonen jostakin syystä 
hikoili tai oli vaahdossa yön jälkeen, kat-
sottiin vihtahousun sillä ajaneen. Sitä vai-
vasi painajainen, mara  (Siilinjärvi).  Ter-
vapytty eteen yöksi tai ammuttu haukka 
naulattuna tallin ulko-oven päälle, selkä 
seinään, kasvot tulijaan päin (Juankoski), 
piti vihtahousun loitolla.

Mikkelissä saman asian toimitti selkään 
pantu loimi, joka oli ollut kolme kertaa 
ruumisarkun peitteenä.

Jos piru ratsasti yöllä hevosella Siilin-
järvellä niin se estettiin siten, että hevonen 
valjastettiin takaperin reen eteen. Valjas-
tettaessa oli varottava, ettei akka päässyt 
katsomaan, sillä silloin tämä taika ei te-
honnut. 

Terva ja viina kansanomaisen  
lääkintätaidon perusta

Terva on ollut entisajan yleisin lääke 
niin ihmisille kuin eläimille Savossa ja 
Karjalassa. Yhdessä viinan kanssa se on 
muodostanut lääketaidon perustan. 

Lääketerva keitettiin eli lämmitettiin 
Karttulassa saunassa ja siihen pantiin sil-
loin hivenen ruisjauhoja. Taikana oli,   että 
sen piti  tapahtua salassa saunassa kiukaan 
päällä, ja että sitä ei ole saanut nähdä ku-
kaan poskeinen; vain näin valmistettu ter-
ve on ollut lääketervaa, ”puunvoidetta”.

Lääkekasveja tunnettiin täälläkin suuri 
joukko;  erilaiset lääkekasvit,. joita var-
sinainen lääketiedekin käyttää hyväkseen 
muodostavat kansanparantajien perus-
varaston. Myös sammakoista, kastema-
doista, käärmeistä. iilimadoista, hiiristä ja 
pääskysen pesistä saatiin väkevästi tehoa-
via lääkkeitä.  Kun karja pantiin laitumel-
le, saatettiin sille keittää läksiäisjuomaksi 
muurahaispesän mehua.

Käärmeen rasva oli hyvää kaikenlaisille 

rohtumille,  ruusulle, silmille ja mädäntä-
kipeälle. Käärmeen rasva oli otettava Lep-
pävirralla ennen käen kukuntaa myrkyttö-
mästä käärmeestä.

Samoin karhun eri ruumiinosat: kar-
hunrasva, veri, sappi, karvat ja kynnet 
sekä hampaat olivat tärkeitä lääkitsemis- 
ja taikomisvälineitä. 

Ennakolta ehkäisevistä toimenpiteistä 
mainittakoon Haukivuorelta muistiinmer-
kitty menettelytapa. Kun lehmät keväällä 
laskettiin metsään, otettiin vanhimman 
lehmän kello ja pantiin vettä täyteen. 
Sitten juostiin talon ympäri kaksi kertaa 
myötäpäivään ja yhden kerran vastapäi-
vään sekä heitettiin vesi lehmän päälle ja 
pantiin kello takaisin kaulaan. 

Kokemusta ja magiaa 
Kuten huomasimme, jakaantuvat kan-

sanlääkinnän piirissä olevat ilmiöt lä-
hinnä kahteen ryhmään, nimittäin joko 
kokemukseen tai magiaan perustuviin 
käsityksiin ja menettelytapoihin.  On pai-
notettava, että taikuus kansanomaisessa 
ajattelussa itse asiassa kytkeytyi yhtenä 
olennaisena osana jokapäiväiseen elämän 
menoon, sitä ei käsitetty taikuudeksi; siinä 
missä me näemme yliluonnollisia ilmiöi-
tä, siinä kansa näki piilevän ja johdonmu-
kaisen menettelyn. Myös oppilääketiede, 
samoin kuin oppieläinlääketiede vanhoi-
na aikoina liittyivät huomattavalta osalta 
maagisiin katsomuksiin ja ovat täten myös 
vastavuoroisesti ruokkineet kansan lää-
kintätietoutta.

Näistä esittämistäni esimerkistä voi-
simme aavistaa jo tiettyjä säännönmukai-
suuksia, taikalakeja. 

Esineillä, eläinten osilla, kudoksilla, 
jotka kerran ovat olleet toistensa yhtey-
dessä on erottamisenkin jälkeen yhteyttä, 
osa kelpaa kokonaisuuden asemasta siellä 
parannus, mistä tauti samaa on hoidettava 
samanlaisella. 

Kansanlääketiede kertoo ihmisistä, jot-
ka puutteellisin asein kävivät varsin epä-

OSA II
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tasaista kamppailua tauteja vastaan, mutta 
se kertoo myös sen ajan ihmisten mieli-
kuvituksen ehtymättömyydestä. Tämä on 
osa sitä todellisuutta, jonka seuramme 
ensimmäiset puuhamiehet kansanvalis-
tuksen jo verrattain pitkäaikaisesta, yli 
100-vuotiaasta vaikutuksesta huolimat-
ta  täällä Savossa ja Karjalassa kohtasi-
vat.   Sen rippeitä vielä sotien jälkeenkin 
eläinlääkärin jo lähdettyä potilaansa luota 
olin itsekin pojankoltiaisena  tilaisuudessa 
kuulemaan kansan suusta  Savon ja Karja-
lan sydänmailla. 

Eikä tämä kansanperinne ollut koko-
naan poissa vielä 60-luvun taitteessakaan, 
jolloin puhuttelu nuorelle eläinlääketie-
teen ylioppilaalle tai kandille saattoi seu-
rata seuraavia polkuja:

 ”Itekkö työ outta vae sen sijjaen, että 
oekeen elläintohtuoir  melekeen?”

 Ja jatkuu sitten:  
”Tiällä kävv toessa päevänä tuo yks 

Räsänen vuan ei tuo elikko oo tuosta koh-
heentunnu, punasta kussoo,   vaekka se 
sille kirnupiimöö ja tuon punasen ynnikin 
leppee juotti – kalapeekii on ku mankeloi-

tu pieru.” 
”Taati ei kun kovenoo ja rohot kallis-

tuu”.
”Oesko tuosta pienettisatsista apuva 

vae pitäskö iha riiresetti kirjutto; sillä en-
nen vanhaa hoetu kaekki taavit.”

Tisurissa olo 
merkitsi työtä vuorotta

Savo Karjalan eläinlääkäriseuran al-
kuvaiheissa henkii jo tarujen taikaa. Olot 
ja elämä ovat niistä ajoista ratkaisevasti 
muuttuneet. Vanhoina, vaikeinakin aikoi-
na puhaltaneet leudot ja leppoisat tuulet 
ovat tulleet harvinaisiksi. Myrkytkin, jos 
niitä ennen lienee näin usein ollutkaan, 
tuntuvat nykyään kovemmilta. 

Savo-Karjalan eläinlääkäriseuran alku-
vaiheiden jäsenistä monet ovat menneet 
maan multiin. He eivät ole täällä keskuu-
dessamme ajatuksiaan lausumassa eivätkä 
osallistu seuramme keskusteluihin.

 Kunnioitamme syvästi heidän elämän-
työtään, eikä tämä kunnioitus ainakaan 
vähene, kun miellämme ne olosuhteet ja 

sen maailman, jota he elivät,  ja jota täs-
sä varsin köyhin eväin olen yrittänyt osin 
kuvata.

Olen vakuuttunut, että seuramme toi-
minta on rikastuttanut myös heidän elä-
määnsä ja antanut  tervetullutta vaihtelua  
arkisen työn keskellä; työn joka lähes aina 
sisälsi jatkuvan päivystyksen  ”tisurissa 
olon”, mikä näilläkin kulmilla tiettyinä 
vuodenaikoina merkitsi työtä vuorotta. 
Uskoni mukaan heidän kumpujaan peittä-
vät kevyet mullat!

Lamasta huolimatta me elämme ny-
kyisin koneistetun työn, tietokoneitten ja 
kiihkeän arjen, jopa eri ammattikuntien 
välisen kilpailun aikaa, jonka yhtenä tun-
nusmerkkinä ja vaatimuksena on jatko-
koulutus, vaatimus jatkuvasta itsensä ke-
hittämisestä ammatissamme.

Valitettavasti toinen tämän hetken tun-
nusmerkki näyttää olevan luottamuksen 
puute. Kukaan ei tunnu uskovan kehen-
kään ja mitenpä voisikaan, kun omassakin 
kainalossa vilkkuu ketunhäntä. 

Hyvän kollegiaalisuuden, ammattitove-
ruuden vaaliminen tulee täten varmasti tu-
levinakin vuosina olemaan eräs seuramme 

päätehtävistä; itse eläinlääkärin ammattiin 
ja toimialaan liittyvien asioiden ja ajan-
kohtaisten probleemien lisäksi,  mikä seu-
ramme päätehtäväksi määriteltin jo sitä  
perustettaessa.

Näillä sanoilla haluan omasta puoles-
tani onnitella  Savo-Karjalan eläinlääkä-
riseuraa, johon allekirjoittaneellakin on 
etuoikeus kuulua. 

 
Juhani  
Hakkarainen,  
professori 
emeritus, 
Uppsala   

 
Lähteet:  
-Savon Eläinlääkäriseuran 
  pöytäkirjat 1933 - 93, 
- Kansanomainen lääkintätietous 1957, 
- Suomalaisen Kirjallisuuden seuran toi-      
  mituksia 229:4 osa Helsinki 1957. 
- Eläinlääketieteen historian luennot:  
  Kansanomaiset eläinlääkintätietouden 
  parannuskeinot

Jos lypsy ”kunehtuu”, lehmä lakkasi lypsämästä, annettiin lehmälle maantieltä 
löydetystä hevosenkengästä viilattua rautajauhoa. Sen uskottiin tepsivän Kuavilla.

Kansan paran-
nuskeinot ja 
poppakonstit 
ovat jo historiaa 
nykyajan eläin-
lääkinnässä.  
Eläinlääkäri 
kenttätyössään 
Riistavedellä v. 
1973.
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Kirjailija-näyttelijä Antti Heikkisen  
Pihkatapista on tulossa savolainen 

teatteritapaus. Näin ainakin ennakkokiin-
nostuksesta päätellen, harvasta teatteri-
esityksestä ollaan niin kuulolla tavallisen 
yleisön keskuudessa kuin nuoren kirjoit-
tajan Savonia palkitun romaanin dramati-
soinnista Kuopion teatteriin. 

Mielenkiintoa lisää, että  Antti Heikki-
nen näyttelee itse pääosaa,  ja esitykses-
sä  vierailee eläkkeellä oleva savolaisten  
luottonäyttelijä  Auli Poutiainen.  Aina-
kaan puhutun kielen  oikeasta aksentista ei 
liene  epäilystä. 

Pihkatappi  on savolainen sukusaaga,   
nuoren miehen kehityskertomus  ja läpi-
leikkaus lähimenneisyydestä.  Se on kuva-
us  äidittömän,  isän hoivissa kasvaneen 
pojan matkasta kaupunkiin ja takaisin 
maalle. Ja myös  huumorin sävyttämä ikä-
polvikertomus  ilmaisjakelulehden toimit-

tajan kirjailijahaaveista ja parisuhdeon-
gelmista, luonnehditaan esitystä Kuopion 
teatterin ennakkotiedotteessa.

Ensi-ilta jo marraskuussa
Pihkatapin ensi-ilta on 7.11. Kuopion 

teatterin Minna –näyttämöllä.
 Ohjaus ja dramatisointi Kari Paukku-

nen, lavastus Erkki Saarainen, puvustus 
Jaana Kurttila, valosuunnittelu Juha 
Westman, äänisuunnittelu Antti Puuma-
lainen, koreografinen konsultaatio Liisa 
Ruuskanen. 

Rooleissa Karri Lämpsä, Antti Heikki-
nen (vier.),  Riina Björkbacka, Sari Har-
ju, Lina Patrikainen, Sari Happonen, Auli 
Poutiainen (vier.),  Pekka Kekäläinen, 
Mikko Paananen, Ilkka Pentti, Tapani 
Korhonen, Esa Saario. 

Eila Ollikainen

Juhlapuheen pitäisi olla arvokas, käsi-
tellä ajankohtaisia asioita ja kestää vä-

hintään tunti tai mieluummin kaksi. Näin 
kävi aikoinaan Rantasalmella, jossa teo-
logian tohtori Granfelt oli ottanut aiheek-
seen Johannes Kastajan. Puhuttuaan tun-
nin siitä, että Johannes Kastaja ei kuulu 
Uuteen testamenttiin ja toisen tunnin siitä, 
että Johannes Kastaja ei kuulu myöskään 
vanhaan testamenttiin, hän esitti retorisen 
kysymyksen: Mihin me hänet sijoitamme? 
Silloin penkiltä nousi ukko, joka sanoi, 
että pane hänet vaikka tähän minun pai-
kalle siksi aikaa, kun käyn antamassa ruu-
nalle heiniä.

Tässä juhlapuheessa tulee kunnon plä-
jäys pölhöpopulistisia ajatuksia, joita su-
vaitsevaisten heimo saattaa pitää viha- 
puheena. Savolaiset leimataan lupsakoiksi,  
hämäläiset hitaiksi ja pohjalaiset riitapu- 
kareiksi, mutta Suomen uusimmalla 
heimolla –suvaitsevaisilla–   on ihmeelli- 
nen kyky olla aina oikeassa ja pitkä etu- 
sormi, jota heristellään ”vääriä” mieli- 
piteitä laukoneille. 

Äärioikeistolaisten uusnatsien jurrihuu- 
telut ja rähinöinti on nostattanut heidän 
vastakappaleissaan eli äärivasemmisto-
laisissa raivonpuuskia, jotka helposti joh- 
tavat yhteisiä varoja kuluttaviin polii-
situtkintoihin ja käräjöinteihin. 

Äärioikeistolaiset ovat tällä hetkellä 

Juha Karvosen juhlapuhe 
Vehmersalmen metsäs-
tys- ja ampumaseuran 
60-vuotisjuhlissa 9.8.2015

selvästi alakynnessä. Kummankin porukan 
yhteenotoista voitaisiin pitää vähemmän 
ääntä, jolloin niiden julkisuushakuisuus 
loppuisi, mutta media tarvitsee kipeästi 
uusia luita pureskeltavaksi, kun Matti 
Nykänenkin raitistui.

Vasemmistolaiset ja oikeistolaiset vä-
kivaltaiset ääriliikkeet joutaisi kieltää sa-
massa nipussa rikollisten moottoripyörä-
jengien ja laittomasti toimivien eläin- ja 
luontoaktivistien kanssa. Yhden porukan 
toiminnan kieltäminen ja toisten toimin-
nan hiljainen salliminen antaa jäljelle jäte-
tyille vain lisää kasvualustaa. Eivät suvait-
sevien suosiossa olevat vasemmistolaiset 
ääriliikkeetkään aivan väkivallattomia ole. 
Malmössä kolme sivullista on kuollut hei-
dän kranaatti-iskuissaan tänä vuonna.

