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Kieltä, murretta
ja naukumista
Meillä on Savon kielen seura jo kohta
neljä vuosikymmentä, ja savoa on Suomen maankamaralla - ja vähän kauempana
maailmallakin - huastettu ainakin viimeiset tuhat vuotta. Savolla tulee mainiosti
toimeen vaikka Pariisissa tai Amerikoissa,
kuten on kuultu ja nähty vaikkapa taiteilija Juho Rissasesta tai kuplettilaulaja Hiski
Salomaasta.
Samaan aikaan puhumme kuitenkin
Rauman murteesta emmekä kielestä, vaikka uusraumalaiset itsekään tuskin ymmärtävät kaupungin kantaväestön puheesta
mitään.
Miksi näin, miksi savon kieli ja rauman
murre, vaikka asioitten pitäisi oikisuunnassa olla aivan päinvastoin. Tätä juohduin
pohtimaan, kun muuan savolaisuudesta
kiinnostunut naishenkilö otti yhteyttä ja
tiedusteli, miksi joku puheen muoto on
kieltä, mikä toinen taas murretta.
SAVON kielen seuran perustajaisiä
ja -äitejä on kiitettävä siitä, että he suoraselkäisesti ryhtyivät käyttämään kielinimitystä. Kielen yksi edellytys on näet,
että sillä on luotu ja julkaistu kirjallisuutta. Tässä katsannossa meillä on kyllä ihan
riittävästi näyttöjä, on uusia ja vanhempia.
Savon kielen seuran perustamisen jälkeen on päästy lukemaan savoksi niin uskonasioista kuin lakipykälistäkin, ja miten
paljon meillä on riimitelty viime vuosina
myös uusia savolaisia värssyjä kaikilta
mahdollisilta elämänalueilta.
Savolaisuuden suuren rohveetan Kalle
Viänäsen, Rieska-Kallen, perintöä on hoidettu mallikelpoisesti!

Aina kannattaa näistä Suomen kieliasioita arimoitaessa muistaa sekin, että jos
Juvan rovastin pojasta Kaarle Akseli Gottlundista olisi tullut puolitoista vuosisataa
sitten suomen kielen professori Helsingin
yliopistoon, joko kirjallinen suomen kieli
olisi rakennettu uudelleen savolaisen puhetavan pohjalle.
TIETYSTI eivät ole ihan vitelikössä
nekään, jotka puhuvat savon murteesta,
koskapa tulemme ymmärretyksi omana
itsenämme kautta maan. Jotkut ymmärtävät oikein, jotkut väärin, mutta pääasia on,
että tullaan kaikki iloiselle mielelle. Mutta vahvasti epäilen, tulevatko raumalaiset
yhtä hyvin ymmärretyiksi omalla puheenparrellaan vaikkapa jossain Varpaisjärven
perukoilla liikkuessaan?
Tässä mielessä rauman murteesta pitäisi puhua rauman kielenä. Sama pätee Savoon evakkona tulleitten rajakarjalaisten
puheeseen, jossa meillä savolaisillakin on
aika paljon ”ellentämistä”, ymmärtämistä,
vaikka samaa itäistä kantaa olemmekin.
Arkkipiispa Leon johdolla heidän Karjalan kielen seuransa on saanut perustellusti
myös kansallisen vähemmistökielen aseman saamen tapaan.
KIELEN ja murteen ero ei ole pohdinnan paikka vain meillä Suomessa, vaan
vähän kaikkialla, missä ihmiset ovat suustaan höyryjä päästelemässä ja ilmastoa pilaamassa, kuten tänä päivän kuuluu joka
paikassa huomauttaa.
Ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset
pystyvät seurustelemaan varsin hyvin kes-
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kenään, vaikka kaikilla kolmella on virallisesti oma kieli. Viikinkien jälkeläisistä
vain islantilaiset ovat eriytyneet tuhannessa vuodessa saarellaan niin, että heidän
kanssaan muut skandinaavit tarvitsevat
tulkkia. Islantihan on myös tietoisesti varonut lainaamasta sanoja muista kielistä.
Näin esimerkiksi puhelin ei ole ennalta
arvattavasti telefon vaan simi.
Saksasta puhutaan yhtenä kielenä, vaikka siinäkin erot ovat suuret. Pohjoissaksalaiset tuskin tajuavat sveitsinsaksaa puhuvien kanssa seurustellessan, mitä Alppien
heimoveljillä on sydämellään. Kirjakielellä asiat toki luontuvat vaivattomasti.
Sama pätee kiinan tai arabian kieleen.
Kirjoitukset ymmärretään, mutta laajoilla
asuma-alueilla alueelliset erot ovat aiko-

jen saatossa kasvaneet niin suuriksi, että
tulkkia tarvitaan.
Kieli muuttuu ja murteet niitten mukana. Savon murteen puolesta en ole huolissani, sen puhumisesta ei tarvitse kenenkään olla häpeissään. Enemmän kannan
huolta kannan pääkaupunkiseudulla puhutusta suomesta, joka alkaa kuulostaa kissan naukumiselta.
Perussuomalaiseen tapaan paino ei ole
enää sanan ensimmäisellä tavulla, vaan on
siirtynyt sanan loppuun. Televisiokeskusteluja kuunnellessa se aikansa huvittaa,
mutta vain aikansa.
Teeveetä lainaten: Pitäisikö olla huolestunut? Pitäisi.
Seppo Kononen
Savon Kielen Seuran pj.

Siilifolk aikaistuu heinäkuun alkuun

S

avolaiselle kansanmusiikillekin vuosi
2019 jäi mieleen vilkkaan toiminnan
vuotena, ja kiitoksiakin saatiin aika mukavasti. Savo oli maakuntana pääosassa
Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla, ja
oma Siilifolk keräsi sekin mukavasti väkeä. Yleisötavoite ylittyi ja ylsi noin 13
500:an.
Vuosi 2020 tarjoaa sekin aika lailla
haasteita. Kuusipäiväinen Siilifolk aikaistuu nyt heinäkuun alkuun, kun Kaustinen
vastaavasti halusi myöhästyttää aloitustaan viikolla. Näin Siilifolk käynnistyy
Siilinjärven torilla maanantaina 6.7. ja
päättyy lauantaina 11.7.
Ensimmäinen päivä on perinteiseen tapaan nimetty ”savolaiseksi alotukseksi”,
jolloin maakunnan parhaat voimat nousevat lavalle. Yksi päivän suurista hahmoista on edesmennyt laulaja Kari Tapio,
jonka ikivihreitä kuullaan muun muassa

4 AAKUSTI 4/2017

hänen poikansa orkesterin esittämänä.
Kesän toinen keskeinen pelimannitapahtuma on Tuuren sottiisi Pielaveden
Laukkalassa. Tänä vuonna on kulunut 50
vuotta, kun Kaustisella nimettiin Suomen
ensimmäiset neljä mestaripelimannia, ja
Tuure oli yksi heistä. Sottiisi soi Laukkalan nuorisoseuran talossa ja kirkossa lauantaina 25.7. Mukana ovat myös Kaustisen Purppuripelimannit.
Pelimannit ovat mukana myös Kaavin
Telkkämäen kaskiperinnetilalla kesäkuun
14. päivänä, jolloin vietetään pohjoismaista luonnonkukkapäivää. Soitto soi ja laulu
raikaa yhtä lailla Riuttalan talonpoikaismuseolla Karttulassa elokuussa rukiinleikkuun SM-kisojen yhteydessä. Heinäkuun alun murreotorilla 2.- 4.7. pistäytyy
sielläkin joku porukka soittelemassa puheitten lomassa.
Seppo Kononen

Härkäviikoilla säästetään
J

oulu on selätetty ja viimeistään loppiaisen jälkeen alkavat härkäviikot. Vaikka
perheet päättävät nuukailla, niin joulu käy
kalliiksi. Sitä kun tulee hankittua kaikenlaista ylimääräistä. Eipä sitten tarvitse ihmetellä jos talous on kuralla pitkälle kevääseen saakka.
Jouluksi tarvitaan jos sattuu suuhun laitettavaa ja ostetaan varalle jos ne tulevat ja
niille on ihan pakko lahjoja.
Mikäli perheet haluaisivat minimoida
joulun kulut, niin viisainta olisi siirtää
juhlinta pari kolme päivää tai peräti viikon
kevään suuntaan. Kaiken tarvittavan saisi
ostettua melkein puoleen hintaan alennusmyynneistä.
Perinne on perinne! En usko suomalaisten suostuvan nuukuuden nimissä tähän
siirtoon, vaan joulua vietetään entiseen
tapaan jos sattuu ja jos ne tulevat jne hankinnoin.
۞ ۞ ۞
Minimoidakseen perheen tammikuun
kulutuksen ihmiset käyvät hamstraamassa
halpoja joululinkkuja 2.90 €/kg, suklaarasioita -50 % yms. ale-tuotteita. Kotona pakastin tuntee valtavaa ähkyä katsoessaan
jos sattuu ruokien kimppuun hyökkäävien
useiden joulukinkkujen ja muiden edullisten tuotteiden eskalaatiota.
Pakastin ressukka ajattelee kauhulla
kesää! Mitä tapahtuu kun marjat sienet ja
mahdolliset kalat pitäisi saada sopimaan
toissavuotisten joulutorttujen, edullisten
lanttulaatikoiden ja syöntiään odottavien
joulukinkkujen seuraksi?
۞ ۞ ۞
Tavaratalojen vaate- ja kenkäosastoilta
hintatietoinen kansalainen latoo ostoskarriin: tuota saatan tarvita tuotteita. Aivot
sumenevat silmien sinne viestittämien
valtavien prosenttien ihanuutta.

