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Kun lapsilta kysyy, miten heillä menee, 
on vastaus yleensä tämä: ”Ihan hyvästi”. 
Mitäpä sitä aikuisille turhia selittelemään, 
kun eivät ne kuitenkaan mitään ymmärrä.

Minusta tuntuu, että ihan hyvästi on 
mennyt myös pian päättyvä vuosi 2019 
meidän savolaisten näkökulmasta – ja jos 
ei joka paikassa, niin ainakin Siilinjärvellä 
jonne tulla paukahti loppusyksystä kaikki-
en aikojen lottopotti.

Savolaiset ovat menestyneet mainiosti 
melkeinpä kaikilla inhimillisen toiminnan 
alueilla. Erityisen tyytyväisiksi voivat tun-
tea itsensä vieremäläiset, kun heidän Iivo 
Niskasensa piti yllä Suomen hiihtomainet-
ta maailman kansainvälisillä kilpaladuilla 
ja heidän Ponssensa rankattiin maan par-
haaksi yritykseksi.

Dohan kesäkisoissa ei meidän savo-
laisten ykköstykki oikein pärjännyt, mutta 
lohduttaudutaan sillä, että pohjoiskarjalai-
sena Lassi Etelätalo on joka tapauksessan 
savolaismurteitten levinnäisyysalueeilta. 
Antti Ruuskanen vaihtoi seuransa Pie-
lavesen Sammosta Viipurin Urheilijoihin, 
mutta Viipurissahan se teki elämäntyönsä 
myös meidän murrerohveettamme Kalle 
Väänänen, Rieska-Kalle.

Ja jos jalkapallo on urheilun kuningas-
laji koko maailman katsannossa, niin Kuo-
pion Palloseura KuPS palasi keltamustissa 
väreissä valtakunnan ykköseksi. Kauan 
sitä oli odotettukin – peräti 43 vuotta.

MUKAVASTI röyhisti meidän savo-
laisten rintaa myös kesäisellä Kaustisella, 
suomalaisen kansanmusiikin keskeisellä 
foorumilla, jossa Savo oli tämän vuoden 

Ihan hyvästi,  
            ee mittään

maakuntateemana.
Vaikea sanoa, oltiinkö kuuluiko meidän 

äänemme ”ylimpänä mualiman konsertis-
sa” kuin kerrallisen Kuopion Iänen, mutta 
niin hyvää oli kohtalo, että itse kaustislai-
set viulupelimannitkin suostuivat soitta-
maan yhdessä savolaisten kanssa.

Ylinnä soi savon murre myös Suomen 
murremestaruuskilpailuissa Helsingin 
kuulussa kirjastotalo Oodissa elokuun 
alussa. Savon joukkueelta osattiin jo etu-
käteen odottaa tuloksia, eikä siinä petyt-
tykään, kun viime talvena itsensä Savon 
murremestariksi lotikoitellut Mikko Kok-
konen julistettiin myös koko Suomen 
murremestariksi.

Voitto tiesi sitä, että Savo saa sen myötä 
järjestettäväkseen seuraavan murrepuhun-
nan SM-kisat vuonna 2021. Paikkaa en-
nätetään vielä miettiä, viimeksi kisailtiin 
Iisalmessa.

Kulttuurista vielä sen verran, että myös 
savolaisessa kirjallisuudessa eletään kor-
keasuhtanteen aikaa. Vuotuisesta Savonia-
palkinnosta kilpaili liki 80 teosta.

JOKA VUODELLA on tietysti aina 
myös omat huolensa. Keväisten eduskun-
tavaalien jälkeen Pohjois-Savo jäi ilman 
omaa ministeriä ja ainoaksi lohduksi jäi, 
että savonlinnalainen Hanna Kosonen 
saa sijaistaa vuoden verran lapsilomalla 
olevaa varsinaista kulttuuriministeriä.

Niin Savo kuin koko Itä-Suomikin 
tarvitsisi ehdottomasti voimakasta puo-
lestapuhujaa maan hallituksessa, mutta 
poliittinen voima ei nyt riittänyt. Paljon 
merkitystä oli silläkin, että kokeneista po-

10.12.2019

Vauhtia Kuopion Putaan esteradalla.  Suomalaisen hevos-
urheilun tiedetään alkaneen Kuopiosta Kallaveden jäältä, 
missä maan ensimmäiset ravikilpailut järjestettiin jo 
1850-luvulla. Hevosurheilu on monipuolistunut ja ratsastus 
erityisesti nuorten suosiossa.  Kuva: Jukka A. Nykänen
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Miten meidän savolaisten käy, jos vä-
estön kehitys kulkee sen mukaan, 

mitä Tilastokeskus viime syksyn ennus-
teessaan esitti? Sen mukaan ainoa kasvava 
paikkakunta on Pohjois-Savossa Kuopio 
ja sielläkin ainoastaan sen ruutukaava-
alue.

Kaikki muut kaupunki- ja maalaiskun-
nat menettäisivät väkeään samalla kun 
väestön keski-ikä kohoaisi merkittävästi 
nykyisestä vuoteen 2040 mennessä. Mo-
nessakin maalaiskunnassa suurin ikäryh-
mä olisivat kahden, kolmen vuosikymme-
nen kuluttua 74-79 -vuotiaat, jotka ovat 
ehtineet olla kymmenkunta vuotta eläk-
keellä. Samanaikaisesti aktiivi-ikäisten 
joukko olisi supistunut niin pieneksi, että 

Ollako vai eikö olla -seminaarin satoa

Suomi ei menesty, jos
Itä-Suomi ei menesty

pienimmissä pitäjissä lapsia syntyisi enää 
kymmenkunta jos aina sitäkään.

Näistä asetelmista lähdettiin pohtimaan 
Pohjois-Savon elämän ja kuoleman kysy-
myksiä Pohjois-Savon kotiseutuyhdistys-
ten liiton ja Pohjois-Savon maakuntaliiton 
Ollako vai eikö -olla seminaarissa lauan-
taina 23.11. Kuopiossa. 

Maakuntaliiton maakuntasalissa omat 
arvionsa tulevaisuudesta esittivät Poh-
jois-Savon ely-keskuksen ylijohtaja Kari 
Virranta, ministeri Seppo Kääriäinen 
ja kirjailija-näyttelijä Antti Heikkinen. 
Alustusten ja keskustelujen annin kokosi 
yhteen Pohjois-Savon kotiseutuyhdistys-
ten liiton puheenjohtaja Raija Pasanen.

Seminaarissa todettiin, että ennusteilla 

Ei savolaisten seminaaria ilman Savolaisen laulua, johon yhtyivät myös Ollako vai 
eikö olla -seminaarin alustajat Kari Virranta ja Seppo Kääriäinen.

litiikan konkareista useimmat eivät asettu-
neet enää ehdokkaiksi.

Ministereitä tulee ja menee, kuten vii-
me viikkoina on nähty. Sen sijaan itäistä 
Suomea koetteleva väestökato tuntuu liki 
peruuttamattomalta, kun maaseutukunnis-
sa kuolleita on neljä-viisi kertaa enemmän 
kuin vastasyntyneitä lapsia, tulevaisuuden 
rakentajia.

Matemaattisesti tilanne voi näyttää 
suorastaan toivottomalta, mutta elävässä 
elämässä tilanne ei ole onneksi yhtä paha. 
Marraskuussa pidetyssä Ollako vai eikö 
olla -seminaarissa muistutettiin, että jos 
talvikuukausina lie maaseudulla väljää, 
niin kesällä on sitten väkeä sitäkin enem-
män. Monessakin kunnassa väkiluku kak-
sin-kolminkertaistuu lomakauden aikana.

Monella etelään muuttaneella on sitä 
paitsi toinen, talviasuttava asunto, jossa 
aikaa saatetaan viettää hyvinkin paljon. 
Kuntien taloutta avittaisi mukavasti, jos 
näitten ”kaksoiskuntalaisten” maksamista 
veroista osa hyvitettäisiin mökkikunnille.

MITÄPÄ vuosi 2020 tuo muassaan? 
Tulevaisuutta on paha ennustaa, mutta 
allakkaan on jo merkitty, että Kalevalaa 

luetaan taas savoksi kansalliseepoksen 
syntymäpäivänä, helmikuun 28. päivänä, 
Kuopion kaupunginkirjastolla. 

Toimintasuunnitelmaan kirjataan, että 
maaliskuun 21. päivänä pidetään seuran 
vuosikokousta ja otatellaan murremesta-
ruudesta. Kesällä jaetaan suunmakkeeta 
heinäkuun alussa murretorilla Kuopiossa 
ja kuun puolivälissä jatketaan Siilifolkis-
sa, Itä-Suomen suurimmassa kansanmu-
siikkijuhlassa. Syyskuussa hiljennytään 
savolaiseen jumalanpalvelukseen Kiuru-
veden kirkossa.

Nämä ovat ensi vuoden isompia kihha-
uksia. Siihen tulevat päälle kaikki muut 
juhlahetket, joissa murteentaitajat pääse-
vät hauskuttamaan kuulijoitaan. Savon 
kielen seurassa olemme erittäin onnellisia, 
että useimmat 2000-luvun aikana valitut 
murremestarit eivät ole jääneet kertailmi-
öiksi, vaan ovat mestaruutensa ja puhelah-
jojensa myötä päässeet kestoesiintyjiksi 
mitä erilaisimpiin tilaisuuksiin. Muuta-
malle murre on tuonut jopa uuden amma-
tin. 

Seppo Kononen, 
Savon Kielen Seuran pj.

On joolua juhlittu kaavvan,
monet miespolovet sen muistissa on.
Monet kylypeneet on savusaanan,
ja vastan pieksäntä ku on loputon.
Uuvet olet on matrassiin pantu,
ja ruanu on lakanan korvanna nii,
se lepo mikä siinä on suatu,
käev hoejosta nivelreomasii.
Ee parempoo huvia monellakkaa oo,
kun kotona sae jooluaa viettee,
sae leekkiä laaloo ja harrastoo,
ja lasten lapsilla temppuja tiettee.

Jos ruuasta puhetta tulloo,
ee miärä luatua tärkeempi oo,
ku kahvin kansa syötii vuan pulloo,
pala miehee, – sae joolua juhlistoo.
Ruokapöövässä kaekkee oel kyllin,
läskisoossi paen potut pimentoo,
maetotuoppi anto puurolle kyijin,
veskunasoppa oel harvinaesempoo.
Kun tiariiniset kynttilät  sytytettii,
joolutunnelma oel pirtissä valamis,
sae nukkua ihtesä taennoksii,
ee muihi rientoehi kellää ollu tarvis.                                                           

     Joolulaalu
san: Yks, lyytinen

                 säv,  Joensuun Elli
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on taipumus toteuttaa 
itse itseään – saati, 
kun ne tuodaan näyt-
tävästi esiin julkisuu-
dessa.

Mutta vaikka nu-
merot eivät näytä hy-
vää Pohjois-Savolle, 
niin ei niitten vuoksi 
kannata heittäytyä 
vetämättömäksi. Kari 
Virranta nosti esimer-
kiksi Vieremän, joka 
ainoana kuntana koko 
maassa on kyennyt 
uhmaamaan aikanaan 
esitettyjä ennusteita 
ja kääntämään kehi-
tyksen kasvu-uralle. 
Ponssensa nostovoiman avulla kunnan 
työllisyysaste on tällä erää 72 prosenttia 
eli korkein koko maakunnassa.

Merkittävin yksittäinen investointi tule-
vaisuuteen olisi Virrannan mukaan Finn-
pulpin tehdas, joka toteutuessaan avaisi 
arviolta 3 000 uutta työpaikkaa ja niistä 
puolet Pohjois-Savoon. Taloudellisessa 
katsannossa Finnpulp olisi ehdottomasti 
saatava toteutetuksi. ”Jos se hanke kaatuu, 
edessä on pitkä krapula”, Virranta sanoi.

Viitekehyksenä Itä-Suomi
Seppo Kääriäinen muistutti, että Poh-

jois-Savon tulevaisuutta pitäisi katsoa 
laajemmassa perspektiivissä, osana koko 
itäisen Suomen kehitystä. Keskon pää-
johtajaa, kuopiolaissyntyistä vuorineuvos 
Mikko Helanderia siteeraten hän sanoi, 
että ”Suomi ei menesty, jos Itä-Suomi ei 
menesty”. 

Julkisessa keskustelussa ei pitäisi jää-
dä Helsingin armoille, vaan otettava ohjat 
omiin käsiin. Tärkeimmät yhteiset tavoit-
teet Itä-Suomessa liittyvät liikenteeseen: 
valtateitten ja rautateitten on oltava samaa 
tasoa kuin läntisessä ja eteläisessä Suo-
messa, ja rahaakin niihin todennäköises-

ti myös löytyisi, jos 
Suomen valtio vain 
toimisi vähän narha-
kammin mitä se nyt 
tekee.