Olisihan siinä sellainenkin mahdolli-
suus, että uusnatsit, antifasistit ja muut 
aktivistit kuntoutettaisiin verovaroilla uu-
delleen yhteiskuntakelpoisiksi kuten Suo-
meen palaavat isis-joukkojen veteraanit. 
Norjassa heidän kuntoutuksensa hoidet-
tiin kieltämällä takaisintulo Norjaan. Mo-
nen meidän isämme ja isoisämme olivat 
Neuvostoliittoa vastaan käydyn sodan ve-
teraaneja, mutta heitä ei sodan jälkeen lai-
tettu kylpylöihin kuntoutumaan, vaan rai-
vaamaan kylmää tilaa asumiskelpoiseksi.

Suomessa säädetään vuosittain turhia 
lakeja, joita ei tarvitse noudattaa, koska 

”Pihkatappi” 
-näytelmä
on tämän 
vuoden 
savolainen 
teatteri- 
tapaus

Ennen riistaa 
saalistettiin vain  
omiksi tarpeiksi
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niiden noudattamatta jättämisestä ei ran-
gaista.  Kuulin pikkupoikana isäni ihmet-
televän lehteä lukiessaan lakiehdotusta  
pakkonaimattomuusvähennykseksi. Sen 
mukaan henkilö, joka saisi kahden todis-
tajan lausunnon siitä, että hän on vakaasti 
yrittänyt saada puolison, mutta jäänyt sin-
kuksi, saisi verotuksessa 10 % vähennyk-
sen aviopuolisoita korkeampien elinkus-
tannusten kompensoimiseksi.

Neandertalin ihminen eli Euroopassa 
ennen nykyihmistä. Suomessa ihmislajia 
haluttiin kehittää edelleen, jolloin loppu-
tuloksena olisi Oktoberin ihminen. Nimit-
täin ex-ministeri Guzenina-Richardsonin 
neuvonantaja Maria Oktober esitti, ettei 
naisen sukupuolenvaihtoleikkauksessa 
poistettaisi kohtua, vaan mieheksi muutet-
tu saisi pitää uusien killuttimiensa lisäksi 
myös kohtunsa eli Oktoberin ihminen olisi 
mies ja nainen samassa kehossa. Peruste-
luna oli, että mikäli mieheksi muutettu ei 
olisikaan tyytyväinen uuteen sukupuo-
leensa ja haluaisi takaisin naiseksi, niin ki-
rurgin ei tarvitsisi tehdä kohtua uudelleen, 
vaan ainoastaan leikata killuttimet pois. 
Tämä oli peruspalveluministerin neuvon-
antajan ehdotus terveydenhuollon kustan-
nusten leikkaamiseksi.

Pakolaisaalto vyöryy  
ja on vyörynyt ennenkin

Viime sunnuntaina laskin, että paik-
kakunnan sanomalehdessä sana ”rasismi 
tai rasisti” oli painettu 24 kertaa. Myös 
lehteen painetussa seurakunnan papin 
sunnuntaisaarnassa rasismi mainittiin 2 
kertaa, mutta ei yhtään kertaa sanoja ”per-
kele, saatana tai helvetti”. On aika vaihtaa 
kirosanaksi perkeleen tilalle sana ”rasisti”. 
Näinhän käytännössä jo onkin.

Pakolaisaalto tulee vyörymään Väli-
meren yli tsunamin tavoin, ei sille mitään 
voi. Onnettomiahan nämä ihmiset ovat 
jouduttuaan ensin omien vallanpitäjiensä 
riistämiksi ja sitten ihmissalakuljettajien 

pettämiksi. Ilmeisesti salakuljettajien pyö-
rittämä ”matkatoimisto” antaa Euroop-
paan laittomasti pyrkiville liian ruusuisen 
kuvan heitä odottavista olosuhteista, kos-
ka äskettäin Kosin saarelle tullut Irakin 
pakolainen valitti, ettei saanut pakolaislei-
rillä omaa huonetta eikä kunnon saniteet-
titiloja. 

Afrikkaan on annettu toisen maailma-
sodan jälkeen tuhansia miljardeja kehi-
tysapua, mutta kansan köyhyys on vain 
lisääntynyt ja keskenään sotivien diktaat-
torien tilit Sveitsin pankissa lihoneet. Ke-
hitysavun lopettaminen olisi varmin keino 
hillitä pakolaisuutta. Sen jälkeen diktaat-
toreille ei olisi varaa aseiden hankintaan ja 
sotiminen ja pakolaisuus loppuisivat.

Suomi on  
monikulttuurinen maa

Luin äskettäin blokikirjoituksia saa-
dakseni selville tuoreimmat vihapuheet. 
Uusnatsit saivat ansaitusti satinkutia, mut-
ta niistä poiketen nimimerkki ”Lievästi 
raiskattu” toivoi, että Afrikan itäsarvesta 
tulevien pakolaisten joukossa olisi enem-
män kunnon miehiä, koska pojista ei ollut 
mihinkään. Tämän jupakan ristiriitaiset 
tuomiot selittyvät sillä, että laki ei katso 
kelvotonta yritystä rangaistavaksi teoksi. 
Ehdonalainenhan vastaa näissä tapauksis-
sa sormella heristelyä. 

Suomi on ollut aina monikulttuurinen 
maa. Tänne on muuttanut aikojen kulu-
essa kaikkia kansalaisuuksia. Luin jostain 
aivan luotettavasta lähteestä, että 1500-lu-
vulla Ranskasta pakeni Pielisjärvelle 150 
roomalaiskatolisen kirkon vainoamaa hu-
genottia, jotka tunnustivat protestanttista 
uskontoa eikä heistä sen jälkeen ole kuul-
tu mitään, koska he oppivat pohjoiskar-
jalaiset elämäntavat eikä pielisjärveläisiä 
vaadittu opettelemaan hugenottien tapoja. 
Jokunen vuosi sitten Lieksaan sijoitettiin 
muutama sata somalia, joka nostatti kehi-
tysalueen pikkukaupungissa ankaran vas-

tarinnan ja kapinahenkisille lieksalaisille 
heilahti häkki, koska he eivät oppineet 
monikulttuurisiksi.

Metsästäjä on luonnon- 
suojelija parhaasta päästä

Luonnonsuojelu on saanut uusia ulottu-
vuuksia. Luonnonsuojelijoiden painostuk-
sesta lopetettiin Posiolla itikantapon suo-
menmestaruuskilpailut. Itikka ei ole vielä 
EU:n listoilla uhanalainen laji, mutta pe-
lättiin, että ahkera harjoittelu mestaruus-
kilpailuja varten tuhoaisi Suomen itikka-
populaation. Suurimpana riskinä itikoiden 
häviämisessä sukupuuttoon pidettiin kui-
tenkin urheilulajin leviämistä maailman-
mestaruuskilpailuksi, jolloin tänne tulisi 
ulkomaalaisia treenaamaan itikantappoa, 
jota Suomen itikkapopulaatio ei kestäisi.

Monilla luontoihmisillä näyttää olevan 
väärä luulo, että suhteessaan ihmisiin eläi-
met ajattelevat ja pelaavat samoilla peli-
säännöillä kuin ihmiset. Eläimet ovat kyl-
lä älykkäämpiä kuin me uskomme, mutta 
tilaisuuden tullen ihminen on nälkäiselle 
sudelle tai karhulle vain yksi saaliseläin 
kuten hirvi tai peura. Sudet ja karhut jättä-
vät ihmisen rauhaan vain, jos ihmistä pelä-
tään. On turha puhua ihmisten susivihasta 
tai susien ihmisvihasta. Kyse on molem-
minpuolisesta pelosta.

Mökissä elävä mummo ei karhua pelota 
ja karhu käy poimimassa marjat mum-
mon marjapensaasta. Susi taas käy yöllä 
lammastarhalla tai pihamaalla katsomas-
sa, olisiko syötäväksi kelpaava pihakoira 
jäänyt ulos. Jos lammastarhalta tavatun 
suden tappo katsotaan rikokseksi ja siitä 
seuraa aseiden takavarikointi ja linnatuo-
mia, niin ei siinä kaikki ole kohdallaan. 
Metsä on suden ja karhun koti – ei talojen 
lammastarha tai mummonmökin pihamaa.

Esi-isämme tulivat tänne 10000 vuotta 
sitten metsästämään ja kalastamaan eivät-
kä viljelemään maata, joten metsästys on 
suomalaisten ikiaikainen ruoanhankki-

miskeino. Suomalaiset eivät metsästäneet 
eivätkä kalastaneet enempää kuin tarvitsi-
vat, jotta metsän vilja ei loppuisi ja nälkä 
pysyisi loitolla. Nyt sillä ei ole samaa mer-
kitystä kuin vielä vain 100 vuotta sitten. 
Silti bissensä ja tofunsa marketista nouta-
vien ultraluontoaktivistien, jotka haluavat 
omia luonnonsuojelun itselleen,  pitäisi 
muistaa, että ilman esi-isien metsästystai-
toja heitä ei olisi ja että myös metsästäjä 
on luonnonsuojelija parhaasta päästä. 

Koillis-Savon tarmokkaat kotiseu-
tuneuvokset Seppo Kononen 70 vuotta 
9.8. ja Anna-Liisa Happonen 85 vuotta 
8.9. Merkkipäiviään he juhlistivat 
matalalla profiililla. Kakkukahvit 
kuitenkin juotiin Kaavin vanhalla 
lääkärintalolla jonne Leena Kononen 
on koonnut valokuvanäyttelyn. Näyt-
telysä on kuvia ja juttuja Konosen 
työvuosilta Koillis-Savossa ja laajem-
maltikin.
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Opettaja Olli Kyyhkynen syn-
tyi Maaningan Kinnulan-

lahdessa 23.12.1878 talollisen 
Johan Kyyhkysen (ent Kyyh-
kyläinen)  ja Anni Helena 
Taskisen yhdeksänlapsiseen 
perheeseen. Perheen suku- 
taustaa etäisimmillään löy-
tyy Nurmeksesta 1650-lu-
vulta jolloin suvun edustaja 
Tuomas Kyyhkyläinen oli ar-
meijan rullissa ja asutti rumpa-
lin virkataloa.

Ollin isä oli yritteliäs monin ta-
voin liike-elämässä ja myös kunnalliselä-
mässä. Tämä aikaansaapa mies toimi niin 
maakauppiaana kuin laivanvarustajana-
kin. Laivastoon kuului ainakin hl Toimi ja 
kolme lotjaa. Hänen omistamansa tiiliteh-
das poltti suurelta osin Kuopioon rakenne-
tun Niuvanniemen houruinhoitolaitoksen 
tiilistä. Johan Kyyhkysen elämä päättyi jo 
56-vuotiaana taloudellisten huolien paina-
mana.

Isänsä toiveiden mukaan Olli kirjoitti 
ylioppilaaksi ja kirjoittautui Helsingin 
Yliopiston teologiseen tiedekuntaan 
syksyllä 1899. Opiskeluajoista hän ei 
myöhemmin paljon puhunut ja aikaa sä-
vyttivät tiukka opiskelu ja taloudelliset 
vaikeudet. Hän joutui turvautumaan usein 
veljensä apuun taloudellisesti, mutta mak-
soi eräällä tavalla kunniavelkansa rahoit-
tamalla veljensä tyttären merkonomiopin-
not myöhemmin. Tämän tyttären hän oli 
aikanaan kastanutkin.

Kyyhkynen – Mönkkönen?
Opiskelut päättyivät ja Ollin juma-

luusopillinen erotutkinto hyväksyttiin 
17.10.1904 ja pappisvihkimys tapahtui 

Olof Petter Israel Kyyhkynen
seuraavana vuonna jonka jälkeen 

hänet määrättiin kirkkoherran 
apulaiseksi Suomussalmel-
le. Rovasti August Benjamin 
Calamnius, jonka apulaisek-
si hänet määrättiin oli jo iä-
käs seitsemissä kymmenissä 
oleva pappismies ja hänen 
kanssaan Olli pärjäsi hyvin. 

Ruustinnan kanssa tuntui 
olleen yhteenottoja ja pojas-

ta, myöhemmin kuuluisuuteen 
nousseesta Ilmari Kiannosta hä-

nen mielipiteensä oli vähemmän 
miellyttävä.

Olli Kyyhkystä on soviteltu Kiannon 
romaaniin Punainen viiva ja sen nuoreen 
kirkkoherran apulaiseen Matti Möhkö-
seen. Romaanin kuvaus tästä apupapista 
vastaa mainiosti Olli Kyyhkysen ulkoista 
olemusta ja käytöstä. Tässä 1909 ilmesty-
neessä romaanissa pappia kuvaillaan seu-
raavasti: ”    … nuori pappismies, kirkko-
herran uusi apulainen, jota ei vielä moni 
seurakuntalaisistakaan tuntenut ja jota oli-
kin päältäpäin vaikea papiksi arvata, sillä 
hän kulki puettuna yhtä yksinkertaisesti 
kuin pappilan renkipojat eikä vähääkään 
näyttänyt komeilevan pappeudellaan.”

Uudelleen yliopistoon
Olli Kyyhkynen ei viihtynyt papin vi-

rassa ja jo kolmen vuoden kuluttua hän 
pohdiskeli kirjeessään veljelleen epäviih-
tyvyyttään. Ristiriita oman jumalakäsi-
tyksen ja ajatusmaailman sekä vallitsevan 
seurakuntaelämän välillä oli liian suuri. 
Hän anoi virkavapautta ja aloitti luonnon-
tieteen opiskelun Helsingin yliopistossa. 
Nopeasti ilmeni käytännön ongelmia ja ta-
loudellisia vaikeuksia ja Olli Kyyhkynen 

muutti suunnitelmiaan ja päätti 
hakeutua suorittamaan ns. hospi-
tanttitutkintoa eli kuuntelijaop-
pilaaksi Jyväskylän seminaariin 
valmistuakseen opettajaksi. To-
distuksen hän sai jo alkuvuodesta 
1911 ja oli nyt pätevä toimimaan 
opettajana.

Opettajan ura alkoi Viitasaa-
rella Koliman koululla ja jatkui 
sitten syksyllä 1911 Maaningan 
pitäjän Pöljän kansakoululla aina 
vuoteen 1922 saakka. Koulun 
johtokunta kehotti häntä anomaan 
eroa virastaan. Syynä katsottiin 
olevan opettajan sopimattomat 
suhteet poikaoppilaisiin.

Kyyhkynen kirjoitti pitkäai-
kaiselle ystävälleen Kaarlo Linkolalle 
sukupuolisesta suuntautumisestaan ja sen 
aiheuttamista ongelmista. Linkola yllät-
tyi ja ehdotteli ratkaisuksi muuttamista 
suurempaan kaupunkiin, jossa hän ei olisi 
jatkuvan silmälläpidon alaisena tai jättää 
koko kouluala, tai pyrkiä tyttökouluihin.

