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Vuosi viruksen
varjossa

V

uosi 2020 jää kansakunnan ja koko
maailmankin mieliin koronaepidemian vuonna, joka pakotti liki jokaisen
ihmisen katselemaan asioita uudelta kantilta ja järjestelemään elämäänsä uusiin
puihin. Nyt, joulun jo lähestyessä näyttää
siltä, että sama epävarmuus jatkuu vielä
ensi vuonnakin ja ties miten pitkään. Tiivistettynä ja sananmukaisesti: tulevaisuus
on naamarin takana.
Savon kielen seuran toimintasuunnitelma jäi suunnitelmaksi viruksen vuoksi.
Maaliskuinen vuosikokous ja siihen olennaisesti liittyvä Savon murremestaruuskilpailu jäivät pitämättä. Ei ollut lähtemistä
myöskään kesällä Kuopion torille huastella lottuuttammaan savvoo kaiken maailman kulkijoille.
Mutta eteenpäin, sanoi mummo lumessa! Maaliskuisen vuosikokouksen asialista
käydään läpi joulukuun 14. päivänä Kuopiossa. Toivotaan, että ensi vuonna palattaisiin normaaliin aikatauluun ja päästään
valitsemaan myös uusi murremestari, töitä
kun on tiedossa, nimittäin kielieura on järjestämässä Suomen murremestaruuskisaa
ensi vuonna. Reipashenkinen kansanjuhla
siitä pitää rakentaa. Savolainen kirkkopyhä säilyy ohjelmassa ja mukava olisi, jos
murretorikin olisi taas mahdollinen.
Maailma menee eteenpäin koronankin
oloissa. Savossa kehitys kulkee kahteen
suuntaan. Keskuskaupunki Kuopio pulskistuu ja voi hyvin, kun taas sivummalla
olevat alueet menettävät kaiken aikaa väkeään ja sen myötä elinvoimaansa. Siellä
täällä näkyy metsien ja järvien keskeltä
joku Vieremän tapainen ilonpilkahdus.
Ja mitä Ponssestaan kuuluun Vieremään
tulee, niin se on elävä esimerkki, miten
kotiseutuhengellä ja yritysten omistuksel-

la on merkitystä myös tänä päivänä. Mitä
enemmän meillä on maakuntaan ankkuroituneita yrityksiä, sitä lujemmin me seisomme omalla pohjalla ilman pelkoa, että
ajaudumme jostain kaukaa ulkopuolelta
ohjatuksi siirtomaataloudeksi.
Omien yritysten lisäksi Savo tarvitsee
uusia asukkaita – ei vain lapsia, vaan myös
aikuisia. Kunnissa, jossa eläkeikäiset ovat
jo valtaväestönä, ei luontaista uusiutumista enää tapahtu, vaan täytyy tehdä kuin
vähennyslaskussa: lainataan. Savolaiset
asuttivat 1500- ja 1600-luvuilla puoli Suomea, ja tänään täytyy toivoa, että muualta
maasta tultaisiin Savon avuksi.
Perinteiseen kehitysaluepolitiikkaan on
tuskin paluuta, kun poliittinen valta on väestökehityksen myötä siirtynyt eteläiseen
Suomeen. Yksi hyvä ja pitkään vaadittu
konsti on kuitenkin käyttämättä: annetaan
maakunnille enemmän itsenäistä päätösvaltaa oman kehityksensä edistämiseen.
Koronaviruksen ensivaiheissa arveltiin,
että ruuhka-Suomesta hakeuduttaisiin vapaaehtoisesti takaisin maakuntiin. Näin
maalta katsottuna se tuntuu aika lailla
utopistiselta. Samanlaisia ennusteita esitettiin puoli vuosisataa sitten 1970-luvulla
ensimmäisen öljykriisin aikaan. Joku ehkä
palasi, mutta vain joku.
Maakunta-sana tuntuu olevan kauhistus nykyisille vallanpitäjille, kun he valmistelevat suurta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Samaan tapaan kuin sairaalat ristittiin aikanaan uusiksi terveyskeskuksiksi, maakuntia ollaan nimeämässä
hyvinvointialueiksi. Orwellilainen uuskieli jyllää! Totta puhuen hyvinvointialueistakin pitäisi puhua raihnaisuusalueina.
Seppo Kononen,

Savon kielen seuran puheenjohtaja
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Kirjastoja suljettiin, silti kirjoja tuotettiin enemmän kuin koskaan

Ennätysvuosi savolaisessa
kirjallisuudessa
L
iki sataa teosta – tarkalleen laskien
97 kappaletta – oli kirjallisuuden Savonia-raadin tarkasteltavana tänä vuonna,
eikä tästä voi olla muuta kuin iloinen ja
onnellinen: savolainen kirjallisuus ei ole
ollut koskaan näin laajaa kuin nyt koronavuonna 2020.
Savonia-palkintoa perusteltiin Kuopiossa aikanaan sillä, että se innostaisi maakunnan kaunokirjailijoita heidän
luomistyössään. Nyt, jo yli kolme vuosikymmenen jälkeen nähdään, että tavoite
on myös saavutettu. Jo pitemmän aikaa
palkintoehdokkaiksi on ilmoitettu kuusi,
seitsemänkymmentä teosta. Raadissa on
oltu onnellisia, että monellekin kirjailijalle Savonia-palkinto on ollut ensimmäinen
askel kohti valtakunnallista menestystä
– Finlandia-palkintoa ja muita vastaavia
tunnustuksia.
Tämän vuoden kirjavuoresta finaaliin
valikoitui kuusi teosta kaunokirjallisuuden eri haaraumilta. Perinteisten kertovien
romaanien lisäksi listalla on novelleja ja
runoja. 97 teoksen joukossa oli runsaasti
niin lastenkirjoja kuin dekkareita ja muita
rikostarinoita, mutta tällä kertaa ne eivät
loppukilpailuun yltäneet – olkoonkin, että
joukossa oli todella hyviäkin.
Antti Heikkinen, Kari Hotakainen,
Anne Hänninen, Petra Rautiainen, Juha
Rautio, Jouni Tossavainen. Hotakaisella,
Tossavaisella, Hännisellä ja Heikkisellä
on takanaan jo moninainen tuotanto pitkältä ajalta, Rautiainen ja Rautio ovat uudempia nimiä.
Vaikka Kuopion kaupunki huolehtii
palkinnon maksusta, Savonia-kirjallisuuden piirissä on tavallaan koko maailma.
Jos Uudessa-Seelantiin muuttaneen kirjai-
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lijan teos liittyy olennaisesti Savoon, hän
on valinnassa mukana. Tämän vuoden finalisteista vain yhden, Jouni Tossavaisen,
pysyvä osoite on Kuopiossa, ja hallinnollisesti katsoen kuopiolainen on myös
Antti Heikkinen, vaikka hän hengeltään ja
asuinsijoiltaan onkin aito nilsiäläinen.
Synnyinpaikan mukaan ehdokkaat
jakaantuvat aika mukavasti eri puolille savolaista kielialuetta: Hotakainen ja
Hänninen Rautalammilta, Rautiainen Lapinlahdelta ja Rautio Savonlinnasta.
Savonia-palkinto jaettiin pitkään seuraavan vuoden puolella Aapelin päivänä
tammikuun toisena. Vuosien saatossa nähtiin, että juhla olisi parempi järjestää jo
ilmestymisvuoden lopulla ennen joulua,
jolloin palkintokirjat saisivat enemmän
julkisuutta ja tulisivat ehkä paremmin
ostetuiksikin. Vuosi sitten jakopäiväksi
vaihdettiin joulukuun 9. päivä, joka on
Savolaisen laulun syntymäpäivä. August
Ahlqvist-Oksasen sanoittama ja Karl
Collanin säveltämä maakuntalaulu esitettiin ensimmäisen kerran Helsingin yliopiston Savo-karjalaisessa osakunnassa
vuonna 1852.
Savonia-raadin puheenjohtajana on ollut viime ajat Varpu Puskala ja jäseninä
vuonna 2020 Auli Poutiainen, Nina Pelli,
Riitta Cederberg, Kari Turunen, Petri Tossavainen, Jussi Tuovinen, Liisa Rossi ja
Seppo Kononen.
Palkinto jaetaan nyt 32. kerran. Vuosi
sitten parhaana palkittiin JP Koskisen romaani Tulisiipi pienestä amerikansuomalaisesta pojasta, joka päätyi ensimmäiseksi kosmonautiksi pysyvästi avaruuteen.
Seppo Kononen

Vuoden 2020 Savonia-finalistit:
Heikkinen Antti, Einari (WSOY)

Rautiainen Petra, Tuhkaan piir-

Elävästi koottu tarinallinen elämäkertaromaani savolaisen kouluttamattoman
maalaispojan ja lupsakan savottajätkän
tiestä teollisuusneuvokseksi ja maailmanlaajuisesti tunnetun metsäkonejätin
luojaksi. Erityinen meriitti kirjassa on savolaisen kansanluonteen ja savon kielen
rehevä esilletuonti.
Hotakainen Kari, Tarina (Kustannusosakeyhtiö Siltala)
Hotakaisen Tarina on viiltävää yhteiskunnallista analyysiä synkkäsävyisen satiirin keinoin. Pirullisen ilakoiva teksti
osoittaa, minkälaiseen umpikujaan johtaa jatkuva kaupungistumisen ihannointi
maaseudun ja luonnon kustannuksella.
Suomalaisen dystooppisen satiirikerronnan huippua ja samalla vahva kannanotto
maaseudun puolesta.

retty maa (Kustannusosakeyhtiö Otava)

(Aviador Kustannus)
Hännisen lyriikka tuo perinteisen runon
nykypäivään. Hänen runokielensä on kauniin lyyristä, mutta toisaalta hän ottaa runoissaan vahvasti kantaa nykyajan ilmiöihin kuten esimerkiksi tehoeläntuotantoon
tai luonnonsuojeluun. Hännisen lyriikka
on samaan aikaan ajatonta ja ajassa vahvasti kiinni.

