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Kynsi ei kylmennyt Savossakaan vuo-
den 2019 kesällä, joka kansakunnan 

aikakirjoihin jää yhtenä kuivimmista ja 
lämpimimmistä. Hyvillä mielin voidaan 
näin myös Savon kielen seurassa jatkaa 
kohtivuoden loppua ja tulevaa vuotta 
2020.

Sää suosi heinäkuista murretoria niin, 
että kengät alkoivat kastua vasta juuri sen 
jälkeen, kun kolmas ja viimeinen päivä 
oli saatu päätökseensä. Kuulijoitakin 
riitti, vaikka maakuntalehden lukijain 
kuumalla linjalla joku viisas kielteli 
tohkeissaan pilaamasta Kuopion toria sa-
volaisella junttiudella. Eikä siinä mitään, 
kyllähän maailmaan mielipiteitä mahtuu.

Mutta jos tuntemattoman yleisönosas-
ton kirjottajan mielipide kirpaisi savolais-
ta sielua heinäkuun alussa, niin mitenkä 
mukavasti lämmitti mieltä  kuukautta  
myöhemmin, kun meidän tämän vuoden  
murremestarimme Mikko Kokkonen 
huastelj ihtesä myös koko Suomen murre-
mestariksi ja vielä itessään piäkaapun-
nissa ja sen kansainväliseen maineeseen 
nostetussa Oodi-kirjastossa Stadin slangin 
isännyydessä. Siinä tuskin oli häpeämistä  
kenelläkään kuopiolaisella tai  
savolaisella. 

HELSINGIN yliopiston Savolaisen 
osakunnan syksyisissä talakkunajuhlissa 
on ollut kautta aikain teemana, miten 
”talakkunassa on voema ja terveys”. 
Kokkosen valtakunnallinen murremes-
taruus osoittaa, että supisavolaisella 
talakkunalla kasvattaa myös lujat ja 
paljonpuhuvat leukaperät, kun vain 

Kesästä 2019  
jäi hyvät muistot

muistaa syödä sitä. Muuten: milloinka 
viimeksi olette talkkunaa savolaisen 
ravintolan menulistalta havainneet?

SAVO oli myös vuoden 2019 kesällä 
maakuntateemana Kaustisen kansanmu-
siikkifestivaaleilla, ja joukon jatkona oli  
Savon kielen seurakin savolaisuuden 
ilosanomaa Keski-Pohjanmaalle viemäs-
sä. Murremestareiden Mikko Kokkosen 
ja Anneli Valta-Lisitsinin johdolla jaettiin 
kuulijoille alkeisopetusta savon murteesta 
ja höystettiin istuntoja veikeillä jutuilla.

Murre kaikui väärentämättömänä myös 
savolaisten pelimannien yhteisesityksis-
sä, joita tarjottiin peräti neljä. Savolaisen 
messun ja Savolaisen kavalkadin lisäksi 
oli koottu konsertti maakunnan neljän 
mestaripelimannin Tuure Niskasen, Antti  
Kämäräisen, Erkki Vepsäläisen ja Kalevi  
Kainulaisen soitteista, ja sokerina 
pohjalla oli sitten yhteiskonsertti 
kaustislaisten pelimannien kanssa.

Mitäpä tähän muuta osaisi sanoa kuin, 
että ”kyllä ne meejän tytöt ja poejat os-
soovat”. Jos savolainen soitto kelpaa  
kaustislaisille, niin kaipa sealkaa myös 
täällä omilla tantereilla. Kesän 2019 
Siilifolkinkin teema oli jo ylväästi ylä-
savolaiseen tapaan ”Meejän iänellä”.

KESÄ jatkui tänä vuonna harvinaisen 
pitkälle, ja näin syyskuun puolivälin 
Savolainen kirkkopyhääkin saatettiin 
viettää Nilsiässä vielä suven vehreydessä.

Jo kaksi aiempaa kirkkopyhää Iisal-
messa ja Suonenjoella kokosivat paljon 
sanankuulijoita. Kolmas kerta se vasta 
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toden sanoi: yli puolentuhatta syntistä 
istua napotti Josef Stenbäckin suunnit-
telemassa kivikirkossa kuuntelemassa 
kirjailija Antti Heikkisen saarnaa, rovasti 
Raili Pursiaisen toimittamia liturgioita, 
Savon kielen seuran Tuula Ollilan, Auli 
Poutiaisen ja Keijo Karhusen lukemia 
tekstejä ja laulamassa murremestari Irja 
Turusen (Pääkkösen) savonmurteisia  
virsiä tuttuihin virsisävelmiin. Itse 
Ukko-Paavo Ruotsalainenkin olisi ollut 
varmasti ihmeissään ja onnellinen tuol-
laisen kansanpaljouden nähdessään.

KIRKKOPYHÄN aattona Savon 
kielen seura oli yhtenä mukana Matkuk-

sen liikekeskuksen tietoiskussa, jonka 
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto 
ja Pohjois-Savon kylät toteutti yhdessä 
toimintansa tunnetuksi tekemiseksi.

Useampi sata ohikulkijaa kävi testaa- 
massa ymmärrystään viiden sanan 
murrevisassa. Raamatullisessa hen-
gessä voi sanoa, että ”monet olivat 
kutsutut, mutta harvat valitut”.

Vain pari-kolme näet tiesi kaikkien 
sanojen tarkoituksen. Se kertoo, että 
Savon kielen seuralla on vielä paljon 
tekemistä myös tulevina aikoina.

Seppo Kononen,
Puheenjohtaja 

Savon kielen seura

Televisiosta hyvinkin tuttu näyttelijä 
Mari Perankoski yllätettiin täydel-

lisesti Pohjois-Savon maakuntapäivän 
juhlissa hänen kotikaupungissaan Varkau-
dessa. Hyvinkin sanavalmiiksi ja savon-
taitoiseksi tiedetty Perankoski oli tilattu 
juontajaksi Warkaus-saliin ilman, että ku-
kaan olisi virkkanut hänelle mitään tulossa 
olevasta kunnianosoituksesta.

Näin vuoden savolaisen sanantaitajan 
titteli tuli hänelle ihan puskista ja mykisti 
toviksi tämän keskimääräistä suulaamman 
naisihmisen. Taisipa siinä joku kyynelkin 
vierähtää poskelle. Kuuluttajantehtävänsä 
erityisesti koomikkorooleistaan tunnettu 
Mari hoiteli mainiosti. Aiemmat kaksi sa-
nantaitajaa ovat laulaja Sakari Kuosmanen 
ja näyttelijä-kirjailija Antti Holma.

Maakunta yllätti
Mari Perankosken

Elokuun 15. päivän maakuntajuhlaa ra-
kennetaan Pohjois-Savon liitossa ja maa-
kuntalehti Savon Sanomissa tällä erää il-
man suurempia pönötyksiä, ja näin myös 
Varkaudessa. Juhlan tuntua toi, että pääpu-
hujaksi kutsuttu  savonlinnalainen Hanna 
Kosonen oli juuri ylentynyt kansanedus-
tajasta opetusministeriksi. Kosonen on 
hallituksen toinen savolaisministeri per-
tunmaalaisen Jari Lepän lisäksi.

Illan musiikki oli tilasttu varkautelais-
pieksämäkeläiseltä Rock With You -laulu-
ryhmältä. Yli puolensadan laulajan kuoro 
ei ole toiminut vielä kauankaan, mutta 
viehkoilla ja taitavilla esityksillään saanut 
suuren suosion.

 Teksti ja kuva: Seppo Kononen

Maakuntajuhlilla pyritään välttämään nykyään pönötystä, mutta ryhmäkuvaan kuiten-
kin järjestäydyttiin tilaisuuden lopuksi. Vasemmalta Varkauden kaupunginjohtaja 
Hannu Tsupari, Savon Sanomien päätoimittaja Seppo Rönkkö, palkittu näyttelijä Mari 
Perankoski, opetusministeri Hanna Kosonen ja maakuntajohtaja Jarmo Korhonen.

Huhut kirjan kuolemasta ovat ainakin 
Savossa ennenaikaisia, sillä esimer-

kiksi  Savonia-raadin listalla on jo tällä 
erää 75 teosta.

Määrä on keskimääräistä suurempi, sil-
lä monetkin Savoa lähellä olevat kirjaili-
jat ovat urakoineet kirjoja roppakaupalla. 
Tuotteliain on ollut mikkeliläislähtöinen 
Ville Hytönen seitsemällä nimikkeellä. 
Ahkera on ollut myös Iisalmelta kotoisin 
oleva Eppu Nuotio - kuusi kirjaa. Kol-
mella teoksella ovat mukana Tuija Leh-
tinen ja Jyri Paretskoi. Kahden kirjan 
julkaisijoita on heitäkin useita.

Asko Sahlberg, Sirpa Kähkönen, Antti 
Heikkinen, Marko Kilpi, Leena Lehto-
lainen... Mukana taas tänä vuonna kirjai-
lijoiden nimikaarti. Vahvasti Kuopioon 
liittyviä teoksia on Sirpa Kähkösen ohel-
la Marja-Leena Tiaiselta ja Tatu Kokolta. 
Kähkönen tuo Kuopio-sarjansa 1970- lu-
vulle, Kokko elävöittää nuorta Minna 
Canthia ja Tiainen vie lukijansa Kuopion 
kaupungintalolle ja tutustuttaa lukijoita 

Hytönen ja Nuotio 
urakoivat kirjoja

sen viranhaltijoihin - hänkin 1970-luvun 
tunnelmissa.

Savonia-ehdokkaat julkistetaan syksyn 
Kirjakantin yhteydessä marraskuun puoli-
välissä. Palkinnon julkistusta aikaistetaan 
joulukuun 9. päivään.

Sepoo Kononen

He olivat ehdolla vuonna 2015, ja voiton 
vei Karo Hämäläinen vas. Mutta kuka 
palkitaan vuonna 2019 joulukuussa?
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Elokuun 3. päivänä Helsingin upouu-
dessa kirjastossa, Oodissa, miteltiin 

kahden vuoden tauon jälkeen valtakun-
nallisista murremestaruuksista.  Edellisen, 
Ilmajoella pidetyn kisan, voiton vei en-
simmäistä kertaa stadin slangin kilpailija, 
Esko Vepsä.  Näin ollen kilpailun pito-
paikkana oli kilpailun historiassa ensim-
mäisen kerran pääkaupunki.

Kisapaikan puitteet olivat erinomai-
set ja kisan näyttämönä toiminut Oodin 
Maijansali täyttyi ääriään myöten.   Kisan 
juonnosta vastasi viimekertainen voittaja 
Esko Vepsä apunaan Stadin Slangi ry:n 
puheenjohtaja Pirjo Tuohimaa. Ohjel-
man välissä saatiin kuulla useaan ottee-
seen Tuohimaan laulua – tietenkin stadin 
slangilla.  Säestäjänä hänellä toimi Martti 
Frnck. Ennan kisan alkua Kotiseutuliiton 
tervehdyksen toi  Keijo Lehikoinen.

Kilpailun tuomaristossa suorituksia 
puntaroivat kotimaisten kielten/murteiden 
asiantuntijat Heikki Paunonen ja Pirkko 
Nuolijärvi sekä Suomen Heimot ry:n pu-
heenjohtaja Jorma Aro.

Puheellisten kilpailusuoritusten lisäk-

Sanan- 
viännön  
SM tulj 
tuasiisa 
Savvoon

si mukaan oli ensimmäistä kertaa otettu 
murteella kirjoittaminen ja tämä osoittau-
tui heti suosituksi.  Peräti 27 tekstiä tuli 
arvioitavaksi – näistä 18 slangia.  Eli hen-
sinkiläiset osoittautuivat enemmän kirjoit-
tajiksi kuin puhujiksi.  