Kyyhkynen joutui lähtemään Pöljältä 
ja välivuoden pidettyään hän aloitti Pie-
laveden kunnan Jokijärven pienen ky-
läkoulun opettajana. Välivuoden aikana 
talvella Ollilla oli aikaa osallistua Suomen 
Kuvalehden järjestämään kilpailuun, jossa 
tuli eri kuvasarjojen perusteella jäljittää 
Nalle-koira. Kilpailuun osallistui yli 6000 
henkilöä sillä palkinnot olivat hyvät. 
Voittajat julkaistiin 21.10.1922. 

Ensimmäisen palkinnon saanut rouva 
esiteltiin kuvan kera mutta toisen pal-
kinnon saaneen Olli Kyyhkysen nimi 
julkistettiin ilman valokuvaa. Toimitus 
ilmoitti pyytäneensä kuvaa mutta valitet-
tavasti hänellä ei ole kuvaa itsestään. On 
kuulemma ollut valokuvassa v. 1899.

Työnsaanti viivästyi mutta viimein 
22.6.1923 Rautalammin piirin kansakou-
lun tarkastaja kehotti hakemaan paikkaa 
Pielaveden salolta, Jokijärven koululta. 
Haku onnistui ja viranhoito jatkui ilman 

välikohtauksia vuoteen 1944, jolloin hän 
jäi virallisesti eläkkeelle.

Koulutyö alkoi syksyllä ja kirje 
3.12.1923 Rautalammin piirin kansakou-
lujen tarkastajalle kuvastaa Kyyhkysen 
suhtautumista oppilaisiinsa. ”Samalla 
pyytäisin kysyä, olisiko mahdollista saada 
apurahaa opintoretken tekemiseen Kuo-
pion museolle. Oppilaissani on nimittäin 
sellaisia, jotka eivät ole käyneet edes kau-
pungissa, eivät nähneet junaa eivätkä rau-
tatietä, vielä vähemmän niissä ajaneet.”

Kuolleen kourasta uutta eloa
Työskentely Pielavedellä alkoi muu- 

toinkin onnekkaissa merkeissä. Syksyllä 
1923 oppilas Olli Tossavainen toi opet- 
tajalle nähtäväksi erityiseltä vaikuttavan 
saniaisen lehden. Opettaja innostui erikoi-
sesta näytteestä ja riensi kasvin esiinty-
mispaikalle. Oppilaiden tehtävänä oli syk-
syllä ennen lumentuloa kerätä Kuolleen 
koura-nimisten saniaisten lehtiä piirus-
tusmalleiksi mutta näytteestä muodostui 
Olli Kyyhkysen uran komein ja poikkeuk-
sellisin löytö. Piikkihärkyläksi tunnistettu 
kasvi oli aiemmin Suomessa tuntematon. 
Myöhemmin satunnaisesiintymäksi luon-
nehdittu löytö kuihtui pois. 

Savolainen talonpoika, pappi, opettaja, luonnontieteilijä

Pöljän koulun opo Oli Kyyhkynen pyörineen kylän 
miesten seurassa Lassilan pihassa 1920-luvulla.
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Kuopion museon kirjeessä tuotiin esiin 
suuri hämmästys ja ilo uudesta kasvilöy-
döstä. Onnittelujen päätteeksi todettiin 
että täkäläisiltäkin botanisteilta meni uni 
ensi yöksi. Tuleva professori Kaarlo Lin-
kola onnitteli ja kertoi mielipiteenään, että 
oli suurenmoista löytää tuollainen harvi-
naisuus.

Olli Kyyhkynen oli tiiviissä kirjeen-
vaihdossa professori Linkolan kanssa 
tämän varhaiseen kuolemaan saakka. 
Linkolan rooli luonnonpuistojen ja kan-
sallispuistojen perustamisessa oli merkit-
tävä. Hän oli 1936 perustamassa Suomen 
Luonnonsuojeluyhdistystä. Linkolan van-
hempi poika Pentti Linkola on profiloi-
tunut ympäristöfilosofiksi ja jyrkän linjan 
luonnonsuojelijaksi.

Kirjakin kasvienkeräilijöille

Kesällä 1924 ilmestyi Olli Kyyhkysen 
kirja:”Ohjeita kasvienkeräilijöille” ja se 
saikin innostuneen vastaanoton ja säilytti 
asemansa aina 1950-luvulle asti.

Luonnon Ystävässä Ilmari Hiitonen 
toteaa sen täyttävän korkeimmatkin vaa-
timukset tavalla, ettei ulkomaillakaan ole 
vastaavaa. Kirjan mainoksissa WSOY 
käytti Hiitosen tekstiä: ”Opettaja Olli 
Kyyhkysen innostava oppikirja, jolla  - on 
sanottu – ei ole vertaistaan suurten sivis-
tysmaidenkaan kirjallisuudessa.”

On todettu, että Kyyhkynen ei ollut var-
sinaisesti lintumies, lintuharrastaja mutta 
hän lahjoitti Kuopion museolle mm. no-
kikanan, pikkulokin ja naurulokin munia. 
Yhteistyötä hän teki myös lintumaalari 
Matti Karppasen kanssa, joka täytti hä-
nen lähettämiään lintuja.

Kasvien keräys jatkui tiiviinä tule-
vinakin vuosina pienten matka-avustus-
ten avulla. Tämä merkittävä harrastelija 
kasvitieteilijä oli vaatimaton ulkoisesti ja 
oli yhteisönsä hyväksymä. Pientä vinoilua 
ilmeni kun opettaja painui suurine teräs-
laatikoineen keräysretkilleen… opettaja-

kin on näköjään menossa heinantekkoon.
Vasta jäätyään eläkkeelle hän sai Suo-

men Kulttuurirahaston apurahan suuruu-
deltaan 30 000 markkaa. Palkitsemisen 
perusteena oli uskollinen ja menestykse-
käs työ Suomen kasviston tutkimuksen 
alalla. Palkitseminen tapahtui 1945.

Suomen Kulttuurirahasto myönsi 1957 
hakemuksetta 300 000 markkaa tuloksel-
lisesta työstä Kainuun ja Pohjois-Savon 
kasviston tutkijana.

Opettajana eläkepäivinäänkin 
Opettajan työ päättyi Pielavedellä 

eläkkeelle jäämiseen. Kyyhkynen muut-
ti koululta veljensä Veikon luokse Maa-
ningalle. Velimies kuitenkin kuoli ja Olli 
joutui tuuraamaan häntä kevätlukukauden 
1947 Kinnulanlahden koululla. Syksyllä 
Kyyhkynen muutti Nilsiään, missä hänen 
vanhin sisarensa ja tämän mies Paavo 
Jäntti olivat toimineet vuosikymmeniä 
kirkonkylän koulun opettajina. Sisar Ida 
Katarina oli jo kuollut kun Olli Kyyhky-
nen muutti Nilsiään ja Tiirinlahden koulun 
opettajaksi syksystä 1947 aina kevääseen 
1949 jolloin hän jäi yli 70-vuoden iässä lo-
pullisesti eläkkeelle. Kasvien keruu maas-

toretkineen kuitenkin jatkui 1950-luvun 
puoleen väliin saakka, jolloin hän lähetti 
viimeiset näytteensä.

Hiljainen kulttuurityöläinen
 Nilsiän vuotensa Olli Kyyhkynen asui 

Tiirinlahdessa ensin Matti Willmanin ta-
loudessa ja myöhemmin Hugo ja Tyyne 
Willmanin kotona. Sukulaiset yrittivät 
houkutella häntä vanhainkotiin, mutta hän 
ei suostunut. Sokeutuneen vanhuksen hoi-
to lienee ollut raskasta kun liikkumiskyky 
rajoittui sängyllä istumiseen. Lahjaksi saa-
maansa radiota hän kuunteli innokkaasti ja 
varsinkin klassista musiikkia. Olli Kyyh-
kynen kuoli 13.11.1960 vanhuuden heik-
kouteen. Hänen hautansa sijaitsee Nilsiän 
Kankaisen hautausmaalla.

Hautakiven ovat lahjoittaneet helsinki-
läiset biologit 33400 markkaa, turkulaiset 
biologit 3500 markkaa, oululaiset biologit 
11 000 markkaa, tohtori A.J.Huuskonen 
5000 markkaa, maanviljelijä Hugo Will-
man 10 000 markkaa ja Kuopion Luonnon 
ystäväin Yhdistys 6900 markkaa. Lahjoi-
tuksilla hankittiin hautakivi, valokuvat ja 
haudan hoito 25:ksi vuodeksi.

Muistotilaisuudessa puheenvuoron 
käyttivät mm. pastori Korhonen, opettaja 
Paavo Jäntti ja Lahden Diakonissalaitok-
sen johtaja tri Martti Hämäläinen. Opet-
taja Kokkonen luki Helsingin Yliopiston 
kasvitieteen laitoksen, prof. Aarno Kale-
lan lähettämän muistokirjoituksen.

Pitkäaikainen ystävä professori Mau-
no J. Kotilainen julkaisi lämminhenkisen 
muistokirjoituksen Uudessa Suomessa, 
jossa hän totesi Kyyhkysen olleen niitä 
hiljaisia kulttuurityöntekijöitä, joiden saa-
vutukset pysyvät suurelle yleisölle tavalli-
sesti tuntemattomina.

  Matti-Juhani Töyräs

Lähteet: Matti Haapasaari: Kirjeitä pastori 
Kyyhkyselle,    Luonnon Tutkija 1948 Mauno J. 
Kotilaisen kirjoitus,  Luonnon Tutkija 1964 Olli 
Kyyhkysen hautakivi,  Wikipedia

Kaanista kesän aekoo
immeinen tarvihtoo. 
Tuntemaan tuoksun taekoo 
kukkivoo naatintoo.
Luojoomme pittää kiittee
ja Isseee Jumaloo,
rukkoukseen pyynnöt liittee 
Hän aena kuunteloo.

On meejjän kirkonkellot
veesoomaan kuhtuneet.
Kommeesti uuvet virret
taevaalle kaekuneet.
Täätyykii Herroo annoo
elämee siunoomaan,
hartaasti virret pannoo
Jumaloo kaepoomaan.

Aarinko päevän armaan
lämmittää sätteellään. 
Luonnosta illoo varmaan
jokkaesen sisimpään.
Helteellä haaveellessaan 
hyvväelyyn Kallaveen. 
kesällä unelmissaan 
onneen ja rakkaateen.

Sulosen Suomen suvvee
immeinen ihhaeloo.
Hempeetä luontoo hyvvee
maesemoo ihanoo.
Jumala hyvvyyvessään 
meetä on muistanna,
herkillä hetkisillään
runsaasti siunanna. 

Suomen suvvee
Sanat: Irja Turunen

Sävel: Virsi 571  Jo joutui armas aika

Avautumisvaiheessa kuolleenkoura -sani-
ainen muistuttaa kouraa.
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4.6. (neljäis kuuvetta), keskviikko, hel-
lettä piisoo.

Mikkeehäh halavattu tulj ukollen, ku otti 
uamulla ainoov venneej ja läks soutammaan 
poekkeen suaresta. Sannookaa ej sanonnun-
na, käläppiikse vuan tuppisuin rantoo kohe 
ja käellääh huiskaotti, kun perrääh huusin, 
jotta mittee se hupajoopi.

Jottapa jäen tänne suareen iliman kulu-
kuneuvoo tietämätä millonka se tulloopi 
takas. Pahempi vuan, että kahvee on mele-
keil loppu. Pit yhessä männä kyläkaopallen 
tännääv, vuan milläpä sitä  männöö, jos se 
kauanniiv viipyypi. Ja sen täötistäkö piti 
tämä mökki suareen suaha? Se se olj kanssa 
vihoviiminennii itea. 

No, ajjaapa se routa viimestäennii possun 
kottiin, mutta sitä jos jiäpi tässä outtellem-
maan nii kaovanpahäntä suattaapi suaha 
outella. Pittää vissiir ruveta soettellemmaaj 
joshäntä joku tietäs, mittee se ukko meinoo. 
Se vuan, että tässä uuvellaesessa käsjpuhe-
limessa ei akku kauvoo kestä. Sennii tähek 
kaopalle aena männääj, jotta piästään sitä 
lattoomaan.

5.6. (viijeis kuuvetta), torstaki, lämmin-
tä eelleinnii.

Ei kuulu ukkova, ja kahvee se toenpe-
rästäkkii otti ja loppu. Viimisen kupillisej 
joen uamulla. Mitenkäsitä meikäläene su-
api päeväsä kulummaakkaak, ku eihäntä 
kahvetta keittee voe? Ja tulloohan siitä sen 
yhellaenennii piänsärky, sevverran tiijän en-
tuuvvestaan.

Puhelimennii akusta loppu virta, ku ei-

len soettelin sen muutamallekki nuapurille, 
jotta onko sitä ukkova missee näkynynnä. 
Ei ollunna. Ei ukkova eikä venettä. Sika-
sen Sylyvi se olj käönä kahtomassa kirkor 
rannassa, missee sitä venettä aena pietääm, 
mutta eipä se siinä ollunna, eikä muuvallak-
kaa, jotta mihinkähäh halavattuun se ukko 
oekeen mänj.

Oljsvatten ne Sikaset hakenna minuttii 
manterreen puolelle, mutten lähe. Ootan 
vaekka mualiman tappiin tiällä. Ihan eilisen 
teeren poeka en oo näessä selviitymmiis-
taejoessa. On eletty sota-ajat ja kaekki. Ei 
ollunna akkuja, jiäkuappeja eikä muitak-
kaan värkkejä sillon. Ja pärjättiin kun olj-
häntä pakko.

Myö ku ukon kanssa ei olla mittään tiej-
juojia, nii sitä tietä ei tänne ou ostettukkaa. 
Mistee sitä päeväjuomat nyt suahaan, ku 
kahvettakkaan ei ou? Ihah hermot männöö 
tämän ukkoruojan yhellaesennii piähänpis-
ton takija. Missee se luuroo? Mittee sitä pi-
täs tehä? Vähä ov vielä ruokoo kellarissa, 
mutta kohtapa koettaapi kurjuus, jos ei ala 
ukkova kuulummaan.

6.6. (kuuveis kuuvetta), perjantaki, ru-
peshäntä satammaan het uamulla

Hyvä on tämä hella, Kotlies 20, patentoi-
tu. Laetoin tulet ja keitin kaorapuuron ua-
musella, ja pelekkee vettä oun leivän kanssa 
juonu. Rankastussiirtolaks tämä suar piam 
muuttuukkii, koskapa vuan vettä ja näkiki-
leipee ennee on jälellä. No, onpa peruja kel-
larissa vielä kumminnii.  Niskoo pakottaapi 
se kahvinpuute. 