Niin Virranta, Kää-
riäinen kuten Heikki-
nenkin näkivät, että 
omalla aktiivisuudel-
laan, omiin voimiin 
uskomalla ja jokaisen 
ihmisen pienilläkin 
teoilla synkät prog-
noosit voidaan nolla-
ta.

Monipaikkaisuus. 
Se on Virrannan mu-
kaan yksi tulevaisuu-

den avainsanoja. Tekniikan kehittyessä 
ihmiset eivät ole kiinni vain yhdessä työ-
paikassa yhdellä paikkakunnalla, vaan lei-
pä voidaan ansaita myös etätyönä missä 
vain. Luonto ja erityisesti rannat tekevät 
tässä katsannosta Pohjois-Savosta erityi-
sen kiinnostavan asuinseudun.

Tämä nähdään jo nyt kesäisin, kun maa-
seudulla väestö tuplautuu mökkiläisten 
myötä. 

Väestönkehitystä arvioidaan nyt tam-
mikuun ensimmäisen päivän numeroiden 
pohjalta eli silloin, kun väki on vähim-
millään. Todellinen kuva maaseudun asu-
tuksesta ja palvelujen tarpeesta saataisiin 
tilastoimalla väki kuukausittain.

Jos infrastuktuuri, tiet ja palvelut, pi-
detään kunnossa kautta Suomen, niin 
kansainvälisten esimerkkien pohjalta voi 
olettaa, että väestön liikehdinnän suunta 
kääntyy myös meillä Suomessa jossain 
vaiheessa kaupungista takaisin maalle. 
Näin on Seppo Kääriäisen mukaan me-
nossa jo Ranskassa, jossa Pariisin miljoo-
nakaupunki on alkanut tyhjetä ja meilläkin 
monet kaupunkilaiset kertovat julkisuu-
teen, miten he ovat löytäneet uudet ja pa-
remmat asuinsijat maalta.

”Isot rattaat puhuvat sen puolesta, että 
myös meillä alemmilla tasoilla on tulevai-
suutta”, Kääriäinen sanoi.

Sairastavuus suurta,  
-sauna eikä terva enää auta 

Väestöennusteita suurempi uhka ovat 
niin Virrannan kuin Kääriäisenkin mukaan 
Pohjois-Savossa yleistä kansanterveyttä 
koskevat tilastot. Niiden mukaan maakun-
ta on sairainta aluetta koko Suomessa, 20 
sairaimmasta kunnasta kuusi on pohjois-
savolaisia, ja tälle pitäisi tehdä nopeasti 
jotakin. ”Nyt tarvittaisiin nopeasti Pekka 
Puska II -hanke”, tiivisti Kääriäinen Pus-
kan ja muutamien muiden itäsuomalaisten 
lääkäreitten käynnistämään Pohjois-Kar-
jala -hankkeeseen viitaten.

Maaseutu: luota itseesi 
Antti Heikkinen sanoi, että ”hän on 

kirjailija eikä ennustaja”. Hän kehotti 
kuitenkin maaseudun ihmisiä luottamaan 
itseensä ja arvostamaan omaa työtään ja 
juuriaan. Tuoreimman romaaninsa, tänä 

syksynä ilmestyneen Maaseudun tulevai-
suuden, hän sanoi kirjoittaneensa siksi, et-
tei maaseudun elämästä tänään juuri muu-
toin julkisesti puhuta.

”Jos ei tunne menneisyyttä, ei tunne 
myöskään tulevaisuutta”, Heikkinen ko-
rosti ja nostatti kuulijain itsetuntoa vä-
kevin sanoin, että ”kaupunkilainen ei 
ole kilohinnaltaan sen arvokkaampi kuin 
maalainen”.

Yhtä mieltä seminaarissa oltiin, että 
väen vähetessä yhteistyön merkitys eri toi-
mijoiden kesken korostuu. Kehitysaluera-
hasto Keran ensimmäistä toimitusjohtajaa 
Jouko Loikkasta lainaten: ”Jos ollaan lii-
an nurkkakuntaisia, ei ole kohtaa nurkkaa 
eikä kuntaakaan.”

Kasvatus maakunnallisuu-
teen aloitettava nuorista

Yhteistyön puolesta puhui Raija Pasa-
nenkin kotiseutuyhdistysten nimissä ja 
esitti toivomuksen, että ihmiset myös si-
toutuisivat lujasti yhteisiin hankkeisiin. 
Tulevaisuuden kannalta on tärkeää saada 
nuoria mukaan, ja kotiseutuyhdistysten 
liittokin on siihen omalta osalotaan pyrki-
nyt. Kuluvan vuoden aikana on toteutettu 
kaksi hanketta, joita nuoret itse ovat olleet 
viemässä eteenpäin. Toinen oli kotiseutu-
opetuksen opas, jonka kokoamiseen osal-
listui koululaisia Kuopion Särkiniemestä 
ja Neulamäestä sekä Tervosta. Toinen oli 
Ingmanedun opiskelijan Kukkoko hukas-
sa -video, jossa yläkoululaisia kierrätetään 
liki puolen tunnin verran tutustumassa 
Pohjois-Savon eri puoliin – kalakukko 
kainalossa.

Pasasen mukaan meidän savolaisten 
pitäisi suhtautua avoimesti tänne muutta-
viin uusiin tulijoihin, joiden mukana tulee 
myös uusia näkökulmia. ”Löytyykö meis-
tä ystäviä näille vieraille”, kas siinä kysy-
mys, joka koskettaa jokaista – niin täällä 
jo elävää kuin tänne saapuvaakin”.

Seppo Kononen
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Maailman köyhimpien maitten lasten 
auttamiseksi vietettyyn nenäpäi-

vään kantoi myös Savon seura kortensa 
kekoon. 

Marraskuun 11. päivän tapahtuman 
keskuksena oli Kuopi-
ossa Sektorin kauppa-
keskus. Eri järjestöjen ja 
liikkeitten yhteistyönä 
oli valmisteltu ohjelmaa 
aamusta iltaan. 

Savon kielen seura-
laisten tehtäväksi jäi ju-

Nenäpäivää myös savoksi
tella vakavan asian lomassa mukavia, ja 
Keijo Korhonen murremestarina ja Tuu-
la Ollila Tilta Tolosena sen myös kunnial-
la hoitivat - nenällä tai ilman.

 Kono

Keijo Karhunen ja 
Tuula Ollila vauh-
dissa punaisine 
nenineen.

Vuoden 2019 Savonia-kirjal-
lisuuspalkinnon voittanut 

Tulisiipi on huikea matka niin 
maantieteellisesti kuin ajassa-
kin. Eteläsavolaiset juuret omaa-
van JP Koskisen romaani alkaa 
”rapakon takaa” 1930-luvun 
pulavuosien Yhdysvalloista ja 
päätyy 1960-luvun alun Neuvos-
toliittoon, jolloin Juri Gagarin 
ensimmäisenä ihmisenä kiersi 
Vostok-avaruusaluksella maa-
pallon. Väliin mahtuvat ankarat 
vuodet Stalinin ajan Neuvosto-
Karjalassa, josta tuhannet pulas-
ta kärsineet amerikansuomalaiset 
olivat lähteneet etsimään parem-
paa elämää ellei suorastaan para-
tiisia.

Kertomuksen päähenkilönä, 
sankarina, on kaiken aikaa suo-
malainen Kaarle Frost, joka jo 
pienenä poikana tapaa Valloissa 
nimikaimansa suuren lentäjäsan-
karin Charles Lindbergin ja saa 
siitä niin valtaisan intohimon 
lentämiseen, että se vie hänet 
monien maallisten lentojen jäl-
keen avaruuden äärettömyyteen 
jo ennen Gagarinin historiallis-
ta vuoden 1961 lentoa. Niin mieluisalta 
kuin tuntuisikin ajatella, että avaruuden 
valloitti ensimmäisenä suomalainen, on 
Charlesin tarina on tietysti sepitteellinen. 
Mutta huikean, koukuttavan tarinan myö-
tä JP Koskinen kykenee kuitenkin tarjoi-
lemaan tiiviin ja vaikuttavan tietopaketin 
suomalaisten siirtolaisten kohtalosta niin 
Atlantin kuin itärajankin takana. Onnen 

Tulisiipi vie rapakon  
takaa kauas  ulkoavaruuteen

tavoittelusta maksettiin kovin mahdolli-
nen hinta: oma elämä. Kuvaukset Siperian 
talvisilta vankileireiltä ovat järkyttäviä.

Savonia-palkinto on jaettu perinteisesti 
Aapelin päivänä tammikuun toisena. En-
simmäistä kertaa juhlallisuudet siirrettiin 
joulukuun alkuun, jotta hyviksi havai-
tuista teoksista olisi tietoa myös joulupa-
ketteja valmistellessa. Joulukuun 9. päi-

Savonia-palkinto: vä valikoitui sopivasti samalle päivälle 
Savolaisen laulun syntymäpäivän kanssa 
– August Ahlqvist-Oksasen sanoittaman 
ja Karl Collanin säveltämän maakunta-
laulun ensiesitys oli Helsingin yliopiston 
Savokarjalaisessa osakunnassa juuri 9.12. 
1852.

Savonia-palkintoraadin luettavaksi toi-
mitettiin liki 80 teosta, josta loppusuoralle 
valikoitui kuusi. JP Koskisen Tulisiiven 
ohella viisi muuta olivat nimimerkki To-
mas Gadsin alias Kaisa Nummelan ja 
Satu Roosin Pirulainen, Antti Hurskai-
sen 22: kertomus syömisestä, Jukka It-
kosen Koira nimeltä Mutsi, Tatu Kokon 
Kävelevien patsaiden kaupunki ja ja Raili 
Mikkasen Kunhan vain ei nukkuvaa puo-
likuollutta elämää.

Kuusikosta Itkonen ja Kokko ovat ol-
leet ehdokkaina myös aiemmin, ja Itkonen 
saanut myös Savonian runokokoelmallaan 
Laululinnun saarella.

Kuopion kaupunki perusti Savonia-pal-
kinnon aikanaan nostamaan savolaista kir-

jallisuutta, ja on ilmiselvästi saatu myös 
tulosta aikaan. Monetkin Savonia-palki-
tuista kuten Asko Sahlberg, Sirpa Kähkö-
nen, Pirjo Hassinen tai Kari Hotakainen 
ovat kohonneet myöhemmillä teoksillaan 
valtakunnan ykköskaartiin. Vuosi vuodel-
ta kilpailuun on ilmoitettu myös aiempaa 
enemmän teoksia. Raati, jota viime vuo-
den on johtanut Varpu Puskala, tulkitsee 
savolaisuutta varsin väljästi. Kirjoittajan 
ei esimerkiksi tarvitse itsensä olla synty-
jään savolainen, vaan riittää, jos teos liit-
tyy olennaisesti Savoon ja sen asukkaitten 
elämään tai historiaan.

Kuopiolaisten itsensä näkökulmasta 
oli erinomaista, että peräti kolme tämän 
vuoden Savonia-teosta kuvasi Kuopiota. 
Tatu Kokon ja Raili Mikkasen romaa-
neissa keskushahmona oli kirjailija Min-
na Canth, Marjal-Leena Tiaisen Kanslian 
naisissa taas palattiin 1970-luvun Kuopi-
on kaupungintalon sihteerien ja muiden 
viranhaltijain tuntoihin ja toimiin.

Teksti ja kuva: Seppo Kononen

JP Koskinen, Savonia-palkittu v. 2019. Koskinen 
karsiutui liki 80 teoksen joukosta viiden muun 
ohella loppukilpailuun ja lopulta voittajaksi.
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”Neljä desilitraa kiehuvaa vettä, puoli-
toista desilitraa talakkunajauhoa, teelusi-
kallinen suolaa. Suola ja talakkunajauhot 
sekoitetaan keihuvaan veteen. Levy sam-
mutetaan ja annetaan hautua kannen alla 
10-15 minuuttia. Nautitaan runsaan ja voi-
silmän tai tirripaistin kera”.

Savolaisen talakkunan teko-ohjeet ovat 
yksinkertaiset ja ruoka joutuu huomatta-
vasti nopeammin kuin karjalanpiirakat. 
Savon kielen seura ja Salmi-seura ovat 
harrastaneet jo useamman vuoden lähei-
sempää yhteistyötä, mutta ruokapuolella 
karjalaiset ystävät ovat olleet huomatta-
vasti meitä savolaisia sukkelampia.

Pari kertaa on ennätetty käydä nautti-
massa salmilaisten piirakat, ennenkuin nyt 
marraskuun 28. päivän illaksi saatiin kei-
tetyksi talakkunat ja kutsutuksi karjalaiset 
yhteiselle aterialle Kuopion Vanhaan pap-

Talakkunaa savo-
karjalaisessa hengessä

pillaan, entiseen historialliseen tuomioro-
vastin asuinsijaan.

Talakkunaa ja tirripaistia
Ja mikäpä oli talakkunaa keitellessä, 

kun Savon ja koko Suomen murremestari 
Mikko Kokkonen on siinä touhussa am-
mattilainen jo toisessa polvessa. Hänen 
Kurkiharjun tilallaan valmistettu talakku-
na on yhtä kuulua kuin tekijänsäkin, joka 
jauhobisneksen ohessa kiertää jatkuvasti 
maata myös yritysvalmentajana. Hyväpu-
heiseltahan se kyllä käy.