Puhekilpailussa oli 12 puhujaa: slangil-
la puhujia, etelä-pohjalaisia ja savolaisia.  
Savolaiset kisaajat olivat tämänvuotinen 
Savon murremestari Mikko Kokkonen 
sekä Anneli Hujala alias Hilma Tuuna-
nen ynnä viimevuotinen mestari Keijo 
Karhunen.

Voetto kottiin
Yhden kilpailuperiodin mittaisen tauon 

jälkeen murteella puhumisen valtakunnal-
linen mestaruus kotiutui jälleen Savoon 
Mikko Kokkosen upealla suorituksella.  
Kynttilänä kakussa oli suorituksen lopussa 
esitetty Mikon uustulkinta Kallavesj-lau-
lusta sanoilla Selluvesj.  Palkintopokaalin 
lisäksi Mikon peräkärrissä kotiutui Kuo-
pioon komea uusi kiertopalkinto – pohja-
lainen oltermannin sauva. Puhekisan toi-
sen palkinnon sai slanginpuhuja Markku 

Jalonen.  Kolmanneksi tuli kurikkalainen 
Esko Kohtanen.

Kirjoituskilpasarjan voitto meni an-
saitusti pitkän linjan murteella puhujalle 
ja kirjoittajalle, etelä-pohjalaiselle Aino 
Mäki-Kaukolalle tarinalla Naistentans-
siis.Toisen ja kolmannen sijan saivat slan-
gilla kirjoittaneet Turo Saarinen ja Pek-
ka Salo.

Joukkuemestaruuksista ei tänä vuonna 
kisattu.

Vuoden 2021 kisa Savossa
Mikon voitto toi Savon Kielen Seuralle 

myös velvoitteen.  Kahden vuoden päästä 
järjestettävä seuraava kisa pidetään Savos-
sa – missä -, paikka on vasta mietinnässä.  
Hyviä ehdotuksia otetaan vastaan.

Teksti ja kuvat: Tuula Ollila 

Hilma Tuunanen oik. ja Stadin Slangi 
ry:n pj Pirjo Tuohimaa.

Mestarin on helppo hymyillä

Kirjoituskisan voittaja Aune Mäki-Kau-
kola ja Tuunasen Hilman papiljotit.

Etelä-pohjalaista pukuloistoa kuvassa 
oikealla alhaalla.

Piru, kun Mikko Kokkosta ja 
Keijo Karhusta jännittää.
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Savon kielen seura olj ensmäesen ker-
ran järjestämässä savon kielistä juma-

lanpalavelusta Iisalamessa kaks vuotta 
sitten. Viime vuonna oltiin Suonenjoella 
ja nyt lyötiin kaekki ennätykset Nilsiässä. 
Kirkkoon viäntääty pyhäuamuna 520 sa-
nankuulijoo ja kahvillekkii vielä 180. Eipä 
sinne seurakuntakoelle oes paljo enempee 
sopinnakkaa.

Tässä messussa suarnas ite kirjaelija-
ohjooja-näättelijä Antti Heikkinen, eikä 
paljo hävinnä es-isälleesä Ukko-Puavolle. 
Antti puhu selän takana puhumisesta ja 
toesiin tyhjänpäeväsestä arvostelemises-
ta. Ihteesähän sillä vuan määttiijjä koettaa 
nostoo ylemmälle orrelle. Hyvin olj läksy-
sä lukenna.

Kirkossa veisuuta olivat avittamassa 
Nilsiän pussihousukerholaeset, kertaal-
linen pelimanniyhtye ja kanttorj Lala 
Maukonen. Virsinä olj muuten kolome 
tuannosen murremestarj Irja Pääkkösen 
(Turusenakii tunnettu) virttä ja hyvinpä 
nuo tuntu veisuuseen luontuvan. Loputtii 
virret olj jotennii Savvoon kytköksissä.

Lukijoina olj seoran ministerit Auli 
Poutiainen ja Tuula Ollila. Keijo Kar-
hunen rukkoel meijjän muihennii eestä. 
Raili Pursiainen paekallisena pappina 
toemitti liturkijan osin savoks ja osin kir-
jan mukkaan. Kahvit ryypättiin ihan ka-
lakukon kansa ja vieläe  Pussihousut äety 
laalamaan. 

Puhheenjohtaja pit sepostuksen seoran 
vaeheista ja tarkotuksesta ja puhu vähä Ir-
jannii virs-ihmeestä. Irja se kun laskettel-
loo kirjuttoo virsiä ihan omasta piästään ja 
hyvin kirjuttaakii.

Vielä suatiin kuulla, kun Riitta Hä-
meen-Anttila ja Reijo Ruotsalainen 

Savolaesten 
kirkkopyhä

soettivat viulua ja sahhoo niinkun tekijät 
ikkään. Loppuun veisattiin Herroo hyvvee 
kiittäkee ja siitäpä sitten kerräeltiin kamp-
peet ja lähettiin kottiin hyvä mielj viemi-
sinä.

Outtako lukenna semmosta Ilimari 
Kiannon puamettia kun Ryysyrannan 

Jooseppi? 
Vanaha kirjahan se on kun mikä, vuan 
kyllä sitä passoo lukkee yhä vielä ny-
kyimmeistennii. Siinon enistään mele-
ko kapsakka tarina ja toesekseen tämä 
Kianto ol melekonen epeli pyörittelemään 
kieltä mieleesekseen. Ja kyllähän se 
melekonen epeli ol muutennii, esmerkiks 
emäholovernes akkain perrään, ja muu-
tennii sen verran hyvä kaver kaekkiin 
mahollisten kujjuunihommiin kansa, jotta 
varmasti tunnisti synnin siellä missee sitä 
näki. Eli usseinmiten muihen tekemisis-
sä, ee niinkään omissaan. Semmosiahan 
ne kirjailijat ruukkoo olla. Ja ehkä myö 
immeiset ylpiätään. 

No vuan kuitennii, siinä Jooseppi-
kirjassa on semmonen kohta, jossa 
tämä ite ryysyrantalainen juottaa viinoo 
semmoselle vanahalle suarnamiehelle, 
jonka nimi on Ukko-Puavo. Ei se tämä 
meijän Ukko-Puavo kumminkaan oo, lie 
sattunna samanniminen erreeksessä eli 
ihan tarkotuksella. Vuan siinä ne kippoo 
ottaa ja huastelloovat samalla yhtäaikoo 
sekä muallisista että henkisistä. Jooseppi 
kehhuu Raamatun Moosesta siinä mu-
kavaks mieheks, sannoo sen olevan niitä 
heikäläisiä korpiukkoja ja kyssyy Ukko-
Puavolta, jotta liekköhän sitä muuten 

Rakkaat ja hövelit  
sanankuulijat

syntiä loppuinlopuks olemassaankaan. 
Puavo vastoo, että on se olemassa ja 
Jooseppi siihen, että eekös se kuitennii 
niin mäne, että immeenen suap tehä mitä 
ilikijjää. Puavo jatkaa, jotta on erittäin 
synninteko ja synnintunto. Että tämäkii 
viina on annettu immeisen ratoks ylläältä, 

Etteisessä monj tarttu tämän kirjuttajan 
käspuoleen ja kiittelj kovasti, että kun olj 
niin lupsakka ja hyvä meininki, että voes 
olla usseemminnii. Yks immeinen sano, 
että eijjoo tämmösiä värryytyksiä sisuk-
sissaan tuntenna sitten Viimesten kiusaus-
ten ooppera-esityksen. Että kaet se hyvin 
mänj ja täätti tehtäväsä. Hymyssä suin 
siinä monj sano tulovasa, jos missä tuas 
uuvvestaan järjestettään. Että eiköön tuo-

ta jossain tuas ens 
syksynä savoks 
messuttane.

Ja suurkiitos 
vielä kaekille, jot-
ka osallistu tähän 
tämän kertaseen!

Raelj  
Pursijainen

Saarnamies Antti Heikkinen

Auli Poutiainen tulkitsee savoksi pyhää 
kirjaa. 

Nilsiän murrekirkko ja sanankuulijoita.

Heikkisen saarna:
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mut synninluaksossa kulukevan immei-
sen pittää osata sen kansa tarkasti pelata. 

Sillon kun tämä Jooseppi-kirja ilimes-
ty, niin jottii tosikothan piti tätä Puavon 
ja Joosepin teolokista symposiumia ihan 
kerrassaan Jumalan pilikkana. Vuan 
minun mielestän se on ettäällä siitä, eekös 
niissä Puavon sanoissa piile nimenom-
maan vestornin kokonen viisaas. 

Kaikenlaista lystiähän meelle omille-
kuvilleen on tuo yläkerran ukko antanna 
ja varmasti se on antaessaan värtieran-
na, jotta eekö nuo osanne näehen kansa 
kunnolla ellee. Vuan montapa kertoo 
on Luoja-rukka jootunna pettymään 
ja mitenkä paksuja tupsuja tuo lie har-
maista niskavilloistaan repinnä meijän 
polosten toohuja katellessaan. On se 
arvellu, että kylläpä niillä näkkyy hele-
posti mopo käsistä karkoovan ja varmaan 
se on silimät pakrollaan hämmästelly 
sitähii, mitenkä monta hupitoohua tämä 
immeisrotu on sorvanna ihan ommiin 
aivorustinkiisa varassa. Ja suurimman 
osan semmosia, joita niitäkään myö 
ee oo osattu kohtuuvella käättee. 

Niitä jos tässä alakas luettelemaan, niin 
kylläpä ee piästäs tiältä kirkosta kottiin 
kahville tämän päevän nimmiin. Oes se 
siks pitkä lista. Vuan jos ihan yhennii 
aitojaan mainihtis, vaikka semmosen 
arkisemman esmekin, niin kylläpä se 
on tuo oman erinomasuuven allevii-
voominen ja toesiin lyttyynläpsyttely. 
Voe mahoton kun myö ollaan upakoita 
näkemään pienijä siikasia toisten pupil-
liloessa, vaekka omassa näköelimessä 
torrottas hirs pystyssä. Myö kuihkitaan, 
juorutaan ja supatellaan selän takana 
toisistammu kaikenlaista, osaks totta ja 
osaks ihan jonniinjootavoo… potaskoo. 

Se on meistä mukavoo eekä oo valeh-
telua sannoo, jotta joskus myö suahaan 
toesten polokemisesta ihanpa peräti 
naatintoo. Eekä vuan, aatelkee miten 
mukava on moettia toisija ja muistut-
too silleesti ovelasti sivulaaseessa, jotta 

entäs kun minä ja entäs kun myö, kylläpä 
ollaan pikkisen muuta toesta, on se soma 
ellee höllötellä näinnikkäästi parempana 
immeesenä ja kun minä sen ite tiijän, niin 
varmaan tietää tuokii ukko-Jumala. Vuan 
annappas olla, kun myö kuullaan jonnii 
supisseen yhellälailla meestä itestämmy! 

Kyllä noostaan takajaloellemmu ja 
karjutaan, jotta äijän pittää olla kele-
vottomia immeisiä semmosten jotka 
ilikijjää MINUSTA männä selän takana 
vähemmän mairittelevasti huastamaan. 
Niinnikkäästi myö pillastuttaan, vaekka 
siinä kylänpuhheessa oes joskus suun-
mauks tottakii seassa. Ja monesti on. 
Aenakii nimenommaan suunmauks. 

En tiijä, jotta mitenkä moni sitä myön-
tää tämmöseen hommaan syyllistyväsä. 
Minä ite suatan aenae nostoo kopran ylös 
ja sannoo, että kyllä, syntinen molluk-
kapa oon tässäe asiassa. Niin kun mo-
nessa muussa. Ja vaikka mitenkä koetan 
tapojan parantoo, niin on se kyllä juuttaan 
hankaloo.  On, vaekka vähän väliä sitä 
havahtuu aattelemmaan, jotta tätä var-
tenko se Luoja mullekkii suun ja piän 
anto. Eekä yksin niitä, vuan siihen kaapan 
piälle vielä tunteettii, kyvyn tuntee ja 
aatella toisista immeisistä sekä hyviä 
jotta pahoja. Tai nimenommaan hyviä, 
tuskin se Luoja meetä immeisiä suusanal-
lisiks apulannankylyvykonneiks tehtail. 