Taistelevat metsot on monikerroksellinen yhdenpäivänromaani taiteilija Ferdinand von Wrightistä. Romaani on upea
kuvaus lähes erakoituneesta taiteilijasta ja
hänen elinpiiristään ainutlaatuisessa savolaisessa kartanomiljöössä. Teos on myös
suuri kunnianosoitus taiteilijalle, joka
henkilönä on jäänyt aikalaistensa varjoon.

Hänninen

Anne,

Hieno esikoisromaani, joka tuo ansiokkaasti julki vaiettuja ja vaikeita teemoja
Suomen historiasta kuten saksalaisten
vankileirit, suomalaisten natsisympatiat
ja saamelaisten pakkosuomalaistaminen.
Lapin luonnon runollisen kaunis kuvaus ja
taustalla rakentuva rakkaustarina toimivat
hyvänä vastapainona sodan julmuudelle.

Rautio Juha, Sunnuntain rajat

(Enostone)
Esikoiskirjailijan taitavasti rakentamat
novellit avaavat hykerryttäviä näkymiä
2000-luvun Suomessa sivullisiksi tuntevien ihmisten elämään. Novellit ovat uusi
ovi koomiseen ahdistukseen. Raution kieli
mukautuu sujuvasti kunkin novellin teemaan ja luo voimakkaasti tunnelmaa.

Tossavainen

Jouni, Taistelevat

Sepelkyyhkyt metsot (Aviador Kustannus)

Kuusi Savonia-finalistia esiteltiin Kuopion jokasyksyisen Kirjakantin avajaisissa ilman tavanomaisia juhlallisuuksia ja väenpaljoutta salissa. Kirjailijatkin olivat läsnä
ja äänessä vain videon välityksellä.
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Yhdysvaltojen itsenäistymisen ratkaisseen
John Mortonin, neljännen polven metsäsuomalaisen, kotitalo on
säilynyt pystyssä ja
toimii museona. Savolainen hirsirakentaminen levisi Delawaresta
muuallekin maahan.

Bidenin Delaware
on tuttu savolaisille
Y
hdysvaltain seuraavasta presidentistä
Joe Bidenistä ei taida saada tekemälläkään suomalaista, niin irlantilaisseksi
hän tunnustautuu. Mutta hänen kotiosavaltiollaan Delawarella kuten myös kotikaupungillaan Wilmingtonilla on selkeä
historiallinen yhteys meihin savolaisiin,
joista meidän on syytä olla ylpeitä – sen
verran hyvältä mieheltä 77-vuotias Biden
vaikutaa edeltäjänsä ja vastaehdokkaansa
Donald J. Trumpin rinnalla.
Minnesotaa ja Michigania pidetään
tänään Yhdysvaltojen suomalaisimpina
osavaltioina 1800- ja 1900-lukujen taitteen suuren muuttoaallon seurauksena.
Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että ensimmäiset ja vahvimmat juuret suomalaisuudella on kuitenkin itärannikon pienessä
Delawaressa sen jälkeen, kun Ruotsin kuningaskunta oli perustanut sinne intiaani-

Vaatimattomat olivat
kotiolot John Mortonin
synnyinpirtissä. Pöydän
ääressä Helka Pitkänen
ja Anna-Liisa Happonen Koillis-Savosta.

en keskuuteen siirtokunnan vuonna 1938.
30-vuotiasta sotaa käyvä Ruotsi oli voimainsa tunnossa ja halusi muitten eurooppalaisten mahtimaitten tapaan laajentaa
valtaansa aina valtamerten taakse. Delawareen perustettu siirtokunta nimenttiin
silloisen kuningattaren Kristiinan mukaan,
minkä amerikkalaiset myöhemmin ovat
vääntäneet Chesteriksi.
Kalmar Nyckelillä ja toisella purjeveneellä tulleet maailmanvalloittajat oli
koottu pääosin Värmlannin suomalaismetsien savolaisista asukkaista, joten Kristianiankin valtakieli oli näitten ”metsäsuomalaisten” käyttämä tuonaikainen savon
murre.
Näin paikatkin saivat suomalaiset nimet, joista jotkut ovat säilyneet tähän päivään saakka. Delawaren kartalta keskeltä
bongaa Mulicka Hillin, Mullikkamäen
Värmlannin savolaisia metsäsuomalaisia
kuljettanut Kalmar Nyckel -alus on suosittu turistikohde. Matka Ruotsista Atlantin
yli oli raskas ja kesti jopa kuukausia.
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Iloisia savolaisia ja myös
Savon kielen seuralaisia John
Mortonin museon edustalla.
Museon malli on otettu ruotsalaisesta aateliskartanosta.
Naisväen keskellä joukon
johtaja professori Osmo Hänninen.
muistona Suur-Rautalammilta aikanaan
lähteneestä Mullikan suvusta. Nykyinen
Brandyvinen kylä tunnettiin pitkään Tossavaisen kylänä. Bidenin kotikaupunki
Wilmington oli ensimmäisiä seutuja, johon Ruotsista tulleet asettuivat asumaan.
Kalmar Nyckelin jälkeen Atlantin yli
purjehti Ruotsista vielä monta muuta
alusta siirtolaisia kyydissään. Jälkeenpäin
on arvioitu, että Delawareen muutti
1600-luvulla jopa tuhat ihmistä – ja
paljolti meitä savolaisia.
Metsäsuomalaisten sanotaan tulleen
erinomaisen hyvin toimeen metsissään
asuneen alkuperäisväestön, intiaanien,
kanssa. Molemmat ryhmät vierastivat alueelle asettuneita englantilaisia ja hollantilaisia ja hankkivat samaan tapaan elantonsa luonnosta. Tiedetään sekin, että
nimenomaan metsäsuomalaisilta amerikkalaiset saivat opin oikeaoppisesti salvettujen hirsitalojen rakentamiseen.
Ruotsi möi siirtokuntansa pitovaikeuksien vuoksi vain 17 vuoden jälkeen hollantilaisille, mutta väki tietysti jäi aloilleen.
Varsin nopeasti metsäsuomalaiset sulautuivat muihin siirtolaisiin ja muuttuivat
tavallisiksi kansalaisiksi.
Sukunimetkin englantilaistuivat, ja
Rautalammilta lähteneistä Marttisista tuli
pian Mortoneita. Tätä kautta päästäänkin
toiseen savolaisittain mielenkiintoiseen
yhtymäkohtaan Joe Bidenin vaalivoitossa.

Delawaresta Marttisia siirtyi myös viereiseen Pennsylvaniaan ja neljättä Amerikan-polvea edustanut Marttinen, John
Morton, oli päässyt elämässään jo niin
pitkälle, että edusti osavaltiotaan Yhdysvaltojen irtaantuessa Englannin alamaisuudesta. Ratkaisevassa äänestyksessä
vuonna 1776 äänet olivat tasan, kunnes
metsäsuomalaisten jälkeläinen Morton
viimeisenä sanansa sanojana äänesti itsesenäisyyden puolesta.
Kuvaannollisellisesti sama toistui nyt
marraskuussa, kun Pennsylvania äänillään
varmisti Bidenille enemmistön tammikuun valitsijamiesten kokouksessa.
Savon kielen seuralle Delawaren metsäsuomalaisten ja John Mortonin vaiheet
tulivat tutuiksi vuoden 2001 heinäkuun
lopulla oli monenlaista väkeä mukana
Amerikansuomalaisten kesäpäivillä Philadelphiassa.
Matkan aikana päästiin tutkimaan niin
Kalmar Nyckel -laivaa kuin John Mortonin kotitaloa ja hänen muistokseen pystytettya museota, johon muoto on haettu
ruotsalaisesta aatelislinnasta.
Amerikansuomalaisille vietiin maistiaisina kalakukkoa ja annettiin neuvoja
tämän päivän suomalaisesta ruokapöydästä. Väriä toivat naisväen kansallispuvut ja
ääntä seuran naisten kulakat karjankutsuhuudot ”kuin silloin ennen”.
jatkuu sivulla 27...
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Kirjailija Antti Heikkisen työpaja on rakentunut oman talon autotalliin. Tila tarjoaa
rauhallisen tyyssija keskittymiseen ja irtaantumiseen hetkeksi kotiaskareiden arjesta.

Antti Heikkisen suurin haave on vielä toteutumatta:

Kunpa pystyisi kirjoittamaan
klassikon, joka jää elämään
K
irjailija Antti Heikkinen on vasta
35-vuotias, mutta hän on kirjoittanut enemmän romaaneja ja elämänkertoja
kuin moni kirjailijaksi tituleerattu pitkänkään elämän aikana. Tahti on seitsemässä
vuodessa ollut hurjempi kuin suomalaisten
rakastamalla, tuotteliaalla Arto Paasilinnalla. Heikkinen on seitsemässä vuodessa
julkaissut jo 11 teosta, Paasilinna julkaisi
samassa ajassa viisi. Maaseudun elämää
romaaneissaan kuvaavaa Heikkistä on
verrattu myös Heikki Turuseen ja Veikko
Huoviseen, mutta hän itse ei vertailuista
perusta.
-Haluan pärjätä ihan Antti Heikkisenä, joskin Huovisen satiiri minua suuresti
miellyttää, ja koitan viljellä sitä itsekin.
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Mistä kummasta Heikkinen lappaa
energiansa, jota riittää kirjojen rustaamisen ohella myös teatterien lavalle niin
näyttelijänä, käsikirjoittajana kuin ohjaajanakin?
-Ei sillä oo mittään tekemistä energian
kanssa; se on vain työntekkoo. Ja ehkä siinä on ollut hyvää tuuriakin, että aika hyviä
aiheita on tullut vastaan, Heikkinen kuittaa ihmettelyn. Hän kertoo, että ympäripyöreitä päiviä tehden sivuja syntyy, ja jos
ei synny, niin sitten tehdään välillä jotain
muuta. ”Väkisin on turha viäntee.”