Vaatekaapit katsovat kauhistuneina kotiin kannettavia kassivuoria! Ne tuntevat
pakokauhua sitä mukaa kun uusia ostoksia
sullotaan hyllyjen kätköihin. Kaapin perimmäisen nurkan käyttämättömät, vielä
hintalapulliset vaatteet tervehtivät uusia
tulokkaita ilkikurisin lappuvilkutuksin.
Urheiluosastolta löytyy halvalla luistimia ja suksia. Lämpimät toppavaatteet
ovat melkein ilmaisia tuumaa asiakas katsoessaan hintalapun prosentteja. Ei haittaa vaikkei ole lunta eikä pakkasesta ole
tietoakaan. Nyt saa halvalla! Kannattaa
ostaa vaikkei heti ole tarvetta: eihän sitä
koskaan tiedä milloin tarvitaan. Varastossa yksinäisyyteen kyllästyneet melkein
käyttämättömät sukset iloitsevat saadessaan uutta seuraa keräämään pölykoristeita pintaansa.
Luonnollisesti sähkönsäästön vuoksi
kausivalot sammuvat jo ennen uuttavuutta. Tuollaisen led-sarjan viikon kulutus
on pienempi kuin mitä yksi hehkulamppu
kuluttaa tunnissa. Se ei haittaa, että pimeän- ja hämärän aikana palavat kaikkien
huoneiden valot. Asumismukavuus on tärkeää.
۞ ۞ ۞
Tiedän erään todella nuukan omakotitalon omistajan. Hän säästää kaikessa mistä
voi. Käydessään uimahallissa hän pesee
saman tien pikkupyykkinsä, käyttäen uimahallin saippuaa.
Kerran kävi köpelösti! Hän pesi vahingossa pyyhkeensä ennen uintia. Toisaalta
kuivuuhan sitä ilman pyyhettäkin. Tämä
nuuka säästi kotona muutenkin vettä. Vessan hän sääti tosi pihiksi! Liian vähäinen
huuhteluvesi ei huuhdellut jätöksiä sinne
mihin niiden olisi pitänyt mennä. Putket
tukkeutuivat ja putkimiehet iloitsivat kirjoittaessaan laskua.
Keijo Karhunen
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Ennätysmäärä
kalakukkoja
SM-kilpailussa

Emilia Palonen järjestöseminaarissa:

Demokratia
vaatii tiloja

D

K

uopion tammimarkkinoitten perinteisiin kuuluva kalakukon leivonnan
SM-kilpailu ei ollut haaste vain leipureille,
vaan ankara paikka myös kisan tuomaristolle, kun kukkoja oli lähetetty kilpailuun
enemmän kuin koskaan. Maisteltavana oli
nyt peräti 26 kukkoa, kun aiemmin tarjokkaita on ollut yleensä noin puolet tuosta
määrästä.
Kilpaa käytiin nyt kolmessa sarjassa.
Yhtäältä tarkasteltiin ja maisteltiin ammattilaisten kätten jälkiä, toisaalta kotileipureitten tuotoksia. Kolmantena ryhmänä
olivat sitten erilaiset juhlakukot.
Ammattilaisten sarjan kärkipaikoilla on
nähty vuoro vuosin Kuopion kuuluja kukkoleipomoita. Vuoden 2020 paras kukko
tuli raadin mukaan Ykköskukolta. - Täyteläinen ja kaunis kukko, onnistunut ulkonäkö ja mehevä maku, tuomaristo kiitteli.
Toinen oli Hanna Partanen ja kolmas
Kuopion Perinnetuote. Kaikkinensa ammattilaisten kukot olivat varsin tasaveroisia ja korkeatasoisia ahvenkukkoja.

Kukko syntyy naisten käsissä
Kotileipureista parhaan kukon oli laatinut Arja Mustonen-Rautiainen, hänkin
ahventäytteellä. Raadin mukaan kukko oli
suorastaan ”kalakukon mallikappale”.
Juhlakukkosarjaan oli lupa lähettää kaikenlaisia kukkoja ja kutsua oli kuultu hyvin. Monissakin kukoissa oli täytteenä erilaisia kasviksi, joku oli hyvinkin makea.
Ja juuri makeus olikin valttia tällä kertaa,
kun kymmenestä tarjokkaasta ensimmäiseksi nostettiin Merja Ruotsalaisen makea mustaherukka juhlakukko - mainio
lisä jälkiruokapöytään.
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Kalakukkoja raatilaisten maisteltavana
enemmän kuin koskaan.
Tuomaristossa kukkoja maistelivat kuopiolainen moninkertainen kukkomestari
Kirsti Rytkönen, toiminnanjohtaja Anne
Matilainen, Sanna Louna Itä-Suomen
maa- ja kotitalousnaisista, Jenni Lappi
Savonia-ammattikorkeakoulusta, Janne
Tirri Kuopion klubilta ja Seppo Kononen Savon kielen seurasta.
Aiemmin raati on kokoontunut arvioimaan kukkoja omassa keskuudessaan,
mutta nyt makustelu tapahtui kaiken kansan silmien edessä kaupungintalon juhlasalissa.
Kiinnostuneita kävi salissa koko parituntisen ajan, ja arvioinnin jälkeen kukot
olivat myös kaikkien vapaasti maisteltavissa. Tapahtuman järjestelyistä vastasi
perinteiseen tapaan Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry.
Teksti ja kuva: Seppo Kononen

emokratia syntyy siitä, että asioita
ratkaistaan yhdessä. Näin muistutti
Helsingin yliopiston dosentti Emilia Palonen Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten
liiton toisessa järjestöseminaarissa Siilinjärvellä lauantaina 8. helmikuuta. Kotiseutu- ja kyläyhdistysväen tapaamiseen
osallistui lähemmäs puolensataa henkeä
liiton 36 jäsenyhdistyksestä.
Palonen on tutkijana pohtinut kotiseututyön haasteita ja etsinyt Maunula-seuran
aktivistina Helsingissä tapoja, joilla ihmiset saadaan mukaan kotiseutunsa kehittämiseen tässä ajassa. Suomessa on viime
vuosina kannettu huolta, että elämänmenon kaupunkilaistuessa on menetetty kiinnostus yhteisiin asioihin. Palosen näkemys on tänään jo toinen. Hänen mukaansa
kaupungeissakin ihmiset kokevat olevansa ”osa sitä yhteisöä, jossa he kulloinkin
hengailevat”. Tutkijat puhuvat ilmiöstä
”uuspaikallisuutena”.
Monessa paikassa Pohjois-Savossakin
kylien ja kaupunginosien ihmiset ovat
valittaneet, että ennen muuta koulujen
lakkautuessa ei löydy sopivaa paikkaa
yhdistysksille tai ylipäätään yhteisille
harrastuksille. Emilia Palosenkin mielestä tällaiset kylätalot tai asukastuvat ovat
välttämättömiä, koska ”demokratia vaatii
tiloja”. Näitten yhteisten kokoontumispaikkojen kynnyksen on myös oltava niin
matalan, että kaikki voivat tulla mukaan.
Tilojen lisäksi uuspaikallisuuden toteutuminen edellyttä, että tavallisten ihmisten
yhdessä miettimät parannus- ja ratkaisuehdotukset otetaan huomioon päätöksenteossa. ”Virkamiesten näkökulmastahan
asukkaat ovat tänään pelottava joukko,
jolla on vääriä mielipiteitä, ja puolueekin
ovataika etäällä arjesta. Näin asukkaiden

Museoihin etsitään nyt Pohjois-Savossakin elämää tosissaan. Yksi keino ovat
kotieläimet kuten nämä Telkkämäen
kaskiperinnetilan kanat.
yhdistykset olisi hyväksyttävä tasaveroisiksi toimijoiksi”, Palonen sanoi.

Elämää museoihin
Pohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten liitto perustettiin vuonna 2003 ja on
kyennyt laajentamaan merkittävästi toimintaansa Olvi-säätiön vuotuisen tuella.
Puheenjohtaja Raija Pasanen kertoi, että
tänä vuonna liitto kykenee avustamaan jo
noin 40 000 eurolla erilaisia kotiseutu- ja
kylähankkeita maakunnassa.
Vuoden 2020 erityiskohteena ovat paikallismuseot. Juhannuspyhien jälkeisenä
lauantaina 27.6. halutaan pitää mahdollisimman monet museot maakunnassa
avoimina ja järjestää erilaista toimintaa
vastanteosta paikallisten perinneruokien
nauttimiseen. Jäsenyhdistysten tueksi liitto palkkaa myös erityisen projektityöntekijän, Riuttalan talonpoikaismuseolla
työskentelevän Satu Peltosen.
Raija Pasanen mielestä olisi erittäin
tärkeää, että museoihin tultaisiin koko
perheellä tutustumaan, millaista on elämä
ollut ennen ja miten ihmiset ovat silloin
silloinkin tulleet toimeen.
”Me kotiseututyötä tekevät voimme toimia oman maakuntamme hengennostattajina”, Pasanen innosti.
Teksti ja kuva: Seppo Kononen
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Karmivaa
viihdettä

J

Antti ja Anna Janka-Murros sekä perheen
Lotta- neiti.

Savolainen
messu kiertää
kirkoissa

S

avolainen messu oli merkkitapaus
vuonna 2019 savolaisessa kansamusiikissa. Nuoren kuopiolaisen musiikin
ammattilaisen Antti Janka-Murroksen
koostama messu sai kantaesityksensä
Kaustisen kirkossa ja kuultiin sen jälkeen
myös omassa maakunnassa Siilifolkissa ja
Varpaisjärven kirkossa.
Messu pohjaa savolaisille tuttuihin virsiin, joista veisatuimpia ovat varmastkin
Koska valaissee kointähtönen ja Paavon
virreksi kutsuttu Sinuhun turvaan Jumala.
Noin tunnin mittaiseen messuun JankaMurros on säveltänyt itse täydentäviä osia.
Pelimanniorkesteri ja kuoro on koottu eri
puolilta maakunta. Näin on saatu kokoon
muhkea 60-80 hengen ryhmä, jota Antti
ja Anna Janka-Murroksen lisäksi ovat
kouluttaneet ja johtaneet kanttorit AnnaKaisa Tolvanen ja Janne Saarelainen.
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Kuva: Uutis-Jousi/ Riikka Kuosmanen

Sydänjuuriin menevän messun esityksiä on jatkettu tänä vuonna jo Iisalmessa Kustaa Aadolfin ja Kuopiossa Puijon
kirkoissa. Jo nyt tiedetään, että Vieremän
kirkossa messu kuullaan huhtikuun 24.
päivinä ja että toukokuun alussa, 3.5., on
vuorossa Lapinlahden kirkko. Muitakin
esityksiä nähdään ja kuullaan todennäköisesti vuoden aikana.
Pelimanneille ja kansanlaulajille Savolainen messu on kolmas ponnistus hengellisen musiikin esittäjänä. Muutama vuosi
esitettiin yhteisvoimin eteläpohjalaisiin
tarpeisiin rakennettu Friikoolin messu ja
toissa vuonna jatkettiin sitten Lasse Heikkilän Suomalaisella messulla.
Seppo Kononen

Tämän vuoden messukiertue käynnistyi
Iisalmen Kustaa Adolfin kirkossa.