No. Ee pie säekähtee. Se on inhimillis-
tä, niin oon aenae ihteeni lohutellu. Oon 
arvellu, jotta immeisluonnon mukasta 
on se, jotta aena välillä meijän tulloo 
länkyteltyä paljo semmosta, mitä ee tiijä 
varmaks ja jonka puhumista ilimannii 
tulis toemeen vallan hyvästi. Vuan vielä 
inhimillisempee on havahtua jollonnii 
aattelemmaan toisista hyvvee ja ehtiä 
keljuimmastae kaverista jokkii hyvä puol. 
Kun eekös se jo Eeno Leeno sanonna, 
jotta ee sitä paha oo ykskään immei-
nen, toenen on vuan heekompi toesta. 

Nimenommaan heekompi. Ee paha. 
Kiusaaksiin eessä heekompi. Ja minun 
mielestä kiusaakset on isolta osalta niitä 

samoja ylläältä ratoks annettuja asioi-
ta, joita se tarkotti tämä Ukko-Puavo 
siinä Kijannon kirjassa. Sillä onhan 
se kuitennii nii, jotta monella kehve-
lyyksiin välkappaleella voep suaha 
aikaseks paljo mukavookii, jos sitä 
vuan ossoo kohtuuvella käättee. 

Se kohtuus onnii kyllä asija erikseen, 
siinä pysyminen on yhtä hankaloo kun 
pärekaton kaskeeminen tai  mahataavin 
parantaminen peräiliman piästelyllä. 
Yli männöö heleposti. Ali on heleppo 
ampua, vuan aliampujat on monasti 
hirmu hanakoita tuomihtemmaan toi-
sia – semmosiakii, jotka käättää jottain 
heelle kääpäsemätöntä ylläältä annettua 
illoo kohtuuvella. Mistee kummas-
ta se löötyy se kohtuuven resepti? 

Elekee kahtoo minua nuin kysyvästi. 
En minä ossoo siihen vastata. Vuan vee-
kata voin, tai arvella aenakii: Kyllä sen 
pitäs löötyä immeisestä itestään. Sieltä 
omastatunnosta, joka minun jären muk-
kaan on se immeisen sisänen, Jumalan 
ihtesä ja minkäpä tähen ee Ristuksennii 
iänellä supatteleva navikaattori. Sitä 
pitäs osata kuunnella ja pittee vielä se 
vara, jotta malttaa antoo sen taevaallisen 
tomtomin puhua asentajasa iänellä eekä 
kantajasa omalla suulla. Katoppas kun 
ee se Jumala välttämätä aena oo sam-
moo mieltä kun sinä tai minä. Ja kyllä 
myö se älytään, kun maltetaan ennen 
lopullisen tuomion ilimoille piästä-
mistä hetkeks seesahtua ja arssinoija 
kutakii asijoo pikkisen tarkemmin. 

Ryysyrannan Jooseppi sano, jotta 
se Mooses ol mukava mies ja ymmär-
ti meetä tavallisia korven ukkoja. No 
Mooseksen kirjoista nyt löötyy meleko 
julumiahii aatoksia, semmosia, joissa ee 
olla sen kummemmin korven ukon kun 
kenenkään muunkaan puolella, vuan kyllä 
se Jooseppi ol minusta silti ihan oekeella 
jälillä. Nuinhan sitä pitäs näistä yläkerran 
asijoista aatellakkii, jotta kaet siellä 
loppuinlopuks meijän puolella ollaan. 
Ja muistoo sekkii, jotta synninteko on 

er asia kun synnintunto. Eekä suinkaan 
immeisen mikkään pakko oo syntiä tehä 
sen tähen, jotta piäsis synnintunnossa 
piehtaroimaan. Mut jokasella se joskus 
lipsahtaa ja sillon jos kavuttaa, niin hyvä. 
Sillon on navikaattorissa iänet piällä. 

Siks toisekseen Jooseppi tekköö 
jetsulleen oikein, kun sannoo Moosesta 
meekämieheks. Minun mielestä uskonto 
on ihan nätimmöillään ja puhtaimmil-
laan sillon, kun se noosoo esille keskellä 
tavallista arkee, alleviivoomata ja monasti 
ihan vahingossa. Esmes semmosissa tap-
paaksissa, joissa myö osutaan sanomaan 
tutulle eli tuntemattomalle johhii nätimpi 
sana, semmonen suoraan syömestä tulo-
va. Ee sitä aina ite tajuakkaan, mitenkä 
iso merkitys semmosella yhellä hyväntah-
tosella suun aakasulla tae vaekka pienel-
läe teolla voep toiselle immeiselle olla. 
Ne on niitä hetkiä, jollon myö toemitaan 
hyvän Jumalan hyvvyyven välikappaleina 
ja tehhään justiisa samalla lailla kun 
mitä tämä Nasarettilais-Jeesus käski. 
Eli kohellaan toisiammu niin kun myö 
haluttas toesten ihteemmy kohtelevan.

Sillä meijän oma hyvvyytemmy ja 
toisista välittämisemmy, se on niin kun 
se lamppu, josta tämä Jeesus mäen piällä 
suarnatessaan huasto. Sehän sano, jotta 
ee sitä kirkasta lamppua toinna halako-
laatikkoon laettoo, ennemmin se kannat-
taa nostoo pöövvälle. Eehän se lootassa 
loistaessaan kettää ilahuta, vuan pöövällä 
paistaissaan se valasoo koko tuvan. 

Semmonen lamppu loestaa meessä  
jokasessa. 

Pietään ne tuikkummu pöövällä. 
Ja jos se valo alakaa toisten huo-

neissa olijoihin silimiä häekästä, niin 
pannaan liekkiä pikkisen pienemmäks. 

Se on se kohtuus.
Se, josta se Jooseppi Ukko-Puavon  

kansa huastel. 

Hyvä kirkkoväk. Siinäpä ne tär-
keimmät. Ee muuta kun siunat-
tua syksyä vuan ite kellehhii.
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Savon Seuran syntypuheet sen sijaan 
pidettiin Helsingissä 12. lokakuu-

ta 1919, kun kolmisenkymmentä savo-
laista kokoontui Tieteellisten seurain 
talolle eli ”Pöllölään” keskustelemaan 
”sellaisen seuran perustamisesta, joka 
olisi savolaisten yhdyssiteenä ja edistäisi 
heidän asuma-alueensa entisyyden ja ny-
kyisyyden tuntemista sekä henkistä ja ta-
loudellista kehitystä”.  Näin siitä raportoi 
perustamassaan Savottaressa Eeli Granit-
Ilmoniemi, joka oli valittu 28. lokakuuta 
pidetyssä varsinaisessa perustavassa ko-
kouksessa uuden seuran sihteeriksi. Jon-
kinlaista savolaisten seuraa oli suunniteltu 
aikaisemminkin, mutta aikeet eivät olleet 
toteutuneet. 

Aloite Savon Seuran perustamisesta oli 
lähtöisin tohtori Leo Harmajalta, ja sitä 
toteuttamaan ryhtyi puuhakas lehtori Gra-
nit-Ilmoniemi. 

Perustavan kokouksen valitsemaan 
kymmenhenkiseen johtokuntaan kuu-
luivat: filosofian tohtori Leo Harmaja 
(esimies), yliopettaja Kurt Reinhold Me-
lander (varaesimies), kamreerin rouva 
Lyyli Airaksinen, ylioppilas Saimi Maria 
Pitkänen, professori Taavetti Laitinen, fi-
losofian tohtorit Viljo Hytönen ja Kaarlo 
Teräsvuori, lehtori Ernst Lampén, arkki-
tehti Väinämö Killinen ja Savolaisen osa-
kunnan kuraattori, filosofian maisteri Eino 
Aapeli Kemiläinen. 

Granit-Ilmoniemi perusti kotiinsa Sa-
von Seuran toimiston ja julkaisi tuota pi-

Sata vuotta sitten 
perustettiin Savon Seura

Huomautus lukijalle: Tässä ju-
tussa ei ole kysymys Savon kielen 

seurasta, jonka perustamisesta ei ole 
vielä kohtakaan sataa vuotta.

kaa omin lupinsa Savottaren näytenume-
ron.  Sihteerin omavaltaisuus herätti pian 
närää johtokunnassa, mutta kun kuitenkin 
nähtiin tarpeelliseksi, että seuralla olisi 
oma lehti, Savotar hyväksyttiin helmi-
kuussa 1920 seuran äänenkannattajaksi. 
Kun Granit-Ilmoniemi sitten lähetti Sa-
vottaren kylkiäisenä jäsenille omaa Teppo 
Tietäväinen -lehteään, johtokunta julmis-
tui ja asetti Granit-Ilmoniemelle erityisen 
tukimiehen ja kielsin Teppo Tietäväisen 
levittämisen. Ennakkosensuurista Granit-
Ilmoniemi ei tietysti pitänyt ja niinpä hän 
erosi Savottaren toimittajan tehtävistä ke-
väällä 1922. 

Uusi Savotar kuin tähdenlento

Savon Seuran äänenkannattajana Savot-
taren elinikä jäi melko lyhyeksi, lehti lak-
kasi Ernst Lampénin päätoimttajakauden 

jälkeen ilmestymästä toistaiseksi 1926.  
Henkiin herättämistä kyllä yriteltiin, ja 
se onnistuikin yhden kerran: kesällä 1930 
Pyhän Olavin juhlaan ilmestyi 40-sivui-
nen Olavinlinnan numero päätoimittaja-
naan Kaarlo Teräsvuori.

Savotar-niminen julkaisu on kyllä il-
mestynyt vuoden 1930 jälkeenkin. Savo-
lainen Osakunta on nimittäin julkaissut 
aikakauskirja Savotarta keskimäärin kym-
menen vuoden välein erityisen tärkeiden 
tai juhlallisten tapahtumien yhteydessä. 
Eeli Granit-Ilmoniemi puolestaan oli omi-
nut nimen vuonna 1918 lopettaneelta sa-
nomalehti Savottarelta (1906—1918). 

Tarkoitusperiensä mukaisesti Savon 
Seura järjesti tai ideoi monia Savossa 
toimeenpantuja tilaisuuksia ja hankkeita. 
Seura toimi myös varteenotettavana aloit-
teentekijänä useissa projekteissa. Seuran 
historiasta (Savon Seura 1919 – 1959) 
voi poimia esimerkiksi seuraavat tapahtu-
mat ja hankkeet: Savon Päivät Mikkelis-
sä 1921, Kuopiossa 1921, Savonlinnassa 
1924 ja Iisalmessa 1924; Pyhän Olavin 
900-vuotisjuhla Savonlinnassa 1930; Sa-

von maakunta-arkiston perustaminen; 
Savon historian aikaansaaminen; Porras-
salmen, Parkuinmäen ja Laitaatsillan tais-
telujen muistomerkit; Juhani Ahon ja Han-
nes Kolehmaisen muistopatsaat; maantie 
Kallaveden yli ja Savon poikkiradat. 

Oman lukunsa vaatisivat Savon Seuran 
järjestämät iltamat, juhlat ja kokoukset ja 
niissä pidetyt puheet, esitelmät ja alustuk-
set. 