Pihkatapilla palkintopallille
Nilsiäläisen kirjailijan ensimmäinen romaani, Pihkatappi, ilmestyi vuonna 2013,

ja se sai myös Savonia-palkinnon. Ja jälleen tänä vuonna Heikkinen on Savoniaehdokkaan, tällä kertaa Einarin (Vidgren)
elämänkerralla. Palkinnon saaja julkistetaan 9. joulukuuta.
Ennen Pihkatapin ilmestymistä Heikkinen oli alkanut tehdä myös elämänkertaa
Juice Leskisestä (1950-2006). Juice - Risainen elämä ilmestyi vuonna 2014. ”Olin
tavannut Juicen muutaman kerran, ja hänen elämästään kirjoittaminen alkoi kummitella mielessä. Olin vielä semmonen
pojan rällä, että piätä ei pakottanut. Nyt
voisi vähän säikäyttääkin, jos semmoista
mestaria alkaisi kylymiltään tutkimaan…
Mutta kirjottaessa ei pie pelätä mittään”,
Heikkinen pohtii.
Kirjailija kertoo, että vaikka hänellä on
monta teosta samanaikaisesti työn alla,
hän ei kirjoita niitä yhtä aikaa. Jokaiseen
elämänkerran henkilöön tai romaanin tarinaan hän keskittyy täysiaikaisesti esimerkiksi kvarttaalittain.
-Tarinan pyörittely päässä ottaa aikansa, eikä siihen voi sotkea monta juttua tai
ihmistä yhtä aikaa. Työt tehdään peräkkäin, ei päällekkäin, hän tiivistää.
Savon murretta Antti Heikkinen viljelee teoksissaan sopivassa määrin, mutta ei
itsetarkoituksellisesti. Hänen kirjoissaan
murretta puhuvat vain ne, joitten suuhun
se kuuluu. Murre on iso osa ihmisen identiteettiä ja keskeinen juttu, jolla kirjailija
ruppee ihmistä rakentelemaan.
-Olen kiitollinen tälle murteelle, jota
olen saanut kuulla ja puhua Palonurmessa
penskasta lähtien.
Alkuvuosina nuori kirjailija naputteli
teoksiaan milloin missäkin, mutta viitisen vuotta sitten rauhallisemman työtilan miettiminen tuli ajankohtaiseksi, kun
perheeseen syntyi Hiski-poika. Puoli
vuotta sitten syntyi Konsta. Kun Heikkinen vaihtaa perheenisän roolin kirjailijan
rooliin, hän siirtyy autotalliin tekemäänsä
työhuoneeseen.

Elämänkertoja on tarjottu
Omatoiminen ja rohkea Juicen elämään
tarttuminen avasi Antti Heikkiselle elämäkerturin polun muidenkin tunnettujen suomalaisten tarinoihin, joiden kirjoittamista
hänelle on sen jälkeen tarjottu: Heikki Turunen, Jaakko Teppo, Kalle Päätalo, Kari
Tapio ja viimeksi Einari Vidgren, jonka
elämänkerta ilmestyi tänä syksynä ja oli
heti jättimenestys.
-Einarista tuli romaani, vaikka se luokitellaankin tietokirjaksi. On hämmentävää,
että tuollainen elämäntarina on myynyt
ympäri maata, vaikka se niin vahvasti asettuu tänne Savoon, kirjailija hämmästelee.
Einaria kietaistaneen tänä jouluna pukinpaketteihin hurjia määriä, sillä metsäkoneyhtiö Ponsse vauhditti kirjan myyntiä
Einarin päivänä 17.11. etusivun mainoksella Helsingin Sanomissa.
Jos lukijasta tuntuu, että Heikkinen on
nuoresta iästään huolimatta jo saavuttanut kirjallisella saralla lähes kaiken, niin
Heikkinen ei ole samaa mieltä.
-Eiköhän jokkainen kirjailija, tai taiteilija ylipäätään, haaveile, että kunpa sais
tehtyä oikein luetun romaanin, semmosen
joka ois pidetty ja hyvä - klassikon, joka
koskettaa ihmisiä niin, että se jättää jälen
ja jää elämään, Heikkinen unelmoi.
Henkilökohtaista kuuluisuutta Heikkinen ei kuitenkaan sano hinkuvansa; hän
tekee mitä tekee sanomisen ja tekemisen
tarpeesta. Mies elelee perheineen Nilsiässä ja suhtautuu harkiten pyyntöihin lähteä
vaikkapa televisio-ohjelmiin. ”Ei minua
kukkaan tunne, kun männään vähän etelämmäs Kuopiosta. Haaveilen, että voisin
asua vieläkin korvemmassa.”

Kirjamatineoita
etelästä pohjoiseen
Mutta miehen tunnettuus lisääntyy
hurjaa vauhtia ympäri maata. Antti on
kiertänyt Joona Jalkasen kanssa ympäri
maata pitämässä epäakateemisia kirjama-
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tineoita. Tapahtumasarja alkoi Pieksämäeltä ja Triplasta Helsingin Pasilasta, missä Jalkasen orkesteri piti konsertin isänsä
Kari Tapion syntymän 75-vuotispäivän ja
10-vuotis kuolinpäivän muistoksi. Antti
oli mukana kertomassa Kari Tapion elämänkerrasta. ”Koronan takia siellä oli todella tiukat turvatoimet”.
Kiertue jatkui pohjoiseen: Kemijärvi,
Salla, Savukoski, Muhos, Raahe, Ylivieska, Kalajoki… Kiertue päättyi 26.11.
Tampereen kirjaviikolle. Yksinään Antti
piipahti vielä Oulaisissa 30.11.
-Minä olen kertonut Kari Tapion elämänkerrasta, ja Einaristakin. Ne ovat olleet sellaisia vanhankansan matineoita,
mutta hyvin epäakateemisia; ihmiset ovat
saaneet kysellä ja keskustella. Ja sellaisille
on todella tarvetta! En ole kokenut aiemmin samanlaista fiilistä missään. Ihmiset
ovat olleet innoissaan ja osoittaneet, että
kirja on vielä voimissaan, Antti sanoo.

Multitalentti Luojan armosta
Antti Heikkinen on monilahjakkuus,
jolta tarinankerron lisäksi luonnistuu näytteleminen, laulaminen, ohjaaminen. Se
edellyttää taito lukea ihmistä ja hoksottimia elämän herkullisille yksityiskohdille,
joiden ohi moni taapertaa huomaamatta.
”Tarkkailemista ja kuuntelemista se edel-

lyttää, ja tietenkin rytmitajua – niin kirjoittaessa kuin teatterin lavallakin.
Heikkinen sanoo lapsena haaveilleensa
”näättelijän” urasta. Perheen iltatähdellä oli liki parinkymmenen vuoden ikäero
veljeen ja toistakymmentä vuotta siskoon,
joten heistä ei leikkikavereiksi ollut. Kuopuksen piti keksiä leikkinsä, niinpä hän
teki tarinoita ja esitti niitä itsekseen.
Isompana poika liittyi Nilsiän harrastajateatteriin, josta kipinä on sittemmin
kasvanut roihuksi. Vaikka Heikkinen ei
ole opiskellut teatteria, pitää hän itseään
siinä ammattilaisena. Suurimman osan tuloistaankin hän tienaa teatterin tekemisestä. Roolisuorituksiaan Heikkinen ei pysty
laskemaan, niitä on sen verran paljon jo.
-Ohjauksia olen tehnyt kymmenkunta.
Tämä vuosi on ollut näyttämötöiden
osalta harmillinen, sillä koronan takia piti
perua isoja produktioita muun muassa Joensuusta. ”Sen verran ison loven se teki
tilipussiin, että suoritin anniskelupassin,
ja olen tehnyt työvuoroja Kaiku-baarissa”,
Heikkinen kertoo.
Näyttelijän roolit ovat kirjailijalla verissä,
kuten kuvasta voi päätellä. Siinä ohessa
syntyy tekstiä jolla Antti metsästää taas
Savonia-palkintoa.

Uutta iloista
teatteria kotinurkilla
Mutta elämä on ihmeellistä, ja asioilla
on taipumus järjestyä: Heikkisen lapsuudenhaave alkoi toteutua yllättävällä tavalla. Hänen penskasta asti ihailemansa
UIT tuo ensi kesänä Kauniin Veeran Nilsiän Louhosareenalle, ja siinä Heikkiselle
avautuu yleishämmentäjän rooli Ohranan
kätyrinä ja pari biisiäkin laulutaitoinen
sankari pääsee vetämään.
Tällä hetkellä Heikkinen myös ohjaa
Iisalmen Työväen talolle Ronald Harwoodin kirjottamaan Kvartetti*-näytelmää,
joka kertoo neljästä vanhasta oopperalaulajasta.
-Se on korona-aikaan sopiva näytelmä,
kun siinä on vähän porukkaa.
Kumpiko sitten on mukavampoo, näytteleminen vai ohjaaminen?
-Molemmat on mukavia, mutta erilaisia. Näytellessä on kuin olisi lentokoneessa; on ensin pantava happimaski itelleen,
että voi auttaa toisia. Ohjaajana voi olla
onnellinen monen ihmisen puolesta.”