Varsinaista syömistä odotellessa Kok-
konen kertoili värikkäästi talakkunan his-
toriasta ja käyttötavoista. Tuoreitten tie-
teellisten tutkimusten mukaan talakkunan 
pohjavilja, ohra, on terveysvaikutuksiltaan 
verrattavissa suureen arvoon nousseeseen 
kauraan. Se pitää niin kolesterolin kuin 

verenpaineenkin kurissa, ja kuidun ter-
veellisyys vatsan toiminnallehan on tietty.

Perinteisesti talakkunaa on syöty aina 
sianläskin sulatetun tirripaistin kanssa, 
mutta läskin hävittyä kaupoista on tirri-
paisti korvattu yleensä voisilmällä. Vanhan 
pappilan savokarjalaiseen iltaan Kokko-
nen oli kuitenkin löytänyt vielä sen verran 
possunpintaa, että tirripaistiakin päästiin 
maistamaan. Toinen ja oikeinkin mukava 
yllätys oli, miten erinomaisen hyvin puo-
lukkahillo sopii talakkunan kanssa.

Tarinointia kahdella murtella
Vaikka Savolla ja Karjalalla on paljon 

yhteisiä ruokaperinteitä, niin Salmissa ei 
talakkunaa tunnettu. Näin kertoivat seu-
ralaiset, kun täydellä mahalla siirryttiin 
puheisiin.

Vuorovedoin kerrottiin tarinoita niin 
Savon kuin Karjalankin puolelta.

Hauskan yhteenvedon teki salmilaisten 
nokkamiehenä ollut kanttori Viktor Jetsu 
kertomalla tarinan ”Ruotzin Peshasta”, 

joka sotien jälkeen joutui lähtemään Sal-
mista evakkoon Pielavedelle.

Pekka oli lähtenyt viemään lehmää 
sonnille vähän kauemmaksi, kohdannut 
taivaltaessaan savolaisukon tai -akan toi-
sensa perään, jotka kaikki utelivat, kuka 
vieras oli ja minne hän oli menossa. As-
tutusmatka ei juuri sillä menolla edennyt, 
ennenkuin Pekka keksi: lateli kysymättä 
koko sukuhistoriansa ja matkansa tarkoi-
tusperät jokaiselle vastaantulijalle.

Se tepsi, loppumatka meni näin puolta 
sukkelammin.

Talakkuna korvaa myslin
Mitä talakkujauhoihin muutoin tulee, 

niin toki niistä voi käyttää paljon muu-
hunkin kuin puuroon. Mikko Kokkosen 
mukaan ne sopivat erittäinkin hyvin ka-
lanpaistoon ja korvaavat myslin jugurtin 
tai viilin jatkeena.

Hyvä neuvo oli sekin, että talakkuna-
jauho kannattaa laittaa kalakukkoon kalo-
jen alle, jolloin se imee pois liian kosteu-
den. Eivätkä karjalanpiirakatkaan mene 
pilalle, jos ruis- tai vehnäjauhoa jatketaan 
talakkunajauholla. 

Pelkästään talakkunajauhosta ei leipää 
kuitenkaan kannata yrittää, koska ohrassa 
ei ole tarvittavia sitkoaineita, Kokkonen 
opasti.

Teksti:Seppo Kononen
Kuvat: Teuvo Laakkonen

Rantalan talakkunatilan isäntä Mikko Kokkonen esitelmöi  talakkunan valmistuksesta 
ja järjesti maistajaiset kieliseurojen perinneruokaillassa. Pöydän toisella puolen kieli-
seurojen jäseniä mm. oikealla Tuula Ollila. Kuvassa vasemmalla saksalaisopiskelija 
Anna Heidemann, joka on ollut Kokkosten tilalla perehtymässä muun muassa savolai-
seen ruokaperinteeseen talakkunanvalmistuksineen, tirripaisteihin jne. Viktor Jetsu on Salmin murteen taitaja ja 

perinteen kertoja.  

Savon kieliseuran puheenjohtaja Seppo 
Kononen kaipaa talakkunalautaselle 
höysteeksi läskisen tirripaistin.
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Itsenäisyyspäivän muistoja
 Itsenäisyyspäivän aamuna, jäistä räntälunta ikkunoissa 

             ja pihassa koivut  palelevat  rannalla  alastomina

 Ukki seisoo lipputangon vieressä, pää paljaana,
 melkein menettää tasapainonsa joulukuisessa tuulessa.
 Hän kelaa siniristilipun ylös,
 kiinnittää narut ja seisoo hetken hiljaa.

 Ukki katsoo ylös lippuun, tekee kunniaa lipulle
 vetämällä oikean käden otsalle, hiusrajaan,
 harmaat vielä tuuheat hiukset tanssivat tuulen tahdissa  
 reumatismin muotoilemien sormien päällä.

 Tunnen: ukki muistelee sota-ajan kauhuja ja kiittää  Luojaansa elämästään.

 Tuuli pieksää lippua ja naruja tankoa vasten.
 Jäähileet ropisevat tangosta maahan.

 Mummo ottaa lämpöisen ahvenkukon uunista,
 kukko saa tekeytä pari tuntia.
 Mahtava tuoksu leviää tupaan.

 Mummo vapauttaa hellästi kukon uusiokäytetyistä voipakettien alumiinipapereista,
 hän leikkaa vanhalla puukolla kalakukon kuoreen soikean aukon.
 Kuori on päältä kovaa, sisältä herkullista, täytteiden kostuttamaa.

 Mummo veistää pitkiä kuoripaloja kukon viereen lautaselle,
 lusikka ja kahveli, jotta voimme kaivella kukon sisältä lautasellemme
 pehmeää ahven- ja sianlihakylkimössöä.
 Ahventen ruodot ovat pehmenneet.
 Maku on taivaallista.

 On perinnejuhlan tuntua.         
 Hartaina ja hiljaisina nautimme ahvenkukkoa ja kirnupiimää.

 Jälkiruuaksi juomme porokahvit kookosrasvassa paisettujen
 munkkien kera. Munkin rasva ja sokeri jäävät suupieliin.

                             Illalla sytytämme kynttilät ikkunalaudoille.
                             Seuraamme televisiosta Linnan juhlavastaanottoa.

 
                                                                                                    Maija 
                                                                                                    Kotometsä

Joulu tuli auringon saatte-
lemana Tasavallankadulle 

Karhulaan. Mölymäen lumen 
peittämät männyt värjäytyivät 
alhaalta katselevasta auringos-
ta kullankeltaisiksi. Pakkas-
herra kirskutteli hampaitaan 
ja koristeli ikkunoita kylmillä 
kukillaan.

Talon lapset nousivat aikai-
sin koettelemaan äitiensä hermoja. Kaka-
roita jännitti melkein vapinaan asti pukin 
kohtaaminen illalla. Heitä patistettiin ul-
koilemaan pois jouluvalmistelujaan teke-
vien äitien tieltä.  

Ville ja Keijo, melkein koululaiset pi-
han vanhimmat serkukset, laittoivat jal-
koihinsa tervapuiset sukset ja suuntasivat 
Kumpusaaren suuntaan normaalille len-
killeen. Pojista tuntui, että suksiin ei tullut 
luistoa! Ei sittenkään vaikka äiti sipaisi 
suksien pohjaan tervalle tuoksuvaa Kiva-
pakkaskeliä. Lenkki jäi korttelin kiertämi-
sen mittaiseksi. 

Keijo pyytää Villen kotiinsa leikki-
mään. Helmi-äiti oli sitä mieltä, että vasta 
siivotulle lattialle ei sovi levitellä leluja, 
ei sittenkään vaikka niitä oli vain pienen 
pahvilaatikollisen verran. Pojat istuivat 
kamarin hetekalla ja katselivat kuusen 
kymmentä vahakynttilää ja viittä hopeis-
ta lasipalloa. Vielä eilen palloja oli ollut 
kuusi, mutta yksi putosi lattialle ja meni 
säpäleiksi.

Koska leluja ei saanut laittaa lattialle, 
niin pojat päättävät leikitellä kuusen alla 
kuten laulussa sanotaan. Äiti kuuntelee 
keittiössä tyytyväisenä, kun pojat rallatte-
levat tip tappia.  

Helmi on saanut viimeiset piparit ko-
risteltua. Hän ihmettelee pahaenteistä 

kamarin hiljaisuutta.  Tosin 
hetkeä aiemmin oli kuulunut 
kolahduksen kaltainen ääni ja 
samassa pojat lopettivat rallat-
telunsa. 

Äiti pysähtyy kamarin ovel-
le. Onnettoman näköiset, mel-
kein itkua vääntävät pojat yrit-
tävät nostaa kaatunutta kuusta 
pystyyn. Helmi auttaa poikia 
ja kohta joulupuu on paikoil-
laan hoitamassa virkaansa. 
Kuusen vaurioiksi voidaan 
laskea kahden lasipallon me-
netys ja neljän vahakynttilän 
katkeaminen.

Poikien joulukuume nousee sitä mukaa 
kuin pakkanen kiristyy. Jotenkin he saavat 
aikansa kulumaan ilman uusia vaurioita, 
siihen saakka kunnes tulee aika mennä 
jouluaterialle mummilaan.

Mummi ja ukki ovat kutsuneet jälkikas-
vunsa perheineen jouluaterialle. Kamari 
täyttyy hytisevistä lapsista ja lapsenlap-
sista, iho elää vielä pakkasen muistoissa. 
Pöytä on koreana. Miehet katsovat vesi-
kielellä runsassilavaista kinkkua. Lipeä-
kala saa Keijon vatsan vääntelemään tun-
tiessaan etovan hajun sieraimissaan. 

Ennen ateriaa ukki nousee seisomaan ja 
aukaisee raamattunsa: 

– Veisataan yhessä ensin virs. Enkeli 
taivaasta neljä ensimmäistä värssyä Sitten 
minä luen tästä. Sitten laaletaan loput. 

Samassa Ukki aloittaa komealla bari-
tonillaan veisuun: Enkeli taivaan lausui 
näin, miks hämmästyitte säikähtäin. Vä-
hitellen virteen yhtyvät aikuiset, ja kama-
rista kaikuu harras veisuu. Miks hämmäs-
tyitte säikähtäin. Ukki hipaisee kaljuaan ja 
jatkaa veisuuta. Mä suuren ilon ilmoitan. 

Nyt mummikin hipaisee päätään, sa-
moin tekevät kohta muutkin. Jotain tipah-
taa ukin kädessä olevalle avoimelle raa-
matulle. Miten siihen tippuu vettä? Koko 

Mölymäen  
joulu 1950

   jatkuu sivu 21
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Janneksi kutsuttu Johan Viktor Johns-
son syntyi 14.6.1832 Lapinlahdella 

Iisalmen kappalaisen Johan Johnssonin 
(1797–1831) ja Albertina Lovisa Luthma-
nin (1798–1866) viidentenä lapsena. Isän 
liian aikainen kuolema merkitsi köyhää 
lapsuutta, jäihän äiti Lovisan huolenpi-
toon iso perhe. 

Koulunkäynti ei kuitenkaan keskeyty-
nyt; kymmenvuotias Johan Viktor kirjoit-
tautui 1.2.1842 Kuopion triviaalikouluun, 
joka seuraavana vuonna muuttui yläal-
keiskouluksi. Sieltä opintie jatkui kimnaa-
siin eli lukioon, jossa Johan Viktor ja hä-
nen kymmenen luokkatoveriaan aloittivat 
1848. Näistä pojista neljästä tuli ylioppilas 
1851; Johan Viktor Johnsson arvosanalla 
laudatur. Muut selvittivät ylioppilastutkin-
non vuosina 1852–53. 

Helsingin yliopistossa suoritettujen teo-
logian opintojen jälkeen Johnsson vihit-
tiin papiksi joulukuussa 1851. Papinviran 
hoitaminen alkoi Pielisjärven kappalaisen 
apulaisena 1854 ja jatkui vt. kappalaisena 
1857. Pielisjärven pappina Johnsson solmi 
avioliiton 1855  Kontiolahden kappalaisen 
Bengt Mårten Steniuksen tyttären Anna 
Charlotta Steniuksen (k. 1900) kanssa. 
Kuhmon pitäjänapulainen Johnssonista 
tuli 1859, varapastori 1862 ja Kuhmon 
kirkkoherra 1867. Koko yhteiskuntaa kos-
kevista asioista päättämässä Johnsson oli 

Kuopion lyseon ensimmäinen  
rehtori Johan Viktor Johnsson

säätyvaltiopäivillä pappissäädyn edustaja-
na jo 1867 ja sittemmin 1872, 1877–78 ja 
1882.