ännitystä ihminen haluaa kokea, vaikkei itse pelkoa tai kauhua aiheuttaviin
tapahtumiin pyrkisikään. On helpompaa
ja turvallisempaa kokea nuo tapahtumat
ulkopuolisena havannoitsijana katsellen ja
kunnellen. Tilaisuuksia jännityksen kokemiseen on yllin kyllin — monien mielestä
turhan paljon — seuraamalla television tämän lajin elokuvia tai lukemalla jännäreitä. Jännityksestä on tullut viihdettä.
Eivät jännärit uuden ajan keksintöjä ole,
eivätkö liene yhtä vanhoja kuin jännittävät
tapahtumatkin, joita on tietysti aina ollut.
Voin hyvin kuvitella vaikkapa sadan
vuoden takaisen maalaistuvan talvipimeällä, kun väki on illalla kokoontunut
kuuntelemaan tarinaniskijän jännittävää
juttua. Tilaisuuteen sopivaa lavastusta ei
ole tarvinnut erikseen tehdä, se on valmiina: yhden öljylampun antama heikohko
valaistus, häilyvät varjot nurkissa, hiiretkin hiljaa, vain jutunkertoja äänessä. Näin
hän kertoo:
Erääseen taloon oli tullut suutari. Siitä
talosta oli joku kuollut, ja ruumis oli viety riiheen. Rengit sanoivat suutarille, että
tämä ei uskaltaisi mennä suutaroimaan
riiheen ruumiin viereen. Suutari löi vetoa,
että hän uskaltaa, ja menikin yöksi riiheen
suutaroimaan. Ennen suutaria sinne oli jo
mennyt yksi renki, joka oli siirtänyt vainajan toiseen paikkaan ja oli itse asettunut
arkkuun tarkoituksenaan pelotella suutaria. Suutari alkoi naputella arkun vieressä tuijun valossa. Kohta valevainaja nosti
arkussa päätään. Silloin suutari napautti
vasaralla häntä otsaan ja sanoi:
”Kuollut ei saa kurkistella!”
Mutta vähän ajan kuluttua kuollut alkoi
taas nostaa päätään. Silloin suutari löi tätä
vasaralla päähän kovasti ja sanoi:
”Johan minä sanoin, että kuollut ei saa

kurkistella.!”
Sen jälkeen suutari sai jatkaa työtään
rauhassa. Aamulla tultiin katsomaan, miten suutari oli tullut toimeen ja huomattiin,
että nyt riihessä oli kaksi kuollutta.
Varmaan joku, ainakin nuoremmasta
päästä, hieman arkaili lähtiessään tarinan
jälkeen pimeälle huussipolulle.
Tarinan on kirjoittanut muistiin Keiteleeltä v. 1936 Martta Rytkönen. Tässä
jutussa esitetty ei ole aivan sanatarkka hänen tallentamastaan. Sama tarina, vaikka
hieman toisin sanoin ja muodoin, on kirjoitettu muistiin myös Hämeenkyröstä ja
Nurmeksesta. On sitä luultavasti kerrottu
myös muualla, muistiinmerkitsijä ei ole
vain ollut paikalla.
Luin tarinan ensi kerran koulupoikana
1940-luvulla kirjasta Myytillisiä tarinoita
(toim. Lauri Simonsuuri, SKS, 1947). Nyt
vasta ihmettelen, että kuka sen kirjan mahtoi hankkia. Ei meillä kovin paljon kirjoja
ollut eikä luettu; isäkin ammattinsa takia
luki enemmän metsän puita kuin kirjoja.
Olisikohan yksi syy kirjan ostamiseen
ollut se, että siinä on myös monta juttua
Kuikka-Koposesta?
Teksti: Lassi Koponen
Piirros: Valentin Kurdov
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Kuka narrasi ja ketä?
M
uistatko sen ihmeellisen hetken, kun
ymmärsit osaavasi lukea? Oliko se
koulussa opettajan avulla vai kotona
omatoimisen harjoituksen seurauksena.
kun kirjaimet ja tavut
yhdistyivät sanoiksi ja lauseiksi? Maailma avautuu
uutena
ja
suurena ja
rupesi tarjoamaan tietä
ja ihmeteltäväksi.
Sonkajärveläinen
opettaja
Kaarina
Ruotsalainen
kertoo
hauskasti
oppimisestaan lukemaan muistelmakirjassaan Jyrkän ruukin ja herran rukkaset. Apuna oli muka muniva aapiskukko. Mutta lapsi näki aikuisten uskottelun
läpi ja halusi oppia omasta halustaan.
Koton oli kanala ja siellä tyttö sai seurata kanojen ja kukon touhuja. Isoisä oli
tuonut kaupungista käydessään aapisen.
Kirjan kannessa oli kukko ja sen takana
vihreä rakennus, melkein kuin meidän
matala rakennus.
Minulle pienimmälle selitettiin, että
kukko munii aapisen väliin ahkeralle lukijalle. Yleensä kukko munii yöllä lasten
nukkuessa.
Kuuntelin sanoja mielessä epäily. Eihän kukko koskaan kyyhöttänyt kanalan
pesälaatikoissa munimassa. Sen tehtävänä
oli kiekua ja pitää komentoa kanalaumassa.
En kuitenkaan kyseenalaistanut kukon
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munimista. Hiljaa päätin seurata asioiden
kulkua. Selailin, kääntelin aapiseni lehtiä, olin lukevinani hyvinkin kiinnostuneena.
Hämäränä talviaamuna pääsen äidin
kanssa kanalakierrokselle. Yöllä oli satanut lunta ja kuljemme peräkkäin pihan yli,
äidillä kädessään öljylyhty. Kanalan ikkunoista näkyy valoa. Joku on ne sytyttänyt,
onko äiti käynyt jo varhain siellä.
Kanat kaakertavat asioitaan äidille hoitajalleen. Ne tulevat ympärillemme ja äiti
vie annoksen jyviä ripotellen isomman
huoneen lattialle.
Katsopas uunin päälle!
Ulotun varpaille nousten näkemään ja
huomaan, että aapiseni on siellä. Kirjan
lehdet ovat koholla, jotain on lehtien välissä. Otan kirjan käsiini, avaan, ja siellä
on paperipäällyksinen karamelli! ”Pompooli” kuten isoisä aina kutsui karamelliä. Äiti jatkaa vielä kanojen ruokkimista,
katsoo valaisimet ettei vahinkoa pääse tapahtumaan. Suljemme oven ja tyytyväinen kaakatus kuuluu hiljaisempana kuin
äsken.
Monena aamuna hain aapiseni kanalan
uunin päältä ja aina oli jotakin pientä ”kukonmunimaa”. Aapisen noutaminen oli
jännittävä hetki. Päivä alkoi aina hyvin.
Lassi, vanhempi veljeni oli jo kolmannella
luokalla koulussa ja Paavo ensimmäisellä.
Kun he pöydän ääressä aukoivat iltaisin
koulukirjojaan olin läheltä seuraamassa,
Ehkä liiankin läheltä, sillä nopeasti kirjat
sujahtivat reppuihin, nyörit tiukkaan solmuun ja reput naulaan odottamaan aamua.
Niin mielelläni olisin tutkinut heidän kirjojaan, Ne olivat paljon kauniimpia kuin
oman.
Olin ahkerasti lukevinani niin ilottomalta kuin aapiseni tuntuikin. Kukaan ei
kysellyt seurannut edistymistäni. Nenä
näyttävästi kiinni kirjassa jatkoin lukutuo-

kioita päivästä toiseen.
Kovin kauan tämä opiskelu ei kestänyt,
tilanne muuttui ja kukko lopetti munimisen. Pian tylsä aapiseni joutui lojumaan
tarpeettomana.
Eräänä talviaamuna sattui pirtissämme
seuraava tapaus: Levitän tuvan lattialle Iisalmen Sanomat. Asetun kontilleni
puoliksi lehden päälle ja kuljetan omissa
oloissani otsikoiden päällä vasemmalta
oikealle. Silloin joku aikuinen, en muista
kuka, kyykistyy ohikulkiessaan viereeni
ja alkaa kuljettaa sormeni edellä työnkovettamaa sormea otsikoiden päällä vasemmalta oikealle lukien otsikoita ääneen.
Tartun mukaan, tähänastinen silmillä lukeminen loppuu ja löydän äänen minäkin.
Tyttö lukee! kuulen ihmetellen sanottavan aivan lähellä. Kaikilla oli maalaistalossa omat kiireensä ja työnsä. Pienin oli
oppinut siinä sivussa taidon lukea.
Asiasta ei sen jälkeen puhuttu, en ainakaan muista. Siinä ympäristössä oppi kuin
vahingossa. Kirjaimia ja sanoja oli joka
puolella tarjolla.
Kun kaksi veljeäni oli jo koulussa, on
se seuraavalle suuri etu mitä lukutaitoon
tulee. Ja isän kerrontatuokiot meille kolmelle. Nuo odotetut hetket!
Isoisän antama etuoikeutettu aika juuri minulle. Kaikki nämä yhdessä antoivat
kasvumahdollisuutta moneen suuntaan ja
runsautta, jonka vasta aikuisiällä ymmärsin.
Yhteishyvässä ilmestyivät kolmekymmentäluvulla sarjakuvina Antti Puuhaara,
Sattuma Ville ja Suutari Pikipallo. Lehden
tulopäivä oli odotettu ja tärkeä. Muistan
miten äiti leikkasi Antti Puuhaaran ja ommellen sitoi ja kartutti kertomuksen vihkoksi. Se oli ensimmäinen sarjakuvakokemus elämässäni ja houkutteli lukemalla
ottamaan selvää etenevän kertomuksen
tapahtumakulusta.
Hakkapeliitassa painettiin tuohon aikaan takasivulla sarjakuvana Rymy Eetu,
pullakkamahaisen
suojeluskuntalaisen

Kuvassa koko perhe: keskellä Kaarina
sekä veljet Lassi ja Paavo, äiti Vilina
Kainulainen ja isä Paavo Ruotsalainen.
Paavo Ruotsalainen oli kansakoulunopettaja ja maalaisliiton kansanedustajana kauden 1929-1933.
tempauksia. Sitä lehteä ei saksittu sivuja
irroittaen, numerot talletettiin pinkkaan.
Ääneen lausuttuun havaintoon ”tyttö lukee” loppui aapisen vienti yöksi kanalan
uunin päälle. Jospa en silloin olisi levittänyt Iisalmen Sanomia lattialle näyttävästi
toisten nähden tuskin vielä olisi huomattu
että tyttö lukee.
Olisin toimittanut aapisen joka iltakanalan uunin päälle ja aamulla aarteet
löytänyt. Oli jotenkin haikea olo kaiken
päättyessä. Sama tunne kuin silloin kun
riisuttu joulukuusi loppiaiselta kannettiin
halkoliiterin vierelle ja pystytettiin hankeen lopputalveksi. Talitiaiset nokkivat
kuusen oksilta talinpalasia, joita kynttilöistä oli tippunut. Tiaisten touhuja piti
käydä katsomassa usein.
Kuka narrasi ketä? Minäkö aikuisia ollen lukevinani sitä yksitoikkoista aapista?
Hehän kaiken aloittivat sanomalla, että
kukko munii ahkeralle lukijalle ja lähdin
leikkiin mukaan.
Teksti: Eila Ollikainen
Sonkajärveläinen opettaja, nuorisokirjailija
Kaarina Ruotsalaisen Jyrkän Ruukin herran
rukkaset ilmestyi omakustanteena vuonna 2008.
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Loma katkesi. Palmupuun juurelta .....