Paikallislehti
oli sivistävä koulu
Koulutukseltaan Antti Heikkinen on
ylioppilas. Yleissivistyksensä hän on
hankkinut lukemalla, kuuntelemassa ihmisten tarinoita ja tarkkailemalla ympäristöään. Ehkäpä paras kansankorkeakoulu
mitä olla voi oli myös kymmenen vuotta
kestänyt toimittajan pesti paikallislehti
Pitäjäläisessä, jonne lehden edesmennyt
päätoimittaja Eero Iltanen otti innokkaan
lukiolaisen suoraan pystymetsästä, ensin
kesätöihin ja lukion jälkeen vakinaiseksi
toimittajaksi.
*(Kvartetti on Suomen kaikkien aikojen menestynein näytelmä, sitä esitettiin Helsingin Kansallisteatterissa 481 kertaa, ja siinä näyttelivät Lasse
Pöysti, Ritva Valkama, Kyllikki Forssell ja Pentti
Siimes, jonka myöhemmin korvasi Antti Litja.)
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-Kotona oli kyllä töitä, mutta niistähän
ei maksettu palakkoo, joten soitin Iltaselle
ja kysyin, ottasko se minut kesätöihin. En
ollut kyllä mittään muuta kirjotellut kuin
niitä omia leikkejäni muistiin vanhalla
sähkökirjoituskoneella.
-Siellä korvessa ei ollut leikkikavereita, joten ite piti keksiä tekemistä. Siinä se
mielikuvitus kehittyi. Vanahemmat kannustivat sen verran, että antovat minun
tehhä mitä tein. Eivät ikinä sanoneet, että
herkii hupattamasta, Heikkinen rupattelee.
Paikallislehdessä Antti löysi heti oman
persoonallisen tyylinsä, josta lukijatkin
tykkäsivät. Ja päätoimittajat antoivat persoonallisen toimittajan tehdä isoja juttuja
tämän oman kiinnostuksen mukaan.
-Se lehtihomma oli pakostakin sivistävää: piti tietee kaikesta vähän jottain.
Siellä sai toimia ihmisten kanssa, ja nähhä
miten ne voivat olla ihania… tai sitten mulukkuja. Mutta toimittajana on aina kuitenkin haastateltavan puolella, kuten kirjailijanakin on ymmärrettävä hahmojaan.
Teksti: Eeva-Liisa Pennanen
Kuvat: Minna-Liisa Mathalt

Antti Heikkisen
julkaisutahti:
2013 Pihkatappi
2014 Juice – Risainen elämä
2015 Turjailija – Heikki Turusen
elämänkerta
2016 Jaakko Tepon elämänkerta
2016 Matkamies maan
2017 Mummo
2018 Kehveli
2019 Maaseudun tulevaisuus
2019 Kalliopoika
– Kalle Päätalon elämänkerta
2020 Kari Tapion elämänkerta
2020 Einari Vidgrenin elämänkerta
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Europaeuksen
syntymästä
200 vuotta

D

avid Emanuel Daniel Europaeus
syntyi Savitaipaleella 1.12.1820
kirkkoherra ja lääninrovasti Peter Adolf
Europaeuksen kahdeksantena ja ruustinna Sofian neljäntenä lapsena. Rovasti oli
näet ensimmäisen vaimonsa, Eva Kristinan, o.s. Platan, kuoleman (1803) jälkeen
solminut uuden, epäsäätyisen avioliiton
(1806) lampuodin tyttären ja karjapiian
Sofia Peijon kanssa ja saanut hänen kanssaan neljä lasta entisten neljän lisäksi. Rovastin ja uuden puolison ikäero oli suuri
— kolmisenkymmentä vuotta — ja sellainen se oli myös vanhimman ja nuorimman lapsen kesken. Siinä perheessä David
Emanuel David oli ”Pikku Sipi”.
Isän kuollessa 1825 Pikku Sipi oli nelivuotias, ja perhe joutui taloudellisiin
vaikeuksiin. Puute ja varattomuus tulivat
Europaeukselle tutuiksi jo nuorena, ja elämän päätyttyä 15.5.1884 Ohdan köyhäinsairaalassa hänet myös köyhänä haudattiin
Pargalan yhteiskalmistoon Pietarissa. Tieto kuolemasta ei ollut suuri uutinen, mutta
se kuitenkin kantautui joillekin ystäville,
jotka toimittivat ruumiin kotimaan multiin. Europaeus haudattiin uudelleen Helsingin vanhaan hautausmaahan 4.12.1884.
Muistopuheessaan Julius Krohn mainitsi
muutamia olennaisimpia seikkoja Europaeuksen elämästä ja korosti Europaeuksen
merkitystä Uuden Kalevalan synnyssä.
Yksi ainoa waan on myös, joka saaliin
runsaudessa ja kalleudessa woi hänelle
wetää wertoja — se on taas Elias Lönnrot, kuitenkin niin että Europaeus woittaa,
saatujen runojen paljoudessa, Lönnrot
puolestaan ylimalkaan runojen arvollisuudessa ja täydellisyydessä. Waan tässäkin
suhteessa taas woipi Europaeus ylpeydel-
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D. E. D. Europaeus 1860-luvulla.
lä osoittaa tuomiinsa Kullerwon runoihin,
tuohon kaikkein kirkkahimpaan helmeen
Kalewalan loistawassa helmiwyössä.
Krohn toi myös esille Europaeuksen
kokeman pilkan ja elämän loppuvaiheiden surkuteltavuuden mutta ei suoraan
puhunut suoranaisesta hyljeksinnästä.
Sitähän tapahtui esimerkiksi siten, ettei
Europaeuksen — Suomettaren perustajan ja toimittajan — kirjoituksia huolittu
lehtiin eikä niitä julkaistu. Ääneen lausumattomina syinä syrjinnälle jo varhain oli
varmaankin syntyperä (karjapiian ja papin
lapsi) ja se, ettei Europaeus koskaan suorittanut yliopistossa yhtäkään tutkintoa.
Europaeus kuuluu niihin älykköihin,
jotka katsovat, että yliopiston luennoilla
istuminen turhauttaa ja vie aikaa tutkimiselta ja varsinaiselta työnteolta (vrt. Pentti
Linkola). Europaeuksella tutkimisen halu
ja into tuntuivat olevan hiipumattomia.
Kansanrunouden työlään ja tuloksiltaan
runsaan keruutyön lisäksi Europaeus harrasti kielitutkimusta, muinaistiedettä ja
fonetiikkaa. Lisäksi hän teki suomennostyötä (ansaitakseen elantonsa), luennoi ja
yritti levittää (huonosti menestyen) ikuisen
rauhan aatetta. Suuren osan Europaeuk-

sen elinajasta veivät lukuisat matkat, joita
hän varojen puutteessa joutui tekemään
usein jalkapatikassa. Jo ensimmäisellä,
Prääsään asti ulottuneella matkallaan hän
patikoi noin 1600 km. Kaiken kaikkiaan
Europaeus teki seitsemän runonkeruumatkaa Karjalaan, Aunukseen, Kainuuseen,
Vienan Karjalaan, Inkerinmaalle ja Tverin
Karjalaan 1845 – 1854, kielitieteellisen
matkan Kuolan niemimaalle 1856 ja Novgorodin Valkeajärvelle 1868 sekä seitsemän muinaistieteellistä tutkimusmatkaa
Aunuksen, Novgorodin ja Tverin alueille
1872 - 1879. Vielä on mainittava vapauden ja ikuisen rauhan julistajana, aikansa
aktivistina, tehty matka Ruotsin Värmlannin ja Norjan Kristianian (Oslon) kautta
Saksan Hampuriin. Vastaanotto oli tyly,
kirjoituksia ei julkaistu, ja lopulta Europaeus joutui rahattomana poliisin huostaan.
Seurasi passitus Lyypekkiin ja sitä tehden
takaisin Suomeen. Elokuussa 1854 Liperin pappilasta alkanut monivaiheinen matka päättyi kotimaahan seuraavan vuoden
lopulla.
Europaeuksen tallella oleva kansanrunouskokoelma sisältää 2800 runoa, 55
itkua, 57 satua sekä sananlaskuja, arvoituksia ja sävelmiä. Europaeusta pidetään
paikannimitutkimuksen alkuunpanijana.
Hän oli myös sanaseppo; enemmistö, halveksia, ilmiö, johtokunta, säe, vallankumous ovat Europaeuksen keksimiä.
Julius Krohn päätti muistopuheensa
seuraavin sanoin:
Unohtuwa on pian mitä henkesi ulkonaisessa puwussa oli wähemmin wiehättäwää, ja niin kauan kuin Kalewala pysyy
rakkaana ja pyhänä tässä maassa, on Suomen kansa aina muistawa Sinun työsi ja
Sinun rakkautesi.

Yllätys
postilaatikossa

M

eillä oli mökillä tiehaarassa
puinen postilaatikkoja johon
postinkantaja jätti aamun sanomalehden.
Sitä olin hakemassa ja avasin kannen. Näkyi lehti jo tulleen, mutta oli
muutakin. Etusivun päällä nukkui
pieni siili somassa kippurassa. Varovasti nostin sen maahan ja se vipelsi
tiehensä.
Jäin jäi miettimään miten siili oli
postilaatikkoon päätynyt? Puista jalkaa pitkin pääsi kiipeämään ja olihan
laatikossa tuuletusreikä. Mutta eipä
ollut aikaisemmin havaintoja postilaatikkoon hakeutuneista siileistä,
vaikka kesällä siiliperhe oli liikuskellut pihapiirissä.
Ehkä kujemielinen postinkantaja
tai ohikulkija oli havainnut pikkusiilin tiellä ja pannut sen postilaatikkoon.
Jälkeenpäin monta kertaa avasin
laatikon kannen jännittyneenä, toivoen uusia yllätyksiä, mutta ei löytynyt. Uusi muovinen postilaatikkokin
piti sijoittaa aittaa toiseen paikkaan.
Eila Ollikainen
eila.ollikainen @dna.internet.net