Savon Seuran ja Savon kielen seuran 
toiminnat ovat olleet samankaltaisia. Niin-
pä ajateltiin, että seurat voisivat harjoittaa 
läheistä yhteistyötä ja ehkä jopa yhdistyä. 
Siinä tarkoituksessa kävin kerran kevääl-
lä Leppävirralla Savon Seuran sihteeriä 
Antero Nederströmiä (Kuopion tyttöly-
seon entisen rehtorin Paavo Nederströmin 
poika)  jututtamassa, hän kun oli tullut el-
vyttämään suvun kesäasuntoa asumiskun-
toon. Keskustelun pääaiheiksi Toivolassa 
nousi kuitenkin heti kysymykset, miten 
saada keittiön savuttava hella vetämään 
ja mitä olisi tehtävä huvilan yhden nurkan 
peruspilarille, se kun oli antanut hiukan 
periksi. 

Seurojen yhteistoiminta-aikeet siirtyi-
vät hamaan tulevaisuuteen, ja sinne ne 
taisivat lopullisesti jäädäkin. Filosofian 
lisensiaatti Antero Nederström kuoli ke-
säkuun lopulla 2008, eikä Savon Seuran 
toiminnasta ole näkynyt mainintoja. Vii-
meinen merkintä yhdisrekisterissä on vuo-
delta 2001. 

Lassi Koponen
Lähteet:
Kansalliskirjaston digitoidut aineistot
Teräsvuori, Kaarlo 1967: Savon Seura 1919— 
1959, Wikipedia

Eeli Granit-Ilmoniemi. Akseli Gallen-
Kallelan pilapiirros

Savottaren näytenumeron etusivu.



14  AAKUSTI 3/2019 AAKUSTI 3/2019  15

Lentävä kalakukko on kuljettanut val-
kokankaalla väkeä Helsingistä Sa-

voon uutterasti jo yli puoli vuosisataa. 
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto 
on leiponut ja paistanut nyt yhdessä Ing-
manedun kanssa kiertävän kalakukon, 
jonka mukana päästään tutustumaan tä-
män päivän Pohjois-Savoon. Kukkoko 
hukassa -videon toivotaan tuovan apua ja 
samalla myös iloa erityisesti peruskoulun 
kotiseutuopetukseen. 

Kukon mukana tavataan muutamia tä-
män päivän tunnettuja savolaisia murre-
mestari Anneli Valta-Lisitsinistä Ponsse-
yhtiön hallituksen puheenjohtajaan Juha 
Vidgréniin ja savolaisen hevirockin suu-
riin Turmion kätilöihin. Onpa liikkeelle 
saatu jopa kaikkien aikojen merkittävin 
savolainen, edesmennyt presidentti Urho 
Kekkonen.

Pohjois-Savosta on tehty aiemmin ope-
tustarkoituksiin kaksi maakuntalukemis-
toa. Toinen on 1950-, toinen 1980-luvulta. 
Molemmat ovat jo vanhentuneet, joten 
niiden tilalle tarvittiin jotain uutta. Kun 
opetus on siirtymässä yhä enemmän säh-
köisiin tietoverkkoihin, kotiseutuyhdistys-
ten liitto päätyi korvaamaan kirjan nuo-
rekkaalla näkemyksellä tehtyyn videon. 
Samaan tapaanhan Pohjois-Savon maa-
kuntaliitto antoi uutta ilmettä Savolaisen 
laululle itsenäisen Suomen täyttäessä sata 
vuonna vuonna 2017.

Kotiseutuliiton yhteistyökumppanik-
si tuli luontevasti Siilinjärvellä toimivan 
Ingmanedun audiovisuaalinen linja. Sitä 
vetävän Jouni Valtosen johdolla opiske-
lijat ideoivat aluksi tarinan. Kuvaus ja ää-
nitys tehtiin viime talven ja kevään aikana 
ja viimeistely uuden lukukauden alkaes-
sa. Noin 25 minuuttia kestävän Kukkoko 

Pohjois-Savo tutuksi koulu-
nuorisolle kalakukon voimalla

hukassa -videon ensi-ilta järjestettiin Ing-
manedun näyttelytilassa Ingossa Kuopios-
sa torstaina 11.8. 2019.

Mistäpä mihin kukko katsojiaan kuljet-
taa? Monia seikkailuja ja kommelluksia-
kin sisältävä matka alkaa Kuopion torilta, 
jatkaa Varkauteen ja sieltä Tuusniemen ja 
Juankosken kautta Nilsiään. Tahkovuoren 
laen uljaista maisemista kukko pääsee tak-
sin kyydissä Vieremälle. 

Sieltä tullaan taas vesiä pitkin Iisal-
meen. Lapinlahden kautta koukataan suk-
silla Pielavedelle. Siilinjärven kautta kuk-
ko pääsee sotapojan repussa Sisä-Savoon 
Tervoon, jossa maakuntaa nähnyt kukko 
pääsee lopulliseen päämääräänsä – savo-
laiseen ruokapöytään.

Kukkoko hukassa -kotiseutuvideo 
on kaikkien katsottavissa internetis-
sä osoitteessa https://www.youtube.

com/watch?v=cYkjVhoFQK0

Kelirikkoa tarkoittava rospuutto-sana 
tulee venäjän kielestä (rasputa) – ke-

lirikon aika. Keisari Nikolai II:n hovin 
poppamies Rasputin omisti sukunimen, 
joka liittyi rospuuttoon. Hänen isänsä väi-
tetään olleen niin kova naistenmies, että 
kelirikon aikana, jolloin Siperiassa maat 
lainehtivat ja upottivat, hän kahlasi tapaa-
maan kaukaisia naistuttaviaan. Tästä syys-
tä hänelle annettiin tuo nimi, jonka voisi 
suomentaa vaikkapa Rospuuttolaiseksi. 
Nimi on kuitenkin Venäjällä yleinen ja se 
on syntynyt toisella tavalla.

Rospuutto-sana on levinnyt venäläi-
sen sotaväen myötä laajalti suomen mur-
teisiin. Sekä suomalaiset että vainolaiset 
ennättivät kokea kymmeniä rospuuttoja 
ison- ja pikkuvihan aikana 1700-luvulla. 
Sana yhdistyy suomalaisten mielissä puut-
taa-verbiin `kiinnittää, puuttua`. Savossa 
puhutaan keväthölseestä, sohjokelistä, 
rekiheitosta, riitekelistä tai pahasta / huo-
nosta kelistä.

Kelirikon aikana sulamisvesi ei pääse 
roudan takia imeytymään maahan, vaan 
jää päällystämättömän tien pinnalle. Ve-
densekainen hiekka muuttuu liejuksi. Saa-
ristossa kelirikon aikana yhteydet man-
tereelle ovat kokonaan poikki. Kevään 
kelirikko alkaa maaliskuun alussa ja kes-
tää jäiden sulamiseen saakka.

Entisaikojen elämä rytmittyi vuoden-
aikojen mukaan. Oli kiihkeän toiminnan 
kausi ja toisaalta joutilaampia luppoai-
koja. Yhteiskunnan pysäytti vuodenkier-
toon liittyvä tauko – kelirikko. Se saartoi 
kylät, pitäjät jopa viikoiksi. Saaristolaiset 
saattoivat olla eristyksissä kuukaudenkin. 
Mutta kelirikkoon osattiin varautua: työt 
soviteltiin kelien mukaan. 

Rospuutto on haitannut puiden kul-
jetusta metsästä tehtaisiin, kun sateiden 
runtelemat tiet eivät ole kantaneet koneita. 

Rospuutto
Toisaalta korjuuyrittäjät ovat kehitelleet 
leveitä teloja. Savossa on 900 km paino-
rajoitettuja teitä, kertoi Savon Sanomat. 
Hydrokopteri ja ilmatyynyalus eivät pys-
ty ratkaisemaan puunkorjuun ongelmia. 
Kuitenkin Äänekosken ja Kuopioon tule-
va tehdas tarvitsee puuta enemmän kuin 
koskaan. ”Puuttuu enää liikenneministeri 
Anne Berner taustalla hihittelemässä”.

Maailmanhistorian kulkuunkin ros-
puutto on vaikuttanut. Tiedämme, että 
muinaisen Rooman legioonat pääsivät 
”marssimaan” (< Mars) vasta maaliskuus-
sa. Talvella sotiminen ei käynyt roomalai-
sille – silloin oli liian kylmää. Maaliskuu 
oli sodan aloittamisen aika: kuukausikin 
(martius) nimettiin sodan jumala Marsin 
mukaan. Kreikkalaislla sodan jumala oli 
Ares. Tiistain nimi Martis dies tarkoittaa 
sananmukaisesti ”Marsin päivää”. Tari-
nan mukaan Romuluksen ja Remuksen 
isä, ylipappi, toimitti Marsin palvelukseen 
kuuluvat uhrit - Marsille olivat pyhitetyt 
susi, palokärki ja kyntöhärkä.

Kelirikko on haitannut sotatoimia – ei 
vain antiikin Roomassa. Toisessa maa-
ilmansodassa Hitlerin salama-armeijan 
hyökkäysvaunut juuttuivat Ukrainassa 
syyssateisiin ja liejuun. Kun pakkanen 
jäädytti liejun ja hyydytti voiteluaineet, 
panssarivaunujen kulku pysähtyi. Keli-
rikkoiset tiet - eli luonnonvoimat – oli-
vat mahtavammat kuin Hitlerin armeijan 
korskea meno.

Omakohtaisesti olen kokenut kelirikon, 
kun asuin kouluaikana kymmenen kilo-
metrin päässä kotoa, mutta välissä oli On-
kivesi. Usein rospuuton aikana piti kiertää 
Nerohvirran kautta, jolloin matkaa kertyi 
lähes viisikymmentä kilometriä.

Leo Puurunen
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Kahtelen jiälumista maesemoo Puijon 
koestanj, korkeelta, seihtemännestä 

kerroksesta, vanahasta Rocco-kiikustuo-
listanj. Istua löhnötän ja aattelen, mitä lie-
nen hyvvee tehnynnä, jotta voen nyt naat-
tia näen kaanista vappaasta maesemasta. 
Neljä selevee vuuenaekoo, ku penskana 
ollessanj.

Pistin vähäset tavaranj kassaan Helsin-
gissä suuren muuttoaaton täävennykseks 
mualiskuussa 2012. Kahtelin uutta kortee-
ria netissä. Tämä maesema hurmasj minut 
het’sillään.

Kesällä kävelin pitkin kaapuntia.Torj 
olj pahasti työn alla. Vaeltelin Kaappaka-
vulla rantaan, ihan pysähyin kunnioituk-
sesta kirkon kohalla. Vähä leppäelin puis-
tossa, naatin jiätelötötterön penkillä.

Muaningalla asustin 70-luvulla viran-
haltijan palakattomana piikana. Kuopijo 
alako sillon tanssija ja soeja. Uus teatter-
talo, se vasta olj tappaas. Auli Poutiainen 
ja Sina Kujansuu.

Kuopijossa käätiin asioilla ja vähä hu-
vittelemassakii.  Veljmiestä, vanahoo ka-
lahallia ja Suastamoisen kulumoo, toria ja 
ympäristöö. Puijon pyörivässä tornissa olj 
juotu joetaki  vuosia takaperin kihlajais-
kahveet.

Aena oon ihmetellyt, miks savolaesia 
pietään viähkyröenä, eevät muka ota vas-
tuuta puhheistaan tae syyllisyyvestään. 
Minun mielestänj kuopijolaeset on hieno-
tunteesia ja tiplomaattisia.

Helsingissä 60-luvulla olj tääsin sopi-
matonta ja mualaismookkamaesta levvee-
tä savvoo mongertoo.

Kuopiolaeset oovat lupsakoeta, aat-
tamishalusia, hyvin käättäätyviä. Minua 
neovotaan, missä voen pesetyttää mattonj, 

Kiitosvärssy oikeitten
immeesten Kuopijolle

minne voen viijä rakkaan kiikkustuolinj 
korjuutettavaks. Molemmista paekoesta 
haetaan minun tavarat huoltoon.