Kuhmosta Johnssonin perhe muut-
ti Kuopioon, ja valtiopäivämiehestä tuli 
Kuopion lukion ja sittemmin lyseon teolo-
gian lehtori 1868 ja rehtori 1872. Kuopion 
lyseon rehtorina Johnsson oli 1972–76.  
Johnsson valittiin Kuopion kaupunginval-
tuuston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi  
1875.  Hän toimi myös ajoittain Kuopion 
hiippakunnan tuomiorovastina.  Rovastin 
arvonimen hän sai 1873. 

Kuopiosta lyseon rehtori Johan Viktor 
Johnsson muutti Juvalle tultuaan valituksi 
Juvan kirkkoherraksi 1876. Sanomalehti 
Tapio tiedotti 13.5.1876:

- Muistolahja.  Tänään lopetti täkäläi-
sen lyseon Rehtori Joh. Viktor Johnsson 
waikutuksensa mainitussa toimessa. Sen 
perästä saattoiwat oppilaiset häntä kotiin-
sa, jossa tarjosiwat hänelle hopeisen 300 
mkan maksawan kirjoitus aineiden säili-
ön, päällekirjoituksella: ”Kuopion lyseon 
kiitollisilta oppilailta w. 1876.”

Suomalainen Wirallinen Lehti julkaisi 
2.9.1876 nimerkki P:n lähettämän selos-
tuksen Johnssonin virkaanasettajaisista. 
Näin nimimerkki aloitti kirjoituksensa:

Pitäjäämme asetettiin juhlallisesti wir-
kaansa uusi kirkkoherra prowasti Johns-
son h. y. piispan käskystä Pieksämäen 

prowasti Berner´iltä joka sujuwalla suo-
menkielellä piti alttarilla juhlapuheen seu-
rakuntalaisille, jonka jälkeen päätoimitus 
pidettiin. Kirkko oli kaunistettu monilu-
kuisilla kukkakasweilla sekä wihannilla 
hawuköynnöksillä ja sen ympäristöillä 
olewat patsaat, saarnastuoli ja urkulehteri, 
joka paljon koristi juhlallisuutta.

Porvoon tuomiokapitulin jäsen Johns-
son oli 1878–82. Vuonna 1884 pidetyissä 
Porvoon hiippakunnan piispanvaaleissa 
Johnsson sai lähes kaikki äänet. Hänet 
nimitettiin piispaksi, mutta hän ei ehtinyt 
aloittaa uudessa tehtävässään kuoltuaan 
äkillisesti sydänhalvaukseen 18.9.1884.

Helsingin Wiikko-Sanomia julkaisi 10. 
lokakuuta 1884 nimimerkki W. A-r.:n pit-
kän selostuksen hautajaisista. Ote kirjoi-
tuksen alusta:

Hämmästyttäwä suru waltasi kuntam-
me jäsenet, kun sanoma t.k. 19 päiwän aa-
muna lewisi, että edellisenä iltana oli ar-
woisa sielunpaimenemme, rakastettumme, 
rowastimme, Porwoon hiippakunnan äs-
ken nimitetty piispa, J.W. Johnsson, nuk-
kunut ikuiseen uneensa. Odottamaton oli 
tämä kuolon sanoma, ei ainostaan Juwan 
seurakunnalle, waan koko armaalle isän-
maallemme. Kaikessa wäsymätön, kai-
kessa waatimaton, hälle uskottuja sieluja 
kaikessa tarkoin opettawainen, ja johtaja 
sen Isän tykö, joka kaikkein Isäksi kutsu-
taan taiwaassa ja maassa, nähtiin hän 
wiimeisen kerran täällä ajassa, kuin hän 
18 p:än iltana kello 7 ajoissa rippilapsil-
taan saatettuna asuntoansa, jätti lempeäl-
lä paimenen äänellä rakastettunsa Herran 
haltuun; toiwoen nähdä toinen toisensa 
seuraawan päiwän aamuna auringon 
koittaissa; —  — 

Johan Viktor Johnsson oli oikeastaan 
Savon Soinisia. Soininen oli suvun alku-
peräinen nimi, sen olivat  vain virkoihin 
ylenneet vaihtaneet aikansa kulttuurivirta-
uksia noudattaen fiinimpään Johnssoniin. 
Sittemmin virtaus vaihtoi suuntaa, joka 
ilmeni esimerkiksi Johnssonin kahden po-
jan nimessä: prokuraattori, valtioneuvos 

Johan Mårten Eliel Soisalon-Soininen ja 
kouluhallituksen ylijohtaja, ministeri, Au-
gust Mikael Soininen ottivat käyttöön su-
vun vanhan sukunimen.

Muut pojat, Ilomantsin kihlakunnan 
henkikirjoittaja Karl Rafael Johnsson,  
piirilääkäri, lääkintöneuvos, Julius Victor 
Johnsson ja lääkäri Theodor Adiel Johns-
son pitivät isältä perityn nimensä.

Eliel Soisalon-Soininen on kenties ha-
lunnut tähdentää nimellään, mistä suku 
on lähtöisin. Soisalon saaressa on kyläkin 
nimeltä Soinilansalmi. Jos Johan Viktor 
Johnssonin isä ei olisi ruotsalaistanut al-
kuperäistä nimeään, Kuopion lyseon en-
simmäinen rehtori olisi voinut olla Jussi 
Soininen.

Lassi Koponen
Lähteinä mm.:  Wanne, Olavi 1959: Kuopion 

lukio. Lukiolaiselämäkerat 1844–72, Kuopion ly-
seon matrikkeli 1962, Kansalliskirjaston digitoidut 
aineistot ja Wikipedia.  

Johan Viktor 
Johnsson ja 
hänen puoli-
sonsa Anna 
Charlotta, 
o.s. Stenius.
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Joulu ja jo sitä edeltävät vii-
kotkin ovat ruokaista aikaa ja 

etenkin Pielaveden Laukkalan 
kylässä, jossa valon juhlaan ja sii-
hen olennaisesti liittyvään kinkun 
syöntiin valmistaudutaan mykyro-
kalla, tällä yläsavolaisten tuhdilla 
perinneruualla.

Mykyrokan keittotalkoilla on 
Laukkalassa pitkät perinteet. Rok-
kaa ei valmisteta vain kyläläisten 
itsensä tai naapureitten ruumiin-
kunnon vahvistamiseksi, vaan sil-
lä on myös taloudelliset tavoitteet: 
rokan myynnillä hankitaan rahat 
kylän nuorisoseuran ja sen omis-
taman seurantalon toimintaan ja 
ylläpitoon.

Yhdeksän kylän naista ahke-
roi kuluvan joulukuun alussakin 
rokan kimpussa. Ensimmäiset 
emännät tulivat seurantalolle panemaan 
keitoksia tulelle heti aamukolmelta, niin 
että ruoka olisi varmasti valmista ensim-
mäisten asiakkaiden tullessa hakemaan ti-
lauksiaan heti kohta yhdeksän jälkeen. 

Emäntien urakka ei ole ihan pienimpiä, 
sillä kovan etukäteiskysynnän vuoksi rok-
kaa oli keitettävä liki kaksi ja puolisataa 
litraa! Monetkin vakioasiakkaat tilaavat 
rokkaa litrasotalla, parhaat jopa kymme-
niä litroja. Tilauksia tulee myös laajalta 
alueelta Laukkalan ulkopuolelta – aina Jy-
väskylää myöten.

Vaikka mykyrokka on koko Ylä-Savon 
tuntemaa ja nauttimaa perinneruokaa, sen 

valmistamisessa on paikallisia eroja. Jos 
Väisäsen kotilihassa verestä ja jauhoista 
sekoitetut myvyt tarjoillaan neliskanttisina 
ja jos kiuruvetisten emäntien myvyt ovat 
liki kämmenen kokoisia litteitä pyörylöitä, 
Laukkalan emännät taputtelivat mykynsä 
kuin isoiksi palttoon napeiksi. Miksi näin? 
Siksi, että myvyt kypsyvät tällöin nopeasti 
ja läpikotaisin.

Perinteisesti mykyrokkaa on syöty Ylä-
Savossa aina syysteurastusten aikaan, jol-
loin rokan aineksia – verta ja sisäelimiä – 
on ollut riittävästi saatavilla. Nyt eletään 
kuitenkin jo toista aikaa, joten lihat, mak-
sat, munuaiset ja muut tokkeet hankittiin 

Laukkalassakin kaupasta yhtä lailla kuin 
myös veri, jota tänään on myynnissä aino-
astaan pakastettuna puolen litran pullois-
sa. 

Voitte siis vain arvailla, miten monta 
pulloa emäntien piti sulattaa ja avata rok-
kaansa... Mutta mitäpä kelpo emännät ei-
vät tekisi perhekuntiensa vatsan ja kylän 
nuorisoseuran hyvinvoinnin vuoksi. Eikä-
hän joulurokka jää ainoaksi, jota Laukka-
lasta lähdetään hakemaan. Toinen iso satsi 
kokataan näet jo syksyllä – alkupaloiksi. 

Teksti ja kuvat: Seppo Kononen

Mykyrokan  
voimalla  
joulukinkun  
syöntiin

Laukkalalainen tapa on myös keittää 
mykyrokan ainekset eri astioissa ja 
koota ne sitten kypsinä yhteen lautaselle, 
peelariin tai muuhun kuljetusastiaan. 
Raija Laukkaselta, koko Pielaveden 
kunnioittamalta talkooemännältä, tämä 
homma sujui supsikkaasti.

Ensimmäiset emännät tulivat mykyrokkatalkoisiin 
jo heti aamukolmen tuntumassa. Laukkalalainen 
mykymalli tuo mieleen ison napin, mutta maku on 
sama kuin isommissakin.

Kyllä se mukavalle kuulostaa savolai-
nen puhe myös radion ja television 

urheilulähetyksissä.
Ei toki ihan sitä levveintä savvoo, mut-

tasopivan kotoisella nuotilla juttu kulkee. 
Keihäänheittäjä Antti Ruuskasen lisäksi 
savon kielen taidon hallitsevat muutkin.
Sieltä nuorimmasta päästä on iisalmelai-
nen lumilautailija Rene Rinnekangas. 
Iloisesti savolaisittain jutteleva nuorimies. 

Hyvin kotiseudun murre kuuluu myös 
maastohiihtäjä Perttu Hyvärisen pu-
heesta. Riistaveden poikia. Samanlainen 
”saundi” on myöskin yhdistetyn hiihtäjän 
Ilkka Herolan kommenteissa. Ilkan juu-
ret ovat Siilinjärvellä ja molemmat edus-
tavat Puijon Hiihtoseuraa. 

Sen sijaan  saman seuran  ykköstähden 
Iivo Niskasen puheesta ei savolainen ak-
sentti juurikaan kuulu.

  Vastaavasti savon murteen reuna-alu-
eelta, Pohjois-Karjalan Enosta, kotoisin 
oleva Mari Ederin os. Laukkasen kom-
menteissa sitä on. Vaikka ampumahiihtä-
jä Mari Eder asuukin Itävallassa, puheen 
sävy on säilynyt. Mukava kuunnella.

Anneli Lujanen

Savolaista puhetta  
urheilulähetyksissä

Mari Elder talvilajien huippunimi.
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Minulla on käessäni Savolaenen keet-
tokirja. Sellailen sitä vesj kielellä. 

Uunpaesti, matikkamykykeitto, potatti-
louta, uunjuusto ja piimäkaakku. Kaekki 
aetoja savolaesia herkkuja.

Kaikkien näiden herkkujen ohjeet 
löytyvät Savolaisesta keittokirjasta. 
Ruokareseptit oli koonnut vanhasta savo-
laisesta ruokaperinteestä kiinnostunut, lai-
tosemäntä Bertta Räsänen (1921-1994).

Räsänen toimi Kuopiossa Harjulan 
vanhainkodin emäntänä. Tämä keittiö 
olikin tunnettu erinomaisesta ruoasta. Sitä 
sanottiinkin Kuopion kaupungin edustus-
keittiöksi. 

Räsänen oli koonnut ruokaohjeita jär-
jestelmällisesti 1960-luvulta lähtien. En-
simmäiseksi keittokirjaksi ne päätyivät 
1978. Kirjan toimittajana oli Eila Ol-
likainen. Hän kertoi Bertan sanoneen, 
että ruokaperinne säilyy parhaiten ruokia 
laittamalla, eikä vaan ohjeina keittokirjan 
sivuilla. Bertan oma mieliruoka oli potat-
tilouta.

  Bertta Räsäsellä oli myös ajatus nimetä 
joka pitäjälle oma nimikkoruokansa. Siitä 
tulikin sitten valtakunnallinen projek-
ti. Hyvänä apuna oli asiasta innostunut 
tv-kokki Jaakko Kolmonen. Niinpä sil-
loisen Suomen  kaikki 480 pitäjää saivat  
oman nimikkoruokansa.