Palasteita Romppaesen Lyytin  
  suarpäeväkirjasta 

Kesäkuu 1997 
Toim. Marja-Leena Valkonen

Neljä vuotta sitten  Irja Turunen voitti 
Savon murremestaruuden. Siitä läh-

tien hän on jatkanut murrerunojen kirjoit-
tamista,  julkaissut omakustanteisen runo-
kirjankin. Mappien sisällöstä kertyisi jo 
toisenkin kirjan ainekset. 

Hänen omin lajinsa on uusien  sanojen 
sepittäminen tuttuihin virsisävelmiin. Irja 
on tehnyt sanat yli sataan virsisävelmään, 
ihan kaikkiin tosin ei murteella. Ainekset 
eivät kesken lopu, onhan nykyisessä evan-
kelisluterilaisen kirkon virsikirjassa yli 
kuusisataa virttä.

Virsien alkuperätiedoista huomaa miten 
kaukaa – monet jopa keskiajalta – sanat ja 
sävelet  ovat peräisin päätyen eri aikakau-
sina tehtyjen muokkausten kautta nykyih-
misten laulettaviksi. Tokko uusiutuminen 
koskaan pysähtyykään,  tulevatkin  suku-
polvet haluavat muuttaa tekstejä itseään 
paremmin  puhutteleviksi. Virsistä saam-
me löytää evankeliumin tuoreena,  sanovat  
taannoisen virsikirjauudistuksen tekijät 
esipuheessa.    

Virsirunoissaan Irja Turunen 76,  aset-
tuu siis  pitkään jatkumoon. Hänelle savon 
murre on sydämen kieltä,  joka lapsuu-
desta opitun tutun sävelen kera koskettaa 
kuulijaa. Niin kokevat monet muutkin. Irja  
Turusta kysytään ehtimiseen Kuopion seu-
dulla kerhoihin ja  vanhainkoteihin lausu-
maan runojaan  ja laulattamaan kuulijoita, 
missä hyvänä kumppanina on  eläkkeellä 
oleva Puijon seurakunnan diakonissa  Aino 
Mömmö.

Kesän lopulla Puijon seurakunnan kant-
torit Anna Antikainen, Päivi Perttilä ja 
Joona Saraste järjestivät kotikirkossa vir-
si-illan, jossa veisattiin laulettiin Irjan sa-
noituksia, päätökseksi ”Suomen suvvee”.  
Savolainen versio rakastetusta Suvivirrestä  
puhuu luonnon kauneudesta ”josta Luo-
joomme pitää kiittää ja Issee Jumaloo”

”Hartaasti virret pannoo 
Jumaloo kaepoomaan”

-Moni on kysy-
nyt,  ja Irja  itsekin 
ihmettelee mistä sai 
idean ryhtyä teke-
mään virsien sanoja. 
-Jostakin ne tulloo, 
kun on tuttu sävel 
- kerralla valmiiks  
eikä jälkeenpäin tar-
vihe korjailla, hän 
miettii tekemistään.  

Musiikki on aina 
kulkenut mukana, 
vaikka lapsuusvuosi-
na Lapinlahden Mar-
tikkalassa ei voinut 
oppia saada. Ei ollut 
maalaistytölle mu-
siikkiopistoja eikä 
kykyjenetsintää.  Irja 
kävi soittelemassa 
naapurissa harmonia.

Oli hänellä joskus 
kaksi haitaria, joista 
hän veteli  korvakuu-
lolla Metsäkukkia, 
mutta kun opetuksen 
puutteessa ei voinut 
edistyä, myi soittopelit. Mutta vieläkin 
karsii ihanasti selkäpiissä, kun kuulee hy-
vin soitettuna tätä hienoa kappaletta, hän 
tunnustaa.

Aikuisena hän hankki sähköurut, joil-
la nyt  soittelee  Puijonlaakson tornitalon 
ikkunoista avautuvia maisemia katsellen. 
Silloin nousee mieleen säkeitä nähdyn ylis-
tykseksi. Ja itse elämä koettuine iloineen ja 
suruineen antaa syvyyden virsirunoihin.  

Teksti ja kuva: Eila Ollikainen

Irjan yksi virsi, Suomen suvvee (571)  
edellisellä sivulla.

Virsirunoilija Irja 
Turunen Pui-
jon kotikirkossa 
kukitettuna.

Murremestarista virsirunoilija
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Eilen näen kiärmeen tuolla kivikossa, 
mutta se säekähti minuva ja luikki pak-
koon. Sislisko tulj rapullen päevee paestat-
tammaam, mutta nyt se on männä suojaan 
satteelta. Telekkä se on tehnynnä laeturin 
nokkaan lepopaekkasa ja lenteepihäntä 
jouhtenettii ylite, jotta ihan ilman seuroo 
tiällä ei tarvihe olla. Mutta hyvä se oes ti-
etee, mittee se ukko meinoo. Että mikä sen 
piähän päläkähti, kun sillä tavalla otti ja läh-
ti. Suuttuko se jostaen vae hulluksko tulj?

7.6. (seihtemeis kuuvetta), laovantae, 
puoljpilivistä, tuuloo kovvoo

On se vuan siunattu tuokkii kaevo. Jos 
sitä ei oes, saeshäntä järviveistä puurova 
keittee, ku ukko vuan mualimmalla huitel-
loo. Oun ruvenna heittämmään nokkosta 
kuumav veen sekkaan. Silläpä sannoovatten 
olevaj jottait terveysvaekutustakkii. 

Ratiosta loppuvatten patterit. Ei kuulu il-
lalla laovantaen toevottuja levyjä. Niitä oun 
kuunnellunna niin kaovan kum muistaj ja 
siännöllisesti vuojesta viiskymmentä, jollon 
mentiin ukon kanssa naemissiin. Voe, min-
kä tek ukko! Mittee sitä tekköö saonaj jälä-
keen, ku toevottuja ei sua kuulla?

Ratio se oes ollunna mukavoo seoroo, 
vuan minkäpäs tiet, et mittään. Lähen tästä 
saonal lämmitykseej, jotta ies joku tolokku 
päevässä säelyy.

8.6. (kaheksais kuuvetta), sunnuntaki, 
aorinkoesta, lämmintäkkii

Ukko tulj takas. Kahtelin ikkunasta ku se 
köpittelj rannasta kahen kassin kanssa iham 
muina miehinä ilimoo haestellen. Taes vie-
lä vihelelläkkii tullessaan. Se asettelj kassit 
tiskipöyvälle sanomatta tuassiisa sanookaaj 
ja männä kolustelj vintille makkoomaan. 
Ihah heti en meinoo kysyvä, mistee se tulj 
enkä näöttee, että tiällä mikä hätä oes ol-
lunna. Purin vuar ruokakassit kuappiin ja 
kellarriin. Ensmäeseks keitin kahvit. Mu-
kavapa olj sitä hörppäellä pitkästä aekoo. 
Uhallakkaan en kysele. Suapi pittää sallae-
suutesa vaekka mualiman tappiin. Vaekka 
mukavasti se tuolla nyt kuorsoopi, karkuret-
kesä väsyttämä vanaha ukko raeska.

10.6. (kymmeneis kuuvetta) tiistaki, 
puoljpilvistä ja melekosen lämmintä

Saen patterit vaehettuva ratioon, ja siellä 
ne sano, että joku laps olj kuollunna pak-
teeriin. On suattanna suaha sen raa´asta ja-

ohelihasta. Taekka ulosteesta. Mikkee sen 
pakteerin  nimi nyt olj, ehekki tae joku. On 
se vuan hirveetä, mitenkä monella tappoo 
sitä immeistä tiällä muan piällä koetellaan. 
Siäliks käöpi vanahempia, kyllä.

Sitten ne sano ratiossa, jotta se kumman-
niminen Polopotti on laetettu kotarestiin 
jossaen Kampuhteassa. Mittee ne punamee-
rit tek, ei mullen ou selevinnä, kun en ou 
paljoo seoranna politiikkoo ies kotmuassa 
suatikka muuvalla. Mahtoko se naesta tar-
kottoo se meeri? Ja minkätähen sitä aeka-
sia immeisiä kotarestiin laetettaan? Enne 
semmosta tehtiiv vuan kurittomillen kaka-
roellen. Kuhäntä Kekkonen ei ennee voe-
na jatkoo resitenttinä, loppu meekäläesen 
kiinnostus politiikkaan. Ja tämä tapahtu ylj 
viistoesta vuotta sitte. Nyttii siellä istuupi 
eräskiik kansakouluopettaja resitenttinä. 
Mittee se sekkii ossoopi aekaimmeisten 
touhuista ymmärtee? Onneks on ies Lip-
ponen piäministerinä. Se on opiskellunna 
valtijotieteitä kuitennii. Tiijän sen, koska 
sen sukulaesen tuttu olj kertonna ukollen 
tämän yhtenä niistä monista avantosaonail-
loesta, joissa ukko ramppoo sen joka täöti-
nen talavi. Vuan siitä en tykännä, jotta se 
Puavo mänj erroomaav  vaemostaan. Enkä 
siitäkkää, ettei se mikkää oekee savolaene 
oukkaa, vaekka Kuopijosta yljoppillaaks pi-
jäskin. Ne nahkurin orrettii oes voina jättee 
sanomata, vaekka täötyypi tunnustoo, jotta 
naoratti se minuva.

13.6. (kolomaestoesta kuuvetta) perjan-
taki, kaonista ja melekosen lämmintä

Tännää on se maenittu kolomastoesta 
päevä ja perjantaki. Tätä pitävätten huono-
onnisena päevänä, vuam minen ou taekaus-
kone ensinkkää. Elämässä sitä käöp miten-
kä käöp.

Ukko on pitänynnä mataloo rovviilia 
karkuretkesä jäläkee. Se ei ou avvautun-
na retkestää enkä minä liijon ou kysynnä. 
Niänhäm minä, jotta se koettoapi olla mui-
na miehinä vuan, mutta kyllä se sillä laella 
silimäelööpi, jotta jottaen kummoo sen mie-
lessä on. Vuan antoopa sen olla raohassa. 
Voepa se hyväkii olla tietämätä tarkempoo, 
mittee se vunteeroo.

15.6. (viijeistoesta kuuvetta), sunnunta-
ki, kaonista ilimoo pittää

Poeka se soetti ja ilimotti, etteivätten ju-

hannuksena ehi tulla poekkeemmaa. Minä 
aattelin, jotta hyvä. Eipä tarvihe ruveta sen 
nirppanoukkaemännälle ruokoo laettam-
maa. Ku erräännii kerran tejn oekeen ma-
okasta alatoopija, se sano, jotta kiitos ei! 
Jotta se syöpi vuan kasviksija.  Onneks olj 
kualia, jotta saen keitettyvä soppoo sen lop-
puvieraelun ajaks. Sillon, kun pojan lapset 
oljvatten vielä siinä ijässä, että tuljvatten 
suareen mukkaan, nii se se vasta olj yhtä 
rumpoo. Kuka ei syönynnä kalloo, kuka 
ei juonunna maetoo, kuka ronklas muutev 
vuan.

Poeka kyselj isästääm, mutta minä va-
lehtelij, jotta akku loppuupi puhelimesta 
justiisa, ettei tarvinnuhäntä ruveta selitte-
lemmääs sen enempee. Se ois vuan ruven-
na kouhkammaan niitä opetuksijjaasa siitä 
selevemmästä kommuunikkuatijosta, vae 
mikkee se olj. Ne ku on käöneet semmosen 
avijoliittoleirij ja meinoovatten sillä opiil-
la sitte toesijjaan sietee. Myö ollaan ukon 
kanssa käöty kesäsiirtolat ja seorakunnan 
leirit, ja niissä sitä olj leirielämätä meillen 
kerraksee. Kaekenlaesia leirilöitä sitä pit-
täävättekkii. Ei lähtis ukko sellassiin, enkä 
sen puolesta minäkkää. Suaressa om meil-
len leirijä tarpeeks.

Kerran ku kysyin pojan emännältä, jotta 
minkälaene se olj hällä kot, ni hiä ei sanon-
na ymmärtäväsä, mittee minä tarkotin, jotta 
mikä se olj se kot. Se sano, jotta hiä ei tiijä 
muuta kottia ku kanalinnun kot-kot-iäntely. 
Käskikkii sen pojan ottoo tuommone puolj-
kieline emäntä! Minä en sitä kot-sannoo sil-
le ruvenna selittelemmää, itsestään selevee 
asijoo, vuan kiänsin puhheen hänev vana-
hempiisa. Sen ymmärti sentään. Poekakkii 
on ruvenna puhummaan virallista kieltä, 
vaekka ylleiskieleksi se häntä sannoo. Ko-

vin kalapeeta ja kappeeta se minun mieles-
tänj on. Ei ou ilimaesuvoemoo sellasessa 
puhheessa. Jos multa kysytään niis se se 
vasta kanalinnun iäntelyvä muistuttoapi.

17.6. (seihtemestoesta kuuvetta), tiista-
ki, iltapäevästä rupes satammaan

Kahtelin aekanj kuluks viimevuotisija 
naestellehtijä. Siellä olj rinsessa Tianan ja 
Valesin rinssin erosta. Kyllä siälittääpi se 
Tiana. Ukollasa oljkii toenen naenen, mikä 
Kamilla se olj. Nytten se Tiana seurustelloo 
jos jonniilaesten ukkojen kanssa ja sanokee 
minun sanonein, ettei siitä hyvvee seuroo.

Oun miettinnä, jotta haotooko se minun-
nii ukko erova. Ei se mittään ou sanonunna, 
tulj vuan mieleen, ku se karussakki olj, jotta 
onko sekkii löytännä toesen naesen.

23.6. (kaheskymmeneis kolomais kuu-
vetta) muanantaki, kaonista ja lämmintä

Juhannus jo mänj enkä ou tässä välissä 
kehanna ruveta päeväkirjan pittoon. Miten-
kä se tuntuupi vanahemmiten, että päevät 
juoksoovatten ohite sellasella vauhilla, jot-
ta piä ei ehi mukkaan. Ja juhlat ne ei tunnu 
ennee misseen. Uattona ukko käj hakemas-
sa koevut rapunpieliin, käötiin saonassa ja 
kuunneltiin laovantaen toevottuja. Ukko 
savusti siikoo ja sitä syyvessä kuunneltiir 
ration juhannusohjelmoo. Siinä se olj mei-
jän juhannus.

Vuan minäpä sitä lukihin venneen. Suapi 
ukko tulla avvaenta ehtimmään, jos mei-
noo tuassiisa suaresta karata. Niihäs sitä 
enne huastovatten, jotta Sipirija opettoapi. 
Ei heltijä multa avvaen iliman hyvvee seli-
tystä. Ihaj jännityksellä outan, minkälaesta 
tarinoo sen piä ruppeepi vappauvenkae-
puussaan tuottammaan. Sukkelasta tarinasta 
voen sen itekkiiv vastarannalle soutoo.
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Kesämatka Suomessa on Jarmon kans-
sa tullut tavaksi. Heinäkuu on aina 

talossamme vieraiden ja perhejuhlien ai-
kaa. Oma perheväki viettää loma-aikoja 

Matkalla Pohjois-Karjalassa 
elokuussa 2015 

mummilassa; kerätään metsämansikat, 
hoidetaan kasvimaata, saunotaan, uidaan 
ja tehdään saunavastat talveksi. Lapset-
kin osallistuvat arkitoimiin – oman leikin 
ohella. Siinä on ohjelmaa keskikesäksi.