Jos kysyy asiallisesti, suap kyllä myös 
hyvän vastaaksen. Kuopijossa lapsettii 
kiittää kyyvistä, ku lähtöövät linjakkaasta. 
Ilemoista vaehetaan mieljpiettä pysäkillä.

Puijolla on mahtavat maesemat ulu-
koella. Sammakkolampeen voe pulahtoo 
uimaan kesällä ja talavella hiihtee latuva. 
Myötämäkkeen kävelöö kesällä torjkah-
velle, Mualiman navalle.

Kaekki palavelut löytyy Kuopiosta. Ta-
van immeenen tulloo paremmin ku hyvin 
toemeen. On uima- ja jiähalli, musiikki-
keskus ja teatter, kaapungintalo ja Riisa, 
Taidemuseo ja Museo, kirjastot, erikois-
kaappoja, uus elävä torj, palavelukeskuk-
set, kaaneevenhoitolat ja kaiken mualiman 
koolut.

Yliopisto on nostanna ilimettä ja ossoo-
mista Kuopijossa ja ympäristössä. Vana-
ha KYKS on jiäny uuven hienon KYSin 
perusosaks. Moternit hienot osastot ovat 
ottanna koko alueen haltuusa. Kaekkee 
mahollista siellä hoejetaan korkeella am-
mattitaijolla. Sen kun tiijän, on turval-
lisempi olo ja elo. Vanaheminen tuntuu 
helepommalle ja enemmän hallittavissa 
olovalle. Apu löötyy aena silimän alta, kä-
velymatkan takkoo.   
 

Maija 
 Kotometsä

Mikä tarkoittaa vikulieraaminen? Sii-
nä yksi kysymys Matkuksen kaup-

pakeskuksessa ohikulkijoille, miten he 
ymmärtävät savon murretta.

Harva ymmärsi, sadoista testaajista vain 
puolenkymmentä tiesi oikein viisi tarjolla 
ollutta murresanaa.

Savon kielen seura oli yhtenä mukana 
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton 
ja Pohjois-Savon kylien tietoiskussa Mat-
kuksessa lauantaina 14.9. Kotona kylässä 
- päivä oli lajissaan ensimmäinen ja täytti 
myös tarkoituksensa. Yhdistysten esitte-
lyn ohessa oli monenlaista ohjelmaa kan-
santanssista pelimannimusiikkiin. Murre-
visan ohessa Savon kielen seura viihdytti 
väkeä myös mehevillä puheilla, joita haas-
teli ennen muuta murremestari Keijo Kar-
hunen. Murrevisan veti Tuula Ollila.

Kotona kylässä -tempaus oli valtakun-
nallisestikin uusi avaus kotiseututyön tun-
netuksi tekemisessä. Näin siihen saatiin 

Matkuksessa 
arvuuteltiin  
murresanoja

Tuula Ollila 
tenttasi Mat-
kuksen Kotona 
kylässä -ta-
pahtumassa 
ihmisten mur-
retaitoja. Puut-
teita ilmeni.

mukaan myös Suomen kotiseutuyhdistys-
ten liiton puheenjohtaja Sampo Suihko.

Teksti: Seppo Kononen
Kuvat: Teuvo Laakkonen

Keijo Karhunen ja Seppo Kononen 
hauskuuttivat ostosväkeä.
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”Tuo Hilima, tuo Hilima ei tullunnuk-
kaan, minä iteksein sain jiähä vuan ootte-
lemaan”. Jotensakin tähän tapaanhan sitä 
on totuttu laulelemaan pettynein mielin jo 
kohta vuosisadan Savonmuan Hilimoo, 
joka jätti rehvejä vartoneen kuopiolais-
nuorukaisen nuolemaan näppejään Väinö-
länniemen rantakallioille.

Mutta Kuopion murretorille Hilima 
kuitenkin tuli kesällä 2019, ja nyt kävi 
toriyleisölle ilmi myös Hiliman sukuni-
mi: Tuunanen. Jo kypsään ikään ehtineen 
Hilima Tuunasen puheista ilmeni, että 

Hilimakin  
kävi viimein
murretorilla

hän on ollut koko ikänsä menevää sort-
tia. Murretorillekin hän toi terveisiä, mi-
ten kehnosti on järjestetty hygieniset olot 
Brittein saarilla. Vaikka Englanti on me-
ren keskellä, niin hyvä on, jos saa edes sil-
mänsä pestyksi.

Hilima Tuunasen veikeä roolihahmo 
tuli Savon kielen seuralle tutuksi menneen 
talven murremestaruuskilpailuissa, ja pai-
kallaan oli siis pyytää hänet mukaan myös 
Kuopion torille heti avajaispäivänä 4.7. 
Puolentoista tunnin aikana lavalla kau-
pungintalon edessä ehtivät Hiliman lisäk-
si käydä sanaa selittämässä ja toriyleisöä 
viihdyttämässä myös sekä tämän vuoden 
murremestari Mikko Kokkonen että edel-
lisvuoden mestari Keijo Karhunen. Jutuis-
sa vaihtelivat Martti-nimisestä sianpor-
saasta Donald-nimiseen Trumpiin.

Savontaitoista papistoa edusti Heikki 

Hyvärinen, joka on paljon kääntänytkin 
tekstejä murteelle. Murretorilla on lupa 
nousta myös yleisön joukosta antamaan 
murrenäyttöjä, ja tätä oikeutta käytti ava-
jaisissa hyväkseen Heimo Seppänen. 

Kuopion kaupungin tervehdyksen toi 
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähä-
kangas. Hanuristit Niko Hänninen ja 
Pertti Kuivalainen hoitelivat tarpeelliset 
kesäiset välisoitot, ja taisipa Kuivalainen 
panna välillä lauluksikin.

NILSIÄN pussihousukerho täytti tori-
lavan toisena päivänä niin ulkoisesti näyt-
tävillä asuillaan kuin mellevillä puheillaan 
ja lauluillaan, jotka enimmiltään liittyivät 
naisiin. Ukkinsa mukana seurannut pieni 
Nooa-poika nuorensi tuntuvasti ukkolau-
man keski-ikää ja veti miehekkäästi soolo-
osansa Naapurin Kaisassa.

Eikä papitta jääty tänäkään päivänä, kun 

Hilima Tuunanen puhutteli torjväkkee 
supisavolaiseen ja lupsakkaan tyyliin.

Nooa-poika  ja muita pussihousumie-
hiä etualalla Olli Luakkonen ja Jukka 
Parviainen.

Heikki Hyvärinen Pekka Vähäkangas Raili Pursiainen

Hanuristit 
Niko Hännin-
en ja Pertti 
Kuivalainen 
sekä juonta-
japari Seppo 
Kononen 
ja Helka 
Ylönen.



20  AAKUSTI 3/2019 AAKUSTI 3/2019  21

pussihousumiesten myötä torille saatiin 
heidän sielunhoidostaan vastaava Nilsiän 
pappi Raili Pursiainen. Raamatusta ei ro-
vasti kuitenkaan tällä erää haastellut, vaan 
kertoili, mitä mieltä savolaisuuden suuri 
profeetta Kalle Väänänen oli rakkaudesta.

Kalle Väänästä kuultiin enemmänkin, 
kun maaninkalainen Antti Jäppinen kävi 
tarinoimassa Juakopin kiäntymyksestä.

Vaikka hauskaa oli, niin järjestys säilyi 
torilla hyvin, kun poliisina pitkän päivä-
työn tehneet Keijo Karhunen ja Asko 
Ruuskanen kertoivat, miten kaupunki on 
pidetty rauhallisena sanan voimalla.

Kolmas päivä murretorilla sujui sitten 
hyvässä hengessä karjalaisten kanssa.

Pagisimmo karjalakse
Karjalan kieli helkkyi murretorin kol-

mantena päivänä. Oli paginuo, pajatustu 
da runoloi. Välillä soi pohjoissavolainen 
pelimannimusiikki.

Juohattina oli kaksi karjalastu akkas-
tu, Pirjo Stranden ja Anneli Lujanen. 
Esiintyjjien ikä vaihteli kymmenestä ikä-
vuodesta yli kahdeksaankymmeneen. 
Kauniisti kajahti taas lapinlahtelaisten 
kuoron esittämät  pajot. Oli tuttuja mm. 
Bunukka Karjalan ja Karjalani rahvas 
sekä uusimpana Saku Slöpöi. Se on tuttu 
Saku Sammakko Hannu Turusen karja-
lakse sanoittama. Kahta viikkoa aiemmin 
kuoro oli esiintynyt Venäjän Karjalassa 

Suistamon laulujuhlilla.
Annikki Heiskanen tulkitsi arkki-

piispa Leon runoloi. Annikin karjalankieli 
on niin puhdasta ja helisevää . Runot oli-
vat arkkipiispan Mustelmia eli muistelmia  
runokoelmasta ja kertoivat heinäteosta ja 
äidin laittamista karjalaisista herkuista..

Kymmenvuotias Sandra Tähtivaa-
ra  lauloi suomeksi  Karjalan kunnailla ja 
Karjalaisten sydämissä soi laulut ja lopuk-

si  murretorille hyvin sopivan laulun  Len-
tävä Kalakukko.

  Välillä Seppo Kononen, Konoin Stepa, 
juohatteli yleisöä kertomalla Savolaisten 
esiinmarssista Kaustisen kansamusiikki 
festivaaleilla. Pelimannit tarjosivat siitä 
oivan näytteen.

Annette Heinänen lauloi Tsiganai-
zista, joka on itäkarjalainen kansanlaulu. 
Ilomatsilainen Martta Kuikka on sanoit-
tanut ja säveltänyt tarinan Eino Leinosta 
ja soutajatyttö Anjasta. Annette esitti sen 
Ilomantsin murteela, jota on harvemmin 
kuultu murretorilla. Hän lausui vielä Eeva 
Kilven runon Elämä evakkona. Hiitolasta 
kotoisin oleva Eeva Kilpi oli samanaikai-
sesti menossa olevan Kajaanin runoviikon 
vuoden runoilija.

 Komeasti kajahtivat murretorin lopuksi 
yhteislauluna lauletut maakuntalaulut. 

 Passibo kaikil, ylen oli lysti olla.
Murretorin onnistuminen ei ole vain 

puheista kiinni, vaan iso merkitys on myös 
ilmoilla. Sateen uhka oli myös tänä vuon-
na, mutta kuivin jaloin onneksi selvittiin. 

Päivittäin juttuja kävi kuuntelemassa 
useita satoja ihmisiä, ja mukava niin. Ih-
misiä vartenhan Savon kielen seura on pe-
rustettu.

Teksti:Seppo Kononen ja  
Anneli Lujanen

Kuvat: Teuvo Laakkonen

Antti Jäppinen

Heimo  
Seppänen 

Sandra Tähtivaara tulkitsi heleästi Karja-
lan kunnailla ja Lentävän kalakukon.

Asko Ruuskanen

Mikko Kokkonen, 
murremestari 2019 
ja Suomen mestari.

Karjalan murteen taitajia pagisemassa 
Kuopion murretorilla 2019.

Pohjois- 
Savon peli-
manit solisti-
naan viulisti 
Anna Janka-
Murros. 
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Kotiseutupäivien teemana 8.-11.8. 
2019 oli ”keppihevosesta hevimu-

siikkiin”. Pääkaupunkiseutuun kuuluvassa 
Tuusulassa asukkaita on noin 40 000 ja 
kolme keskustaa Hyrylä, Jokela ja Kel-
lokoski. Tuusulanjärvi on Uudenmaan 
maakuntajärvi. Noin neljä kilometriä pit-
kä Rantatie on Tuusulan kulttuurin kehto 
1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun tai-
teilijoitten kultakauden ajoilta.

Kotiseutupäivien paikkana Hyrylässä 
oli seurakuntakeskus. Pormestari Arto 
Lindberg toivotti meidät tervetulleiksi. 