Lassi Koponen
Pääasialliset lähteet: Kansallisbiografia; Senni
Timonen: Europaeus, David Emanuel Daniel
Suomen Kansalliskirjallisuus XII; Väinö
Salminen: David Emanuel Daniel Europaeus
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Nyt loppuvat
uhkapelit
T

unnen ikämiehen, kutsutaan häntä
vaikka Kalleksi. Hän on niitä vanhankansan miehiä jonka mielipiteitä ei
mikään, eikä kukaan pysty horjuttamaan.
Kalle on nähnyt loppuun yhdeksänkymmentä heinänkorjuuta torpasta taloksi
muuttuneen kotinsa ikkunoista.
Kun Kaisa tuli taloon emännäksi, niin
Kalle kysyi: Pannaanko rahat yhteiseksi?
Asia oli sovittu Kaisan nyökkäyksellä ja
siitä asti pariskunnalla on ollut yhteinen
tili jota kumpikin käyttelee tarpeidensa
mukaan. Hyvin on mennyt eikä riitaa rahasta ole tullut.
Pitkin hampain Kalle tyyntyi pankin
päätökseen, Se oli silloin kun pankkikirjat siirtyivät haukottelemaan museoon ja
tilalle tulivat tiliotteet.
Tämä on ainoa myönnytys minkä Kalle
on suostunut tekemään pankeille ja tietotekniikalle. Muovilätyskäpeliin hän ei ole
suostunut ja Kalle maksaa rahalla ostoksensa. Markoista luopuminen oli miehelle
kauhea asia. Hän kävi ennen euroon siirtymistä nostamassa pankista melkoisen nivaskan markkoja joilla makseli siirtymäkautena ostoksiaan.
Lopulta tuli se päivä jolloin markat eivät kelvanneet enää kauppoihin ja Kallelle
jäi laatikon ihasteltavaksi melkoinen kasa
kelvontaonta rahaa. Kaisa yritti puhua
miehelleen järkeä että vaihtaisi pankissa
setelitukon euroihin. Tähän Kalle ei suostunut vaan vei markat työkaluvajan kätköihin muistoksi.
Jälkikasvu yritti saada Kallen käyttämään automaattikorttia jotta hän voisia
nostaa rahaa pankin seinästä. Näistä ehdotteluista Kalle suuttui ja ilmoitti: – Pankit ovat sitä varten että ne palvelevat ihmisiä ja tietääkseni minä olen ihminen!
Kylältä lopetettiin ainoa pankkikont-
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kirjeen Kallen postilaatikkoon. Herra
Veikkaus pahoittelee, ettei Kallelle voida
myöntää korttia. Syynä on se että Kaisan
veikkauskortti on kytketty pariskunnan
yhteiseen tiliin. Kallen pitää avata oma
tili pankissa. Tämä saa veret kiehumaan

miehen päässä ja hänen suusta pääsee painokelvotonta josta Kaisa saa kuitenkin sen
verran selvää: … nyt loppu salalotot ja minähän en uusia tiliä avaa…
Keijo Karhunen

Karjalan kieli on kaunis kieli
M
Näin Veikkaus kiihotti kansaa pelaamaan
lehtimainoksin 1950-luvulla.
tori ja Kallen piti hakea rahat kaupungista. Tämä kismitti Kallea ja hän tiedusteli eläkeyhtiöltä, että voisivatko lähettää
eläkkeen käteisenä kirjekuoressa. Tähän
maksaja ei suostunut vaikka Kalle kovasti
vaati.
Pariskunnalla on lauantai-iltojen jännityksenä Lotto. Kaisa totteli Veikkauksen
kehotusta ja hankki pelikortin. Joskus tulee pieniä voittoja ja tili lihoo muutamalla
eurolla. Kaupungin rahanhakumatkoilla
Kallelle on tullut tavaksi pistää vetämään
muutama rivi uhkapeliä. Häntä ärsyttää
kun aina kysytään veikkauskorttia. Sitten Kallen suu loksahtaa auki kun myyjä
ilmoittaa, että tulevana vuonna et pysty
enää pelaamaan lottoa jos sinulla ei ole
tuota läpyskää.
Lopulta Kalle suostuu ja sanoo myyjälle, että tilaa se kortti. Yllätys on suuri kun
pankkitili ei kelpaa kortin vakuudeksi, ei
vaikka hakemus tehdään useampaan kertaan.
Kalle päättää kirjoittaa kiukkuisen kirjeen herra Veikkaukselle. Aikanaan posti
pudottaa parisen viikkoa matkalla olleen

ikä on tämä minulle uusi, kaunis
kieli? Näin mietti muuan , englanninkielen opettajaksi opiskeleva nuori
mies. Muutamaa vuotta myöhemmin hän
oli jo karjalan kielen opettaja.
Karjalan kieli on yksi Itämeren ympäristön Suomen sukukieliä. Tutkijoiden
mukaan on kolme kielen murrealuetta.
Livvi, Suvi-Karjala ja Vienan-Karjala. Tämäkin asia jakaa mielipiteitä, voisi puhua
vaikka pienimuotoisesta ”kieliriidasta”.
Missä Karjalaa voi opiskella? Tällä
hetkellä Itä-Suomen yliopiston Joensuun
kampuksella, kansalaisopistoissa eri
puolella maata ja pienissä ”yksityisissä”
keskusteluryhmissä. Pohjois-Savossa aina-

kin Kuopion ja Lapinlahden ”rahvahanopistolois” on kielen opetusta.
Opiskelun voit aloittaa vaikka persoonapronomineista. Minä, sinä häi, myö, työ
hyö. Helppoa.
Vasen puoli on hurai puoli ja oikea
oigei puoli. Rebo on kettu ja jänöi jänis.
Muamo, tuatto, buabo da diedjoi, ovat perheenjäseniä. Siinä muutama esimerkki.
Miten pagiset karjalakse. Siitä hyvän
näytön antaa Ylen karjalankieliset uutiset.
Ne tulevat radio Ylen ykkösessä perjjantaisin. Toimittajana on Natalia Gilojeva
eli Hiloin Natoi. Tässä pieni näyte, miten nyky uutiset kääntyvät Karjalakse. «
Konzu evakot tuldih 80 vuottu tagaperin,
erähii heis otettih vastah hyvin, ga erähii
pahoi, sendäh vuitti vaigastuigi vuozikymmenikse.»
Suomennettuna: Kun evakot tulivat 80
vuotta sitten, toiset heistä otettiin vastaan
hyvin, mutta toisia ei, sentakia osa ei puhunut mitään karjalasta vuosikymmnenien
aikana.
Mutta nyt puhutaan, enää ei olla
hiljaa. Nyt puhutaan, kerrotaan tarinoita,
lauletaan ja kirjoitetaan kirjoja Karjalaksi.
Kieli elää vain sitä käyttämällä.
” Karjalan kieli on ylen tsoma kieli, se
on ylen vessely da ravie, lembie da meile
ylen armas.”
Anneli Lujanen
Anneli Lujanen taitaa karjalaa siinä kun
Savon murtettakin. Murreviikoilta hän
tuttu ja pagisee juonnot aina karjalakse.
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Uusi testamentti mobiiliaikaan:

UT2020 Ihmiselle
jolla pysyy
kännykkä kädessä

Näyttelijä Krista
Kosonen luki
Uuden testamentin uusimman
käännöksen äänikirjan sivuille.

S

uomen Pipliaseura julkaisi tänä vuonna Uudesta testamentista mobiililaitteissa luettavaksi tarkoitetun uuden käännöksen UT 2020.
”Uutta” ei ole vain luettavuus kännykässä
ja tabletissa, vaan kyseessä on kokonaan
uudestaan käännetty versio.
Eli ei vain päivitetty nykyisin käytössä olevaa, kirkolliskokouksen virallisesti
hyväksymää vuoden 1992 Raamatun kännöksen Uutta Testamenttia, joka on ja tulee olemaan edelleen käytössä.
Rinnalla voidaan käyttää muita käännöksiä, joita Suomessa on tehty aikaisemminkin, selvittivät Ylen Radio 1:n Horisontti -ohjelmassa 25.10 toimikunnan
jäsenet Seppo Sipilä, Mika Astinen ja
Anne Vasonen.
-Kielentutkimuksessa ollaan sitä mieltä, että puhuttu kieli muuttuu ja uusiutuu noin kolmessakymmenessä vuodessa.
Miten tekstin syvin sisältö silloin pystyy
välittymään oikeana.
Suomen kirkossa edellinen Raamatunkännös valmistui ja otettiin käyttöön
vuonna 1992, eikä se silloinkaan ollut
Pipliaseuran
kieliasiantuntija
Tuomas Juntunen
vas. ja eksegeetti
Niko Huttunen
ovat työskennelleet UT2020käännöstyön parissa alkutalvesta
2018 lähtien.
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lauseessa max 10 sanaa. Sanoja valikoitiin pituudenkin perusteella.

Vanhurskas vai oikeamielinen,
veljet ja sisaret?
Uuden Testamentin (UT2020) sivut avautuvat sähköisenä niin mobiililaitteissa
(älypuhelimissa) kuin kotikoneillakin.
kovin moderni.
- On kulunut kolme vuosikymmentä, jonka aikana ja Raamatun käyttötavat
ovat muuttuneet.
Mobiilikäännös on tehty ihmiselle, jolla
pysyy kännykkä kädessä. Käyttöä hiottiin testiryhmässä ja koeluvulla,.
Ensin tehtiin sanasta sanaan-käännös
kreikan kielestä ja siitä muokattiin nykyaikaista suomen kieltä, joka soveltuu
mobiililaitteeseen.
Lauseiden ja lauserakenteiden pitää
sopia näyttöruutuun ja olla olla lyhyitä,

Uusista sanoista käytiin testiryhmässä
tiukkoja keskusteluja. Paavalin kirjeissään
seurakunnille käyttämä ”veljet” on nyt korvattu muotoon veljet ja sisaret koska seurakunnissa arvellaan olleen molempia.
Kreikan kielessä sekajoukosta puhutaan
aina monikon maskuliinimuodossa, selvittivät kääntäjät Tuomas Juntunen ja Niko
Huttunen Yle Radio 1:n Aristoteleen
kantapää-ohjelmassa 28.10.
Uusia sanoja ovat esimerkiksi opetuslasta korvaamassa sana oppilas, joulukertomuksessa seimen sijalla kaukalo ja
autuasta kuvataan sanalla onnellinen.