Mutta elokuun alussa irrottautumiseen 
maatilan arjesta jää aikaa muutama päivä. 
Ennakkoon ei tarvitse tehdä valmisteluita. 
Matka-auto pakataan ja ajoreitti on jo mie-
titty; Pohjois-Karjalaan – jälleen kerran.

Joensuu-Ilomantsi-Hattuvaara-Nurmes 
oli ajoreittinä: yksi yö Joensuun campin-
gilla, toinen yö Ilomantsin Ruhkarannalla. 
Mukaamme lähti myös 7-vuotias tyttä-
renpoika Konsta. Hän onkin jo vannou-

tunut matka-autolla kulkija Suomessa. 
Lukutaitokin koheni Konstan luetellessa 
nimiä maantien kylteistä. Konstalla alkoi-
kin koulun käynti runsaan viikon kuluttua 
ja siihen tuli nyt valmistautua. Meillä oli 
matkan yhteydessä kolme ystäväperhettä, 
joissa samalla vierailimme, kahdessa ko-
dissa Joensuussa ja Kiteellä Gunnel Mak-
kosen kodissa.

Ilomantsissa 
torjuttiin vihollinen v.1944

Taistelijan Talo Ilomantsin Hattuvaa-
rassa on Via Karelian merkittävin näh-
tävyys. Talo rakennettiin vuonna 1988 
jatkosodan aikaisten taistelupaikkojen 
läheisyyteen. Se on kunnianosoitus toi-
sen maailmansodan veteraaneille. Kahden 
vuoden kuluttua Suomi viettää itsenäisyy-
den 100-vuotisjuhlaa. Nyt on hyvä aika 
aloittaa muistuttaa, mitä itsenäisyytemme 
on meiltä vaatinut: puolustustahtoa mutta 
myös uhreja. Hattuvaarassa käytiin kii-
vaita taisteluita jatkosodan lopussa heinä-
elokuussa 1944. 

Myös monet Vehmersalmen rintama-
miehet joutuivat osallistumaan Ilomantsin 

taisteluihin. Talon alueella voi tutustua 
sotahistoriallisiin näyttelyihin ja asema-
sodan puhdetöihin. Vierailijat voivat tu-
tustua paikkoihin myös lyhytelokuvan 
avulla. Tykkikatoksessa on esillä kattava 
kokoelma Ilomantsin taisteluissa käytetty-
jä tykkejä. Ulkoalueella voi tutustua Rat-
sumieskillan Husaari-korsuun. 

Makkolan Museotilan rakennukset ovat 
1800-luvulta. Jatkosodan lopulla Mak-
kolassa majoittui kuuluisa Mannerheim-
ristin ritari Lauri Törni (1919-1965) 
osastoineen, johon kuului mm. tuleva 
presidenttimme Mauno Koivisto. Lauri 
Törni palveli Suomen, Saksan ja Yhdys-
valtojen armeijoissa.

Aune Räsänen,  
Vehmersalmi

Kuva Joensuun keskustasta torin viereltä. 
Kukkameren ympäröimä patsas kertoo 
alueen historiasta; v. 1918 alkaneeseen 
maanpuolustussotaan lähdettiin ensim-
mäisenä Pohjois-Karjalasta. 

Ilomantsin Taiste-
ujen talon tykki-
katoksesta: Jarmo 
Räsänen tutustuu 
Ilomantsin taiste-
luissa käytettyihin 
tykkeihin. Kiin-
nostunut oli myös 
taustalla tyttären-
poika Konsta. 

Hämeen Ratsurykmentin 
osallistumisen kunnia-
laatta Taistelijan talossa. 

EU:n itäisin piste on Ilomantsin Hattu-
vaarassa.  Sinne pystytetty rajapaasi on 
matkailjoiden suosima kuvauskohde.

Ilomantsin ratkaisutaistelut käytiin tässä 
maastossa. Tänä keväänä valmis- 
tunut  näyttelykohde kertoo taistelusta 
kuvin ja sanoin. Avoimessa näyttelytilassa 
tullaan näkemään myös esineistöä.

Hattuvaaran tsasouna on 
Suomen vanhi kyläkappe-
li. Se on rakennettu 1792. 
Sodissa se säilyi ehjänä.
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Tällaisen epämusikaalisen inehmon ei 
pitäisi alkaa kirjoittelemaan tuollaises-

ta poikkeuslahjakkuudesta. Mutta onhan 
hänestä paljon muutakin kerrottavaa, kuin 
hänen musiikkinsa.

Kiistattomasti hän on kuitenkin maa-
ilmanlaajuisesti tunnetuin suomalainen 
kautta aikojen.

Hänen tuotantonsa oli runsas, peräti seit-
semän sinfoniaa ja paljon muutakin.Kah-
deksas sinfonia oli valmiina hänen pääs-
sään jääden kuitenkin hänen sisimpäänsä.

Kuitenkin koko hänen pitkän elämänsä 
aikana pulpahti tämän tästä areenalle paa-
toksellinen Valse triste, mikä seurasi häntä 
koko elämänsä ajan.

Mutta sanokaapa kuka persaukinen pys-
tyisi otsikon muuotokuvaan?

Ei kukaan muu, kuin Sibbe.
Varsinkin, kun tiedetään hänen avokäti-

nen rahankäyttötapansa.
Runsas vekselikierre oli omiaan vai-

keuttamaan hänen ja koko hänen perheensä 
toimeentuloa.

Hänen lähes koko elinikäiset fiftailunsa 
(ryyppyreissut) Kämpissä ja muuallakin 
helsinkiläisissä eliittiravintoloissa eivät ol-
leet halpoja.

Mutta taiteilijaelämä on sellaista, se vaa-
tii  rentoutumista mukavassa lähipiirissä.

Lähipiiriin kuuluivat monet hänen aika-
laisensa, Gallen-Kallela, Leino, Robert Ka-
janus ja paljon  muitakin hänelle läheisiä 
henkilöitä.

Fiftaillessa saattoi kulahtaa viikko pari-
kin, mutta milloinkaan eivät sävelet synty-
neet alkoholin voimalla, vaan yön hiljaisi-
na hetkinä.

Hän oli yöeläjä.
Kahden kolmen paikkeilla hän aamuyöl-

lä hän paneutui makuulle, yöllä kävellen ja 
tuumaillen, väliin muutaman sävelen pia-

nolla hakien.
Näin syntyivät  lähes hänen kaikki teok-

sensa.
Hän oli myöskin suuri luonnonystävä, 

tykkäsi kävellä päivittäin luonnossa lintu-
jen ääniä ihaillen.

Hiljaisuus oli hänelle pyhä asia.
Hän oli myöskin biologinen harvinai-

suus ja lääkäreiden ihmetyksen aihe, nimit-
täin hänen boheemiset elämäntapansa.

Havannalaisia ja snapseja kului run-
saasti hänen elämänsä aikana, eikä ihme, 
kaikkihan halusivat olla ystäviä tuon ajan 
kuuluisimmalle säveltäjälle.

Mutta kuten saksalainen sanonta kuuluu: 
Aller Anfang ist schwer, Ende gut alles gut.

Niinpä sitten hänen taloudellinen elä-
mänsä muuttui radikaalisti, kun hän alkoi 
saada teostotuloja säveltämistään teoksista.

Loppuelämänsä ajan hän vietti varak-
kaan porvarsismiehen elämää.

Hänen altaan läksivät kuuden tyttären 
alkiot, joista yksi kuoli varsin nuorena.

Aino, jonka elämä ei ollut lainkaan help-
poa hänen rinnallaan.

Aino rakasti miestään yli kaiken kaikista 
vastoinkäymisistä huolimatta.

Tässä sitaatti:
Rakas Janne. Oletko sinä minulle rakas? 

Kun muistan niitä kauniita hetkiä elämäs-
sämme, jolloin olemme voineet ja halun-
neet katsoa toisamme silmiin, sydämestä 
sydämeen.

Nyt on surukerros välillämme.
Elämäni on vaikeaa, kun näen mihin 

umpikujaan sinä niin ennen voimakas olet 
ajautunut…………………….j.n.e…….

Vuodatus jatkuu samantyylisenä, eikä 
ihan suotta Jannen taas fiftaillessa kavereit-
tensa kanssa Helsingissä.

Eino Leino on sanonut Sibbestä kuiten-
kin totuuden:

- Henkilönä Sibelius voi olla äärim-
mäiseen saakka siro ja miellyttävä, mutta 
myöskin töykeä ja töksähtyttävä, milloin 
sille päälle sattuu.

Sibbe……
Jean Sibelius, 1865-1957

Puoliso: Aino Järnefelt, 1871-1969

Loppukaneettina sanoisin hänen olleen 
perhekeskeisen, lapsiaan ja vaimoaan ra-
kastava hyvä aviopuoliso.

OK.

Savon sotilasperinneyhdistyksen julkai-
sema Etelä-Savon kulttuurin vuosikirja 

”Porrassalmi” on ehtinyt kahdeksanteen 
osaansa, joka julkistettiin tradition mukai-
sesti Porrassalmen taistelun vuosipäivänä 
13.6.2015. 

Viime vuonna oli itse taistelun 225-vuo-
tismuistojuhla ja historiallinen taistelunäy-
tös, jota selostaa eversti Markku Riittinen 
runsaasti kuvitetussa artikkelissa. Dosentti 
Osmo Pekonen kertoo yhteistyöstä ruot-
salaisia aatelis- ja sotilassukuja yhteenliit-
tävän Döbelnförbundetin kanssa.

Kuluva vuosi on myös jääkäriliikkeen 
100-vuotismuistovuosi, ja niinpä lisensi-
aatti Jukka A. Torvelainen kertoo Etelä-
Savon jääkäreistä. Kenttäpiispa Pekka 
Särkiö kirjoittaa sota-ajan papiston uhrau-
tuvasta työstä. 

Ainutlaatuinen historiallinen dokument-
ti on Mikkelin Päämajassa 1942–1944 toi-
mineen nuoren saksalaisen yhdysupseerin 
Sigfred Taubertin (1914–2008) ennen 
julkaisematon kuvaus Suomen kohtalon-
vuosista; sen on löytänyt ja suomentanut 
Osmo Pekonen. Sotaisiin aiheisiin kuuluu 
vielä näyttelijä Timo Närhinsalon ku- 
vaus suuresta roolistaan C. G. E. Manner-
heimin hahmossa.

Kirjallisuus- ja sivistyshistoriaa edus-
taa kolme kirjoitusta: Teol. lis. Ismo Pel-
likka kertoo Rantasalmen kirkkoherrasta 
Zachris Clevestä (1820–1900) ja hänen 
työstään kansanopetuksen esitaistelija-
na. Tekn. lis., geologian harrastaja Matti 
Hakulinen kirjoittaa Aaro Hellaakosken 
kaksinkertaisesta elämäntyöstä runoilijana 
ja muinais-Saimaan geologisena tutkijana. 
FT Elina Seppälä kirjoittaa väitöskirjansa 

Porrassalmi VIII ilmestynyt

aiheesta sveitsiläisestä kulttuuripersoonal-
lisuudesta Jean-Louis Perret’stä (1895–
1968) ja erityisesti hänen yhteistyöstään 
Otto Mannisen kanssa Kangasniemellä. 

Tieteen kuulumisia kertovat emeritus-
professorit Auli Hakulinen (”Kieli ja 
valta”) ja Ilari Paakkari (aiheena D-vita-
miini) sekä vuoden 2014 parhaasta kasva-
tustieteen väitöskirjasta palkittu Henriik-
ka Vartiainen. 

Kuvataiteilija Kalle Hamm pohtii filo-
sofisessa artikkelissaan ”agonistisia tiloja”. 
Pirjo ja Jorma Julkunen tarkastelevat 
julistetaiteilijana tunnettua Kari Piippoa. 
Kirsti Kovanen kertoo toiminnastaan ra-
kennussuojeluun ja kulttuuriympäristöjen 
vaalimiseen omistautuneen ICOMOS-jär-
jestön pääsihteerinä Pariisissa.

Jälleen kerran on tarjolla kovissa kan-
sissa yli 200 sivua täyttä asiaa, ajoittain 
pienoisella huumorinkin pilkahduksella 
höystettynä. Lisätietoja julkaisun päätoi-
mittajalta FM Jutta Julkuselta, jutta.jul-
kunen@tripylon.fi

  Teksti: Osmo Pekonen

E T E L Ä - S A V O N  K U L T T U U R I N  V U O S I K I R J A  2 0 1 5
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Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittuja

VR hätkähdyttää hupikuulutuksilla
Kuulutukset luki nauhalle imitaattori 

Jarkko Tamminen asianomaisten henki-
löiden luvalla.

Hjallis kuuluttaa Pohjanmaan suunnal-
la, Aira Samulin itään mennessä, Tamia 
kuulee Joensuun ja Turun junissa, Koi-
vuniemi ja Uotinen ovat Savon radalla, 
McCoy festarijunissa ja Turkuun matkus-
tettaessa.

(IS 18.6.2015)

Naisen lompakossa on keskimäärin 10 
asiakaskorttia. Moisella määrällä saa pos-
tilähetyksenä komean Etu-miehen. Kun 
Ruotsin hoviin syntyy prinssejä, meillä 
Siwa jakaa savolaisista miehistä pinssejä.

(Matti Pitko 18.6.2015)

Suomi oli vain vähällä tulla monarkiak-
si, mutta sitten saksalainen prinssi Fried-
rich Karl ymmärsi kieltäytyä ja eli muu-
tenkin onnellisena elämänsä loppuun asti 
ja sen pituinen se.

Mikäli edellä mainitut tukholmalaisse-
remoniat (häät) olisivat epäonnistuneet, 
on karjalaisilla siihen kuvaava ilmaus: hää 
on Sus.

(Kaisla, HS 17.6.2015)

Savolaisten Vasepuukin eli Faceboo-
kin kaksi ensimmäistä käskyä kuuluu: 
”Paa kommee kuva  itestäs” ja Ou olevi-
nas kaekkiin kaver”. Tästä päätellen Alex 
Stubb on savolainen.

(Matti Pitko  6.6.2015)

Lasse Lehtisen passi varastettiin Ber-
liinin stadionilla mestareiden liigan finaa-
lissa. Lehtisestä tuli paperiton maahan-
muuttaja,  joka palautettiin Suomeen, sillä 

savolaisten kiintiö Saksassa on täynnä.
(Matti Pitko AL 10.6.2015)

Vieremältä Venäjälle Suomen lento-
pallomaajoukkueen kapteeni Antti Siltala 
on onnellinen mies.