Matkaelijana
Tenerihvan
saeraalassa
K

oko syksyn sato vettä tae räntee.
Aattelin piristää ihteeni ja männä
aarinkoon Tenerihvalle viikoks. Se tekis
eetvarttia raehnaselle ruumille ja alakuntoselle sielulle.
Alotin varavaesesti, tunnin rötkötin
ensmäesenä päevänä altaalla, toesana
puoljtoista tuntia.
Kolomantena päevänä syvän rympsytti,
limmeriks sannoovat, ee kuunnellu, vaekka käskin totella beettasalpaajan voemoo,
paeneet olj koholla, pyörrytti.
Ee oo hätä tämmönen. Panin laakkuun
tokumentteja: passin. reissuvakkuutuksen,
pari muuta pahviläpykköö ja liäkeluvettelon. Tilasin mittarjaaton, kaaniin Puerto de
la Gruzin läpj hospiten -saeraalaan.
-Mittee varten oot tullunna saeraalaan?
Selevitin syyn. Minut pannaan saeraalan
kirjoihin. Nostetaan pyörätuoliin, hyrryytettään teho-osastolle. Kipataan muovilla
piällystettyyn petiin, käsketään riisuutua.
Teräskipot kolisevat, minut pestään
petiin, en saa liikkua, verta valutettaan
kyynärtaepeesta putkiin ja kytketään konneisiin. Taalu piän piällä alakaa ilosesti
heitellä käppyröitä.
– Valamistellaanko minut kuolemaan?
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...ambulanssilla sydänkirurgisen sairaalan teho-osastolle Tenerifalla.
Viimenen pesu? Mänenkö kottiin puupalttoossa tavaraosastolla? Syväntohtorj tulloo tulukki mukanaan:
– Tämän päevän makkoon tässä, en
sua liikkua ollenkaan. Huomenna piäsen
osastolle, jossa pitää kävellä ees-taas käätävällä. Tohtorj haluaa tietää, miten syvän
käättääntyy täävellisessä levossa ja sitten
liikkuessa. Kolome syväntohtoria kääp
kuuntelemassa syväntäni, liäkettä annetaan, kiltisti otan keaken. Kuumeita ja
paineita mitataan kahden tunnin välein.
Naesneorologi haluaa tutkaella aevojani.
Työnnetään putkeen ja rips-raps, aevovilimi on valamis.
Uamusella minut kuskataan osastolle.
Pitkä käätävä, sitä kävelen. Saksalaisroova makkoo samassa huoneessa. Tuntuu
yksityishuoneelta, kun välissä on komerot, ee näe ee kuule kaverista mittää, oma
tv kummallakii, yhteinen huussi kuitennii.
Vastaava syvän tohtorj tulloo tulukin
seuraamana uuvelleen.
– Aortan läppä on pahasti kalakeetunna, se on leikattava. Tiijän olovani jonossa
KYSiin.
Löestivät sähköshokilla rytmin piälle,
aattelen. En mää neuvomaan ihteeni viisaampia.

Tohtoj haluaa lisäkokkeita ja vaehtaa
aortan läpän uuteen.
Tyttöraakkani kaahistuvat:
-Tule het´paekalla poes sieltä, kun piäset sairaalasta ja oot lentokunnossa. Leekata et anna siellä.
Kaekki komentelloo minua. Olisin halunnu vuan vähä katella kaanista maesemoo, ihania kukkia, hengittää kesäilimoo,
kuunnella meren kohinaa, juuva rantapuarissa vahvoo kahvetta paekallisen panaaniliköörin suattelemana. Kaekki ilot
minulta viijään.
Neljäntenä päevänä pyyvän piästä pois,
jos olen lentokunnossa. Piätohtorj on lähtöselevityksessä.
Kiittellöö minua, ei kerro laskusta mittään, sanoo pistävänsä postiin kaekki tu-

lokset, kun on valamiit ja pyytää minua
menemään het’sillään syvän tohtorille kotona. Pannoo mukkaan espanjankielisen
hoetoselevityksen.
– Voesinko tulle heille saksankielen
tulukiks, kun ossoon näin hyvin saksoo?
Kysymys yllättää minut, jopa ollaan kohteliaita. Heillä ee tunneta ikärasismia.
No miksei, taloyhtiö tyhjennettään putkiremontin takia, sitten panen asian mietintämyssyyn.

01.02.2020
Maija Kotometsä

Tavi on liian pieni lintu
mahtipitäjälle?

K

uopioon liittyneen Maaningan vaakunaan on kuvattu kolme tavia muistona siitä, että maaninkalaisilla on kunnia
jatkaa koko Pohjois-Savon hallinnollisena
perustana olevan Tavinsalmen hallintopitäjän perinteitä.
Paljon on keskusteltu, onko tavi liian
pieni lintu näin mahtavat perinteet omaavan seutukunnan tunnukseksi ilman, että
lintua olisi kuitenkaan ryhdytty vaihtamaan vaakunaan. Itse olen juohtunut tele-

vision päivittäisiä saamenkielisiä uutisia,
Oddasatia, kuunnellessani miettimään,
että eiköhän Tavinsalmenkin nimi periydy
täällä muinoin eläneiltä lappalaisilta.
Säätietoja latikoidessaan uutisankkuri
puhuu näet aina saamelaisalueen pohjoisosasta Davvi-Saamena. Davvista ei ole
pitkä matka taviin, ja maantieteellisesti
ajateltuna Tavinsalmi voisi olla siis yksinkertaisesti Pohjoissalmi. Maantieteellisestikin se on perusteltua, kun Kallaveden
pohjoisilla perukoilla ollaan.
Saamelaisperäisiä paikannimiä meillä
maakunnassa on muutoinkin enemmän ja
vähemmän. Kaavi on peruja gavvasta, lahdesta, Nerkoo njargasta, niemestä jne.
Seppo Kononen
Tavi (Anas crecca) on pienikokoinen
sorsalintu. Koiras ääntää herleästi ”klik”,
mutta naaras sekavaa räpätystä.
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Väärnin pappila on osa
Savon kulttuurihistoriaa

P

appeja on joka lähtöön, sanotaan, ja
paljon on pappilassakin ehtinyt tapahtua, kun siinä on asuttu 250 vuotta niinkuin Väärnin pappilassakin Lapinlahdella
on tapahtunut. Tänä päivänä se on taas
yksi savolaisen kulttuurielämän sykkivistä sydämistä samaan tapaan kuin loistonsa
päivinä 1800-luvulla, mutta väliin mahtuu
myös huonompia aikoja – nälkää ja kuolemaa.
Väärni on pysynyt uskollisesti pappilana vielä senkin jälkeen, kun viimeinen
pappi poistui sieltä vuosituhannen vaihteessa. Talon nykyinen isäntäpari, kirjailija Minna Kettunen ja muusikko Jarkka Rissanen, remontoivat rakennuksen
2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä pieteetillä ja itsensä likoon pannen.
Ammattitaitoisesti entistetyissä saleissa
on jatkettu sitä hengen työtä, josta Lapinlahti on tullut maankuuluksi, mutta annettu tilaa myös uudelle.
Väärnin pappilan kunnostus on yksi
suurista savolaisista sankaritarinoista. En
tiedä, ovatko kanssaihmiset ymmärtäneet
antaa riittävästi tunnustusta ja apua tarinan
toteuttajille, mutta on erinomainen asia,
että tekijät itse ovat dokumentoineen, mitä
tuli tehdyksi ja mitä pelastetuksi unohduksen suosta.
Minna Kettusen yhdessä Tatu Ollikaisen ja Hannu Puurusen kanssa kokoama Väärnin pappilan historia on monipuolinen ja tarkka tietopaketti 1700-luvun
lopulta tähän päivään.
PUUSTELLI ja pytinki, Väärnin pappilan asukas- ja rakennushistoriaa. Teoksen
pitkä nimi kuvaa hyvin 180-sivuisen teoksen sisältöä. Kettunen ja Ollikainen ovat
perehtyneet pappilan katon alla eläneisiin
ihmisiin, Puurunen arkkitehtinä taas tutki-
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Puustellin
ja pytingin
kannessa
Väärnin
pappila on
1920-luvun
alussaan.

nut talon rakenteita.
Alkuperäisestä pytingistä ei hirsiä ole
tallella 1830–luvulla tapahtuneen tulipaljon jälkeen, mutta uudisrakennus tehtiin
paljolti samojen piirustusten mukaan.
Monta on tietysti ehtinyt olla siinäkin, kun
ikää alkaa olla pian parisataa vuotta.
Puustelli ja pytinki on tehty yhtä huolellisesti kuin pappilan remontti. Todellinen
tietoarkku on teoksen loppuun koottu luettelo pappilan asukkaista vuodesta 1766
alkaen. Pitkään nimilistaan mahtuu paljon
nimiä, joitten joukosta välähtää aina joku
tunnetumpi nimi: Collanit, Kiljanderit,
Brofeltit ja muut Suomen kansallisen nousun ajan keskeiset vaikuttajat.
Väärnin pappilassa ovat myös maamme teknisen kehityksen vauhdittajiin kuuluneitten Väisälän veljesten juuret. Toki
tuossa samaisessa paikalla, maarekisterin
numerossa Ollikkala 8, oli elämää jo ennen ensimmäistä pappia Johannes Forseliusta: Ollikaisia, Toivaisia, Kärkkäisiä,
Ryynäsiä, Karhusia.
Itse itselleni muistomerkin tein. Näin
sanoi aikanaan ylväästi Venäjän kansallisrunoilija Alexander Pushkin. Samaa voivat sanoa myös Väärnin pappilat nykyinen
emäntä ja isäntä, kun talo on kunnostettu
ja vielä pantu kirjoihin ja kansiinkin. Tämä
on paikallishistoriaa parhaimmillaan.
Teksti ja kuva: Seppo Kononen

Britit vs Yosemite Sam
ja murteet?