Kieli muuttuu ja nuorilla
ymmärryksen taju horjuu
Julkisuudessa nimenomaan tuttujen
sanojen korvaamisestaa uusilla on eniten
keskusteltu. Köyhtyykö suomen kieli,
kun nuoret eivät enää opi ymmärtämään
vanhoja ilmauksia.
-Vanhojen sanojen leikkeleminen pois
ja korvaaminen uudella on kuin tavaroiden heitteleminen roskalavalle. Sanat ovat
yksittäisiä helmiä kielemme kutsutussa
aarteessa. Nuorten toivoisi oppivan mahdollisimman monien vanhanaikaisten sa-

Nykykielisen
Uuden testamentin tuntee
tästä tunnuksesta.

Uuden testamentin käännös julkaistiin
22. lokakuuta Raamattu.fi-sivustolla ja
Piplia-sovelluksessa. Mitro Sutelainen,
yhtenä lukijatestaajana pitää tärkeänä
että Raamattu seuraa näin aikaansa.
nojen merkityksen, kirjoitti tuleva suomen kielen opiskelija Hesa 19.7.
Keskustelu osoittaa, että UT 2020 on
suomalaisille merkittävä julkaisu.
Suomen Pipliaseura.fi löytyy
myös
ääniversiona.

AAKUSTI 4/2020 17

Kasarmi
R

yssävvalla’ aekaan Suomee’ ojl rakenneltu aeka monta kasarmaluvetta,
joehe’ arkkitehtuujr ojl jokseenniis samallaenen nii’ iter rakennusten ku’ asemakuavanniis suhteen. Joukkoja varte’ ojl hirsrunkojset, E:m muotojset puukasarmit.
Jokkaeseem mahtu komppanija elis sillojse’ orkajnisuatijom mukkaan noen kakssattoo miestä.
Tuvat ojl suurija ja kun niihin tällättiin
kakskerroksiset raatasängyt, yhessä tuvassa suatto ollan nejlisenkymmentä ukkoo.
Arvoo sen, jotta siinä ojl henkee iham melekein käsin kosketella – varsinnii’ uamuherätykse’ aekaan.
Rakennuksem piässä ojl pisuaarit,
vessat ja kylypyhuoneet ja komppanijav
viäpelin – eli’ ”äetin” – perree’ asunto,
kaks huonetta ja keittijö. Toesessa piässä
ojl komppanijam piäliköv virkahuonej ja
toemisto ja vielä jäe pajr yjlmiärästä huonetta, joesta toesessa myö just isän kansa’
asuttiin. Toene’ ojl vuokrattu parille’ ajlupseerille, joehem perreet – jos hyö nyt
ylleesäp perreellisijä olivat – liev vielä olleet toesella paekkakunnalla.
Itek kuhhiik kuluki rakennukseej ja ulos
arvojsaj ja asemasam mukkaan. Varusmiehet käätti E:n keskisakarassa olevoo ovvee
ja henkilökunta piässä olevija ovija. Koko
kommeos ojl kyllä aeka näättävän näköjnev varsinniis sen takija, jotta kijvjalaka
ojl sev verran korkee, jotta jokkaese’ ove’
eissä – ja varsinniik komppanijam piäjliköm piässä – ojl korkeet portaat. Niihem
piältä kul loe silimäjsäp pihallek kokkoontuneeseej joukkoon, nij jokkaesellet
tujl itestään seleväks, kuka pijt jöötä siinä
talossa.
Näetä kasarmija ojl sijojtettu aena kaks
vastakkaen. Sillä tavalla ojl suatu syntymään sopiva tila kummallekkiik komppanijallek kokkoontuvav vaekka sammaa’
aekaan – niinku’ usseimmiten tapahtukkii
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Esko
Nieminen
– koska palavelukseel lähettiin samalla kellollyömällä ja suuri’ osahan siitä palaveluksesta tapahtu
ulukosalla, moni’ osij
jopa just siinä omassa pihassa. Sen arvoo,
jotta ojl siinä mekastusta kerrakseen kus
sattu ejsmerkiks sulukeisharjojtus sammaa’ aekaan.
No, usseimmiten kuitenniip palavelus
ojl soviteltu rikkati’ ejskunnassa niij jotta jomp kump nuapuruksista mäjn pitämääh harjojtuksesaj jossaek kaavempana,
niinku’ ejsmerkiks sulukeisharjojtukset
kasarmialuveen kentällä. Kuopijossa se
sijaehti ajlupseejrkerhon takana ja siihev
vällii’ ojl sullottu ruokala. Toesesta piästään kenttä rajojttu pijoniejrkomppanijav
venevvarastooj ja sivuelta asevvarikom
pitkääh harmaaseer rakennukseen, jonka
sisuksista ei kukkaat tiennä mittääj ja toesella sivulla ojl kararmialuveen kuulujsih
henkilökunna’ asuirrakennus, Nelvitone,
viesti-, ilimatorjunta ja korohorokomppanijat, kaekki ryssiin tiilistä rakentamija
samalla vuojskymmenellä kun niillet tujl
lähtö Suome’ itsenäesyyve’ eistä.
Niitä äsköm maenittuja puukasarmiparija ojl kaks, eli’ yhteesän neljä kasarmija.
Tämmöjsijä kasarmialuveita ojl koko Suomessa aeka monta, vua’ ei ou’ ennee jälellä kum muutamija. Oulussa on suaneet
säelymääv vuan Kuopijossa neoj jo hävitetty uuve’ ujljaam mualiman tieltä. Vua’
upseejrasunnot siinä Tulliportinkavuv vieressä on suana jiähäj jälelle’ eikä niitä kaet
ennee kukkaa’ yritäkkääh hävittee.
No, semmojsen puukasarmim piähäm
myö isän kansas siis asetuttiin taloks. Isä
ojl siihe’ aekaav viäpejl ja palavejl viestikomppanijassa. Tallouvempito mäjn aeka
juohevasti. Uamulla minä läksin kouluuj
ja jonniillaeset evväät ojl repussa. Sitä
ennem myö oltiin kääty’ isän kansaj jo

Syyskuun 1931 saapumiserän 1.kiväärikomppanian alokkaat jäjestäytyneinä 2. Prikaatin harjoituskentälle kasarmirakennuksensa edustalla Kuopiossa.
ajlupseejrkerholla uamupalalla, mikä ojl
etupiässä teetä, mut sen kansas sae semmojsem paketillise’ oekeem muhevija
keksijä. Niissä ojl jottaeh hunajoo sekojtettuna ja se ojl sota ajam pitkän näläj jäläkeen ku’ oes taevaasta mannoo riputeltus
suoraan suuhun. Erräät ajlupseejrit ei niistä tykännä ja niimpä minä saen usseimmiten syyväv vielä yjlmiäräsijä annoksija,
niij jotta minä oli’ aeka kylläjnen koko
uamupäevän koulussa.
Ku’ illalla tulin kottiin, lähettii’ isän
kansat tuajs kerholles syömään. Sillo’ ojl
usseestip piäriättinä semmojsija kuevattuja perunalliiskoja. Toeset tuntuvat sanovan niitä paleltunneiks perunoeks, vuam
minusta ne ojl hyvijä. Kerho’ emäntä ojl
aena laettana niihih hyvän sipatin ja sen
kansan niitä ei tarvinna kun nieleksijä.
Syönnij jäläkeem myö jiätiiv vielä jokssii’ aekoo kerholle, jos ei mulla sattuna olemaam mittääk kiirettä läksyin tekkoon. Ei
mulla ylleesäs semmojsija kiireitä omasta
mielestäjn ollunnakkaa’ että ne oes niitä alakuillah hetkijä piässyp pilloomaan.
Tuntu paljom mukavammalta katella, ku’
ajlupseerit pelajs piljarttija.
Vähitellem minä piäsi’ itekkiik kokkeilemmaan. Keilapelistä tujl minun suosikkijn. Jotenniim mulla tuntu olovan silimee
nähä, mihin kohtaav vallija pijt osojttoop
pallolla, jotta sillä sae pöyvän keskellä

olovav viijen keilan kasasta just sen keskimmäesen, kuningaskeilan, kuatumaan.
Siitä sae kerralla 30 pistettä. Vähäm myöhemmin, ku’ oli’ oppina lyömääv vähän
nasakammin, jotta pallo jakso ottoop
pomput usseemmasta vallista, opettelin
kuatamaan keilat kujninkaa’ ympäjriltä.
Se tuotti parraan, 50 pistettä. Siinä välissä
ojl 40 pistettä, minkä sae, jos kaekki keilat
mäjn nurin.
Ei myö siinä kasarmim piässä monta
kuukaatta keritty asuva, kus suatii’ asunto
yhteen kulumaakseem pystytetystä parakista. Se merkihti sitä, jotta muu perek kututtiin Savollinna’ Aholahesta Kuopijooj
ja nii’ oltiin tuajs yhessä koko porukka.
Siihem männessä minä olij jo suana
meleko paljon tuttuja kasarmim muista
kakaroesta. Kaeken kaekkijaan koko kasarmialuve’ ojl osojttaatumassa ihav verrattomaks paekaks kasvooj ja kehittyvä.
Siinä ympäjrvartijoejussa läntissä, keskellä Kuopijon kaanista kaapuntija, hiihtomuastoev vieressä, ojl hyvä pyörijä, vaekka elämä ojl muutev vielä aeka ajojttaem
meleko villijä, varsinniij jos sattu kulukemaal laavantae iltana jommankumman,
upseejr- tae’ ajlupseejrkerho’ ohi. Vuam
meillel lapsille’ ei ikinä kukkaan tehnynnä
mittääp pahhoo, eikä semmojnem peleko
ollunna meijäm mielissäkkää’ ikäpäevänä.
Kaakana ojl kavala muajlima..
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Hernejärven koululaisten luokkaretki Helsinkiin vuonna 1957