Kotiseutupäivillä
keppihevosia ja  
hevimusiikkia
Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja 
Sampo Suihko avasi torstaina juhlasemi-
naarin, liiton 70-vuotisjuhlat ja kotiseutu-
päivät.

Musiikkia esitti Keski-Uudenmaan mu-
siikkiopiston jousikvartetti johtajanaan 
Heikki Kulo.

Päivien suojelija Erkki Tuomioja pohti 
kulttuuria maailmanlaajuisesti ajateltuna, 
mutta paikallisesti toteutettuna. Tuusulan 
museon amanuenssi Jaana Koskenran-
ta esitelmöi aiheesta Nostalgia ja usko 
tulevaisuuteen kotiseututyössä. Taide-
historioitsija, kirjailija Anna Korpela 
tarkasteli vuonna 1940 pidetyn mieliala-
keskustelun antia taiteen ja kulttuurin nä-
kökulmasta katsottuna.

Rap-artisti, yhteiskuntavaikuttaja Pale-

face pohti ”onko yhteiskunta yhteist’unta”. 
Museoviraston amanuenssi Leena Marsio 
kertoi elävästä perinteestä keppihevosesta 
hevimusiikkiin.

Taiteilija Jorma Uotinen yllätti lois-
tavalla lauluesityksellään Pariisin taivaan 
alla – ja Uotinenhan osaa todellakin osaa 
yllättää, laulutaito on hallussa. Juhlasemi-
naarin päätti Siiri Närhisen ja Severi Fei-
fenbergin musiikkiesitys. Lopuksi nautit-
tiin juhlakahvit.

Illalla oli Tuusulan kunnan vastaanotto 
entisen Kunnallisopiston Gustavelundin 
tiloissa. Kuntaliitto on myynyt sen kaksi 
vuotta sitten yksityiselle hotelli- ja ravin-
tola-alan yrittäjälle. Ilta oli ikimuistoinen 
arvokkaine ohjelmineen ja erittäin runsai-
ne tarjoiluineen.

PERJANTAI oli kotiseutuliiton ko-
kouspäivä. Liiton valtuustoon valittiin 
jatkamaan Pohjois-Savosta Anna-Maija 
Korhonen Tervosta. Kotiseutukammarien 
erilaiset esitelmät ja keskustelut jatkuivat 
seurakuntakeskuksessa. Aiheina oli muun 
muassa liiton tulevaisuus, kotiseututyö 
kaupungeissa sekä lapset ja kotiseututyö 

tutuksi seuraaville sukupolville. Päivä 
päättyi Rantatiellä taiteitten yöhön ohjel-
mineen.

LAUANTAINA oli sitten retkipäivä ja 
juhlagaala. Retket kohdistuivat Rantatien 
ja lähistön museoihin sekä taiteilijakotei-
hin, Jokelan teollisuusalueisiin, Hyrylän 
varuskuntaan ja Kellokosken ruukin ym-
päristöön.

Sibeliusten Ainola puutarhoineen oli 
vaikuttava kokonaisuus. Runoilija J.H. Er-
kon taiteilijakoti Erkkolassa oli 170-vuo-
tisjuhlanäyttely. Juhani Ahon ja kuva-
taiteilija Venny Soldan Brofeldtin Ahola 
on sekin museona. Taidemaalari Pekka 
Halosen kotitalo Halosenniemi toimii sen 
sijaan edelleen ateljeena ja näyttelytilana. 
Tämän kesän näyttely, Naisia tupa täynnä, 
koostui taiteilijan naiskuvista.

NUORIN taiteilijakoti, säveltäjä Joo-
nas Kokkosen Villa Kokkonen on Alvar 
Aallon piirtämä, yksi harvoista hänen 
suunnitelmistaan yksityistaloista. Kokko-
nen on meille tuttu oopperasta Viimeiset 
kiusaukset, ja ovathan hänen juurensakin 
Pielavedellä.

Vaikuttavin oli kuitenkin nykyisten 
asukkaiden esitys Paavon virrestä Sinu-
hun turvaan Jumala. Säestäjänä oli pia-
nisti Elina Viitala. Talon nykyinen isäntä, 
oopperalaulaja Antti Pesonen esitteli talon 
ulkoa ja sisältä. Talossa on Joonas Kok-
kosen flyygeli ja paljon muutakin hänen 
aikaistaan kalustoa ja esineistöä.

Aleksis Kiven kuolinmökki kuului 
myös retkikohteisiin. Kivi asui viimeiset 
vuotensa Tuusulan Rantatiellä. Hän vai-
kutti myös siihen, että monet taiteilijat 
1900-luvun vaihteessa vaihtoivat asuin-
paikakseen juuri samaisen Rantatien lähi-
alueineen. Ihmettelin Kiven kuolinmökin 
ja sängyn pienuutta. Mökki oli 1800-lu-
vun asussa ja museona.

TUUSULASSA on yhdeksän varsi-
naista museota eri aloilta ja niiden lisäksi 
museoidut taiteilijakodit. Lauantai päättyi 

Jorma Uotinen lauloi kotiseutupäivillä.

Kulttuuri liikuttaa –päivien 
 tunnuslause.

Musiikkikulttuuri vahvassa roolissa.
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Kuopion kaupunginteat-
terin Grand Old Lady Auli 
Poutiainen on hurmannut 
katsojia kuuden vuosikym-
menen ajan ja ehtinyt siinä 
välissä myös varttua kunni-
oitettavaan 80 vuoden ikään. 
Merkkipäivää vietettiin su-
vun piirissä, mutta kukkasia 
toki puuhakkaalle naiselle 
tuli myös taholta jos toiselta-
kin - niin myös Savon kielen 
seuralta, jonka hallitukseen hän kuuluu.

Aktiivisesti Auli Poutiainen on mukana myös kirjallisuuden Savonia-raadissa. 
Teatterillakin hänellä olisi varmasti vielä annettavaa, mutta viimeisin suuri rooli on 
mummona Antti Heikkisen Pihkatappi-romaaniin perustuvassa näytelmässä.

Liki koko ikänsä Kuopiossa asuneelle Aulille savon murre on luonteva äidin- ja 
puhekieli. Itseoikeutetusti hän on sen vuoksi ollut viime vuosina arvioimassa vuo-
tuisten Savon murremestaruuskilpailujen esityksiä.  

Hyrylän varuskunnan ruokalassa pidet-
tyyn galailtaan. Illan ohjelma oli moni-
puolinen ja musiikkipitoinen. Esiintyjänä 
oli Tuusulan mieskuoro. Juhlapuheen piti 
liiton puheenjohtaja Janne Vilkuna. Ter-
vehdyksen juhlaan toi Uudenmaan joh-
taja Ossi Savolainen. Gaalailta huipentui 
ruokailuun ja kotiseutuliiton ansiomitalien 
jakoon.

SUNNUNTAINA Tuusulan kirkossa oli 

kansanlaulukirko, seppeleenlasku ja kirk-
kovenesoutu Tuusulanjärvellä. Puutarha-
karnevaalit olivat Krapin pihapiirissä. Oh-
jelmaan kuului myös puutarhakävelyt ja 
tutustuminen lottamuseoon. Päivät päät-
tyivät vuoden 2020 kolmen asuntomessu-
alueen esittelyyn.

Teksti: Anna-Liisa Happonen
Kuvat: Anna-Maija Halme

Suomalainen talonpoika ja ”herra” ei-
vät ole olleet parhaissa väleissä. Tsaa-

rinvallan aikana talonpoika vihasi herraa, 
joka taas epäili ja halveksi talonpoikaa. 
Herrojen kanssa jouduttiin tekemisiin 
enimmäkseen veron kannossa. Veron-
maksukin saattoi tuntua heidän kenkkui-
lultaan. Alistuvaisuus tosin oli syöpynyt 
kansaan. Kun herrojen virkavaltaisuus ja 
röyhkeä esiintyminen tulivat sietämättö-
miksi, niin ”malja” pursui ylitse. Voudit 
veronkantajina ja nimismiehet järjestyk-
sen valvojina joutuivat usein tekemisiin 
”rahvaan” kanssa. Sanottiin, että jos työ 
herkkua olisi, niin herrathan sen tekisivät. 
Kysyttiin myös, mikä on maailman harvi-
naisinta nestettä. Se oli virkamiehen hiki, 
jota kukaan ei ole vielä nähnyt.

Suomi oli 1800 -luvulla virkamiesten 
luvattu maa. Palkat olivat suhteellisen hy-
vät, eikä työkään rasittanut: ”Kun Jumala 
antaa viran, antaa Hän myös taidon sitä 
hoitaa.”

Iisalmella oli 1800 -luvun lopulla vou-
tina/veronkantajana Julius Lagerstam. Hä-
nellä oli sellainen maine, ettei hän pelän-
nyt muuta kuin ukkosta ja akkoja. Uhkeat 
miehetkin vapisivat hänen ärjymistään, 
mutta joskus löytyi eukkojen joukosta sel-
lainenkin, joka pani kovan kovaa vastaan. 
Kerran vouti linnustamismatkoillaan meni 
kahville rannalla olevaan mökkiin, jossa 
asui pieni Riitta-niminen eukko, tunnettu 
terävästä kielestään ja pahasta sisustaan. 
Voudilta oli unohtunut laukku jonnekin. 
Soutumies lähetettiin hakemaan laukkua 
Riitan mökistä. Riitta terhensi voudin 
edessä: Missee se vooti on, joka meijän 
mökin jookosta meenoo rosvoja tehhä? 
Vouti vastasi: Mene akka pois ja äkkiä! 
Sanailu kiihtyi ja Riitta kiersi aina voudin 
etupuolelle, eikä vouti saanut sananvuo-

Öykkärimäinen 
nimismies

roa. Nöyrän näköisenä ja sisu kiehuvana 
vouti käski soutumiehen soutaa kovasti 
pois.

Tulipa sitten kruununveron kanto, 
”vouvinluku”. Sama vouti oli veronkan-
nossa. Ihmisten piti häntä nöyränä, hattu 
kourassa kumarrellen lähestyä. Sopivat 
rahat piti varata, ei saanut liiaksi puhua 
eikä liian vähän. Auta armias, jos joku sat-
tui lähtiessään kääntämään selän herraan 
päin, silloin vouti karjaisi: Liika kaanisko 
sinä luulet edestäpäin olevas, kun minuun 
selkäs käännät? Joskus vouti itse käänsi 
miehen oikeinpäin. Siksipä ihmiset 
menivätkin takaperin, koettaen saada 
mahdollisimman sukkelaan kantapäänsä 
kynnyksen yli, ettei vaan vouti ennättäisi 
kynsiään niskaan iskeä. Jos joku erehtyi 
tulemaan myöhässä, vouti heitti miesrau-
kan rappuja alas. Mutta vielä tuli Riit-
ta – myöhässä. Poliisi yritti häntä estää, 
mutta Riitta aukaisi oven reilusti. Vouti 
tunsi Riitan, eikä puhunut mitään, vaan 
kiukusta puhisten alkoi aukoa kirjojaan. 
Riitta suoritti veronsa ja kehui, kuinka hö-
veli mies vouti oli. Kun Riitta lähti, vouti 
puhisi poliisille: ”Jos tuo olisi mies, niin 
saisi iloisen kyydin, mutta eihän akkoihin 
kehtaa käsiksi mennä. Sanoppas tuom-
moiselle akalle sana, niin siinä se rähisisi 
aamuun asti. Ei siltä akalta sanat lopu.”