A

merikkalaisperäisten piirrosfilmien
sankaristoon on lumikkien ja tuhkimoiden sekaan tunkeutunut antisankari Yosemite Sam, kaikkien jääräpäiden
verraton malli ja esikuva. Sam tunnetaan
Suomessa nimellä Viiksi-Vallu ja hänen
edesottamuksensa tapahtuvat valtaosin
Väiski Vemmelsäären eli Bugs Bunnyn
kanssa. Jokainen kahaus on aina päättynyt
Väiskin selkävoittoon.
* * *
Kun brexit-episodi nyt – viimeisen lykkäyspäätöksen jälkeen – näyttää ehtineen
lopullisen ratkaisun äärelle, koko prosessi vertautuu edellä mainitun parivaljakon
yhteenottoon keskellä puutonta aavikkoa:
Samin toiminnan motiivi ”I hate rabbits”
(”Vihaan jäniksiä”) on päätynyt takaaajon päätteeksi Väiskin keskelle puutonta
erämaata pystyttämien peräkkäisten ovien
taakse, Sam tempoo niitä auki ja saa joka
kerta räjähdyksen naamalleen.
Ennen viimeisen avaamista porkkanaa
pureskeleva Väiski tuumii: ”Is he stupid
enough to open the last one.” (Onkohan
se niin tyhmä, että avaa viimeisenkin?).
Sam nykäisee rivasta ja pommi räjähtää
silmille. Väiski: ”Yes, he was that stupid!”
(Kyllä se oli!)
* * *
Pääministeri Theresa Mayn käsi on viimeisen oven hantaakissa. Naama on jo savun tummentama, kun jokaisen sitä ennen
avatun takaa on räjähtänyt muuttumaton
asenne sekä omassa parlamentissa että
EU:n ehdoissa: ei vaihtoehtoja!
Viimeiseen lykkäyspäätökseen liittyen May hellitti hetkeksi ovenkahvasta ja
otti yhteyttä Labouriin pehmentääkseen
asenteita ja Eurooppa pureksi porkkanoita
lokakuun päähän asti, vaikka sillä oli sa-

manaikaisesti epävarmuuksia sekä itäisten
jäsentensä Unkarin ja Puolan että eteläisten Italian ja Kreikan lerpahdellessa.
*

*

*

Lokakuun vaihtuessa marrakseen May
on mennyt, Boris Johnson astunut tilalle.
Uusi kansanäänestys pullahti eloon monen tappamisen jälkeen. Samalla heräsi
nyt jo hämärtyneisiin muistoihin ensimmäinen äänestys, jolloin brittejä onnistuttiin vetämään perusteellisesti huulesta
ja luomaan mielikuva rasittavasta EU:sta
valheellisten väittämien ryydittäessä erovaatimuksia yhteisöstä, johon monen viiveen jälkeen vuonna 1963 kammettiin sisään riemumielin.
* * *
Missä onkaan trollien alkukoti? Ja kukas se totesi vuosikymmeniä aikaisemmin
toisaalla ja toisesta asiasta: ”Tässä sitä nyt
ollaan!”
Sam on epätietoinen ja sormeilee revolverin perää holsterissa. Sopimus vai pommi?
Sytytyslanka palaa edelleen, mutta on
vielä melko kaukana nallista, ainakin tämän vuoden loppuun. Ennusteita on jo,
että se ehtii kastua ja sammua ennen nalliin ehtimistä.
– Edellä esitetyn syy Aakustissa ilmestymiseen on, että näen samankaltaisuutta
Samin, brittien ja murteiden pinttyneissä
asenteissa puhutun ja kirjoitetun ilmaisun hyväksymisen kanssa. Savo taitaa
olla kaikkein haasteellisin murre kaikkine
alue-eroineen.
Esko Nieminen
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Kotoisesti muikkuja
kotoisessa seurassa
P
ääkaupunkiseudun savolaiset seurat järjestivät yhteisen Voe tokkiisa!
– Muikkuja -juhlan jo seitsemättä kertaa
Paasiravintolassa Helsingissä. Tapahtumaan osallistui ennätysyleisö 170 muikun
ystävää. Toimittaja, tietokirjailija Hannu
Pesonen vei juhlaväen 1600-luvun savolaishistoriaan ja Pietari Brahen aikaan.

rauden kerryttämisen ohella hän keräsi
noin 600 ruokareseptiä. Turun linnan linnapöydillä tarjottiin mm. joutsenpaistia ja
kirsikkakakkua. Savolaisseuralaiset tyytyivät kuitenkin huomattavasti vaatimattomampiin herkkuihin, sitäkin maittaviin
voissa paistettuihin Puruveden muikkuihin, perunamuusiin ja raikkaaseen salaattiin.
Muikut tekivät hyvin kauppansa. Siitä
kertoi iloinen puheensorina pitkien pöytien äärellä. Puheen keskeltä kuului myös
Savon murretta eri paikkakuntien omilla

vivahteilla. Aterian kruunasi kahvi suussa
sulavan mustikkakukon kanssa. Tavaksi
tullut muikkuperinne jatkuu taas vuoden
kuluttua.
Tapahtuman järjestämiseen ovat osallistuneet seuraavat savolaiset seurat: Helsingin Rantasalmi-seura ry, Helsingin
Ristiina-seura ry, Helsingin SavonlinnaSeura ry, Kiuruvesi-seura ry, Savolaisen
Osakunnan Seniorit ry, Ylä-Savon seura
ry.
Teksti ja kuvat: Kaija Pulli

Ylä-Savon seuran puheenjohtaja

”Minä olin maahan ja
maa minuun tyytyväinen”
Näillä sanoilla kuvaili vuonna 1640
Pietari Brahe aikaansa Ruotsi-Suomen
valtakunnan itäpuoliskon kenraalikuvernöörinä. Kreivi Pehr Brahe nuorempi,
joka tunnetaan Pietari Brahena saapui
maahamme Ruotsin kuninkaanlinnan aatelistosta ”kreivin aikaan”. Tämä sanonta
jäi elämään ihmisten puheisiin. Ruotsin
valtakunnan itäpuolisko oli surkeassa
kunnossa, köyhtynyt ja tyytymätön.
Ruotsi-Suomi oli käynyt sotaa melkein
100 vuotta. Sotimisen raskaus sekä menneet katovuodet köyhdyttivät maan. Pietari Brahe Kristina-vaimoineen teki tutkimusmatkoja hevosella köyhtyneen maan
uumeniin. Näiden matkojen seurauksena
hän alkoi kehittää maan oloja.
Brahen valtakaudella Suomeen perustettiin postilaitos, sen tarvitseva valtatieverkosto, ensimmäinen yliopisto,
toistakymmentä kaupunkia ja niihin sairaaloita ja kouluja. Postilaitoksen kaksi ensimmäistä reittiä avattiin jo kesällä
1638. Ne ulottuivat Tukholmasta Inkeriin
asti.
Maatilojen omistajat velvoitettiin
toimimaan postitalonpoikina. Postitiloja
sijoitettiin 20 kilonmetrin päähän toisistaan ja jokaisella tilalla piti olla mies
ja hevonen jatkamaan kruunun kirjeitä
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Muikkuja odotellessa jaksettiin kiinnostua synnyinseutujen kehityksestä.
Toimittaja Hannu Pesonen valotti kenraalikuvernööri Pietari Brahen aikaa
Savon historiassa.
eteenpäin. Kirjeet kulkivat esimerkiksi kolmessa päivässä Turusta Kajaaniin.
Suomen kielen asema ja arvostus kohentuivat.
- Kreivi oli aikansa sote-uudistaja ilman
sote-neuvottelua, totesi Hannu Pesonen.
Pietari Brahen perintöä maassamme ovat häntä esittävät lukuisat patsaat, katujen nimet ja kaupungit.hänen
valtakaudellaa.

Muikut ja perunamuusi
yhdistävät eri savolaisseuroja
Pietari Brahe oli tunnettu herkkusuu ja
kulinaristi. Maineen, arvostuksen ja vau-

Täydennetään Bertan muistoa
Täydennys Bertta Räsäsen Savolaisen
keittokirjan vaiheisiin (Aakusti 4/19).
Vuonna 1979 ilmestynyttä keittokirjaa
on uudistettu useampaan kertaan eri tekijöiden toimesta. Kolmanteen painokseen
(v. 1985) lisättiin pitäjäruuat, joiden valinnassa avustivat martat, maatalousnaiset
sekä valtakunnallista näkyvyyttä antanut, sittemmin edesmennyt tv-kokki Jaakko Kolmonen.
Bertan poismenon jälkeen keittokirjaa
uudisti työryhmä, johon kuluivat Sinikka
Määttälä, Eila Ollikainen ja Mauno Hämäläinen. Näin Ilmestyivät englanninkielinen Savo cooking (v. 2008), Hyvvee
ja hyvän parasta (v. 2000) ja Savolainen

Bertta Räsänen oli myös kalastaja.
syömälysti (v. 2009), joiden kustantajana
oli Savonia ammattikorkeakoulu.
Kirjoja on saatavissa enää atikvariaattisista myynneistä.
Eila Ollikainen
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Neuvokselta
eivät jutut lopu

pudota ja maatua, mutta kirjat säilyvät.
Historian ammattilaisena Leo Puurunen
ymmärtää, että jälkipolville on hyvä jättää
selkeät merkit, miten kukin sukupolvi on
aikanaan täällä Savon sydänmailla elänyt.

J

utut on yksi edesmenneen piippolalaisen mestarikirjailijan Pentti Haanpään
tunnetuimmista ja suosituimmistakin
teoksista. Lyhyet tarinat kertoivat elämästä Siikajokilatvan sydänmailla ja purivat
myös savolaisiin lukijoihin, kun kokemukset elon ihanuudesta ja kurjuudesta
olivat paljolti samanlaiset. Mökkiläisen
mietteet ovat mökkiläisen mietteitä – paikasta riippumatta.
Mutta melkoinen juttujen mies on kehkeytynyt myös lapinlahtelaisesta Leo
Puurusesta. Aikanaan jo historianlehtorin
toimensa ohessa paljon kirjoittanut kotiseutuneuvos on toimen miehenä jatkanut
tutkimustöitä ja tarinointia nuoren miehen
innolla myös eläkevuosinaan. Jos oli Kalle
Päätalo kova työntekijä, ei ole kehno neuvoskaan: nyt kahdeksan vuosikymmentä
harteillaankin hän julkaisi taas kaksi uutta
teosta yhden vuoden iällä.
Kaikkiaan on Puurunen itse laskenut
rustanneensa elämänsä aikana eri julkaisuihin ja lehtiin 750-800 tarinaa. Uusimmassa niitä tuli taas lisää reilut sata,
tarkkaan laskien 122. Kunnioitettava on
teosmäärä – kaikkiaan jo kolmisenkymmentä nimikettä kyläkirjoja, erilaisia historiikkejä, henkilökuvia ja jos paljon muutakin.
HISTORIANOPETTAJA on elänyt
kuten vanhan kansan humanistin on aina
haluttu elävän: Mikään inhimillinen ei saa
olla vierasta.
Tämä ajatus näkyy selkeästi myös vuoden 2019 lopulla valmistuneen kolumnikokoelman Leksan kynästä 2-sivuilla.
Kirjoittaja on jaotellut kertomukset yhteentoista kategoriaan, joista laajimmat
liittyvät historiaan sekä kulttuuriin, taiteeseen ja kirjallisuuteen.