Kotiseutuneuvos
  Bertan ruokia maisteltiin ja niillä myös 

herkuteltiin Savon kielen seurassa. Hän 
sai ansioistaan kotiseutuneuvoksen ar-
vonimen ja nimitettiin myös Savonmuan 
Hilimaksi. Hänen kuolemansa jälkeen il-
mestyivät vielä postyymisti kirjat Hyvvee 

Bertta Räsänen,  
hyvän ruoan  
laittaja

ja hyvän parasta (2000) ja Savolainen 
syömälysti (2009). 

Bertta Räsäsen kuolemasta on nyt 
kulunut 25 vuotta. Häntä voimme 
muistella vaikkapa leipomalla suussa su-
lavia kanelimuroleipiä. Tässä Bertan, sy-
likummilleni Aune Kanniselle antama, 
ohje: 250 g voita, 200 g sokerijauhoa, yksi 
muna, 375g vehnäjauhoja, 1,5 tl ruoka-
soodaa ja 1,5 tl kanelia.

Voi ja sokeri vaahdotetaan. Muut aineet 
lisätään, ensin muna ja sitten jauho, soo-
da ja kaneliseos. Kaulitaan, otetaan sy-
dämenmuotoisella muotilla pikkuleipiä. 
Voidellaan munalla ja sirotellaan pinnalle 
hiukan kanelia. Paistetaan 225 asteessa 
kauniin kullankeltaiselksi 

Herkullisia.
Anneli Lujanen

Vuam mitähä’ oes sanona Oksa’ Arvi, 
jos oes sattuna paekalle  – tae’ yllee-

sä ollunna hengissä – kun Niskase’ Ilimajr 
ensil laakajs ja sittev vielä uuvestaan, ku’ 
ensmäesel laakaakse’ etteej joku turku-
laenem pellooja ojl töytyyttänä jalakasa. 
Sehä ojl sittes sillä selevä, liikavoetto. 
Toenem muajl ojl vuav varmuuslukko Ap-
loem piälle.

Mitenkähäm mojn teistä lukijoesta vie-
lä muestaa, tae’ ylleesät tietää Oksa’ Ar-
vin? No minäpä muestuttelen.

Mullej ja niillem meikäläese’ ikäjsille, 
jotka kahto taep pelajs potkupalloo sil-
lon kun kuopijolaeset alako jottaet tieteej 
ja tajutaj jalakapallopelih hienouksista ja 
vähitelleh hilasivat ihtesät tasolle, joka 
toe kaapuntiin tätä eillisem mestaruuvev 
vuonna 1976, Keskuskenttä ojl se paekka, 
josta tujl joka sunnuntae se Tuapojriv vuo-
jr, johoj joka iikka ja akka könyjs kahto-
maa, mikä millonnii’ ojl se joukkuve, joka 
laettaotu KuPSin, KooPeeTeen tae’ Elon 
kynittäväks. – Niin tosijaa’ ojl kerran, jot-
ta nämä kolome porukkoo pelajs samalla, 
ylimmällä tasolla. Se ojl Oksa’ Arvillek-
kiit taevaspaekka ja vaekka ylleisö osajs 
huutoo, ni’ osajs se aena väjlillä ollah hil-
jooki. Ja sillo’ ojl Arviv vuoro.

Arvi maltto outtoos sitä hetkee ja kos-
tuttoo’ outellessa kurkkusav valamiiks 
viereesäv varroomasta kaljapullosta. Ja ku 
se hetki koetti, Arvi aakajs suusaj ja piästi 
semmojsen karjasu, että se kuulu vastapä-
eseen kahtomoo, yjl koko kentä. Ja joka 
kerta se karjasu vaekutti. Siinä ojl sisus, 
joka siivosj eppäelyksistä omat pelloojat, 
lammaatti vastustajat ja nosti ylleisössä 
mahottoman naarur rähhääksen.

Vuam pelloojat ojl kuitenniis se tekijä, 
joka sae immeiset pyhhiiv vaeltelemaan. 
Muistiij jäe ”Hilima” Matti Hiltunej ja 
”Make” Martti Kosma – oman syntykaa-
punnin, Sortavalaj ja SoPSil lahja savo-
laesellej jalakapallolle – kaks pelloojoo, 

Hups! sano KuPS
jotka molemmat ylti muajoukuvettasolle.

Näetä juttuja yhessä muesteltiij Yrjö 
”Josse” ”Josa” Jäntin, luokkakaverin kan-
sa, joka itekkii’ ojl kerrav voettamassa 
junijorriiih SM-hoppeeta KooPeeTeev va-
sempana laetahyökeejänä, vierellääj just 
”Hilima” Hiltune. Ja eipä siinä muestel-
lessa ihav vältytty omakehultakaan, kum 
pasahti mielee, kun kerra, isäjn ojl jossae’ 
ystävyysottelussa molarina ja ”Hilima, 
joka ojl vastapuoleh hyökkeejä, ei mil-
lään tahtona suahap pallova perille, ku, 
isä ojl niih hyvä uavistammaa’ etukätteen, 
mihi se tähtee potkusa, ja ku’ yhtenä syk-
synä – taes ollas seihtemännellä luokalla 
– voetettii’ Yhteiskoulul luokkiiv välinem 
mestaruus jalakapallossa, kul loppuotte-
lussa peitottiin kaheksas luokka. ”Josse” 
ojl keskushyökkeejä ja koko sarjam mu-
ajlsuhteeks jäe 25–0. – Kuka lie ollunna 
molajr?

22.10.2019  Esko Nieminen

Sanastoa: laakajs – laukaisi;  töytyyt-
tänä – työntänyt; liikavoetto – liigavoitto; 
Aploem – Abloyn;  kaapuntiin – kaupun-
kiin, Tuapojriv vuojr – Taaborin vuori;  
könyjs – kiipesi; outtoo – odottaa;  aakajs 
– aukaisi: kahtomoo – katsomoon; lam-
maatti – lamautti;  rähhääksen – rähäh-
dyksen;  pasahti – muistui;  molajr -  maa-
livahti1

Jutun kieli on kirjainnettu siten, että se näyt-
tää lukijalle savon murteen tyypillisimmät omi-
naisuudet, liudennuksen eli savoksi muljauk-
sen – j-kirjaimella ilmaistuna (Ilimajr; laakajs) 
myös sanan sisäisenä (ikäjsille) – loppukahden-
nuksen (ensil laakajs) ja jäännöslopukkeen eli 
likistyksen – heittomerkillä ilmaistuna (Oksa’ 
Arvi). Tyyli ei ole tarpeellinen syntysavolaisel-
le lukijalle, joka osaa ääntää murretta oikein, 
vaikka teksti kirjoitettaisiin kirjakielellä. Tois-
heimoinen – ainakaan karjalainen –ei  osu lähel-
lekään oikeaa ääntämistä ilman tässä käytettyä 
kirjaintamista.

Hyvän ruoan 
laittaja Bertta 
Räsänen. Hän 
eli 73 vuoden 
ikäiseksi. 

Eila Ollikainen 
reseptuurasi 
Räsäsen ohjeet 
kolmeen keit-
tokirjaan.
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Pääkaupunkiseudulla toimiva Ylä-Sa-
von seura valitsi uudeksi piällysmie-

heksi kirjailija, Suomen kirjailijaliiton 
puheenjohtajan Sirpa Kähkösen. Seuran 
puheenjohtaja Kaija Pulli luovutti Savon 
vaakunalla koristellun käädyn ja kunnia-
kirjan.

Nimittäminen tapahtui seuran sääntö-
määräisessä syyskokouksessa Helsingis-
sä. Sirpa Kähkönen on syntynyt Savossa 
ja tehnyt merkittävää työtä valtakunnalli-
sesti, edistänyt kotiseutuaatetta ja osoitta-
nut kotiseuturakkautta.  Hänen kohdallaan 
pitäisi puhua piällysnaisesta.

Seuran piällysmiesperinne alkoi 1979, 
kun ensimmäisen tittelin sai iisalmelainen 
ohjaaja Edvin Laine. Aluksi titteli myön-
nettiin vuosittain. Vuodesta 1994 lähtien 
piällysmies valitaan joka toinen vuosi.  
Miesvaltaisessa joukossa on nykyään jo 
viisi naista. 

Miten minusta tuli kirjailija?
Kähkösen kirjailijajuuret juontavat jo 

lapsuuteen.  – Vietin lapsuuden päiväni 
Kuopion puukortteleissa isovanhempi-
eni hoivissa. Ukkini oli ”into-Kuavilta” 
lähtöisin ja hyvä jutun kertoja. Isoäidin 
”kuiskailusta” yritin ottaa selville sen mitä 

kotona ei sanottu ääneen.   
Ensimmäinen kotini sijaitsi Aleksante-

rinkatu 1:ssä, nykyinen Kuopionlahdenka-
tu. Katu oli saanut nimensä tsaarin vallan 
ajoilta, jolloin Kuopiossa sijaitsi kasarmi. 
Puukortteleita ei enää ole. Olen ”moderni 
evakko”, valotti Kähkönen. 

Kähkösen kirjallinen tuotanto al-
koi kahdesta nuortenkirjoista, jonka 
jälkeen alkoi Kuopio-sarja. Kirjailijal-
ta tivattiin, miksi kirjoitat Kuopiosta.  
– Miksi kirjoilla pitäisi olla paikka mi-
hin tapahtumat kohdistuvat. Eihän suu-
rienkaan kirjailijoiden tapahtumilla ole 
tarkoin rajattua paikkaa. Eikä kirjallinen 

Kuopion kasvatista Ylä-Savon  
seuran 27. piällysmies

Savolainen myryrokka kokosi runsaasti väkeä Ylä-Savon seuran syyskokoukseen 
Malmin Työväentalolle Helsingissä.

JAPE-kvartetti viihdytti seuralaisia 
hyvällä iskelmämusiikilla. Vasemmalta 
isoisä Aimo Ollikainen, poika Jussi sekä 
Esko Pakkanen ja Pekka Aaltonen

tuotanto voi aina keskittyä pääkaupunkiin, 
täsmensi Kähkönen. 

Kirjailijan esitelmä Kuopion historiasta 
ja savolaisuudesta sai seuran jäsenet muis-
telemaan omia savolaisia juuriaan.

 Kirjailija esitteli uusinta teostaan Muis-
toruoho, joka on Kuopio-sarjan kahdeksas 
osa. Kirjailijalta kysyttiin, että jatkuuko 
kirjallinen tuotanto? Kyllä vain histori-
allista tuotantoa on tulossa, paljasti Käh-
könen. Kirjallisuudesta mentiin musiikin 
pariin. JAPE-kvartetti esitti nostalgista 
iskelmämusiikkia.

Kokousuutisia
Puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valit-

tiin edelleen Kaija Pulli ja johtokunnassa 
jatkavat: Aino Hyvönen, Arja Julkunen, 
Raija Komulainen, Aimo Ollikainen, Mar-
ja Liisa Raatikainen, Reijo Stedt.  Tellervo 
Ukkosen tilalle valittiin Vesa Lappalainen. 

Lopuksi syötiin Ylä-Savon herkkua sa-
volaista ruokaa mykyrokkaa. Seuraan voi 
liittyä kuka vain savolaismielinen henkilö.

Ylä-Savon seura on perustettu 1971 ja 
se toimii pääkaupunkiseudulla Ylä-Savos-
ta muuttaneiden ja heidän jälkeläistensä 

 Kirjailija Sirpa Kähkönen kruunattiin 
Ylä-Savon seuran 27. piällysmieheksi. 
Kruunaajana puheenjohtaja Kaija Pulli.

jouluaterialle kokoontunut väki katsoo 
kuin yhdestä sopimuksesta ylös kattoon. 
Vettä alkaa tulla heidän niskaan kesäisen 
sateen tavoin.

Joulupöytä siirretään naisissa keittiöön 
ja miehet menevät ottamaan selkoa talvi-
sen sadekuuron aiheuttajasta. 

Yläkerran hellahuoneen asukas on läh-
tenyt viettämään joulua maalle. Luonnol-
lisesti kukaan ei ole huolehtinut hieman 
hataran asunnon lämmityksestä. Miehet 
vääntävät asunnon oven auki sorkkarau-
dalla. Yläkerran lattia on muuttunut luis-
tinradaksi! Vain lavuaarin vieressä on vä-
häinen sula kohta.

Pakkasen takia asukas oli jättänyt ve-
sihanan vähäisesti vuotamaan, ettei putki 
jäätyisi. Hän ei ollut ajatellut, että viemäri 
voisi jäätyä ja jäätyikin. Se sai kesäisen 
sateen alakerran asukkaille keskellä pauk-
kuvaa pakkasta.

Kaikesta huolimatta joulu tuli silloinkin 
Mölymäelle. Ukin lukeman jouluevanke-
liumin kuuleminen myöhästyi muutamalla 
tunnilla. Virren viimeinen säkeistö: Juma-
lalle kunnia… kaikui tähtien tuikkiessa, 
entisestään kiristyvässä pakkasessa voi-
mallisesti.

   Keijo Karhunen

sekä muiden Ylä-Savon perinteitä kunni-
oittavien yhdyssiteenä.  