Yövyttiin Suomen
urheilupyhätössä

H

ernejärven koulun oppilaat kävivät
opettajiensa johdolla Helsingissä
omatoimisella matkalla syksyllä 1957.
1950-luvulla maalaiskylältä pääkaupunkiin ulottuneen reissun järjestäminen ei ollut yksinkertaista. Pidempiä luokkaretkiä
bussilla ei vielä tunnettu, ja matkarahatkin
oli itse hankittava.
Matkasuunnitelman sielu ja toimeenpanija oli koulun johtaja, yläluokkien opettaja Lasse Laajalahti. Idea lienee lähtenyt valtakunnallisista kouluväen juhlista,
joihin hän olisi halunnut viedä oppilaita,
mutta se ei jostakin syystä onnistunut.
Niinpä ruvettiin suunnittelemaan matkaa
pääkaupunkiin.
Koululla järjestettiin kahden lukuvuoden aikana retkirahaston kartuttamiseksi
juhlia. Juhlittiin itsenäisyyspäivän, pikkujoulun, Kalevalanpäivän ja vapun merkeissä. Niissä oli oppilaiden ohjelma, jopa
omatekoisia pieniä näytelmiä, jossakin
opettajan harjoittama kyläläisten sekakuorokin esiintyi.
Rahaa kerättiin kahvitarjoilulla. Leipomistarvikkeita kerättiin kodeista, ja keittäjärouva joutui pyöräyttämään matkahankkeen hyväksi monet pullat. Isommat tytöt
leipoivat muutaman kerran jatkoluokkien
kotitalouskurssilla
kotitalousopettajan
opastuksella.
Osa matkakustannuksista jäi kotien
kustannettavaksi, mutta parikymmentä
yläkoulun oppilasta oli syyslukukauden
alkupäivinä lähdössä koulun tiehaarassa.
Toisena valvojana oli mukana alaluokkien
opettaja Aili Laitala.
Ensin piti matkata Iisalmeen, ilmeisesti
linja-autovuorossa Iisalmeen, mistä varsinainen matka Helsinkiin alkoi klo 12.10
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Koulumme
johtajaopettaja Lasse
Laajalahti.
Stadionin torni
retkeilymajoineen.
junalla. Pikajunan vauhti olisi nykykäsityksellä verkkainen ja juna pysähteli lähes
joka asemalla, mutta olihan siinä tilaisuus
katsella junaan tulevia ja poisjääviä matkustajia. Moni meistä 11-15-vuotiaista oli
ensimmäistä kertaa junassa ja matkalla
pääkaupunkiin. Junamatka Helsinkiin kesti melkein 11 tuntia eli perillä pääkaupungissa oltiin varsin myöhään.
Hyvin uni maittoi majapaikamme Stadionin retkeilymajan kerrossängyissä,
kunhan kaikki lopulta malttoivat rauhoittua odottamaan seuraavan päivän nähtävyyksiä. Tokko kukaan meistä mahtoi
uneksia upeista kilpailuista, joita tässä
paikassa oli käyty ja käytäisiin.
Seuraavana
päivänä Ensimmäiseksi
käytiin ihmettelemässä Kasvitieteellisessä
puutarhassa trooppisia palmuja. Satuimme
opettajan mukaan todistamaan harvinaista
hetkeä, jättiläislumpeen kukintaa. Punertava kukka näytti tosin meistä vaatimattomammalta kuin kotijärven valkoiset lumpeenkukat. Lumpeen erikoisuus olivatkin
jättimäiset lehdet, joilla pieni lapsi pystyi-

Hernejärven koulun oppilaat Kasvitieteellisessä
puutarhassa ihailemassa jättiläislumpeen kukintaa.
Vasemmalla opettaja Aili Laitala.
si turvallisesti istumaan. Hui, eipä uskaltaisi, supisivat tytöt.
Suurin osa päivästä kului Korkeasaaressa. Eksoottinen eläimistö oli vain kuvista
ja kirjoista nähtyä, television luonto-ohjelmia alettiin Hernejärvellä nähdä vasta
seuraavalla vuosikymmenellä. Siispä asukit riittivät ihmettelyn aiheeksi: mahtava
maakarhu, leikkisiä apinoita hyppimässä
puissa, kyttyräselkäinen komea kameli,
nättejä hirviä, villisika ja niin edelleen.
Matkalaisten ruokailu hoitui pääasiassa mukana olleilla eväillä, mutta yhden
kerran syötiin hienosti ravintola Kestikartanossa. Kalevalaisten Naisten ravintola
oli pääkaupungin turismin ylpeys kalevalahenkisellä sisustuksellaan. Tarjoilijoilla
oli kansallispuvut ja Louhen, Pohjolan
emännän patsas tervehti rappujen päässä tulijoita. Millä hinnalla Hernejärven
opettajat lienevät lapsiporukalle lihapullat
tinkineet, kiitos niistä vielä jälkikäteen.
Kokemus oli ainutkertainen siksikin,
että Kestikartano purettiin vuosikymmen
myöhemmin.
Taisimme vielä tarjoutua Kansallismuseoon, mutta käynti jäi muistin mukaan
lyhyeksi. Ehkä käsillä oli jo sulkemisaika.
Junan lähtöä klo 21.45 ehdittiin odotellakin asemaravintolassa. Junan puupenkit
olivat kovia istua, ja muutama pienikokoinen poika kiipesi verkkomaiseen mat-

Kasviteiteellisen puutarhan
trooppisia palmuja.
katavarahyllyyn nukkumaan. Väsyneenä
päivän kokemuksista uinailtiin penkeissäkin ja aamulla klo 8.40 juna oli Iisalmessa.
Kotiin tultiin linja-autovuorolla, ehkä joitakin vanhempiakin oli autoilla vastassa.
Hernejärven koululaisten matka Helsinkiin tarjosi hauskan ja tietämystä kartuttaneen käynnin pääkaupungissa ja
innosti omatoimisuuteen lähteä myöhemmin katsastamaan suurempaa maailmaa.
Seuraavan kerran kävin Stadionilla
vasta kesällä lähes viisikymmentä vuotta
myöhemmin, seuraamassa vuoden 2005
yleisurheilun MM-kisojen keihäänheittoa veljeni kanssa. Vesisateessa istuttiin
eikä Pitkämäki voittanut kultamitalia, jota
häneltä odotettiin. Mutta muisto tuosta
vuosien takaisesta yöpymisestä Suomen
urheilupyhäkössä lämmitti omaa mieltäni.
Nythän se ei enää ole mahdollista, sillä Stadionin retkeilymaja lopetettiin äskeisen remontin jälkeen,
Eila Ollikainen o.s. Laitinen
Oppilaana Hernejärven koulussa
vuosina 1954-1957.
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Koronasyksyä
P

Valakokangasta ja esirippua
Elokuvakulttuurj tulj kansa tutuks. Jäläkikasvun taemiin kansa pit käävä kahtomassa Risto Räppeejän uusimmat seikkailut – onhan siinä ite piäosan esittäjä
kuopiolainen Silmu Ståhlberg. Kälyn
kansa nähtiin Suomen oscar-ehokkaaks
noussu Tove. Pöystin Alma oljlii tehnä
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Kulttuuria
koronasta huolimata
Kaekekseen meleko tiiviis kulttuurjsyksy on vietetty koronasta huolimata tae
ehkä just sen takia. Koko kommeus on
kuorrutettu liikuntakulttuurilla ja naatittu
parj kertoo viikossa Kuopion tuljterän uppeen uimahallin käsittämättömän hienosta

miljööstä. Siellä suap kylypyläpalavelua
melekein iliman eistä. Aromasaanan laateilla on voenu vielä parantoo mualimoo
männen tullen ja iha omalla äetinkielellä.
Siinä sielukii on levännä.
Lunssarokotusjonossa paleltuissa kuitennii jootu myöntämään, että kyllä se
virukseton elämä on sittennii parempoo.
Pietään vuan peukkuja, että suahaan viimen se rokote, jota koko mualima kaepoo.
Hyvvee ja koronatonta joolunalusaekoo
toevottaa
Tuula Ollila

Forte Fortuna adjuvat - Onnetar suosii rohkeaa
Marrastuulenpuuskat rynkyttävät ikkunoitani,
räntäriekaleet pyrkivät sisään,
parvekkeen ovi on tiukasti kiinni: ei sisäänpääsyä
Teatterisakki suojamaskeineen lähdössä
kulttuuririentoihin.
kommeeta jäläkee Tove Janssonin elämästä, iha nii kommeeta, että esityksen
jäläkeen olj pakko männä naattimaan lasilliset puarjhuoneeseen, joka sattu olemaan kotjmatkan varrella. Voep sannoo,
että täävellinen elämys kaeken kaekkijaan
mummoimmeisillekii.
Kulttuurjstratekian kolomaas osijo on
ollu tietennii teatterj. Eekä sielläkää ollu
tarjolla iha mitä sattuu, vuan ite Seela
Sella. Paukkusen Karin kansa tämä teatterjin suurnaenen järjesti kertakaekkijaan
hienon illan. Oespa itekkii 84-vuotiaana semmosessa kunnossa ku tämä Seela.
Temmelti iha ku nuoret tytöt ja iha yhtä
sutjakassa kunnossa.
Yks aenua takapakki on mahtuna syksyn kulttuurjkimaraan, ku Kekäläesen
Pekan ja Piäkkösen Sepon vetämä Pukija-näätelmän esitys peruttiin saerastappaakseen takia. Sekkii tulloo paekattua
tällä viikolla, ku otetaan uus yritys. Mut
niihä se on, että hyvvee kannattaa aena
oottoo..