18 AAKUSTI 4/2017

Kukapa täällä lie sadan vuoden päästä kertomassa, mitä ovat niinkin yksinkertaiset
asiat kuin lehmisavut, pikilanka tai pässinpökkimet.
Teksti ja kuva: Seppo Kononen

Leksan kynästä ykkösen kannessa olivat
Eero Järnefeltin Raatajat rahanalaiset,
ja nyt kakkososaan ovat päässeet mukaan Järnefeltin Isäntä ja rengit – kaikki hekin Leo Puurusen synnyinkylästä,
Väisälänmäeltä.
Yksi kokonaisuus koostuu Ylä-Savoon
liittyvistä jutuista, toinen entisajan elämästä. Muita osioita ovat muistelukset,
henkilöt, rakennukset, sattumukset ja
luonto lintuineen eläimineen ja kasveineen, Muutama tarina on pantu mukaan
liitteeksi, ja kuten vanhan kunnon puimakoneen äärellä työskennelleet vietävät:
aina tulee tuutista myös sekulia kuten
Leksankin kynästä.
Erityisesti Lapinlahdelle on tehnyt korvaamattoman palveluksen tallentamalla
tarinoita pitäjän muinoisista eläjistä, rakennuksista tai tapahtumista. Kiitettävällä
tavalla hän on tutkinut ja dokumentoinut
myös Lapinlahdella tai muualla ylisessä
Savossa käyneitten arvohenkilöiden, ennen muuta taiteilijoiden, liikkumisia ja tekemisiä. Mitä teki Mannerheim Runnilla,
mistä on saanut Kyllikinranta nimensä?
Moneen tämäntyyppiseen kysymykseen
löytyy nyt vastaus kirjasta senkin jälkeen,
kun silminnäkijät ja tietäjät ovat kadonneet.
Ykkösosan tavoin Leksan kynästä kakkosen jutut on julkaistu vuosien saatossa paikallisissa lehdissä tai Savon kielen
seuran Aakustissa. Lehdillä on taipumus

Vuoden 2019 Savonia-raatilaiset puheenjohtajansa Varpu Puskalan (edessä 3. oik.)
johdolla. Puskala johtaa raatia jatkossakin.

Savonia-raadille kaksivuotinen toimikausi

K

uopion kaupungin vuotuisen Savonia-kirjallisuuspalkinnon
jako
aikaistettiin viime vuodenvaihteessa perinteisestä Aapelin-päivästä tammikuun
toisesta joulukuun 9. päivälle, jolla silläkin on vahvat kytkökset savolaiseen kaunokirjallisuuteen: tuona samaisena joulukuun 9. päivänä 1852 esitettiin Helsingin
yliopiston savokarjalaisessa osakunnassa
ensimmäisen kerran Savolaisen laulu,
johon sanat sepitti kuopiolainen August
Ahlqvist-Oksanen ja sävelet sommitteli
iisalmelainen Karl Collan.
Yliopiston suomen kielen professorina
Ahlqvist-Oksanen oli keskeisenä henkilönä muovaamassa kirjoitettua suomen kieltä sen nykyiseen muotoon, mutta kuului
myös runoilijana aikansa eturivin sanataiteilijoihin. Näin Savolaisen laulun päivä
soveltuu mainiosti myös Savonia-palkinnon jakopäiväksi.
Toinen peruste päivän aikaistamiselle

on siinä, että nyt mainetta ja kunniaa saavuttaneet teokset tulevat paremmin huomioiduksi kirjojen joulumyynnissä. Niinpä vuoden 2019 Savonian voittanut J-P
Koskisen Tulisiipi-romaani on ollut viime
aikojen suosituimpien teosten kärkikymmenikössä. Tulisiipi oli myös kirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaana.
Kuopion kaupunginhallitus on nimennyt Savonia-palkintoraadin vuosille 20202021. Raadin puheenjohtajana jatkaa Varpu Puskala ja varapuheenjohtajana on
Nina Pelli. Muut raadin jäsenet ovat Riitta Cederberg, Auli Poutiainen, Petri Tossavainen, Jussi Tuovinen, Kari Turunen,
Liisa Rossi ja Seppo Kononen.
Viime vuosina raati on saanut luettavakseen seitsemän-kahdeksankymmentä
teosta. Palkintoehdokkaat julkistetaan
Kuopiossa marraskuussa järjestettävän
Kirjakantin yhteydessä.
Seppo Kononen
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Vuoden 2020
murremestari
taas hakusessa

Seuran toimintakertomus vuodelta 2019

Takana todellinen supervuosi

V

V

uosj on tuas onnellisesti vaehtunna,
ja on tullut aeka valita vuoden 2020
Savon murremestari. Se tapahtuu Savon
kielen seuran vuosjkokkooksen yhteyvessä laavantaina mualiskuun 21. päevänä
2020 Pohjois-Savon muakuntaliiton Muakuntasalissa Kuopiossa.
Siäntömiäränen vuoskokkoos alakaa
klo 10, ja sanan herruuvesta piästään otattelemaan sen jäläkeen hetj puolilta päevin
eli noen klo 12.

Näellä evväellä mestariksj:
Savon murremestaruuskilipaelu on
avvoin kaekille, jotka tuntoovat ossoovasa
huastoo savvoo oekeennii hyvin assuinpaekasta riippumatta. Suap asua vaekka
miten kaakana mualiman navalta, kuhan
vuan jokkaenen kuulija tunnistaa kilipaelijan selevittävän asijoosa selevällä savon kielellä.
Kilipaelu käävään kahessa osassa. Ensmäeseks jokkaeselle mukkaan lähtevälle
annetaan kolomen (3) minuutin omaehtonen puhheenvuoro, jossa suap hölöpöttää
miten parraeten taetaa itelleen mielusasta
aeheesta. Toesessa osassa kilipaelija asettuu sitten tuomareitten etteen vastoomaan
parraan taetosa mukkaan heijän esittämmiin kysymyksiin.
Siinä seleviää, miten mestariks mielivillä on hoksottimet ja suuvärkki kohallaan. Kuten hyvin tiijetään, tuppisuulla ee
oo elämä heleppoo Savommuassa.
Tuomaristoon on Savon kielen seura
nimennynnä varapuhheenjohtajasa Tuula
Ollilan, näättelijä Auli Poutiaisen ja Savon vuoden 2019 murremestarin Mikko
Kokkosen. Kilipaelua juohattelloo alakuun ja etteenpäen seuran puhheenjohtaja
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Mikko Kokkonen latikoi ihtesä sekä Savon
että Suomen murremestariks.
Seppo Kononen.
Tervetulloo vuan niin kaekki kilipaelijat ku suurj yllesöhhii kuuntelemaan,
kuka on Savon vuojen 2020 murremestarj.
Aekahan olj siis laavantae 21.3. 2020 klo
12.00 ja paekka Pohjois-Savon muakuntaliiton Muakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio.
Toenen kerros, sissään piäsöö takapihan
kaatta.

Muistoote ilimottaatua
Mukava oes ilimottautua tuomariston
puhheenjohtajalle Tuula Ollilalle jo vähä
etukätteen, mutta paekan piälläkii se vielä
onnistuu puolj tuntia ennen H-hetkee.
Ollilan puhelin on 044 549 9230 ja sähköposti pirjotuula.ollila.gmail.com. Sen
verran on rajjaesia pantu, että kolomee
kertoo enempää ee kukkaan sua kilipaeluun osallistua.
Savon murremestari 2020 -tittelin lisäks voettaja suap kommeen tiploomin ja
evustusoekeuden huastaviin valtakunnallisiin murrekilipaeluihin, jotka pijetään
jossain tiällä Savossa vuojen 2021 kesällä.
Mänestys on ollut ylleesä hyvä, viime kerraltakiin tulj mestaruus. Kaekkija osallistujia muistetaan jollaen laella.
Ee muuta ku kielj laalamaan, kyllä siitä
hyvä tulloo!
Savon kielen seura