Teksti: Kaija Pulli,  
Kuvat: Aimo Ollikainen ja Kaija Pulli 

... jatkoa sivulta 12
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Hyvät kot-Suomen muankamaroo tal-
loovat immeiset tiällä ja muuvalla!

Nyt myö ihan poes poekkeen julistoo-
poksaatettaa jooluraaha. Viellä o meijä 
Herran ja Vapahtajan syntymäpäevään ae-
koo joetae päeviä ja sen taatta voet alakoo 
pikku hiljoo raahottummaan.

Elä hötkyvä ja mieltäs pilloo joolures-
sillä. Pie järki piässä kaapalla käävessäs, 
eläkä osta kaeken muailiman tilipehööriä 
ku muailima meinoo hukkuva muutennii 
roskii ja jonnii jootavaan. Muistettaan 
pittee hyvvee huolta Luojan meelle anta-
masta luomakunnasta; järvilöestä, merilö-
estä, metistä, metän elläemistä ja tietennii 
ilimasta.

Eekä oteta ressijä joolussiivooksesta. 
Ee se joolu oo siellä komeron hyllyllä tae 
kuapin nurkassa. Kellä perreessään o mui-
tahhii; eukko, ukko, muksuja, minijöetä, 
vävyn kutaleeta, nii pistäkeepä ihan kun-
no siivoostalakoot pystyy ja lopuks juokee 
siivooskahvit.

Hommaelkee porukalla myös jooluruu-
vat ja leepomukset, nii ee mäne piäem-
männältä pinna kirreeks ja hiännii suap 
naattija joolusta täävestä syvämmestä.

Kaekilla ee suata olla perettä ja suku-
va lähimaellakaa, hyö suattaavat olla iha 
iteksee. 

Tehhää jooluna hyvvee mieltä ja kutup-
pa iteksee elävä nuapur käämään. Turraata 
keittee kahvit tae pyyvä syömää, niihä sitä 
isossa pipliassa sanotaa, rakasta lähimmä-
estäs niiku ihtees. Jooluna muistettaa lä-
himmäese rakkaas, elä toljota kahtoo vuan 
ommaan nappaas, vuan huomoo muuttii 
immeeset.

Puhu nätisti eläkä rähjee tae huasta ja 
juoruva kenekää selän takana. Hillihe 

Joulurauhan 
julistus 
savolaiseen tapaan

mieles eläkä lyyvä kajjaata kettää, sillo 
suattaa tulla lähtö polliisiaatolla putkapah-
noelle.

Myö ollaan sammoo mieltä ku joolu-
raahan julistajat sielä toes puol jokkee 
Turussa ja julistettaa ite kullekkii ylleinen 
ja rikkumaton jooluraaha kehottamalla 
kaekkija tätä juhloo asijaankuuluvalla har-
taavella viettämää sekä muutennii raahal-
lisesti käättäätymmää.

Jos kiireen takija sinulla muistis pätkii 
ja alat riehummaa ja raahoo rikkomaa ja 
joolujuhloo jollae laettomuuvella taekka 
muute sopimattomalla käättäätymisellä 
häirihtemmään, oot raskaattaviin asian-
huarojen takija syypiä siihe rangastuksee, 
jonka lak ja asetukset kustakkii kataluu-
vesta ja rikkomuuvesta eriksee siätää.

Lopuks toevotan kaekille oikee lupsak-
koo ja mahottoman riemukasta joolujuh-
lintoo!

Teksti o rustannu XIII Valtakunnan 
Virallinen Kylähullu Arja Huovinen 

Leppävirran Soinilansalmelta 3.12.2019.

Anja Huovinen julistaa joulurauhan 
Savon murteella Leppävirralla ad 2019.

”Alis”
Ennen kuin jatkatte lukemista, kuopais-

kaapa aivojen sopukoita sen verran, 
että sieltä pöyhtyisi päällimmäiseksi otsi-
kon ensiksi tarjoama mielikuva kohteesta.
Sanahan on savon murteen väännös eli 
väärä käännös nimestä Aulis. 

Murteen ”sääntöjen” mukaan sen sa-
volaismuodonhan pitäisi olla ”Aalis” tai 
”Aolis”, joka toisi sen lähemmäs alkupe-
rän sisältöä eli auttamisen tai uhrautuvuu-
den halua, mutta eipä taida sitä pitkää aata 
monesti nykyään kuulla.

Kohdekin näyttää vuosikymmenten ku-
luessa muuttuneen. Tuttavapiiriimme kuu-
lui yksi ”Alis” ja kun mies tuli pari vuotta 
sitten puheeksi kotona, nurempi poukam-
me havahtui kommentoimaan: ”Mistä se 
on noin hienon nimen saanut?” Kun ky-
syimme, miten nimi niin hienolta kuulosti, 
tuli vastaukseksi kainalon ja rintakehän 
välissä, lapaluun kohdalla olevan selkäli-
haksen pörhistäminen näkyviin, kuten bo-
dybuilding poseerauksissa.

Mutta meikäläisten eli kahdeksatkym-
pit selättäneiden kuopiolaisten ajatusten 
uskon ensimmäiseksi pompauttaneen esiin 
toisen kohteen, ensimmäisen Suomen am-
mattijalkapalloilijan Aulis Rytkösen.

Rytkösestä tuli nopeasti futisfanien 
”Alis”, jonka taidot nostivat Kuopion mes-
taruussarjatasolle, jolla se on – paria kuop-
paa lukuunottamatta – pysynyt ja näyttää 
taas nousevan huipulle. Tätä kirjoittaessa 
ratkaiseva ottelu on parin päivän päässä.

”Aliksen” huippuvuodet osuivat tämän 
kirjoittajan kouluvuosiin. Mies oli jo tul-
lut tutuksi asuintalomme vastapäätä olleen 
Osuusteurastamon myymälän lihatiskin 
takana Tulliportin- ja Sairaalakadun kul-
massa. Savolaisjalat oppivat silloin myös 
uuden tavan, ”riplailun”, jolla muiden 
joukkueiden puolustus tehokkaasti sotket-
tiin. Kun ”riplailu” parhaimmillaan yhdis-
tyi nopeaan tuikkaukseen kohti maalia, se 
sai vastapuolen hermostumaan. Jos peli 
parhaimmillaan tuotti turvallisen johdon, 
se johti myös yleisön taholta kannustus-
huutoihin, joista kuuluisimmaksi lienee 
noussut toivomus ”elä vielä laakase – naa-
titaan”.

Myöhemmin ”riplaus” ja ”naatinta” 
muuttuivat liiallisiksi, kun esikuva ja tai-
don ylivoimainen hallitsija ”Alis” loit-
toni maailmalle, ja yleisöä viihdyttänyt 
pelityyli ei enää yhdistynyt tehokkaaseen 
maalintekoon.

Lokakuun 19. on sitten jo nähty, ovatko 
taidot taas palanneet savolaiseen jalkapal-
loon.

Esko Nieminen

Kalevalaa savon kielellä.  Savon 
Kielen Seura jatkaa savonkielisen Kale-
valan lukua Kalevalanpäivänä 28.2. klo 
17 Kuopion kaupunginkirjaston uudella 
esiintymislavalla.  

Lukua ryydittää tapahtuman teemaan 
sopiva musiikki.  Esiintymislava sijait-
see kirjaston yläkertaan siirtyneen uu-
den musiikkiosaston yhteydessä.

Vuoden 2020 murremestaruuskisa 
lähestyy. Kaikkien murteella puhumi-
sesta kiinnostuneiden kannattaa panna 
muistiin lauantai 21.3.  Silloin valitaan 
jälleen uusi murremestari.  Ennen kisaa 
pidetään seuran vuosikokous, jossa va-
litaan mm. hallituksen jäsenet erovuo-
roisten tilalle.

TO

Kevätkauden tapahtumia
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Moniaita viikkoja sitten tyttärenpoika-
ni Helsingistä yllätti mummon iloi-

sesti puhenlinsoitolla. Oli asiaakin. ”Kuu-
le mummo, voisit sä kertoa vähä sun ja 
vaarin suvuista. Että mitä niiden ihmisten 
nimiä on ja silleen.” Jotenkin tähän tapaan 
meni vajaan yhdeksänvuotiaan kysymyk-
senasettelu.  Kysymys sytytti saman tien 
mummossa virtaa ja oli kaivetteva esiin 
kansiot, jotka sisältävät sukututkimusfak-
taa niin omista kuin edesmenneen puoli-
sonkin juurista.

Meni pari päivää ennen kuin olin saanut 
koottua konseptipaperiarkille mahtuvat 
sukupuut ja vähän niiden taustoja.  Yh-
dellä silmäyksellä siitä saattoi nähdä, ettei 
tyttärenpojan äidinpuoleinen geeniperimä 
ole mitenkään yksipuoleinen. Mummon 
isänpuoleinen suku Tikkaset on puhtaim-
min savolainen talonpoikaisssuku, mutta 
äidinpuoleinen suku ulottaakin varhaisim-

Keitä me olemme, 
mistä me tulemme

mat lonkeronsa Espooseen, josta tuli Kuo-
pioon veljespari, jotka toimivat Kuopion 
seurakunnan pappeina.  

Oma ukkini, joka oli syntynyt Puijon-
sarven torpassa Kuopiossa, olikin alun al-
kaen pappissukua. Ja mahtuuhan esi-isiin 
yksi senaattorikin – Leo Mechelin. Tyt-
tärenpojan vaari puolestaan oli syntynyt 
Pohjois-Pohjanmaalla Oulaisissa, kuten 
vaarin äitikin.  Vaarin isän suvun kotitan-
huita olivat Etelä-Pohjanmaalla Isokyrö ja 
Ylistaro.

OMISSA sukupuurakennelmissani pää- 
sin osittain 1600-luvulle asti eli varsin 
kattavasti saattoi nähdä sukujen haarautu-
misen.  Tyttärenpojan läksy – joka muuten 
oli annettu uskontotunnilla ? - jatkui sel-
vityksellä toisen mummon kanssa.  Sieltä 
löytyi pojan isänisän uusmaalainen – pää-
osin helsinkiläinen – suku ja isänäidin 

Näytelmäharjoitus Kuopion Yhteiste-
atterissa oli päättynyt ja näyttämö oli 

illaksi luovutettu nuorisolinjan käyttöön. 
Elettiin 1950-luvun alkupuolta. Lukujen 
vastapainoksi oli vaihtelua olla mukana 
tässä Astrid Lindgrenin näytelmässä, joka 
oli jo ehtinyt niittää mainetta ainakin yli 
Pohjoismaiden. 

Oman harjoituksensa jälkeen ammatti-
näyttelijät olivat jo poistuneet, mutta kaksi 
päätähteä, Tapio Hämäläinen – sittem-
min Uuno Turhapuron appiukkona tele-
visiossa tunnetuksi tullut roolihahmo – ja 
Lilli Markkanen – uransa myöhemmin 
television päämaskeeraajaksi vaihtanut 
taiteilija – ilmestyivät hämärän katsomon 
keskivaiheille, ilmeisesti irroittuakseen 
omista rooleistaan rentoutumalla katsele-
maan mitä me saisimme aikaiseksi näyt-
tämöllä.

En enää muista varmasti, mutta saattaa 
olla, että olimme saaneet ohjaajaksi Rau-
ni Mollbergin, joka oli jo aikaisemmin 
aloittanut nousunsa ohjaajalegendaksi ja 
ilmeisesti harjoitutti itseäänkin tuleviin 
menestyksiin nuoriso-ohjauksin, joista 
meillä oli jo kokemuksina valtakunnallis-
ten teinipäivien Calacukko-show samalla 
näyttämöllä ja moraalinen voitto Helsin-
gissä, Suomen nuorison kulttuuripäivillä 
Kuopion teiniyhdistyksen esittämällä Per 
Lagerqvistin Antakaa ihmisen elää, jonka 

Kuopion Peppi on poissa
esittäjäkaartiin kuului monta sittemmin 
elämässään hyvin menestynyttä kuopio-
laista teiniä.

Kuopion Pepiksi oli löydetty Pirkko, 
Tuppuraisen perheen esikoinen, jonka 
jälkeen estradille ilmestyi useampiakin si-
saruksia, joista kuuluisimmaksi tuli myö-
hemmin Rölli-peikkona suomalaislasten 
ihanteeksi noussut Allu Tuppurainen.

Minun osani oli näytelmässä Murjaa-
nien kuningas. Arvattavasti yksi valinta-
perusteista oli ollut se, että saatiin selvä 
kokoero Peppi Pitkätossun ja minun väliin 
ja sillä lisäriemua katsomoon, kun voimis-
taan kuulu Peppi alkoi riepotella Murjaa-
nia näyttämöllä.

Episodin lopuksi sain ohjaajalta käskyn 
kontata Pepin edessä armoa pyydellen. 
Lopputilanne jäi omaan mieleen saman-
laisena kuin espanjalaisessa härkätaiste-
lussa, kun loppuun ajettu härkä – eli minä 
– konttaa polvillaan kohti toreadoria – eli 
Peppiä, joka on selkänsä kääntäen astele-
massa ylväästi kohti näyttämön kulisseja.   