Syksyllä odottaa uran kovin seurajouk-
kuehaaste Venäjän superliigaan noussees-
sa Jenisei Krasnojarskissa.

Tämä on huikea saavutus pohjoissavo-
laisesta pikkukunnasta Vieremästä pon-
nistaneelle sisupussille.

(IS 13.6.2015)

Lähiruokaa savolaiseen tapaan
Mikkelin torilla Mannerheimon patsaan 

tiukassa valvonnassa myy Jaana Kerä-
nen Minnan torikahvilassa lörtsyjä.

Alun perin lörtsy tulee vieläkin savom-
masta eli Savonlinnasta, mutta ei sen na-
tustelu Mikkelissäkään etikettiä riko. Sen 
verran leveää on murre sielläkin.

(AL 31.5.2015)

SAK-pomo Matti Tukiaisen tarina al-
kaa Liperistä, jossa hän syntyi työläisper-
heeseen. 

Perhe muutti etelään, kun Tukiainen oli 
kahdeksan. Itä-Pakilan junnut kuuntelivat 
ihmeissään murteella puhuvaa poikaa. 

(HS 28.5.2015)

Savolainen projekti
Kansa on vaatinut saamattomilta ja rii-

televiltä poliitikoilta päätöksiä.
”Muutosvastarinta, vastakkainasettelu, 

vastuun ulkoistaminen, apatia, uudistu-
miskyvyttömyys, johtajuuden puute sekä 
luottamuksen horjuminen poliittiseen pää-
töksentekoon vaikuttavat kielteisesti Suo-
men kokonaistilanteeseen.”

Teksti on Sipilän hallitusohjelman si-
vulta 7.

Insinöörin prosessikaaviolla laadittu 
hallitusohjelma on kuin savolainen pro-
jekti, toteuttamista vaille valmis.

(Mika Lehto, IS 1.6.2015)

Savoon ja Kuopioon ei olla vielä pys-
tytty pokaalia viemään. Se on päätavoite.

(Kimmo Timonen YLEllä, IL 1.6.2015)

Kuopio tanssi ja soi Timoselle
-Kiimmo Timonen, lippalakkinen sa-

volaisukko hoilaa Kuopion torin aulassa. 
(AL 22.7.2015)

Upean tarinan upea päätös
Hyvää kannattaa odottaa – ja erityisen 

hyvää erityisen paljon.
Kimmo Timonen otti kaiken riemun 

irti Kuopion torilla pidetyistä Stanley cup 
–juhlistaan. Ja niin ottivat myös savolai-
set: torille kerääntyi liki kymmenen tuhat-
ta ihmistä. 

Illan kliimaksia lämmiteltiin savolais-
painotteisella asiaankuuluvalla bändikat-
tauksella.

(HS 22.7.2015)

Lojaali valtiosihteeri ei hätiköinyt
Matti Tuovinen (1922-2015) oli syn-

tyjään helsinkiläinen virkamiesperheen-
poika, Norssin kasvatteja. Mutta hän oli 
syvästi  tietoinen sukunsa juurista, jotka 
johtivat Savoon ja Hämeeseen.

(HS 26.7.2015)

Mäntyharjun kunnan kulttuurisihteeri 
Anu Yli-Pyky vertaa Mäntyharjua Ibi-
zaan. Kumpikin on käynyt tien luontopi-
täjästä matkailukeitaaksi. Puolet mökin 
omistajista on Uudeltamaalta.

(HS 16.7.2015)

Kosmopoliitti savolaisneito suoritti 
kolmoistutkinnon. Irakin pakolaisten ty-
tär, lähihoitajaksi ja ylioppilaaksi Kuopi-
ossa valmistunut Amani Al-mehsen täh-
tää ”mualiman navalta” maailmalle.

(AL 30.5.2015)

Isäntä Savosta, ruoka Marokosta, 
viini Libanonista. Ravintoloitsija Sami 
Lappalainen hoiti pöytäämme pohjoissa-

volaisen lupsakkaalla ammattitaidollaan. 
Keskusteltavaa riitti eivätkä haastavam-
matkaan kysymykset jääneet ilman vas-
tausta. Tällaista isännän otetta, pelisilmää 
ja ammattitaitoa toivoisi löytyvän kaupun-
gin ravintoloista  huomattavasti nykyistä 
enemmän.

(Vesa Laitinen, AL 17.7.2015, tampere-
laisesta Gastropub Kaleva –ravintolasta)

Euro kerrallaan. Keskustan puolue-
valtuuston kokouksessa muistettiin myös 
maailman köyhiä. Ilta-Sanomat kertoi, 
että pohjoissavolainen puoluevaltuuston 
jäsen kierrätti kokouksessa lipasta, johon 
kerättiin rahaa tyttöjen koulutukseen Boli-
viassa. Lippaaseen kertyi rahaa 121 euroa 
ja 25 senttiä.

(HS 31.5.2015)

Vaikka Mikkeli on sympaattisten ravin-
toloiden tyyssija, savolaiset ottavat elämän 
lungisti. Ruokaravintolat  eivät ole kovin 
pitkään illalla auki. Juhlapyhinä avoinna 
ollutta ruokapaikkaa saa etsiä hartaudella.

(AL Matkailu, Teema 31.5.2015)

Upouuden kurlaus-puupallopelin ”ens-
mäeset” MM-kisat käydään Kuopiossa 
lauantaina.

(AL, Seuraa näitä asioita,  30.5.2015)

Mieleen tulee konduktöörin kuulutus 
vanhassa kupletissa:

-Onko Mikkeliin mänijöitä? Juna män 
justiinsa!

(Timo Hakkarainen Pisararadan ja  
Helsingin ratapihan uudistuksesta, IL 
8.7.2015)

Kunkkuja ja savolaisia. Wahlroos 
erotti Nordean pääjohtajan ja nosti paikal-
le aatelismiehen, Casper von Koskullin, 
koska OP:n Reijo Karhinen on aatelinen. 
Kaikki savolaiset ovat nimittäin aatelisia.

(Matti Pitko, AL 15.8.2015)
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Mitä jää Sonkajärvelle, kun kaikki puut 
kaadetaan?

-Eukon kanto.
(Kaisla 29.7.2015)

Viljelen mustaa savolaista huumo-
ria. En olekaan aina varma, ymmärtääkö 
vastapuoli sitä. Takaisin tulee pohjalaista 
näkemystä, joka vaikuttaa minuun samal-
la tavalla. Ilmeisesti homma on toiminut, 
sillä tulemme hyvin juttuun keskenämme, 
Antti Ruuskanen nauraa.

(Yhteistyö Tero Pitkämäen  
kanssa,  IL  7.8.2015)

Savolaispojasta tuli maailmankuulu 
kaiutinnero

Ilpo Martikainen lähti maailmalle Sa-
vosta, palasi kotiseuturakkauden vuoksi ja 
rakensi menestyvän yrityksen Iisalmeen. 
Kaiutinvalmistaja Genelecin tarinaan 
mahtuu rankkaa kusetusta, talon pantaaa-
mista ja suurta tunnustusta.

(IL 15.8.2015)

Minna Canthin elämään, ajatteluun ja 
teoksiin paneutuva näytelmä kantaesite-
tään Kansallisteatterissa syksyllä 2016. 
Näytelmän ohjaa Kaisa Korhonen. Käsi-
kirjoittajana on Seppo Parkkinen.

(HS 5.6.2015)

Tanssitaiteilija ei ole vieläkään oppinut 
pitämään kuopiolaisten ylpeydestä kala-
kukosta – eikä hänellä ole aikomustakaan 
oppia. Mutta muikut ovat mahtavia. 

(Jorma Uotinen, HS Kesälehti 2014)  

Paula Koivuniemi: Kuopio on minulle 
tunteikas paikka. Isäni, joka oli keikka-
muusikko, esiintyi ja asui elämänsä vii-
meiset vuodet Kuopion Riistavedellä.

(HS Kesälehti 2014)

Pori Jazzin Vuoden taiteilijaksi on valit-
tu basisti Antti Lötjönen.

(HS 9.7.2015)
Kuopion seurakuntayhtymä aikoo myy-

dä Kaavin Petäjäsaaren Ecoland Group –
yhtiölle. Saareen suunnitellaan pelkästään 
israelilaisille tarkoitettua lomakylää.

(HS 2.7.2015)

Kaavin Petäjäsaareen n. 16 hehtaarin 
alueelle tulisi 40 mökkiä, israelilaisille.

(AL 30.6.2015)

Miksi israelilaiset haluavat tulla juuri 
Kaaville? Kunnanjohtaja Ari Sopasta ky-
symys naurattaa.

”Miksi ei Kaavi? Olemme Itä-Suomen 
matkailun keskiössä. Meiltä on lyhyt mat-
ka muun muassa Tahkolle, Kuopioon ja 
Savonlinnaan”, hän perustelee.

(HS 29.6.2015)

Suomen työllistetyin jazzbasisti Antti 
Lötjönen on syntynyt Kuopiossa ja hänen 
kontrabassonsa Helsingissä.

(AL 8.7.2015)

”Ilos piittää ellää”
Lappeenrannassa syntyneen näyttelijän, 

Eeva Litmasen, mukaan karjalaisuus on 
ehdottomasti ”rytmikysymys”. Karjalai-
nen on sanavalmis ja verbaalisesti ketterä.

Karjalaiset osaavat olla myös itseironi-
sia, kuten sanonta ”karjalainen on kiero, 
mut savolaist ei usko kukkaa”, todistaa. 

(HS KESÄ-lehti 22.5.2015)

Viljelen puheessa murteita, lähinnä äi-
din puolen Karjalan murretta ja isän Mänt-
sälän murretta. Murteet ovat tärkeitä työs-
säni, jossa matkin ihmisiä. Murteen avulla 
ihmiseen saa puhallettua persoonallisuut-
ta.

(Eija Vilpas, HS 28.5.2015)

”Koko kesä täynnä ohjelmata”
Suomen ainoan parfymöörin Max Pert-

tulan puhetta leimaa leppoisa Keski-Suo-
men murre. Siitä hän aikoo pitää kiinni.

-En halua oppia Helsingin sanoja. Mur-
teet ovat valtava rikkaus. Moni murre saa 
hyvälle tuulelle, esimerkiksi Karjalan 
murre. Tulee mieleen suomalaiset idylliset 
elokuvat, jokin kansallisromantiikka.

(AL 30.5.2015)

Solar Films luopuu Juice-elokuvasta. 
Ei ole mitään järkeä, että Suomessa kaksi 
tuotantoyhtiötä tekee samaan aikaan elo-
kuvaa samasta aiheesta, toteaa Markus 
Selin.

(IL 24.6.2015)

Kotinsa menettäneitä halveksittiin ja 
pilkattiin murteensa vuoksi. Tuhlareita 
kaikki tyynni, jotkut valittivat. Käyttivät 
polttopuitakin liikaa, kun valmistivat niitä 
pirun perinneruokiaan!

(Ann-Mari Huhtanen evakoista,  
HS 26.7.2015)

Ruotsinkielistä indiepoppia pohja-
laismurteella

Mattias Björkas laulaa ensialbumil-
laan synnyinseutunsa murteella lempeän 
puoliakustisia poplauluja, joissa eletään 
1990-luvun Vaasassa.

Björkas sanoo, että edes kaikki hänen 
uusimaalaiset ruotsinkieliset kaverinsa 
eivät ymmärrä kunnolla Pohjanmaan ruot-
sin murretta.

(HS 4.6.2015) 

Kerrotaan, että pohjalaisia hävetti ko-
tiutua sodasta, kun eivät olleet edes kaa-
tuneet.

(Matti Simula Suomen Kuvalehdessä,  
lainaus IL:ssä 13.7.2015)

Heli Laaksosen keskusteluohjelmalle  
ruotsalaisetkin voivat olla kateellisia

Heli Laaksonen on paljon muutakin 
kuin lounaismurretta suoltava humoristi-
nen runoilija. Moni on sitä paitsi jo saanut 
murteesta tarpeekseen, varsinkin kirjoitet-
tuna. 

Laaksonen käyttää tietysti koko ajan 
tyyliteltyä murrettaan, mutta hän on siinä 
erittäin taitava, kielitieteilijä kun on. To-
dellisuudessahan lounaismurretta ymmär-
tävät  vain lounaissuomalaiset itse, mutta 
Laaksosen puhe soljunee todennäköisesti 
jopa savolaisten tajuntaan. 

Murre on kuitenkin vain yksi keskuste-
lusarjan elementti. 

(Leena Virtanen, HS 5.6.2015)

Heli Laaksonen: Lähtisiks fölil? Otava 
219 s.

Lähtisiks fölil on hyväntuulinen kirja 
pahantuulisessa maailmassa.

Hänen tekstinsä  ja puheensa  eivät ole 
pelkää pälätystä. Tässäkin kesäkirjassa on 
rannalla löhöilijälle miettimisen aiheita.

”See omien kiiruitte luulottelu. Mihe 
mul on hätä?”

(Helena Ruuska, HS 11.6.2015) 

Laaksonen helisee
Olin varsin kauhuissani YLEn ratkai-

susta lahjoittaa Heli Laaksoselle kesäksi 
keskusteluohjelma. Jo sarjan tiedote on 
kirjoitettu varsin ”luannikkal” tavalla. 
Selvennettäköön, että murrerunoilijaa on 
vaikea mollata kuulostamatta rasistilta. 

Laaksosen tarmokas tarrautuminen 
murteeseen vaikuttaa enemmän kahleelta 
kuin jonkinlaiselta villiltä ja vapaalta kan-
nanotolta.

Tässä kuitenkin uutispommi: Ensi vii-
kolla starttaava Helil kyläs ei kuitenkaan 
ole ollenkaan kamala. Vielä kun sarjan 
saisi dupattua yleiskielelle.

(Laura Friman, HS 28.5.2015)

Viljelen puheessani Karvian murretta. 
Jotkut tunnistavat pohjoissatakuntalaisen 
puheenparren. Käytän esimerkiksi sanaa 
pruukata.

(Anneli Mattila, HS 30.7.2015)

Karjala kuihtuu äidinkielenä
”Meitä pidettäisiin avaruusoliona, jos 
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alkaisimme kaupungilla puhua karjalaa”, 
Nuosjärven kylässä lähellä Petroskoita 
asuva Vera Koppaleva, 73, sanoo. Tyt-
tärentytär Natalia Iskina haluaa elvyttää 
kielen. Hän valitsi yliopistossa pääaineek-
seen karjalan kielen. Loistavaa uraa ei ole 
tiedossa.

(HS 16.7.2015)
Slangiyhdistys kiitti tutkijaa ja muu-

sikkoa arvonimillä
Uusi Stadin friidu on Anna Kortelai-

nen, ja vuoden 2015 Stadin kundin ar-
vonimen sai kantaakseen Hector eli Heik-
ki Harma.

Stadin Slangi ry nimesi Stadin friidun ja 
kundin perinteisesti Helsinki-päivänä, jota 
vietettiin perjantaina 12.6.