uosi 2019 oli Savon
kielen seuran 37.
toimintavuosi. Kaiken
kaikkiaan vuosi 2019 oli
erilaisine tapahtumineen
ja niihin osallistumisineenseuran kannalta toiminnan ”supervuosi”.
Maaliskuinen Savon
murremestaruuskilpailu,
heinäkuinen
Kuopion
murretori sekä savolainen kirkkopyhä olivat
tuttuun tapaan seuran ul- Murretorilla piisasi niin ilimoja kuin puheitakin. Tässä
ovat äänessä karjalaiset.
koisesti näkyvimmät toimintamuodot, mutta toimintaa oli paljon puhumisen SM-kisoihin Kirjastotalo Oojärjestöjen välilläkin. Jäsenlehti Aakusti diin Helsinkiin elokuussa. Mikko Kokkoilmestyi vuoden aikana neljänä numerona. nen voitti henkilökohtaisen kisan, myös
Maksavia henkilöjäseniä oli 249, joista muut savolaiset olivat hyviä joukkueena.
ainaisjäseniä 29 ja 1 kunniajäsen. Yhtei- Voiton myötä seuraavat SM-kisat on miesöjäseniä oli 5. Seuran talous säilyi vakaa- tinnässä Savon suuntaan 2 vuoden päässä.
na.
MURRETORI pidettiin Kuopion toKALEVALAA SAVOKSI Seura halusi rilla 4. - 6.7.-2019. Murretori sujui hyvin
omalla savolaisella tavallaan osallistua Ka- jouhevalla aikataululla ilman liian pitkiä
levalan päivän viettoon ja järjesti kolman- puheenvuorojaja yleisö jaksoiseurata tanen perinteisen julkisen ääneenluennan pahtumaa innolla. Äänentoisto toimi tänä
Matti Lehmosen savontamasta kansalliseepoksesta Kalevala.
Murremestari Mikko Kokkonen mursi
Tilaisuus pidettiin 28.2.2019 Kauppa- myös Suomen mestaruuden.
keskus Apajassa. Kalevalaa oli lukemassa
kuusi hallituksen jäsentä ja tämän lisäksiohjelmassa oli kantelemusiikkia.
MURREMESTARUUS Savon murremestaruudesta kisailtiin 23.3.-19 PohjoisSavon liiton Maakuntasalissa. Kisoihin
osallistui 8 henkilöä. Hyviä esityksiä
kaikki, voittajaksi selviytyikuopiolainen
Mikko Kokkonen. Tuomareina toimivat edellisen vuoden murremestarj Keijo
Karhunen, Auli Poutiainen ja Tuula Ollila.Voittajalle annettiin palkinnoksi diplomi ja savolaista kirjallisuutta.
Seura lähetti joukkueen myös Murteilla
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vuonna hyvin. Päivän pituus 1,5 h on hyväksi havaittu.
Murremestareita oli hyvin paikalla ja
musiikkia runsaasti. Myös karjalaispäivä
sujui hyvin. Katsojia tapahtumissaoli hyvin ja sääkin suosi, vasta ohjelman päätyttyä alkoi satamaan.
SAVOLAINEN KIRKKOPYHÄ järjestettiin Nilsiässä 15.9.2019. Liturgina toimi Raili Pursiainen ja saarnaajana Antti
Heikkinen. Kirkkoon saatiin uusia murremestarj Irja Turusen, nykyisin Pääkkösen, savontamia virsiä, mm. Ukko-Paavo
Ruotsalaisen virsi.
Kirkonmenoihin osallistui 520 henkilöä ja kirkkokahveillekin yli 200 henkeä
eli varsin hyvin. Kuulijoita oli laajalta
alueelta mm. Kuopiosta, Varpaisjärveltä,
Rautavaaralta, Siilinjärveltä ja Kuavilta.
Savolainen kirkkopyhä saa jatkoa ja seuraava kirkkopyhä järjestetään 13.9.2020
Kiuruvedellä, klo 10.00.
MUUTA TOIMINTAA Savon kielen
seuran aloitteesta Kuopion kaupungin
hankkima kalakukkoleipuri Hanna Partasen muistolaattapaljastettiin 6.9.2019.
Kaupungin puolesta puheen piti kaupunginjohtaja Jouko Pirhonen, SKK:n puolesta Tuula Ollila ja Hanna Partanen Oy:n
puolesta entinen toimitusjohtaja Kari Kekäläinen.
Salmi-Seura oli seuran kutsumana
vieraana 28.11.19 vanhassa pappilassa
pidetyssätalakkuna-illatsussa.
Kauhan
varressa oli murremestari ja Kurkiharjun
talakkunatilan isäntä Mikko Kokkonen ja
laulunjohtajana kanttori Viktor Jetsu. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkeä.
Osallistuttiin myös seuraaviin tapahtumiin:
- Pohjois-Savon Kotiseutuyhdistysten
liiton järjestötyöpajaan 9.2.-2019.
- Heinäkuun 12. päivä oltiin Kaustisen
kansanmusiikkifestivaaleilla kahdentoista
vuoden jälkeen. Siellä pidettiin seuran ja
apulaisten voimin savolaista murretyöpajaa, jossa oli mukana Mikko Kokkonen,
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Anneli Valta-Lisitsin ja Niilo Lintunen.
Seppo Kononen palkittiin festivaaleilla
plaketilla (iso kivenmurikka).
- Maakuntapäivänä 15.8.2019 pj. Seppo Kononen ja varapj. Tuula Ollila edustivat Savon Kielen Seuraa maakuntapäivässä Varkaudessa.
- Savonlinna kulttuuripääkaupungiksi
työpajaan 19.9.-19 Kuopiossa.
- Syyskuun 14. päivänä KOTONA
KYLÄSSÄ -tapahtumaan Kauppakeskus
Matkuksessa. Siellä pelattiin mm savolaista sanapeliä –viisi sanaa selitettävänä,
jotka vain harva tunnisti kaikki.
- Pj. Seppo Kononen, varapj. Tuula
Ollila ja Keijo Karhunen olivat mukana
Sektorissa pidetyssä valtakunnallisen Nenäpäivän Kuopion tilaisuudessa .
- 8.11.-19-Pohjois-Savon Liiton ja Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton tulevaisuusseminaari ”Ollako vai eikö olla”
23.11.19. Tilaisuuden osanottajille jaettiin
Unto Eskelisen runokirjat.
HALLITUS: Seuran hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana kahdeksan kertaa,
seitsemästi Savon Sanomilla ja kerran,
vuosikokouksen yhteydessä, Pohjois-Savon liiton Maakuntasalissa. Hallituksen
puheenjohtajana jatkoi vuosikokouksen
Murremestarit Mikko Kokkonen ja Anneli
Valta-Lisitsin jakoivat savokaista iloa
Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla.

päätöksellä Seppo Kononen. Varapuheenjohtajaksi hallitus nimesi keskuudestaan Tuula Ollilan. Sihteerinä toimi Jari
Känninen.
Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkoivat puheenjohtajien ja sihteerin lisäksi
Anna-Liisa Happonen, Teuvo Laakkonen,
Anneli Lujanen, Eila Ollikainen, EevaLiisa Pennanen, Auli Poutiainen, Raili
Pursiainen, ja Helga Ylönen.
Varajäseninä olivat Heikki Hyvärinen, Keijo Karhunen, Jukka Lappalainen,
Risto Lappalainen, Leo Puurunen,Terttu
Rautiainen, Marja-Riitta Saastamoinen ja
Matti Väisänen. Rahastonhoitajana toimiRaija Uhlbäck.
AAKUSTI JA MUU HENGENNOSTATUS: Seuran jäsenlehti Aakusti ilmestyi vuoden 2019 aikana neljänä numerona.
Päätoimittajana oli seuran puheenjohtaja,
kun taas lehden valmistuksesta vastasi
edellisvuosien tapaan Jukka Nykänen. Aakustille on syntynyt vuosien saatossa vakiintunut avustajakunta, joten aineistoa on
ollut riittävästi.
On nähty, että päivälehtien supistaessa
kulttuuritapahtumien seuraamista on tärkeää, että Aakustin tapaiset pienemmät

TALOUSARVIO

Savon kielen seura r.y.

Kulut
Aakustin painatus ja postitus
Lahjoitukset, hankinnat, muistamiset
Tapahtumiin osallistuminen
Vuosikokous, murrekisat, SM-murrekisat
Murretori
Tarinaillat
Toimintakulut
Tuotot
Avustukset Aakustiin
Tilaukset ja myynti
Mainos SS
Murretorin avustus (Kuopion kaupunki)
Jäsenmaksutulot
Arpajaiset ym. tuotot

Helga Ylönen Suonenjoelta on edustanut seuraa kotiseutuyhdistysten liitossa
ja puheenjohtaja Seppo Kononen P-S:n
maakuntapäivillä.

lehdet kirjaavat ylös, mitä maakunnan
hengenelämässä on saatu aikaan ja todistavat näin jälkipolville, että Savossa riittää
innostunutta mieltä ja yrittämisen henkeä.
Seuran ajankohtaisista tapahtumista on
kerrottu myös seuran verkkosivuilla.
EDUSTUS: Savon kielen seura on
mukana Suomen Heimot
-yhdistyksessä, Suomen
2020 vahvistamaton kotiseutuliitossa ja Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitossa. Maakunnallisen kotiseutuyhdistysten
4500,00
liiton vuosikokouksessa
250,00
seuran edustaja oli Helga
300,00
350,00
Ylönen. Seura on jäsene1000,00
nä myös kulttuuri-, tiede250,00
ja mielipidelehtien liitossa
1100,00
7750,00
Kultissa.
Hallitus
1500,00
100,00
1000,00
1000,00
4000,00
150,00
7750,00

Savon kielen seuran
talousarviossa suu on
säkkkiä myöten eli tulot ja
menot ovat tasapäin.
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Kuunneltuja ja
saksittuja
Tuottaja Eila Ollikainen
Kieli elää kaikkialla.
” Viime vuonna Suomen Kielitoimiston tietokantaan lisättiin lähes 600 uutta
tai ajankohtaista sanaa. Kun hiihdosta
ja keihäänheitosta ei tule mitaleja entiseen
tahtiin, on suomalaisten keksittävä uusia
lajeja. Ensimmäiset heavy-neulonnan
MM-kisat järjestettiin viime kesänä. Lajissa neulotaan mahdollisimman näyttävästi raskaan rokin tahtiin.”
(ET-lehti 3 /2020)
”Tammikuussa Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus hyväksyi ajankohtaisen
sanan: koronavirus, jota myös mysteerivirukseksi on sanottu. Nimi johtuu viruksen sakaramaisesta ulkonäöstä. Korona – kruunu.”
(Aristoteleen kantapää
Yle Radio 1 8.2.2020)
Politiikkaradio nimesi Viikon poliittisen sanan: paskapuhe ja ikäänkuin ratifioi
sen yleiseen poliittiseen sanastoon.
Yle Puhe 14.2.
Miina ei pysy hiirenä. Kuvanveistä Miina Äkkijyrkkä täytti kesällä 70
vuotta ja hänestä ilmestyi Lamppu Laamasen kokoama elämänkerta.
Miina on tottunut tuijotteluun. Kyllä
minä jatkuvasti yritän olla hiiri ja seinäpaperi, mutta ei se oikein onnistu.
Hän toivoo, että kun töitä arvioidaan,
ei aina takerruttaisi hänen persoonaansa .Moni tuntuu jostain syystä pelkäävän
Miinaa, Eivät läheiset mutta muut.
Tämä on pieni maa. Täällä vaikuttaa
sellainen tähtikultti, ettei osata elää. Ha-
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lutaan pysyä hiirenhiljaa muiden seassa.
Ja sitten ovat ne ihmiset, jotka elävät muidenkin puolesta. Minä olen ollut puolesta
eläjä.” kuolija ja syntyjä.
(ET_lehti 3/2020)
”Papua Uusi Guinea –saarella puhutaan 800 eri kieltä. Eristyneissä oloissa puhujilla ei ole kaikille nykyajan
ilmiöille omia nimiä, vaan niitä kuvaillaan
yhdyssanojen avulla.
Niinpä lentokone on taivas-kanootti
ja auto maa-kanootti. Saarella Lentokone on on tutumpi kulkuneuvo kuin auto,
kertoi kielentutkija, raamatunkääntäjä,
Liisa Berg, joka on tehnyt Papua Uudessa Guineassa tutkimustyötä kolmekymmentä vuotta.”
(Pasi Heikura haastatteli kielentutkijaa YTle Radio 1 Aristoteleen
kantapää- ohjelmassa 8.2.2020)
Suomi jäljessä
”Pohjoismaiden ministerineuvosto julkaisi St Sate of the Nordic Region 2020
vertailuraporttinsa.
Suomi erottuu siinä selvästi muista
Pohjoismaista , vlitettavasti ei edukseen.
Suomessa on Pohjoismaiden alhaisin
syntyvyys ja nopeiten vanheneva väestö.
Llopussa on vertailu alueiden kehitysvoimasta. Sekään ei mairittele Suomea.
Siinä alueet on pantu järjestykseen vertailemalla väestökehitystä, työmarkkinoita ja
taloutta. Häntäpaikan ottaa Etelä-Savo,
toiseksi viimeinen on Kymenlaakso, kolmanneksi viimeinen Kainuu, neljänneksi
viimeinen Pohjois- Karjala.
Vaasta viidenneksi viimeiseltä sijalta
löytyy ei-suomalainen alue Ruotsin Blekinge.”
(Helsingin Sanomat 5.2.2020 )
”1960- luvulla lähes kaikki eläkeläiset olivat hampaattomia, ja nykyään noin
puolet. Tilanne vaihtelee eri puolilla maata. Itä- ja Pohjois-Suomessa hampaatto-