Mutta kerran eräs laiha, luiseva isäntä-
mies Paavo oli nimismiehen luona asialla. 
Riita tuli silloinkin. Vallesmanni tarttui 
Paavon rintaan, mutta Paavo heittäytyi 
lattialle selälleen ja nimismies rumahti 
päälle. Paavo alkoi repiä säälimättömästi 
herran muhkeaa partaa niin, että parta-
tukkoja lenteli. Herra alkoi huutaa apua, 
Paavo myös. Asiasta tuli oikeusjuttu, jossa 
nimismies syytti Paavoa pahoinpitelystä. 
Mutta todistajat sanoivat, että Paavo oli 
alla ja nimismies päällä. Kanne kumottiin. 
Pitkälliset rahkat vallesmannin leuassa 
todistivat, että parturoiminen oli ollut vä-
hemmän lempeää.  

Julius Lagerstam joutui usein rettelöi-

Auli Poutiaista tervehdittiin kukkasin

Savon kieliseuran Seppo Kononen ja Tula Ollila on-
nittelivat Aulia postyymisti hallituksen kokouksessa.

Päivien avajaisseremonioissa eturivissä mm. päivien suojelija Erkki Tuomioja.
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hin veronkannosta. Kuopiossa ilmestyvä 
Tapio kirjoitti (22.4.1876), kuinka vaikeaa 
oli käräjäkappain rästien uloskantaminen 
torppari Erik Keinäseltä.

Lapinlahdella oli vielä 1950-luvun 
alussa lähes yhtä virkavaltainen ja tyly 
nimismies R. V. Räsänen (1898 – 1959), 
jota kutsuttiin Juppe tai ”Risukasa-Räsä-
nen” -nimellä sekavan nimikirjoituksensa 
vuoksi.

Kerran nimismies purki harmiaan vas-
tuullaan olevan tietyön huonosta edisty-

misestä. Hän käski erästä isäntämiestä: 
Levittäkää ravia! Isäntä vastasi: En minä 
jaksa ravia (juosta), vanaha mies. Tähän 
nimismies: Ja viekee tuokii kivi tuosta 
helevettiin! Tähän isäntä: Ossoiskoon sitä 
sinne viijjä, jos se ois sielläi vallesmannin 
tiellä. Tähän nimismies: Ja levittäkkee 
tuota tietä! Siihen isäntä: No, piisookos 
siinä pittuus?

Leo Puurunen
Lähteenä Albanus Sonnisen (1883 – 1969) 

Muistelmia Elämäni Vaiheista (1999).

Savon kielen seuran vahvojen naisten 
Tuula Ollilan, Auli Poutiaisen ja Rai-

li Pursiaisen näyttävästä toriesiintymises-
tä kipinänsä saanut esitys muistolaatasta 
kalakukkomestari Hanna Partaselle sai 
täyttymyksensä perjantaina 6.9., kun laat-
ta paljastettiin kahden vuoden valmistelu-
jen jälkeen Hannan leipomo- ja kotitalon 
seinällä. 

Lyhyessä, mutta juhlavassa tilaisuudes-
sa Hanna Partasen elämää ja merkitystä 
puntaroivat kaupunginjohtaja Jarmo Pir-
honen, Savon kielen seuran varapuheen-
johtaja Tuula Ollila ja suvun edustajana 
kalakukkoleipomon aiempi toimitusjohta-
ja Kari Kekäläinen.

Puheissa todettiin Hannan suuri merki-
tys Kuopion kaupungille ja sen myötä tie-

Hanna sai ansaitun laatan
tysti koko Savon maakunnalle. Yhtä miel-
tä oltiin, että Hannan kukoista tuli brändi 
jo ennenkuin koko sanaa ei vielä ollut suo-
men kielessä. 

Kukkoja Hannan tontilla on paistettu 
yhtäjaksoisesti kohta yhdeksän vuosikym-
mentä. Suosittu uunituoreitten kukkojen 
iltamyyntikin oli Hannan keksintöä.

Laatan paljastus ajoitettiin vuotuisen 
kalaryssäyksen alkuun. Leipomolta juhlia 
jatkettiin näin ollen vielä satamassa, jossa 
kerrottiin Hannasta ja Kuopion kukkope-
rinteestä. Nilsiän pussihousukerho laulaa 
lurautti mukavasti muutaman tarinan ka-
lakukosta kuin Kuopion torielämästäkin.

Teksti: Seppo Kononen
Kuva:Teuvo Laakkonen

Kuopioin kau-
pungin terveh-
dyksen paljastus-
tilaisuuteen toi 
kaupunginjohtaja 
Jarmo Pirhonen.

Savo oli maakuntateemana kesän 2019 
Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla. Pe-

limannien, laulajien ja tanssijain mukana 
oli myös Savon kielen seura pitämässä 
murretyöpajaa maanmainiosta murtees-
ta kiinnostuneille. Samaan tapaan oltiin 
kouluttamassa toistaitoisia myös vuonna 
2007, jolloin Savon oli edellisen kerran 
maakuntana korostetusti esillä Suomen 
suurimmilla kansanmusiikkijuhlilla.

Murremestarit Mikko Kokkonen ja An-
neli Valta-Lisitsin huolehtivat pääsään-
töisesti puhumisesta, ja kolmaskin mur-
remestari Jouko Kröger pistäysi paikalla 
kansantanssiesitystensä lomassa. Oman 
juttunäytteensä kävi antamassa myös niin 
näyttelijänä kuin kirjailijanakin tunnettu 

Savo viäntyi  
Kaustisellakin

Niilo Lintunen. Itseoikeutetusti olisi seu-
raan pyydetty kaustislaisen mestaripeli-
manni Hannu Rauman Riitta-vaimo, joka 
uskollisesti on pitänyt joroislaisena kiinni 
savolaisesta puheenparresta keskipohja-
laisten keskellä. Harmi vain, että Raumat 
juuri tuolloin olivat sukuloimassa Riitan 
entisillä synnyinsijoilla.

Yleisen hulinan keskellä moni hyvä 
juttu saattoi mennä ohi korvien. Mutta 
ääntä riitti ja ilo oli ylimmillään ainakin 
siinä vaiheessa, kun mestarit Kokkonen ja 
Valta-Lisitsin äityivät sanailemaan keske-
nään.

Murre kuului toki myös savolaisten 
kaikissa esiintymisissä, näin esimerkiksi 
silloin, kun pääesityksen, Savolaisen ka-
valkadin, käsikirjoittanut kirjailija Antti 
Heikkinen sanaili pilven reunalta, ääni-
nauhalta, juttujaan maakunnan peliman-
neista.

Teksti ja kuva: Seppo Kononen

Täätistäkö siinä...! Anneli Valta-Lisitsinin ja Mikko Kokkosen sanailu oli reipasta  
kuunneltavaa.
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Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittuja

Olin sotien päättyessä seitsemän vuo-
den ikäinen. Sota-ajalta jäi mieleeni se, 
että Rautalammille asti kantautui tyyninä 
kesäiltoina kaukainen rintamien jylinä. Se 
saattoi johtua myös Kuopion pommituk-
sista.

Erikoisena muistona on kerrottu, että ne 
pommitukset loppuivat, kun kauppaneu-
vos Lauri Hallmanin teollisuushalli paloi 
ja kun hänellä oli suhteita Englantiin, hän 
kirjoitti pääministeri Winston Churchil-
lille Savon murteella: ”Kuopijota ei sua 
ennee pommittoo.”

(Osmo Kärkkäinen, Suur-
Keuruu –lehti 15.8.2019)

Opettaja Kari Suonio Setälän (1924-
2019) lapsuudenkodissa pidettiin suomen 
kieltä ja suomalaista kulttuuria erityisessä 
arvossa. Tämän seurauksena Ristiinassa ja 
Mikkelissä asuneessa perheessä ei kotona 
puhuttu Savon murretta vaan yleis- tai kir-
jakieltä.

(HS 11.8.2019)

Lapsena opin nopeasti vaihtamaan mur-
retta kulloisenkin olinpaikan suhteen. Päi-
jät-Hämeessä koillismaalaiset tekkee- ja 
selevä-tyyppiset sanat erottuivat selkeästi. 
Oli parempi olla kerjäämättä verta nenäs-
tään ja puhua kuin ”normaalit ihmiset”.

Aikuiselämässä murteet ovat lähinnä 
hauskoja kuriositeetteja. Ainakin Tam-
pereella, missä erilaisiin puhetapoihin on 
totuttu. 

Suhtautuminen voi olla myös kummal-
lisen eksotisoivaa. Lapin murteita tai mie- 
ja sie-pronomineja käyttävät kuulevat pu-
huvansa söpösti tai heihin suhtaudutaan 
alentuvasti, vähän tyhminä.

Suomen yleiskieli on pitkälti muotou-
tunut länsimurteiden mukaan. Tuntuu 
epäreilulta, että sen vuoksi monet länsi-
murteiden sanat ja ilmaisut ovat oikeita ja 
itäsuomalaiset omituisia.

Toivon että murteiden noloudesta pääs-
täisiin vähitellen eroon. Suomen rikkaat 
murteet eivät ole mikään itsestäänselvyys. 
Niiden  monimuotoisuus on edelleen va-
rassa, vaikka asiasta onkin viime vuosina 
keskusteltu julkisuudessa. 

On mahtavaa, että  meillä on satoja eri-
laisia tapoja ilmaista asioita. Murreilmais-
tut lisäävät kielen kuvailevuutta ja tuovat 
siihen eloa ja parhaimmillaan huviakin. 

(Stina Alapirtti, AL 2.8.2019)

Nyt kun maamme on julistautunut il-
mastonmuutoksen torjunnan kärkeen, se-
kin kannattaa hyödyntää matkailussa.

Aloittelijan seikkailuksi saattaa riittää 
sateenpito hatarassa heinäladossa, mutta 
ekstremisteille, jotka haluavat kotona ke-
huskella saavutuksillaan, voidaan järjestää 
todellinen suomalainen selviytymissafari: 
Puukkohippa Etelä-Pohjanmaalla, Ve-
gaaniset Possujuhlat Ruttopuistossa, tai 
Kesäyö Vanhalla Savottakämpällä ilman 
hyönteismyrkkyjä, älypuhelinta ja vessa-
paperia.

(Jukka Ukkola, SK 28/12.7.2019)

Kampanja tuo halauksia Seinäjoelle
Seinäjoen kaupunki ja mainostoimisto 

ovat käynnistäneet lempeä ja lämpöä ko-
rostavan #Hyvinpitely-kampanjan. 

Kahdessa kampanjaviikossa on Instag-
ramiin kertynyt tunnisteen #Hyvinpitely 
alle lähes tuhat söpöilykuvaa.

Ovatko eteläpohjalaiset puukkojunk-
karien maineeltaan jäyhät ja ylpeät jälke-
läiset kääntymässä halikansaksi? Lupsa-
koiksi kuin savolaiset?

                                    (HS 12.7.2019)

Juuriltaan toimittaja Matti Kinnunen 
(1951-2019) on tukevasti joroislainen ja 
savolainen ”salon siirrokas”, suomalainen 
ja savon murretta mielellään puhuva, huu-
morintajuinen intellektuelli. Hän rakasti 
musiikkia, puutarhoja, auringon lämmittä-
miä rantakallioita ja ikivanhoja arabialai-
sia kulttuureja. 

(Kirsikka Moring, HS 17.6.2019)

Antti Rinne aikoo työllistää Suomen 
eliitin, ja pestasi yhteensä 82 valtiosihtee-
riä ja erityisavustajaa. Kepu työllisti tup-
lapalkalla kaikki eduskunnasta pudonneet.

Kun Mauno Koivisto oli pääministeri-
nä, hänellä oli vain yksi avustaja, Paavo 
Lipponen. Yhteispeli sujui hyvin, sillä 
kumpikaan ei ymmärtänyt toisen puhetta. 
Manu kun oli Turusta ja Paavo Savosta. 

Koiviston opeilla Lipposesta tuli pää-
ministeri ja eduskunnan puhemies.