(HS 13.6.2015)

Stadiässä ärsyttää
Kielentutkijat Johanna Vaattovaara ja 

Mia Halonen ovat tutkineet helsinkiläistä 
ässää. Sitä kutsutaan myös pissis-ässäksi 
tai Nylon Beat –ässäksi, jopa homoässäk-
si. 

Tutkijat ovat päätyneet siihen, että suo-
malaisilla on pitkän linjan ässätrauma. 
Muissa maissa kuulemma ihmetellään 
sitä, että meillä korjataan lasten s-äänteitä 
puheterapiassa.

Oli niin tai näin, ässä’ herättää selvästi 
paljon tunteita.

(Kira Gronow, HS 12.6.2015)

Nyt selvis miksei PKN päässyt finaa-
liin. Tuomaristo oli ottanut punkkirokot-
teen.

(Nimimerkki Minä, AL 26.5.2015)

Väite: Stadin slangi on rumaa.
Turun murteella mä puhun. Jos mä ru-

pean käyttämään stadin slangia, niin per-
seelleen menee.

(Savoyn keittiöpäällikkö Kari Aihinen, 
 HS Nyt, haastattelu 10.7.2015)

Reittiopas toimii Stadin slangilla
Helsingin seudun liikenteen HSL:n 

reittiopas toimii nyt myös Stadin slangiksi 
suomen, ruotsin, englannin ja venäjän kie-
len lisäksi.

(HS 11.8.2015)

Elokuussa kuulen kaduilla ja ratikassa 
saksaa, ranskaa, italiaa, venäjää, englantia, 
arabiaa, japania, kiinaa ja savoa. Se piris-
tää. Tuntuu kuin maailma tulisi luokseni.

(Kati Tervo, IS 15.8.2015)

Albumi – kuvia syrjäseudun suoma-
laisista

Maaseudun ja kaupungin elämänmuo-
dot ovat lähestyneet toisiaan. Nuorisokult-
tuurissa eroa ei oikeasti juuri ole, ainakin 
jos vertaa Höltön kuvien aikoihin. Samat 
vaatteet, puheenaiheet, ilmaukset, mutta 
pieniäkin eroja korostetaan: murresana 
voi saattaa häpeään.

(Ilkka Malmberg Ismo Höltön näyt-
telystä, HS Kuukausiliite 4/2015)

Uusi ruutukasvo piristää. Supersink-
kudieetti-sarjan positiivisin yllätys on 
kunto-ohjaajista toinen, Vertti Harjunie-
mi. Rovaniemeltä lähtöisin olevan Vertin 
rento, murteen höystämä puhetapa tuo tä-
hän suorituskeskeiseen ja hieman tekopir-
teään ohjelmaan odottomatonta lämpöä.

(HS 19.8.2015)

Se parhaiten nauraa. Rinteen muka-
na lähti myös tämän poliittinen sihteeri 
Esa Suominen, joka maaliskuun lopulla 
nimitti Facebookissa Stubbia ”läpiä pää-
hänsä puhuvaksi ihmispoloksi”, jonka 
joutuminen pois tehtävästään vaaleissa  
olisi parasta kaikille.

Harras pyyntö toteutui, tosin tavalla, 
jota valtiosihteerin paikan menettänyt 
Suominen ei ikinä olisi osannut toivoa.

(HS 31.5.2015)

Missä on Suomen oudoin kesätapah-
tuma? Suopotkupalloa Hyrynsalmella, 
eukonkantoa Sonkajärvellä, kesäpilkkiä 

Pudasjärvellä. Nämä tapahtumat ovat 
nostaneet suomalaisia pikkupaikkakuntia 
maailmankartalle jo monena kesänä.

Ehdota  Suomen omituisinta kesätapah-
tumaa HS.fi:ssä.

(HS 13.6.2015)

Kummallisia MM-kisoja löytyy joka 
lähtöön.Tarjontaa löytyy kesällä läppärin-
heitosta ilmakitaransoittoon. Piereskelyn 
SM-kisat ovat tänä vuonna tauolla

Mitä hullumpaa sen hauskempaa
26.-27.6. Rönttösen rypytyksen MM-

kisa, Kuhmo
3.-4.7. Eukonkannon MM-kisa, Sonka-

järvi
17.-18.7. Suopotkupallon MM-kisa, 

Hyrynsalmi
23.-25.7. Reiska MM (jalkapalloa toh-

veleissa), Vesanto, jne.
(AL 14.6.2015)

Juha Sipilä kehitti saappaanheiton ja 
akankannon SM-kisojen rinnalle uuden 
lajin, kilpailukykyhypyn. Lajin vatulointi 
on vielä prosessivaiheessa.

(Matti Pitko, AL 10.6.2015)

Kaksi suomalaisten onnettominta  juh-
laa ovat kodittomien joulu ja mökittömien 
juhannus.

(Antti Kauppinen Itä-Hämeessä, 
 IL 18.6.2015)

Isäni suojeli minua  Uuno Turhapu-
rolta. En mitenkään jaksaisi katsoa ko-
konaista Uuno-elokuvaa alusta loppuun. 
Kummeli ei ole minusta edelleenkään 
hauska. Mutta junttiuskin on kulttuuria, 
kuten mustalaiskirjailija Veijo Baltzar on 
todennut. Tämän seikan sivuuttaminen on 
yhtä lailla sivistymättömyyttä.

(Jantso Jokelin, HS 18.6.2015)

Moni voi surkutella kohtaloasi: domi-
noiva isä kielsi sinulta valtavirran naut-
timat huonot tekeleet. No, minä olen 

kasvattaja ja valikointia sanotaan kasva-
tukseksi. Olen pahoillani, jos traumati-
soiduit. Tyhmyyttä ja junttiutta voidaan 
kuvata korkeaasoieesti.  Ja viihdyttävästi. 
Hyvä esimerkki on Aleksis Kiven Num-
misuutarit.

(Rauli Jokelin vastasi miksi kielsi pojal-
taan Kummelin katsomisen, HS 23.6.2015)

Suomen kielen professori Kaisa Häk-
kisen suosikkisana on mustavalkiakär-
väistempaaja (=kirjosieppo).

(AL 3.7.2015)

Vänrikki Stålin nimen synnystä se-
kaannusta

Jos sotilaalle olisi annettu nimeksi 
”Tuoli” niin kuin virheellisesti luullaan, se 
olisi ollut syvä loukkaus. Nimestä Stål eli 
Teräs hän olisi sitä vastoin ollut ylpeä.

(Torbjörn Nikus, Ylöjärvi, AL 30.6.2015)

Udmurtia ei enää hävetä puhua
Kielen puhuminen sai nostetta udmur-

tiksi esiintyneiden Buranovon mummojen 
euroviisumenestyksestä vuonna 2012, jol-
loin yhtye sijoittui kilpailussa toiseksi. 

Udmurteiksi kutsuu itseään 552 000 ih-
mistä, mutta heistä vain 324 000 ilmoittaa 
osaavansa udmurtia. Monet  suomen su-
kukielistä ovat vaarassa hävitä kokonaan.

(HS 11.6.2015)

Nyt kun yhteiskuntasopimuksesta ei 
tullutkaan mitään, hallitus aikoo ottaa 
käyttöön suunnitelma B:n.

Entä jos siitäkään ei tule mitään? 
– Sitten otetaan käyttöön suunnitelma 

C. Se on lainattu Neil Hardwickilta.
Millainen se siinä on?
– Suomesta vaihdetaan ilmasto, ihmiset 

ja sijainti.
Entä onko vielä suunnitelma D? – On. 

Kaikki ministerit pakenevat paniikissa 
ulkomaille hyväpalkkaisiin hommiin. D-
suunnitelma tunnetaan myös nimellä Mal-
li Katainen. 

               (Seppo Kaisla, HS 20.5.2015)
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Elias Lönnrotin julkaisema kokoelma 
suomalaista kansanrunoutta on Kale-

valan sisarteos. Sen alkumuoto oli Lönn-
rotilla valmiina 1838. Se julkaistiin vähän 
myöhemmin nimellä ”Alku-Kanteletar.” 
Uusien runonkeruumatkojen tuloksena il-
mestyi 1840-41 perusteellisesti muokattu 
laitos nimellä ”Kanteletar taikka Suomen 
Kansan Vanhoja Lauluja ja virsiä.” 

Kantelettaren ensimmäinen ja toinen 
osa sisältävät vanhaa kansanlyriikkaa, kol-
mas osa kertovia runoja, balladeja, legen-
doja ja historiallisia runoja.  Esipuheen-
sa lisäksi Lönnrot julkaisi 24 uudempaa 
kansanlaulua. Runoja sommitellessaan 
hän yhdisteli eri toisintoja, niiden säkeitä 
ja säepareja. Kalevalan ohella Kanteletar 
on kirjallisuutemme perusteoksia. Se on 
vaikuttanut hedelmöittävästi vanhempaan 
taidelyriikkaamme. Myös useat suomalai-
set säveltäjät ovat säveltäneet kanteletta-
ren runoja. 

Minulle Kanteletar on kotikirjaston 
rakkaimpia teoksia. Arkipäivän keskellä-
kin saatan kammarissa istahtaa lukemaan 
nuorena esiintymiskuntoon opittuja runo-
ja. Kanteletar on kirjahyllyssä aina käden 
ulottuvilla, samoin kuin Aleksis Kiven 
teos ”Seitsemän veljestä.” Kansanrunois-
sa on se ominaisuus, että niissä luonto ja 
teeskentelemättömyys kulkevat käsikä-
dessä. 

Yhteisistä runoista löydämme runot 
”Miksi en laulaisi”, ”Silloin laulan, kon-
sa jouan”, ”Muinainen käkeni”, ”Kyll’ on 
kystä aitassa”, ”Muinaiset ajat paremmat”, 
Tehkäme iloinen ilta”, ”Hyvä ilta, lintuse-
ni” jne. Paimenten ja lasten lauluja laulet-
tiin enimmäkseen Suomen Karjalassa; Ilo-
mantsin, Kiteen, Tohmajärven ja Lieksan 
pitäjissä. Myös jälkimuistoja runoista ja 
lauluista on todettavissa Savosta, mutta ne 
ovat muuttuneet hengellisiksi virsiksi tai 

maallisiksi ja toisenlaatuisiksi. 
Minun ”tyttövuosinani” 1950-luvulla 

Kanteletar-runot olivat ahkerassa käytössä 
kotikylälläni Vehmersalmen Mustinlah-
dessa. Kansakoulun opettajina toimivat 
Yrjö. A. Pitkänen ja vaimonsa Annikki 
Pitkänen. He molemmat työskentelivät 
myös koulun päättäneiden nuorten hyväk-
si, pitäen opintokerhoa, jossa syksyisin 
aloitettiin opiskella uutta aihetta. Vuon-
na 1956 opiskelu aloitettiin ”Maailman 
kirjallisuus” aiheella. Yrjö ohjasi kirjalli-
suus- sekä raittiusopinnot. Annikki kokosi 
tyttöryhmän esittämään Kanteletar-runoja. 

Myös kansantansseja harjoiteltiin ke-
vättalvella pidettävään oman kylän kale-
valajuhlaan. Mentyäni 1950-luvun lopulla 
muihin oppilaitoksiin, Kanteletar-ryhmä 
koottiin ja harjoitukset kerran viikossa 
alkoivat. Näin tapahtui myös Kuopion ta-
louskoulussa 1960-luvun alussa. Esiinty-
jät luonnollisesti pukeutuivat kansallispu-
kuihin. Minun pukuni oli Martta-tädiltäni 
peritty puku; Orimattilan vihreäsävyinen 
puku punaisine päänauhoineen.  

Aune Räsänen, Vehmersalmi

Kantelettaresta edelleen

Opettaja Annikki Pitkänen perehdytti 
nuoret Kantelettaren sisältöön.

Juankosken ruukkimiljöö lepää syyspäi-
vän auringossa.  Virran juoksua  tuskin 

havaitsee. Kartonkitehtaan  pysäköidyt au-
tot näyttävät olevan paikalla vain käymäsel-
tään.

Teollisuuden perinnöstä puhuminen tun-
tuu osoittelevalta ympäristössä, jossa  mi-
tään  ei  niin hartaasti toivota kuin  ettei 
nykypolvi olisi vain perinnön saajia  vaan 
rukkaskätisiä jatkajia. 

Juankoskella elää toive, sinnikäs toive 
kymmenen sukupolven ajan jatkuneen teol-
lisen perinteen jatkumisesta,  eikä se men-
neisyyden valossa ole katteeton.

Kriisejä on  Itä-Suomen ensimmäisen 
teollisuuslaitoksen Strömsdalsbrukin 270 –
vuotisen historian aikana koettu.  On ollut 
konkursseja, omistajien ja tuotantosuun-
nan vaihdoksia.  Mutta on koettu myös ku-
koistuksen kausia maailmanmarkkinoita 
valloittaneen tuotteen myötä. Sellainen oli 
aikoinaan olutpahvi, jota valmistettiin olut-
tuoppien alusena käytettäväksi ympäri maa-
ilmaa. 

Omistajat ovat tulleet vuoroin lännestä 
ja idästä. Valtiovaltakin on vaihtunut järjes-
tyksessä kolmanneksi.  

Kiehtova ja jatkuvuudesta todistava tari-
na,  tiivisti historioitsija  FT Juha Forsberg  
Juankosken teollisuuden vuosisataisen ker-
tomuksen Eurooppalaisen rakennusperintö-
päivän seminaarissa Juankoskella.

Kuntaliitoksessa Kuopio ei saanut Juan-
koskesta kriisikuntaa, vaan matkailun alalla 

lupaavan kulttuurimatkailukohteen. Esi-
merkiksi Ruotsista saattaisi olla historiasta 
kiinnostuneita  turisteja  houkuteltavissa, 
arvioi Forsberg. 

Nykyhetken turisteista onkin  löydetty  
uusi  asiakasryhmä, modernit humanistit. 
Heitä kiinnostavat elämäntavat,  ruoka, kult-
tuuri ja historia, joista he haluavat kuulla ja 
nähdä enemmän, selosti  Culture Finland-
kulttuurimatkailun Itä-Suomen aluekoordi-
naattori, toimitusjohtaja Soila Palviainen 
Pohjois-Karjalasta. 

Tarjottavan matkailutuotteen pitää  pe-
rustua  paikalliseen historiaan. Se pitää  elä-
vöittää, dramatisoida, paketoida ja markki-
noida!

Juankoskea vastaavia teollisuusympä-
ristöjä on kunnostettu matkailun käyttöön 
kuten Verla Kymenlaaksossa, Vapriikki 
Tampereella, Fiskars Pohjassa, Serlachius 
Mäntässä ja Ahlström Noormarkussa, Kil-
linkoski Virroilla, Syvänniemi Karttulassa 
ja Outokumpu  Pohjois-Karjalassa. 