muus on yleisempää kuin etelässä ja isoissa kaupungeissa.
Aikuisella on 32 hammasta, mutta 20
riittää. kun ne ovat tasaisesti neljällä sektorilla suussa. Purentakyky voi olla tällaisella lyhentyneellä hammaskaarella ihan
hyvä. Siihen ei tarvita isoja poskihampaita.
Tämä 20 hammasta on WHO:n tavoite.
mutta se ei ole toteutunut missään maassa.
Parhaiten ovat pärjänneet Norja ja Ruotsi,
Suomi on noin kymmenen vuotta jäljessä,
sanoo professori Timo Närhi Turun Yliopiston hammaslääketieteen laitokselta.”
(ET-lehti 1/2020)
Katin häntä ja muut arvoitukset
Sanomalehtiviikolla Savon Sanomain
toimitus pyysi koulujen ja päiväkotien
lapsia läettämään kaiken maailman kysymyksiä ja lupasi hakea niihin vastaukset.
Vieremän kirkonkylän eskarit kysyivät: miksi kissalla on häntä?
Vastaus: Häntä auttaa kissaa pysymään
tasapainossa, kun se tassuttelee esimerkiksi aidalla tai tuolin käsinojalla tai hyppää
saaliin kimppuun. Se myös auttaa kissaa
kääntymään oikein päin, kun se putoaa.
Häntä on kissalle myös viestintäväline.
Hännän asento ja liikkeet kertovat kissan
mielentilasta ja aikeista toisille kissoille ja
ihmisille. Lisäksi kissan häntä on hieno!
Rajalan koulun 6B kysyi: paljonkomaapallo painaa?
Vastaus: 5 972 000 000 000 000 000
000 tonnia.
( Savon Sanomat 7.2.2020)
Metsäsuomalaiset maailmanperintökohteeksi 1500-luvulla muutti joukko
savolaisia
Keski-Ruotsin metsiin.Nyt
heidän jälkeläisensä etsivät millaista on
20-20-luvun metsäsuomalaisuus.
Alue Ruotsin ja Norjan rajalla molemmin puolin kulkee yhä nimellä Finnskogen, suomalaismetsät.

Värmlandin museon projektipäällikkö
Birgitta Elfström haluaa tehdä alueesta
Unescon maailmanperintökohteen
Se on ehkä hiukan poliittinenkin ajatus. Rikkaiden linnoja kyllä piisaa, mutta
nyt tarvitaan toisenlaisia tarinoita. Meidän
on opittava uudelleen, kuinka elää ilman
fossiilisia polttoaineita js sopeuduttava
ilmastonmuutokseen ja muuttoliikkeeseen, Elfström sanoo. Osa Finnskogenin
historiasta on jo suojeltuesimerkiksi Juhola, 1700-luvun alkupuolella kaskeamalla
muodostettu tila, joka siirtyi pian peltoviljelyyn, karjanhoitoon ja puukauppaan.
Juholasta löytyy Ruotsin suurin
alkuperäisillä
sijoillaan
säilynyt
savutupa. Tällä hetkellä Ruotsissa on 15
maailmanperintökohdetta. Elfströmin mukaan Finnskogen täyttää maailmanperintökohteelta edellytettävän ainutlaatuisuuden vaaatimuksen.
Käynnissä on myös projekti, jonka tarkotuksena on kartoittaa metsäsuomalaisia
geenejä. Niitä löytyy jopa Ruotsin kuningashuoneesta. Prinsessa Estellen sukunimi
voisi olla Seppäinen. Hänen isänsä prinssi
Danielin esi-isät saapuivat Keski-Ruotsiin Bergslageniin 1590-luvun lopulla.
He olivat sukunimensä mukaisesti seppiä.
Estellen isoisä Olle Westling on ottanut
asiakseen metsäsuomalaisten periteiden
säilyttämisen. Hän toimii Finnskogarnayhdistyksen puheenjohtajana.
Suomen Kuvalehti 14.2.2020
Keski-ikäinen mies kosketteli vantaalaisen kaupan paistopisteellä munkkeja
sormellaan ja maisteli tuotteiden sokerikuorrutusta. Mies tärveli munkit myyntikelvottomiksi, ja poliisipartio kutsuttiin
paikalle poistamaan tekijä paikalta.
Turmeltuneiden munkkien arvo oli 6,23
euroa.
Poliisin mukaan mies oli tekohetkellä
päihtynyt ja häntä epäillään lievästä vahingonteosta.
(Hels.San. Lyhyesti: 16.2.2002)
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Jsavolaisten
on katoava kirjain
puheessa
Susj vai sujs, kas siinä pulma

J

os Lapissa puhutaan niin sanotusti h:n
päältä, niin mistä kirjaimesta savolaiset
tunnetaan? Tietenkin j:stä, tuosta puhetta
mukavasti pehmentävästä muljauksesta
sanan perässä tai joskus sen keskelläkin.
Kallavesj, Kallavesj, siellä pesj isä meijän
hevojstain jne....
Tunnettu kielimies Erkki Lyytikäinen
on käsitellyt tätä muljausta – tai virallisesti muljeerausta – Sehän on murretta -esseekokoelmassaan, joka taannoin tuli julki
Gaudeamus-kustantamon välityksellä. Perustellusti hän esittää, että muljaus on savolaisten puheessa itäistä lainaa Venäjältä,
josta se ensiksi omaksuttiin muinaiskarjalaan ja siitä aikanaan savoon.
Toki muissakin kielissä on sanoja aina
muljauteltu. Lyytikäinen muistuttaa, että
samanlaista pehmennystä käyttävät kielisukulaisemme unkarilaiset. Erityisen
kovia muljauttajia ovat espanjalaiset. Italiassakin tapa tunnetaan Puhetta liudentava muljeeraus- sana on peräisin ranskan
teonsanasta mouiller, mikä suomeksi on
pehmetä.
Lyytikäisen esseeseen sisältyy savolaisittain huono uutinen: muljaus on ilmiselvästi vähenemässä tämän päivän jutusteluissa. Kainuulaiset tai Pohjanmaan ns.
savolaiskillassa asuvat eivät muljausta
tunteneet aiemminkaan, mutta nyt on havaittu, että nuoriso kautta laajan savolaisen murrealueen karttavat yhä enemmän
j-kirjainta. ”Liudennus on ehkä vähän liian väkeävä, liian leimaava murreilmiö”,
Lytytikäinen arvelee.
Paljon on keskusteltu Savossa, mihin
tuo j-kirjain sijoitetaan puheita pehmennettäessä? Pannaanko se sanan loppuun
kuten Aaro Jalkanen Kallavesj-laulus-
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saan tai Kalle Väänänen omissa murrerunoissaan vai sanan loppuun, kuten erityisesti Esko Nieminen on tuonut julki
omissa kirjoituksissaan ja puheissaan?
Yksimielisyyttä asiasta tuskin syntyy,
mutta mukavaa sivustatukea Nieminen
saa joka tapauksessa nyt kielimies Lyytikäiseltä.
Savon kielen uapisen kirjoittanut Nieminen sijoittaa j:n aina ennen konsonenttia malliin vejs, mänj, tulj, ja Lyytikäisen
mielestä ”tämä merkintä on sikiäli johdonmukainen, että liudennuksen i-sävyt alkaa
tosiaan äännettäessä kuulua jo ennen itse
konsonenttia”.
Lyytikäisen Sehän on murretta -kokoelma on kaikkinensa hauskaa tarinointia tämän päivän suomen kielestä ja sen muuttumisesta. Jos savolaista vähän kenkuttaa
muljauksen laantuminen, niin syvää ylpeyttä voi tuntea kuitenkin edelleen teoksen
alkuun painetusta Suomen murrekartasta:
silmämääräisesti kaksi kolmasosaa Lapin
eteläpuolisesta Suomesta on savolaismurteitten aluetta.
Eteläisimmät savolaismurteitten seudut ovat Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon
rajaseuduilla Savitaipaleen tuntumassa,
itäisimmät Ilomantsissa ja pohjoisimmat
Rovaniemellä ja Kemijärvellä. Lännessä
savolaiskiila yltää aina Pohjanmaan ruotsalaiskuntiin saakka.
Tämän päivän pohjoiskarjalaiset, kainuulaiset tai keskisuomalaiset korostavat
omaa, itsenäistä identiteettiään, eivät mielellään esiinny julkisuudessa savolaisina.
Mutta totuuden kuulee heti, kun he avaavat suunsa.
Teksti ja kuva: Seppo Kononen

Kuhtu vuoskokkookseen ja
Savon murremestaruuskilipaeluun

Savon Kielen Seora ry:n vuoskokkoos pietään laavantaena 21. mualiskuuta alakaen klo 10.00 Pohjos-Savon Liiton Muakuntasalissa kuten jo toesaalla tässä lehessä on ilimotettu. Muakuntasalij löötyy osotteesta Sepänkatu 1 toesesta kerroksesta.
Kokooksen jäläkeen ryypättään kokkooskahvit ja valamistauvuttaan murremestaruuskilipaeluun.

Murremestariksi näellä evväellä, kisa alakaa klo 12.00
ja ylleesöllä on vappaa piäsy
Savon murremestaruuskilpaelu on yksisarjainen kaekille
avoin puhekilipaelu, joka käävään kahessa osassa.
Alakuun jokkaenen esittää kolomen (3) minuutin mittasen puhheen vappaavalintaesesta aeheesta. Toesessa osassa
kilipaelijat asettuvat ityekuhi vuorollaan tuomariston tentittäväks.
Näellä mittaaksilla mestaruus ratkottaan.
Passoes ilimottaatua etukätteen Tuula Ollilalle 044 549
9230 tahi sähköpostilla pirjotuula.ollila.gmail.com.

- Tervetuloa -

Jauhiaisen Paavo puhuu eläkkeistä
Alfa TV:n Senioriseisakkeella 6.3. klo 18.
Siilinjärveläisen pankkimiehen Paavo Jauhiaisen puhelin on soinut tiuhaan, miehen kun
tiedetään olleen TV-studiossa puhumassa lempiaiheestaan työeläkejärjestelmästä ja sen kestävyydestä.
Mutta milloin tämä tulee ulos eli on kaikkien
katsottavissa, Paavo Jauhiainen?
- Kyseessä on ALFA TV:n tuottama ja kansanedustaja Kimmo Kiljusen vetämä keskusteluohjelma Senioriseisake. jonka aiheena tällä
kertaa on työeläkejärjestelmän kestävyys, Jauhiainen sanoo. Hänen lisäkseen ohjelmassa on vieraana vakuutusmatemaatikko, tohtori Olli Pusa.
Jauhiaisen mukaan keskusteluohjelman ulostulopäivä on 6. maaliskuuta 2020 klo 18.00 alkavassa Senioriseisakkeessa. Siis ALFA TV: kanavalla.

Matti taputteli ohimennessään tiskaamassa olevaa
vaimoaan. Tämä kivahti:
- Mittee sinä oekeen käpälöet?
- Hallitustunnustelujahan minä tässä vuan.
S.V. (Tampere)

SUTKAU

S

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