Kesken konttaamisen kuului katsomos-
ta äänekäs, pidäkkeetön naurun purskah-
dus. Tapio ja Lilli sen päästivät. Meille 
siinä estradilla se merkitsi paljon: Am-
mattinäyttelijät olivat antaneet kelpo tun-
nustuksen suorituksellemme Se kannatteli 
omaa suoritusta kaikissa esityksissä.

Sanontoja Savosta:
* Harvoin orjoo kiitetään, miniätä ee millonkaa, poijan naesta ee polovenaan.
* Joka ee säely sänkyyn, ee saely säkkiinkään ( tytön viettely)
* Keskentekosta kalua ee piä näättee hulluille eekä herroille.
* Vaekka miel on mustaa, mutta leepä on valakee. 
* Parem on viina moassa kun huonon piässä.
* Yksi isä elättää yheksän poekoo, mutta yheksän poekoo ee elätä yhtä issee.
* Naiminen viep puo älyä viisaalta, mutta tuhmalta koko älyn.
* Syöp sen leivän mustemmannii, kun soap miestä mielin meärin.
* Politiikan saralla yleistynyt ilmaus  jargon =  juarittelu savolaisittaen
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Kokosi:
Marja-Riitta Saastamoinen

Saksittuja

Kivi on patsaansa ansainnut
Sattui vain vähän onnettomasti, että 

Suomessa 1860-luvulla fennomaanien pii-
rissä oli vain savolaista huumoria ymmär-
tävä tosikkomainen kriitikko Ahlqvist, 
joka ei voinut tajuta Seitsemän veljeksen 
laajempaa aina Cervanterista lähtevää 
universaalimpaa komiikkaa.

(Pekka Sairanen KMV-
lehdessä 10.10.2019)

Suomen murteiden sanakirjassa toimit-
tajana työskentelevä Riikka Tervonen 
kertoo, että päihtymyksen kuvaaminen 
seiväs-sanalla on hämäläistä perua. Tai 
ainakin hän löytää arkistosta kaksi siihen 
viittaavaa hämäläistä lausahdusta. 

(Ville Eloranta Seiväsmatkojen ni-
men merkityksestä, HS 1.9.2019)

Fado ja karjalaisuus sopivat yllättä-
västi yksiin

Laulaja Kirsi Poutanen keksi, että kar-
jalaisuus ja Kantelettaren tekstit toimivat 
fadon rinnalla. Vielä kun hän löysi arkki-
piispa Leon kirjoittamia fadoaiheisia ru-
noja, jotka Esa Helasvuo sävelsi, syntyi 
jotain uutta.

”Eräs lingvistikko oli ajatellut, että suo-
men, portugalin ja karjalan laulaminen sa-
malla keikalla on hulluutta. Keikalla hän 
olikin tajunnut kuulevansa tuttuja sanoja 
siellä täällä.

(Mari Koppinen, HS 2.9.2019)

Erkki Liikanen, Savon mafian pank-
kiiri Syyskuu 1989. Eduskunnassa kes-
kustellaan viinan kiroista. Pääministeri 
Harri Holkerin hallitus istuu aitiossa, 

kun Mauri Pekkarinen nousee ja kysyy:
-Ministeri Liikanen, miksi ette ole pu-

kahtanut sanaakaan alkoholista.
-Minä olen autolla, heittää Liikanen.
Suomen Pankin eläkkeelle jäänyttä pää-

johtaja Erkki Liikasta tulee ikävä. Hän tai-
taa olla viimeinen hauska demari politii-
kassa, jossa kaikki hauskuus on kielletty.

Liikasen luokkatoveri Mikkelin Lä-
hemäen kansakoulussa olikin pulttibois 
Aake Kalliala.

(Matti Pitko, AL 31.8.2019)

Päätaloa lukijan silmin
Antti Heikkinen on kotoisin Nilsiästä 

Pohjois-Savosta ja on  lukenut Päätaloa 
ahkerasti lapsesta lähtien.  Tuoreutta on 
ilmeisesti haluttu tuoda Heikkisen tulkin-
nalla ja omaan elämään peilaamisella. En 
kuitenkaan voi välttää pohtimasta, miksi 
minun pitäisi olla kiinnostunut juuri Heik-
kisen elämästä ja siitä,  miten Päätalo on 
häneen vaikuttanut. Kieltämättä Heikki-
sen kokemus on laajennettavissa koske-
maan muitakin Päätalon lukijoita. Se lie-
nee tarkoituskin. 

Heikkiselle Päätalo on se kaikista tär-
kein kirjailija. Olisiko tämän ajatuksen 
tuomiseen kuitenkin riittänyt pienempikin 
mölläri tai jopa essee?

(Stina Alapirtti Antti Heikkisen kir-
jasta Kallio-Poika, AL 25.10.2019)

Mitä inhimillisin teurastus
Espanjan pääkaupunki Madridin viran-

omaiset ilmoittivat että kaupunki aikoo 
tuhota tuhansia papukaijoja. Ilmoitukses-
sa oli kielellisesti kiinnostava muotoilu. 
Iso osa papukaijojen kantaa on nimittäin 
tarkoitus hävittää ”inhimillisen teurastuk-
sen” sekä papukaijan munien steriloinnin 
avulla. Viranomaiset eivät tosin tarkenta-
neet, kuinka tämä inhimillinen teurastus 
tarkkaan ottaen tapahtuu. 

(Tommi Nieminen, HS 13.10.2019)

Siilinjärven potti. On lottovoitto syn-

karjalainen suku. ”Helsingin mummo” 
onkin puhdasverinen Ruokolahden eukko 
puhetta myöten, vaikka onkin asunut pää-
kaupungissa suurimman osan elämästään..

KUN MUMMOJEN selvitykset oli 
tehty, jatkui nuoren miehen omatoimi-
nen työ äidin ja isän avustuksella.  Syn-
tyi komea sukutaulu, josta opettaja antoi 
Wilmaan erikoiskiitosmaininnan.  Mutta 
enemmän kuin annettu kiitosmaininta, 
taulun sisällöllä on merkitys koko per-
heelle.  Nyt Hiisikujan Siiralat ovat saa-
neet kirjallisen perustan olemassaololleen.  
Eikä vain pelkkiä nimiä, vaan historian 
lähtien Ruotsi-Suomesta Venäjän vallan 
kauteen ja lopulta itsenäiseen Suomeen.  

Senaattorin, pappien, talonpoikien ja 
torppareiden lisäksi löytyy joukosta ruo-
tusotamies, kirkkoväärti ja kanttori.  Nämä 
muun muassa.

LYHYESTI tiivistettynä voi sanoa, 
että lapsenlapsien geeniperimä on rikas, 
mikä on hyvä asia mm. kansanterveydel-
lisesti ajateltuna.  Vaikka ennen nykyistä 
digiaikaa ihmisen asuivat paljolti samoil-
la asuinsijoillaan, oli muuttoliikettäkin.  
Murrerajatkin alkoivat sekoittua ja saada 
uutta väriä muuttajien mukana. 

Maakunnallinen identiteetti ja ennen 
muuta murteet ovat kuitenkin säilyneet 
vahvoina jopa niin, että vuosikymmeniä-
kin muualla asuneen puhekielen alkupe-
rä on helposti tunnistettavissa aksentista.  
Vanha sanonta ”kaiken muun minä unoh-
taa voin, mutta äitini kieltä en”, pitää siis 
hyvin paikkansa.  

Kotona ja lähiympäristössä puhuttu 
kieli tarttuu ja pysyy vahvasti kiinni. Jos-
pa Helsingissä asuvalle tyttärenpojallekin 
tarttuisi jotain Ylä-Savossa syntyneen 
ja nyt Mualimannavan liepeillä asuvan 
mummon huastelusta. Ruokolahden mö-
killä hää saap karjalaiset heimoevväät.

Tuula Ollila

Oon Runnin kylypylän Kaaneuven-
hoeto-osastolla. Oon tilanna erikoes-

hieronnan. Pueljkalju  nuorjmies oottaa 
jo minuva.

-  Riisut vuan kaekki poes. Ota kylypy-
liina siitä, ettet palellu.

Jo se passoo. Kiipeen laverille. 
-  Sulla näättää olovan erikoeshoeto. Lo-
puks tehhään jalakakylypy.

                    ֍ ֍ ֍

Nuorjmies alakaa työsä. Ee katota toe-
siamme silimiin. Häppeen ihteenj,
vanahan eukon kaekki läskit lötryää essiin.

Mieleen päläkähtää ex-puolison moete 
”mahasa revväättänneestä, rumasta läski-
möllistä”.

Hieronta on valamis tunnin piästä. Hy-
vänhajunen öljy ympäröe minut.

-  Nooset tuoliin. Laetan sinulle jalaka-
kylyvyn. Haen sinulle resepsuuunista kah-
vin taekka teen.

 Otatko kahvin valakastuna vae musta-
na? Hörppäset siinä kahvit, ku jalat lötjöt-
tää kylyvyssä.

                     ֍ ֍ ֍

Naarattaa minuva nuorenmiehen kielen 
elävyys! Vaevoen suan piettyä naarun pos-
kessa.

- Paappa jalat tuohon. Varo, ettei oo 
liian kuumoo. Hepäs, tässä kahvit. Paan 
mussiikin piälle.

- Rentoovut siinä, hörppäset kahvit ja 
naatit mussiikista.

Niinpä tien.

                                 Maija  
                              Kotometsä  

Savolaesta  
sananrieskoo
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keskusteltiin habermasilaisesta kasvis-
syönnistä. Eräs italialainen politiikan tut-
kija totesi: ”Sittenhän minä voisin syödä 
vaimoni.”

(Maria Manner, HS 2.11.2019)

Lavatähdestä lastenkasvattajaksi
Idols-voittaja Ilkka Jääskeläinen vaih-

toi laulajanuransa luokanopettajan ja koti-
isän rooliin. Niksit hyvään vanhemmuu-
teen ovat hänen mielestään lopulta aika 
yksinkertaisia.

”Eniten on varmaan kiinni siitä, nä-
pytätkö kännykkää sohvalla vai jaksatko 
istua lapsen kanssa lattialla leikkimässä. 
Siitä se suhde rupeaa muodostumaan. Pää-
asia on, että olet hänen kanssaan ja ihmet-
telette yhdessä asioita. Ei siihen koulutus-
ta tarvita.”

       (Ville Hartikainen, HS 9.11.2019) 

Korealainen tutkija innostui  suomen 
hulinasta ja paukuista

Jeongdo Kim tutki sanoja, jotka kuu-
lostavat siltä, mitä ne kuvaavat. Vaih-
dossa Turun yliopistossa Kim kiinnostui 
suomen kuvailevasta sanastosta. Siihen 
kuuluvat paitsi onomatopoeettiset myös 
muut äänneasullaan kuvailevat sanat, ku-
ten jolkottaminen, kömmähdys tai räikeä. 
Maisteriksi Kim valmistui Helsingin yli-
opistosta. Hän jatkoi opintoja tutkimal-
la onomato poeettisia sanoja vanhoissa 
lehdissä ja murrearkistossa. Hän väit-
telee Helsingin yliopistossa 21.9.2019. 
V Ä I T Ö K S E S S Ä Ä N  Kim tarkasteli 
kuutta ryhmää onomatopoeettisia sano-
ja. Niitä ovat esimerkiksi hyrräämisestä 
johtuvat hyrrä ja sen murteelliset syno-
nyymit fyrrä, vyrrä ja pärrä sekä yhteen-
ottoa tarkoittavat rysy, rytke ja rytinä. 
Tarkasteltavina ovat myös tyhjän pu-
heen ilmaisut, kuten huhu, loru ja höly. 
K U U D E S TA  Kimin tutkimasta sa-
naryhmästä yksi erottuu muista: viina-
ryyppy monine synonyymeineen. Kim 
kertoi ottaneensa sen mukaan, koska ar-

veli sen olevan antoisa tutkimuskohde. 
Eikä hän ollut väärässä. Suomen murteissa 
on 114 ryyppyä merkitsevää substantiivia. 
Näistä kymmenen on onomatopoeettisesti 
haalistuneita: kopaus, kopsu, napsu, nauk-
ku, paukku, pamaus, täräys, tärsky, tärskä-
ys ja tömäys.

(Juha Merimaa, HS 20.9.2019)

Suomen savolaiskomissaarit
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn 

avaa kirjassaan sitä historian oikkua, että 
kolme Suomen ensimmäistä EU-komis-
saaria, Erkki Liikanen, Rehn itse ja 
Jyrki Katainen ovat kaikki savolaisia. 
Liikanen ja Rehn tulevat Etelä-Savosta, 
Katainen Pohjois-Savosta

– Ennen vuoden 2019 eurovaaleja kaik-
ki kolme suomalaista EU- komissaaria oli-
vat kotoisin Savosta – sattumalta tai sitten 
ei. – Ehkä yksi syy savolaisten varsin vah-
vaan edustukseen eurooppalaisessa pää-
töksenteossa on se, etteivät he täysin sovi 
harvapuheisen suomalaisen stereotypiaan, 
Rehn arvelee.