(Matti Pitko, AL 29.6.2019)

Minna Canthin talon kunnostus ete-
nee

Kuopion kaupunki päätti ostaa Minna 
Canthin talon eli Kanttilan tontin 270 000 
eurolla, kertoo Savon Sanomat. Päätös tar-
koittaa historiallisen talon kunnossapidon 
etenemistä.

(HS 28.6.2019)

Ainutlaatuinen savolainen
Pauno Pohjolainen, ainutlaatuinen yh-

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

 
 (HS 1.6.2019)

Rinne napattiin suklaalla
Raamatun mukaan kolkuttavalle ava-

taan. Vaitiololupaukseni kieltää kertomas-
ta, että Antti Rinne kolkutti, mutta tuleva 

Heta-rouva kolkutti Fazerin sinisellä. Sen 
hän lähetti nimettömänä Antille. 

Antin demariveri roihahti suklaasta, 
Antti hoidettiin jäsenkäsittelyssä ja pian 
mentiin naimisiin.

Hetan mallia kannattaa kokeilla. Kun 
lähetätte 20 Fazerin sinistä ketjukirjeessä, 
saatte viikossa 99 sulhasta. Savolaisia ei 
kannata ottaa. Heistä ei pääse eroon.

(Matti Pitko, AL 20.6.2019)

Demareiden talousosaajia ärsyttää vie-
tävästi Elina Lepomäen tapa opettaa 
heille talouden perusteita. Kokoomusta 
puolestaan hiertää Sdp:n neuvottelijoiden 
epäselvä suhtautuminen talousraameihin 
ja se, että demarit toistavat, kuinka heidän 
vaalilupauksensa pitää toteuttaa.

Puolueet ovat kuin toisiaan haistelevat 
koirat. Ne eivät pääse sopuun siitä, mitä 
tässä oikein tehtäisiin.

(HS 15.6.2019)

Latinan ja meän kielellä
Esikoisromaani jää mieleen, jo nimensä 

ja aiheensa epäsuhdan takia. Lilium regale 
(Gummerus) kertoo Lapista sota-aikana ja 
sen jälkeen. Kuningaslilja totisesti nousee 
harmaasta jängästä näkyviin!

Johanna Laitila (s. 1986) kirjoittaa 
herkutellen ja leikkien. Meänkieli kukkii, 
ruotsikin. 

(HS 14.4.2019) 

 Suomen heimot maailmalla
Ruotsissa metsäsuomalaiset eivät jää-

neet asutuille alueille vaan liikkuivat sisä-
maahan Värmlantiin ja Norjaan.

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

(IL 18.5.2019)
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Reino Eriksson on entinen Iisalmen 
kansalaisopiston rehtori. Hän on ollut 

vuosikymmeniä Ylä-Savon tunnetuimpia 
kulttuuripersoonia. Panun - Ylä-Savon 
kirjallisen yhdistyksen - puheenjohtaja-
na hän oli rakentamassa Kirman kylälle 
muistomerkkiä Eino Salmelaiselle, satujen 
kerääjälle. Reino on Ylä-Savon paras Sal-
melaisen tuntija (Suomen kansan satuja ja 
tarinoita I 1852). Puolisonsa, Iisalmen ex-
kulttuurisihteeri Tuula Laatikaisen, kanssa 
hän julkaisi Iisalmessa syntyneen kuva-
taiteilija Anna Sahlstenin (1859 – 1931) 
lyhyen elämäkerran. Sahlstenin näyttely 
on ollut kesän 2019 Lapinlahden taidemu-
seossa.

Kynäilijänäkin Reino on tunnettu. Vii-
meisin julkaisu on Käy kahvilla on ko-
vakantinen 113-sivuinen juttukokoelma. 
Kirja on täynnä kahvin juontiin tavalla tai 
toisella liittyviä tarinoita – monet kirjoit-
tajan omakohtaisesti kokemia tapahtumia. 

Jutuissa liikutaan niin menneen muis-
teluissa kuin nykyajankin kuvauksissa. 
Mukana on aimo annos huumoria. Hyker-
ryttäviä ovat muun muassa Vieraskoreutta 
(pikkusormi pystyssä), Kartanon kum-
mitus tai kahvikuppineuroosi -jutut. Sai-
pa Reino pois kimpustaan mormonipojat 
lausumalla selvästi latinaksi ääntäen: Abi 
male spiritus (Mene pois pahahenki!). 

Hammaslääkärin rouva lauloi kirkko-
kuorossa Ave Maris Stellaa kuin enkeli – 
melkein yhtä kauniit sääret ja jalassa aina 
korkokengät. Hänen unelmansa oli Millie-

tyttö kauppaketjun asiakaslehden kannes-
sa. Mutta mies ei kestänyt, vaan ajoi kirk-
kokuoron harjoituksista laiturilta järveen. 

Reino pahoittelee, etteivät suomalai-
set ole onnistuneet hyödyntämään Turun 
akatemian professori Daniel Jusleniuksen 
1600-luvun kirjoituksia, joiden mukaan 
suomalaiset polveutuvat Nooan sukuun 
kuuluneet Maagogin jälkeläisistä, jotka 
muka vaelsivat maahamme vedenpaisu-
muksen jälkeen.

Kerran likakaivon tyhjennysauto ajoi 
pihaan. Mutta päähenkilö liukastui kai-
voon ja oli hukkua ”siihen itseensä”. Olisi 
jäänyt legendaksi, jota olisi omalla ker-
ronnallaan väkevästi rikastuttanut.

Lopussa Reino kiittää Tuulaa tuhansista 
kahvihetkistä, Miro-poikaa kahvikuvista 
ja kaikille kahvilla juttujaan jutustaneille.

Leo Puurunen

Käy kahvilla

Se tuo Kake, lapsuuskaveri, on ihan 
mahtoton mies pärinän perrään. Heti 

kohta syntymän jäläkeen sen ensimmäi-
nen sana oli aato, eikä äit niin kun asiaan 
ois kuuluna. Mänpä Kake minnekkä tah-
haan, niin se veti perässään jottain aaton 
kuvatusta ja piästi suustaan mahtotoman 
pärinän.

Jossain vaiheessa Kake oppi ajamaan 
ajamaan polukupyöree. Ei riittänä, että se 
ois laittana pärreentapasen takaseen! Sem-
monen piti löytyä etusestakkii. Itellän ol 
vuan yks päre takasessa.

Ei se ollunna mikkään ihme, että Ka-
kesta tuli oikee päristelyurheilun vani. 
Jos jossain oli kihhaaksen tapanen missee 
moottorit pärisöö, niin sitä oli Kake kah-
tomassa ja vielä etumaisessa rivissä. Sillä 
ei ollunna mittää väliä mikä tapahtuma oli 
kysseessä. Tärkeintä oli se, että kone ku-
letti jottain rakkinetta ja ilimoille piäs ma-
hoton pärinä. Kake muisteli kaiholla Väi-
nölänniemen ajoja jossa moottoripyörät 
pujottelivat puitten välissä ja rissiiniöljyn 
haju tuntu sieraimissa.

Vaikka minä en oikeestaan tykännä 
bensankatkusista tapahtumista, niin myö 
oltiin oikein hyviä rentiä. Yhessä koluttii 
muakunnan tanssilavat ja matkoo tehtiin 
Kaken piikkinokka Mossella.  Eipä niis-
tä karkeloista ylleensä tarvinna kahestaan 
lähtee äitiä kahtomaan. Ylleensä takapen-
killä istu pari retonkimekkosta. Kake oli 
sitä mieltä, että tippa bensoo partaveen 
asemasta takkoo hyvän säkän.

Minä oon enemmänkii potkupallomie-
hiä. Yrittelin poikasena piästä pelloomaan 
ihan virallisiin otteluihin. Kerran kävi 
säkä! Valemantaja lupas minulle paikan 
yhteen pelliin. Piäsin mokeks. Hävittiin 
se matsi 10 – 0. Valemantaja huomas, että 
eipä taija meikäläisen taijot riittee enem-
piin suavutuksiin.

En tuosta tappiosta suuremmin ottan-
na ihteeni. Kävin huvikseen kahtomassa 
Kupsin potkimista ja ellei päristelyjä ol-
lunna tiijossa, niin mäntiin Kaken Mossel-
la yhessä kahtomaan peliä.

Kahenkymmenenneljän tunnin ajut
Jossain vaiheessa minulle siunautu  ik-

kee ihan rutosti. Pyöreet numerot tääteen. 
Kake sano pihvoovansa minut juhlan kun-
niaks kahtomaan potkupallo-ottelua. Minä 
innostun kovasti ja uattelin piäseväni kah-
tomaan ossoovatko Kupsin poijat tehä 
mualia vai hävviivätkö ne helsinkiläisille.

Eihän myö mänty Keskarille! Löysin 
ihteni Itkonniemeltä kahtomassa nais-
ten puulaakiottelua. Kakkee naaratti kun 
se kaivo repustaan kohtuullisen kokosen 
muikkukukon ja ison termoksellisen jot-
tain juomisen tapasta. Kahvi oli aikalailla 
topakan ja terävän makusta. Suatte uskoo, 
että meillä oli mukavoo.

Kukkoo syyvessä tahto pelin seuroomi-
nen unohtua varsiinkiin, kun Kake kaihol-
la huaveili piäsevänsa kahtomaan joskus 
kehenkymmenenneljän tunnin ajuja, sen 
tapasia mittee ne pärisyttelöövät le Maas-
sissa.

Tuosta sain minä puolestani ajatuksen. 
Kake täättää kohtapuoleen pyöreet. Mi-
näpä kysäsin puoli huolimattomasti, että 
mitteepä oot mieltä jos minä puolestani 
veisin sinut kahtomaan semmnosia ajuja? 
Kakkee ei tarvinna kahesti houkutella. 

Kotona väsäsin reklaamin. Siinä seisoo, 
että nämä kahenkymmenenneljän tunnin 
ajut oovat sopivasti Kaken syntymäpäi-
vän seutuvilla. Hintaan kuuluu kuletukset, 
eturivin paikat satteensuojan alla, puoli 
salakullista olutta ja kunnon pullollinen 
votkoo. Lisäks suap syyvä mahan tääveltä 
pitsoo tai hampurilaisia taikka molempia. 
Rillimakkaroo on ihan riittävästi pikku-
huikoseen. Kake ei meinanna pysyä hou-
suissaan kun näki ohjelman.

Sitten tuli h-hetki ja myö lähettiin kah-
tomaan ajuja. Aarinko paistaa möllöttää ja 
ilima on kun linnunmaitoo. Kaken piällä 
on Räikkösen nimellä koristeltu punanen 
Verrarin paita. Minä laitoin piälle Kalpan 
pelipaijan . Selässä lukkoo Kapanen 24. 
Numero soppii minusta oikein hyvästi til-
laisuuven luatuun.

Kake ei muistanna kysyä, että missee 
ne ajut oovat. Se vähän hämmästyy kun 

suuntoon aaton Sorsasalloon ja laitan sen 
parkkiin Nesteen pihhaan. Vien Kaken 
huoltoaseman taakse jyrkänteelle josta on 
esteetön näkymä konetielle. Uamupäivällä 
kävin viemässä sinne valamiiks matkaril-
lin, topakat tuolit ja ison aarinkovarjon. 
Juomat ja evväät roikkuuvat käspuolessa 
kylymälaakun suojissa.

Meillä Kaken kanssa oli oikein juhlavat 
ajut. Katellaan mitenkä aatot kulukoovat 
ja naatitaan huoltoaseman pitsoja ja ote-
taan muutamat näkäräiset. Välillä ruppes 
raakasemmaan. Silloin oli mukava käävä 
pitkälleen makkuualustalle ja ottoo siinä 
pienet tirsat.

   Keijo Karhunen 



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

-Ostetaanko isä meillekkii tuollane optimistijolla? 
-Kuule poeka, tässä talloostilanteessa suap 
kelevata tämä vanaha pessimistipuatti. 

P.U. (Varkaus)