Culture Finland-ohjelmalle Pohjois-
Savossa ovat  toistaiseksi lämmenneet 
vain Varkaus ja Iisalmi. Kulttuurimatkai-
lun kehittäminen on osa eurooppalaista ja 
kansainvälistä yhteistyötä. Teollisiin perin-
teisiin nojautuva tuotteistaminen olisi ope-
tusministeriön neuvottelevan virkamiehen 
Anne Matteron mielestä  etenkin pienten 
paikkakuntien mahdollisuus. 

Teollisuuden ja tekniikan perintö -kak-
sipäiväisen seminaarin  järjestäjät olivat 

Juankosken Kulttuu-
rihistoriallinen Seura, 
Pohjois-Savon ELY-kes-
kus ja Pohjois-Savon ko-
tiseutuyhdistysten liitto.  

Eila Olllikainen  

Teollisuuden perintö kiinnostaa

Marja-Sisko Pihl ker-
too seminaariyleisölle 
hovineuvoksetar Anas-
tasia Ponomarevan 
hahmossa  ruukin 
vaiheista. 
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Murteella puhumisen Suomen mesta-
ruuskilpailussa esiintyjät hauskuut-

tivat yleisöä Kajaanin Raatihuoneentorilla 
keskiviikkona. Yleisöä kertyi noin 300 ja 
aurinkoinen sää suosi tapahtumaa.

Kilpailijat esiintyivät neljässä eri jouk-
kueessa. Tuomaristo asetti joukkueet jär-
jestykseen ja joukkueista poimittiin myös 
yksilökisan voittajat. Joukkueet oli arvot-
tu esiintymisjärjestykseen, ensimmäisenä 
tuli lavalle Väylän vaimot Lapista, sitten 
Etelä-Pohjanmaan Murreseuran Krannit, 
Savon kielen seuran edustajat ja viimei-
senä Kainuun edustajat, jotka arvioitiin 
myös ryhmänä ja yksilöinä.

Hannakaisalle ”murrekannu”
Yksilökisan Suomen mestaruuden voit-

ti valloittava Hannakaisa Heikkinen Sa-
von kielen seurasta.

- Pitkästä aikaa olen melkein sanaton, 
totesi hän voitosta kuultuaan. Hannakaisa 
Heikkinen toimii 100 lehmän maatilalla 
ja hän on myös savolainen kansanedusta-

ja. Tuomaristoa viehätti hänen nuorekas, 
mutkaton esiintymisensä ja levvee, kur-
sailematon savon murteensa.

Toisen sijan yksilökisassa sai Kauno 
Luoma, joka on kotoisin Kauhavan Kor-
tesjärveltä ja edustaa Etelä-Pohjanmaan 
murreseura Kranneja. SM-kisan kol-
mannen sijan voitti kainuulainen Antero 
Meriläinen, joka edellisenä päivänä oli 
sijoittunut kolmanneksi Kainuun ja Koil-
lismaan murrekisassa.

Väylän vaimoilla  
ei kieli kangerrellut

Ylivoimaiseen voittoon joukkuekilpai-
lussa ylsi uutena tulokkaana viehättävä 
naisjoukkue Väylän vaimot, johon kuu-
luivat Elina Sirkkala, Jaana Piippola-
Kuusijärvi ja Kirsi Hanhirova. He pu-
huivat Torniojokilaakson alueen Suomen 
puolen lapin murretta. Se on läheistä su-
kua Ruotsien puolella puhuttavalle meän 
kielelle. 

Väylän vaimot aloittivat ainoana jouk-

Joukkuekilpailun voitti Väylän vaimot Tornion-
jokilaaksosta, edustajinaan Elina Sirkkala, 
Jaana Piippola-Kuusijärvi ja Kirsi Hanhirova.

Väylän vaimot Lapista voittivat 
murteella puhumisen SM-kilpailun

Emäntä, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen 
 Savosta tuli yksilökilpailun mestariksi

Yksilökilpailun voittaja Hannakaisa Heikkinen Savosta kuvassa keskellä, toiseksi tullut 
Kauno Luoma Etelä-Pohjanmaalta vasemmalla ja Antero Meriläinen Kainuusta. 

lisäksi pokaalin kiertopalkintona. 

Seuraava SM-kilpailu 
Etelä-Pohjanmaalla 

Juontajana toimi Viinibaari Maria P:n 
yrittäjä Päivi Huusko. Murteella puhu-
misen SM-kilpailun tuomariston puheen-
johtaja toimi professori Osmo Hänni-
nen, joka on myös Suomen Heimot ry:n 
puheenjohtaja. Muita jäseniä ovat Jor-
ma Aro Etelä-Pohjanmaan Murreseura 
Krannit ry:stä, Tarja Kerttula Kainuun 
Kirjailijat ry:stä ja Raimo Reinikainen 
Kainuun Lausujat ry:stä. Sihteerinä toimii 
SM-kisassakin Taina Surma-Aho Elias 
Lönnrot -seurasta.

Järjestäjäosapuolia olivat Suomen Hei-
mot ry, Elias Lönnrot -seura ry, Kainuun 
kirjailijat ry, Kainuun lausujat ry, Viini-
baari Maria P, Kajaanin kaupunkikeskus-
tayhdistys ry ja Kajaanin tanssimusiikki-
klubi ry.

                       Teksti: Lasse Lyytikäinen

kueena vauhdikkaan 12-minuuttisen 
murre-esityksensä keskinäisenä vuo-
ropuheluna, jossa myös jokaisen roo-
li nousi selkeästi esille. He pohtivat 
mm. miestensä kulukuttamisesta. 

– Sen jälkheenkhö Eevertti lähti 
nii ei ole kukhaan kulukuttanu meil-
lä, vaik´ kulukulupakin. Tutkittiin 
myös lääkärin kirjoittamaa resähtiä, 
josta ei saanut kukhaan mithään sel-
vää. Tuomaristo oli myyty raikkaan 
ja lennokkaan esityksen johdosta.

Toiseksi joukkuekilpailuissa sijoit-
tui Etelä-Pohjanmaan Krannit, jota 
edustivat Esko Kohtanen, Aino Mäki-
Kaukola, Kauno Luoma, Elise Laitila ja 
Eero Peltoniemi. Kranneissa oli edustajia 
Kurikasta, Kortesjärveltä, Kauhavalta ja 
Ilmajoelta.

– Minoon ensi kertaa täällä paikalla ja 
hämmennyksis, mullei sanottu, jotta tääl-
lä on yleisöä, sanoi kurikkalainen Esko 
Kohtanen. Krannit voittivat ylivoimaisesti 
yleisöäänestyksen.

Savon kielen seuran edustajat sijoittui-
vat kolmansiksi, johon kuuluivat Hanna-
kaisa Heikkinen, Matti Korhonen ja Jari 
Hänninen. Korhonen kertoi siitä, kun oli 
lähtenyt laavantaipäevänä poekain kanssa 
naestentansseihin. – Myö lämmitettiin oe-
keen savusaana ja sitten kylyvettiin ihan 
vastan kanssa. Sitten pistettiin tanssivuat-
teet piälle, pyykkipoeka housunlahkee-
seen ja lähettiin kuleksimmaan pyörällä 
tanssipaekalle päen, kertoi Korhonen tun-
nelmiaan.

SM-kisan yksilökisan kolmelle par-
haalle annettiin kirjapalkinnot. Voittaja sai 

Murre SM-palkin-
not on jaettu. 
Kuvassa kesk. 
voittajat, vas. kak-
koset ja kolmoset 
oikealla. Palkinnot 
jakoi prof. Osmo 
Hänninen.
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Kirjan vuoden idea on alun perin kir-
jailija, professori Laila Hirvisaaren. 

Otavan syksyn kirjaesitteessä hän korostaa 
lapsille lukemisen tärkeyttä. Olen samaa 
mieltä. Hirvisaari on toimittanut yhdessä 
Anja Salokanteleen ja Pia Sakin kanssa 
Suomen lasten iltasadut (Otava. lokakuu).

Jo kesällä ilmestyi Kirjapajalta Kuopi-
on emerituspiispa Matti Sihvosen Marja-
reissu. Lämminhenkiset muistelut ja tari-
nat vievät keskelle lapsuuden tapahtumia 
– marjareissuille, kalaretkille, joulukirk-
koon ja mummolan ruokapöydän ääreen. 
Hengellinen ja perinteitä kunnioittava 
teos.

Vestäjistä tutun Esko Lovénin aforis-
mikokoelman  Ahdasta päässä julkaisi  
Tampereen aforismiyhdistys 2015. ”Pa-
han lakeija, vaitiolo.”

Syyskesän uutuuksista on jo tiedotettu. 
Parasta päältä. Matti Rönkä: Eino (Gum-
merus 2015) 

Gummerus julkaisee myös nykyklas-
sikkoja; Mukkaa ja Päätaloa sekä Har-
per Leen Kuin surmaisi satakielen saa 
jatkoa.

`Helsingin herraksi` siirtyneen Karo 
Hämäläisen Yksin-romaania on ehditty 
kehua. Romaani Paavo Nurmesta, myyt-
tisestä suomalaisesta lienee yksi puhu-
tuimmista syksyn kirjoista

Ilahduin, kun huomasin Jukka Parkki-
sen karhukirjojen saaneen jatkoa. Karhu-
kirjeitä kuntolomalta (WSOY 2015). 

Kirjan ja ruusun päivän lahja kirjakaup-
piaalta, Kari Hotakaisen Kantaja osoitti, 
etteivät Hotakaisen taidot ole kadonnet. 
Siispä Henkireikä (Siltala 2015) on luku-
listalla.

Sofi Oksanen Norma (Like) julkiste-
taan syyskuussa. Lienee taas tapaus.

On runoilijoita, joita ei koskaan voi 

ohittaa. Claes Andersson kuuluu heihin. 
Hänen heinäkuussa ilmestynyt kokoel-
mansa Aamu meren rannalla. Sisäänhen-
gitys, uloshengitys (WSOY) on helppo-
lukista ja omakohtaista, ajassa liikkuvaa. 
Kokoelman on suomentanut Jyrki Kiiski-
nen.

Jouni Tossavaisen kokoelma Sininen 
torni (Like) ilmestyi jo keväällä. Runoko-
koelma liittyy   

August Strindbergin elämän loppu-
vuosiin kirjailijan muutettua “Punaisesta 
huoneestaan” “Siniseen torniin” Drott-
ninggatanilla.

Viihteen mainio ammattilainen val-
loittaa jälleen. Tuija Lehtisen Jatkoaika 
(Otava syyskuu). 

Lehtisen nuorten romaani Välivuosi il-
mestyy niin ikään syyskuussa. 

Asko Sahlbergin Irinan kuolemat 
(Like syyskuu) kertoo sotalapsesta, joka 
lähetetään talvella 1944 pommien turme-
lemasta Helsingistä Länsi-Ruotsiin.

Lasse Halme: Ollaan ihmisiksi. Juice 
Leskisen unelmat ja todellisuus. (Kirjapa-
ja lokakuu.)

Kiinnostavaa on mitä Juice todella sa-
noi.

Jukka Itkonen: Sirkusjuna saapuu, ku-
vitus Elina Warsta (Lasten Keskus 2015),

Antti Heikkiseltä ilmestyy kirja Heik-
ki Turusesta syys–lokakuun vaihteessa. 
Turjailijan kustantaa Siltala. 

Tammikuusta 2015 alkaen turkulainen 

Lempo Kustannus alkoi julkaista Jope 
Pitkäsen albumeita kuukausittain Jopen 
kirjakerhon kautta. Aikamoinen urakka.

Kirjallisuustapahtumat antavat hyviä 
kirjavinkkejä. Kajaanin Runoviikolla 
myönnettiin viiden vuoden välein jaet-
tava  Elias Lönnrot -palkinto kirjailija ja 
kuvataiteilija Mauri Kunnakselle. Hä-
neltä ilmestyy tänäkin vuonna kirjoja, 
mm.taaperokirjoista joulukirjoihin.

Tanssiva Karhu - runopalkinto annet-
tiin Eino Santaselle. Tekniikan maailmat 
(Teos) on omaperäinen, samalla hieno 
kunnianosoitus traditiolle, historialliselle 
ja sotien jälkeiselle avantgardelle.  Kuka 
muistaa Eino Santasen Kirjakantista?

Tässä muutama savolainen teos ja muu-
ten vaan innoittavia opuksia. Yhä vai-
keammaksi käy kirjojen etsiminen, sillä 
kustannusmaailma käy myllerrystä ja kir-
jailijat vaihtavat kustantajia. 

Kirjan vuosi 2015 
jatkuu rikkaana

Ilkka Niiniluodon Hyvän elämän filo-
sofiasta (SKS) kuulin Vammalan Vanhan 
kirjallisuuden päivillä. Houkuttaa luke-
maan.

Kirsi Pehkonen: Voittolaukaus ilmes-
tyi heinäkuussa. Kirja päättää tyttöjen jää-
kiekkosarjan. Mitä seuraavaksi?

   
 Ritva Kolehmainen

Hävettää äidinkieleni savon käyttö 
tilaisuuksien ja tavaroiden mai-

nonnassa radiokanavilla ja yleisötilai-
suuksissa. Miksi ihmeessä savoa rää-
kätään ja samalla savolaisille irvitään 
rumalla rääkymisellä? Eihän täällä 
tuolla lailla normaalistikaan kieltä käy-
tetä, ainakaan selvin päin.

Vanhat elokuvat loivat savolaisesta 
kuvan vähä-älyisenä pöljänä renkinä 
tai piikana. Nyt tuota kuvaa vielä pa-
hennetaan kielen rääkkäämisellä. Ikään 
kuin kaikki savolaiset olisivat aina rä-
käkännissä rääkyvää rupusakkia.

Sakari Topelius kehui savolaisia 
siisteiksi ja sivistyneiksi. Perinteisesti 
täkäläisiä on pidetty myös lupsakoina. 
Mitään edellä mainituista ominaisuuk-
sista ei alussa kuvaamani kielenkäyttö 

heijasta.
Puolustan sekä äidinkieltäni että äi-

din kieltäni. Isä ei koskaan tätä kieltä 
oppinut, mutta eipä syyllistynyt sen 
rääkkäämiseenkään. Kyllä savo on 
ihan kaunis murre/kieli siinä missä 
vaikkapa se lounaismurre, jonka mes-
tarillista käyttäjää runoilija Heli Laak-
sosta ihailen.

Tämän kirjoitettuani huomasin aa-
mun Iisalmen Sanomissa (10.7.) pää-
kirjoituksen otsikolla Oma murre on 
kielen rikkautta. Olimmepa samaa 
mieltä.

Reino Eriksson,
Savon Kielen Seuran jäsen Iisalmi 

(Julkaistu Iisalmen  
Sanomissa 14.7.2015)

Savoa rääkätään
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Matti taputteli ohimennessään tiskaamassa olevaa vaimoaan. 
Tämä kivahti:  
- Mittee sinä siinä oekeen käpälöet?
-Hallitustunnustelujahan minä tässä vuan.

S. V. (Tampere)

SUTKAUS

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