Rehn kertoo, miten viime vuosituhan-
nella ennen digiaikaa Brysselissä myy-
tiin suosittua postikorttia, jossa kuvattiin 
”täydellinen eurooppalainen” erilaisten ja 
epäilemättä nyt poliittisesti epäkorrektien 
kansallisten stereotypioiden yhdistelmänä. 
– Täydellisen eurooppalaisen tuli ”kokata 
kuin britti” ja ”ajaa kuin ranskalainen” ja 
olla ”huumorintajuinen kuin saksalainen”, 
”raitis kuin irlantilainen”, ”nöyrä kuin 
espanjalainen”, ”joustava kuin ruotsalai-
nen”, ”järjestelmällinen kuin kreikkalai-
nen” ja – mikä tärkeintä – ”puhelias kuin 
suomalainen”.

– Tämä ei ole kuitenkaan koko kuva. 
Maassa, jonka tunnen parhaiten, on sa-
nanlasku: ”Itäsuomalaiset hautajaisetkin 
ovat iloisemmat kuin länsisuomalaiset 
häät.” Me itäsuomalaiset olemme Suomen 
”välimerellistä väkeä” eli otamme elämän 
vähän rennommin – emmekä yleensä vas-
taa kysymyksiin suoraan vaan vastaky-

tyä siilinjärveläiseksi. Ja kuitata rutosti ra-
haa Eurojackpotista. On myös fantastista 
tienata 18 500 euroa Sitrasta. Kuukausit-
tain. 

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston 
Sitran hallintoneuvosto loihtii siilinjärve-
läissyntyisen Jyrki Kataisen (kokkari) 
tähtinumeroksi viitosen.

Sitran yliasiamiehen nätti potit napsahti 
EU-komissaarin pestinsä jättävälle mie-
helle äänin 5-4.

(Matti Simula, SK nro 39/27.9.2019)

Tutkimus: Kasvit varoittavat naapu-
reitaan hajukielellä

Joillakin kasvilajeilla on hajukielissään 
jopa omia murteita. Yksilöiden välisissä 
hajuviesteissä on eroja, mutta on ryhmiä, 
joiden haju on samanlaisempi lajin muihin 
kasveihin verrattuna.

(Tanja Vasama, HS 8.10.22019)

Käteistä kotiin Kainuussa ja Savossa
Asiakkailta saamamme palautteen ja 

asiakaskyselyiden perusteella meiltä on 
toivottu käteisen toimittamista kotiin. Kai-
nuussa ja Pohjois-Savossa välimatkat ovat 
pitkiä, minkä takia kokeilu aloitetaan tällä 
alueella, jossa on myös kysyntää käteisen 
toimittamiselle kotiin”, sanoo Nordean 
henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtaja 
Jani Eloranta.

(HS 7.9.2019)

Huumori pelastaa
Opin, että ensivaikutelmiin ei kannata 

luottaa ja että huumorin avulla voi lähes-
tyä hankalia ihmisiä, muttei psykoottisia, 
dementikkoja eikä varsinaissuomalaisia.

(Kari Häkkinen Hannu Lauerman kir-
jasta Psykiatrin päänavaus, ET 21/2019)

Kravattimies ja idealinko
Kun puheena on Lontoon Paddingto-

nissa syntynyt umpisavolainen helsin-
kiläiskaveri, ei lopputuloksesta voi olla 
täyttä varmuutta. Jan Erolasta säteileekin 

voimakasta ennakoimattomuutta. Nuoruu-
destaan asti hän on kiitänyt vauhdilla toi-
mesta toiseen, estradilta estradille, ja aina 
uusia ajatuksia ympärilleen viskellen.

Ja ettei aika tulisi pitkäksi, Erola keik-
kailee tuon tuostakin parodisen savolais-
orkesteri Punatähtien laulusolistina Aatos 
Punasen hahmossa. Punatähdet hän ideoi 
ja perusti jo 1995 opiskelukaverinsa Jaak-
ko Lyytisen kanssa.

(Veli-Pekka Leppänen, HS 16.11.2019)

Ida Mobergin ooppera valmistellaan 
esityskuntoon

Säveltäjä Ida Mobergin (1859-1947) 
Asiens ljus –oopperaa ei ole koskaan esi-
tetty. Savon soitannollinen seura ja sen 
puheenjohtaja Petteri Nieminen kertovat 
tiedotteessaan että Moberg kokosi materi-
aaleista version, joka muodostaa valmiin 
oopperan. Teoksen esitystä kaavaillaan ai-
nakin Helsinkiin.

(Samuli Tiikkaja, HS 23.9.2019)

On kaksi yhdyssanaa, jotka kirjoitetaan 
helposti väärin. Elämäkerta ja selvänäkijä. 
Moni erehtyy lisäämään noihin sanoihin 
ylimääräisen n-kirjaimen: elämänkerta ja 
selvännäkijä. Varsinkin jälkimmäinen on 
hassu, koska sehän tarkoittaisi ihmistä, 
joka on selvän näkijä eli näkee muita kuin 
humalaisia. Ikään kuin selvän ihmisen nä-
keminen olisi jotenkin vaikeaa tai harvi-
naista. Mitä se joissain tilanteissa tietysti 
voi ollakin.

(Anna-Stina Nykänen, HS 27.10.2019)

Kanadalainen yhteiskuntatieteilijä 
Maxwell Cameron on kehittänyt termin 
habermasilainen kasvissyönti. Hän syö 
ainoastaan asioita, joiden kanssa ei voi 
kommunikoida.

Habermasilaisessa kommunikaatiossa 
olennaista on nimenomaan perustelujen 
esittäminen, ei vain tuntemusten viestintä. 
Muitakin näkökohtia on. Satuin kerran 
politiikan tutkijoiden illalliselle, jossa 
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---”Kuka onnen suap, se onnen kätke-
köö,----- sepä on hyvä neovo ihan pae-
kallaa, ilima ulukopuolise antamoo keho-
tusta. Tava immeene tajuaa että jos sattuu 
jossaekohi onnistummaa, nii turha sitä on 
kylälle hölyks laskee. Toesta seo niihe, 
joelle on siunaatunna tuota ”pätäkkätä” 
yilj oman tarpee, ne eevät malta pittee 
suutaa kiini, vua antaavat koko mualiman 
tietee mitenkä meellä mällätää.

Niiku sekkii pohatta joka oelj tiettännä 
se vessan pyty kullasta. Huh, huh, – mah-
taa siinä uko takamus sooloiäne antoo ku 
siihe istahtaa, ja jos siihe tavalline rahvas 
piäsis sitä kokkeelemmaa, nii eehä siitä 
ruahtis noosta poekkee ollenkaa.  Mutta 
luultavoo on, että sama onnentunne, val-
too kävijän, jos se toes tarpeen tullen kääp 
istumassa pihanperällä, tae kultatuolissa 
kammarissa.  

Onhaa niitä, jotka luuloovat olovasa 
onnellisia jos voettaavat lotossa, tae arval-

Elämänonni
la pikkuse isomma eoro nipu, mut sittähä 
ne vasta kiusaakset alakaakii.  On olalle 
taputtajjoo monenmoesta, ee oo kaverista 
pula nii kaavan ku rahat riittää,  vae tekis-
kö tuo onnelliseks jos saes olla raharuvol-
la jakomiehenä – tuskinpa.  

Tuo onnellissuus, ja onnentunne lienöö 
immeesessä itessää, mitenkä itekuhhii 
tohtii ammentoo sitä sielusa sopukoehi,  
joku ku ee tääty ee ”tähkäjaahoellakkaa”,  
ee vaekka kultapytyllä saes kerran päevää 
istua, kun tuaes toenen voep olla hyvillää 
ku suap pyhä lyyssiisä uuve paekan. 

Niin sitä tässäe meejän pienessä pohjo-
sen kansassa on monen sorttista matkoo-
joo, mutta kaekille on kuitennii tarjolla sa-
mallaesta onnenkantamoesta,  olla ja asua 
tiällä Suomessa,  se on nähty ja kuultu nii 
monen ulukomuan kävijän suusta,  ja min-
kälaene tuluva on tulijoesta tuonne Lap-
pii, on kesäsä talavesa tungosta nii ettee 
kaekille riitä sänkyjä, että piäsis pitkällee.   

Siinäkiihän on yks onnentunteen aehio, 
ku suap vieraelle tarjota nähtävöö ja kuul-
tavoo, – etennii jos vielä voep kelepuuttoo 
heelle meejän ihannoemia perinne ruokia, 
niistä jos ee sua myönteestä hyminätä nii 
joha on kumma.  

Onnelissuuven tunne, – seku suattaa 
meejät yhyttee iha ark elämässä,  perreen 
piirissä,  voes kuvitella vaekka nelhenkis-
tä perettä illankahussa, – ku työpäevä on 
piättynnä vanahemmilta, tenavat on koet-
tiitunna koolusta, iltase syötyää, kokopere 
on koolla, päevä tappaaksia kertoelemas-
sa, – tarviiko tuota onnellisuuven tunnel-
moo loetompoo lähtä ehtimää.   Tähämpä 
sitä on tultu, jos  vähänkää hiljentää tahti-
aa, ja antaa hetkenkää aekoo aevonystyrö-
elle,  huomoo,  että tuassa immeese elolla 
on paljo hyvvee, ku vua sen tohtii itellee 
tunnustoo.

Yks, lyytine

Taiteilija Simo Hannulan grafiikanlehti 
“Onnenonki” vuodelta 1981 henkii aitoa 
ja todellista onnea. 

symyksellä. Tässä mielessä Itä-Suomen 
kielellinen mentaliteetti on lähellä jiddišiä 
ja juutalaista kulttuuria. Rehnin mukaan 
”sarkastinen realismi ja itseironia” ovat 
erottamaton osa itäsuomalaista mielen-
maisemaa, luultavasti hyvästä syystä.

(Mika Koskinen Olli Rehnin kir-
jasta Kuilun partaalla – Näin euro 

pelastettiin, IL 22.10.2019)

Moni yrittää peitellä savon murrettaan, 
vaikka siihen ei ole mitään syytä Eloku-
vissa tyhmät tyypit puhuvat savoa

Suomalaisessa elokuvassa on mollattu 
savolaisia olan takaa. Jos käsikirjoitukses-
sa on ollut vähän hölmö ja yksinkertainen 
henkilö, hän on puhunut savon murretta. 
Viimeksi televisiossa nähdyssä Jääkärin 
morsiamessa (1938) Ossi Elstelä oli pan-
tu esittämään savolaista sotilasta ja puhu-
maan savon murretta tosi surkealla tavalla. 

Tällä tavoin savolaista identiteettiä 
pyrittiin murtamaan. Savolaiset ovatkin  
vältelleet omalla murteella puhumista 
muualla Suomessa, etteivät olisi joutuneet 
naurunalaisiksi. 

Onneksi ajat ovat muuttuneet. Nyt mur-
teita pidetään arvokkaana ja sivistyneenä 
asiana, eikä omia juuriaan tarvitse hävetä. 

Kiitos siitä esimerkiksi murrerunoilija 
Heli Laaksoselle.

(HS, 26.11.2019,  
Jouko Rönkä, Helsinki)

Savolaisen basistin lasta ei kiusata 
koulussa Monet ärsyyntyivät, kun kan-
sanedustaja Pirkka-Pekka Petelius pyysi 
saamelaisilta anteeksi vanhoja tv-sketse-
jään.

Nyt irvitään, pitääkö pyytää anteeksi 
myös blondeilta, insinööreiltä, basisteilta 
ja savolaisilta, koska heistäkin kerrotaan 
vitsejä. Vastaus on kuiva ei.

Kenenkään lasta ei kiusata koulussa 
siksi, että hänen äitinsä on blondi insinöö-
ri ja isänsä savolainen basisti. Ne eivät 
määrittele, merkitse ja alista ihmistä ku-

ten syrjittyyn vähemmistöön kuuluminen. 
Kenenkään työpaikan saanti ei vaikeudu 
siksi, että hän soittaa bassokitaraa ja on 
kotoisin Kuopiosta.

En yritä kieltää blondivitsejä eivätkä 
ne minua häiritse, mutta eikö olekin totta, 
että vitsit alitajuisesti vähän vaikuttavat 
myös käsitykseemme blondeista, insinöö-
reistä, basisteista ja savolaisista? Tämä 
vain osoittaa, että vitsissä on voimaa.

(Minna Ala-Heikkilä, AL 26.11.2019)

Se on nyt tässä
20 vuotta Saksittuja –kiitos palaut-

teesta – kahdeksan vuotta Aakustin 
toimittamista ja sen jälkeen 12 vuotta 
sen oikolukua, korehtuuroomista.

Virkein terveisin
Marja-Riitta

”Aika aikaa kutakin sanoi 
pässi kun päätä leikattiin.”

Lämmin kiitos  
Marja-Riitta

Savon Kielen Seura



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