Syysmyrskyjä

uolj vuotta on männä hujahtana ihah
huomoomata koronauutisia kuunnellessa ja taavin kulukua ihmetellessä.
Kevväällä ja kesällä olj heleppoo olleilla
luonnon helemassa, eekä ollu nii suurta
tarvetta yrkäellä turvaväliä pittee, ku otti
suunnaks mehtäpolut tae sooti järjvelle.
Kaapuntiin asettumisen jäläkeen pit heretä ruotuun ja opetella kasvomaskin käättö.
No eepä sekkää ou hommoo kummempoo
ja äkkiä siihennii tottu. Mitä nyt vähä rillit
huurtuu välillä.
Sitä luulis, ettei voe mittää tehhä tämmösenä aekana, vuan mitä vielä. Jo on ollut soma naattia kulttuurista jonottamata.
Kälyn kanssa tehtiin oekeen kulttuurjstratekia, jota on porukalla totteotettu.
Kaapunninorkesterj tarjosj alakupalat
iha iliman eistä Almilan Atson vetämänä.
Jumppasen Puavalj järjesti orkesterin
kansa moninkertasen naatinnon soettamalla Peethoovenin kaekki viis pianokonserttoo kolomessa konsertissa. Iham mahoton
mies tämä Puavalj on pianoo pimputtammaan ja johtookkii ossoo samalla ku soettaa. Siihen ee iha joka ukosta ou.
Monta muutae hienoo konserttia oes
ollu tarjotta, vuan välillä pit vettee henkee. Männä viikolla kuitennii tormattiin
tuasj mussiikkikeskukseen, ku tarjolla olj
mussiikin helemiä eli rakastetuimmat hitit.
Atso sennii juohattelj ja ensmäesen kerran
koko syksynä tupa oli “täännä”, mikä koronakielellä tarkotti reilua kolomeesattoo
henkee tuhannen hengen salissa.

Meleko varmasti pittää vielä kalenterriin suaha sopimaan joolumussiikkia, arvoon, että se on parokkiaejan laalua.

Ikkunat helisevät, eivät rojahda alas.
Elämä on lahja, sanotaan,
miten käytämme sen?
Haparoimme pimeässä, etsimme mahdottomia.
Käteen jää tyhjyys, mielessä asuu onttous.
Negaatio syö voimavarat,
nakertaa sydämen aortan läppään kalkkikuorrutetut piparireunat,
panee eteisvärinät liplattamaan,
työntää tukoksen räntäriekaleina aivoihin.
Ikkunastani myrskyn ravistelemat puut kurkistavat sisään.
Olenko tuo paljas koivunlatva,
odotan kevättä, uusia silmuja, uutta elämää,
taipuakseni syksyllä värikylläisyyteen.
Olenko tuo kartion muotoinen kuusen latva,
aina vihreä ja hyvinvoipa.

Lehtemme avustaja Maija Kotometsä on julkaisut oman runokirjansa ”Forte
Fortuna adjuvat” - ”Onnetar suosii rohkeita”. Tässä 32 runoa käsittävässä teoksessaan hän eläytyy nuoruutensa maalaistalon arkeen, pyhiin ja ilmoihin. Joukkoon on
sisällytetty ripaus romantiikkaakin. Näytteenä runo Syysmyrskyjä.
Monet ystävien taideteokset ja valokuvat elävöittävät hänen runojaan. Latinankieliset mietteet tukevat kokonaisuutta. Runokirjaa on saatavana tekijältä itseltään.
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Ylä-Savon seuran
50-vuotispäivä lähestyy

P

iäkaapuntiseuvulla toimivan Ylä-Savon seuran syyskokoukseen saapui 40
rohkeaa mykyrokan ystävää. Keväällä peruttu kevätkokous pidettiin myös samalla
kertaa. Kokous enteili jo tulevan vuoden
50-vuotisjuhlia.
Seuran jäsenet olivat tyytyväisiä jo
toimivaan johtokuntaan ja hyväksyivät
kokoonpanon sellaisenaan myös tulevalle juhlavuodelle. Puheenjohtajana jatkaa Kaija Pulli.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi työjärjestyksen häntään oli sisällytetty laulua
ja soittoa, jota esittivät Ilona ja Annika
Heinonen. Juhlavieraaksi saapui iisalmelainen toimittaja Vuokko Nissinen, joka
esitteli kirjoittamaansa kirjaa Veikon valtakunta.
Kirja kertoo iisalmelaisesta vaikuttajahahmosta Veikko Hakkaraisesta. Hän
toimi Iisalmen Sanomien toimitusjohtajana ja siinä sivussa hyvin monen yläsavolaisen asian henkisenä johtajana. Veikko
oli aina valmis oppimaan uutta. Hänen
väsymätön kiinnostuksensa tuotti tulosta
mm. sähköjen, puhelimien, kunnollisten
teiden ja ammatillisen koulutuksen kehittymiselle.

Mykyrokka kruunasi päivän
Syyskokous ei olisi mitään ilman mykyrokkaa. Poikkeusta ei tehty tälläkään
kertaa. Mykyrokan taitaja löytyi ihan
omasta johtokunnassa Reijo Stedt. Hän
on taituroinut keittoa jo usean vuosikymmenen ajan. Mykyrokka oli maaseudulla
syksyinen yläsavolaisten herkku. Teurastuksen yhteydessä jäi sisäelimiä. Lihat,
yleensä siat, teurastettiin talven varalle.
Mykyrokkaan laitettiin lihan lisäksi sisäelimiä, perunoita ja verestä ruisjauhojen
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teissa, kylpylämatkoilla perinteisillä syksyisillä teatterimatkoilla eri Etelä-Suomen
kaupunkeihin. Kesäisin vieraillaan kotikulmilla Iisalmen Koljonvirran teatterissa. Seuran taloudellinen toiminta määräytyy jäsenmaksuilla ja arpajaisilla.
Yläsavolaisuushengen levittämiseksi
seura valitsee joka toinen vuosi ”piällysmiehen”. Vaikka nimitys on varsin maskuliininen myös naisia valitaan. Titteli
myönnetään henkilölle, joka on tehnyt
merkittävää työtä joko valtakunnallisesti
tai Ylä-Savossa sekä edistänyt kotiseutuaatetta ja osoittanut kotiseuturakkautta.
Lisäksi pitäisi olla syntynyt Ylä-Savossa.
Näitä ”piällysmiehiä” on valittu jo 27
tieteen, taiteen, politiikan ja yritysjohtajuuden kriteerillä.
Valitettavasti
pääkaupunkiseutujen
savolaisseurojen perinteinen yhteinen
Muikkujuhla tammikuussa on jouduttu
perumaan. Seura suunnittelee kuitenkin
50-vuotisjuhlia pidettäväksi maaliskuussa. Juhlien suunnittelu on jo täydessä
vauhdissa. Seuran 50-vuotishistoriikki
julkaistaan juhlapäivänä. Olvi-säätiö tukee historiikin kirjoittamista.
Teksti ja kuvat: Kaija Pulli

Iisalmelainen toimittaja Vuokko Nissinen
kertoi kirjoittamastaan kirjasta Veikonvaltakunta, mikä kertoo Iisalmen Sanomien
toimitusjohtaja Veikko Hakkaraisesta.

Ylä-Savon seuran toiminta on ollut
hyvin aktiivista. Seuralaiset kokoontuvat
kevät- ja syyskokousten lisäksi konser-

Vastoopa kysymyksiin, jos tiijjät
ja vaekket tietäskään. Kokkeele
aienakkiin. Tämän jouluvisan
selityksineen on Aakustille laatinut
Raili Pursianinen.
1. Joulupukki on ihan alun perin
a. Alapitkältä
b. Turkista
c. Korvatunturilta
2. Mikäs päevä se on tämän Pyhän
Nikolaoksen merkkipäevä?
a. Joulu-uatto
b. Uuvven vuoen uatto
c. Itsenäesyyspäevä
3. Minkä taatta ruohtolaeset etennii
juhlii 13.12.?
a. Sillon pannaan lökit kiehumaan
b. Kuningas laalaa hopsanssaa
ja lähtöö joulun viettoon.
c. On Lucian päevä.
4. Mihinkä se niämä tämä Lusija kuolj?
a. Jottii riähkät puhko sen silimät
ja koetti polttoo, mutta lopulta
saevat miekalla hengiltä.
b. Keohkotaatiin
c. Söe liikoo piparia
5. Mitkä olj tarinan mukkaan kolomen
itämuan viisaan miehen nimet?
a. Otto, Matti ja Kalervo
b. Kaspar, Balthasar ja Melchior
c. Ruben, Simeon ja Naftali

kanssa tehtyjä mykyjä. Mykyrokkajuhliin
kutsuttiin naapureita, ystäviä sekä sukulaisia nauttimaan yhteisestä ruuasta ja seurasta. Se oli eräänlainen sadonkorjuujuhla. Keitto maistui ainakin yläsavolaisille.

Ensi vuonna juhlitaan
seuran 50-vuotispäiviä

Joulutietokilipa

Seura palkitsi Tellervo Ukkosen järjestötyöstä. Puheenjohtaja Kaija Pulli vas.,
Tellervo Ukkonen ja sihteeri Vesa Lappalainen.

6. Missees ne erityisesti esittää
tiernapoekia?
a. Turussa
b. Nilsiässä
c. Oulussa
(jatkuu seuraav alla sivulla...)
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7. Kellees sitä on vähiten puhetta
tiernapoejjissa?
a. Mänkillä
b. Knihtillä
c. Herootekesella
8. Jouluraaha julistettaan
a. Turun tuomiokirkon tornista.
b. Prinkkalan talon parvekkeelta.
c. Televisiosta.
9. Jos laalaa, että ”en etsi valtaa, loistoa”,
niin sävelen on tehnä
a. Sipelius
b. Topelius
c. Vaohkonen
10. Se ylleisimmin luvettu
jouluevankeljumi on Raamatussa
a. Matteoksen
b. Markuksen
c. Luukkaan evakeljumissa

Ja sitten oekee rivi
ja vähä selitystäe:

mantereita ja ihonväriä.
6.c ja 7. a. Oulussahan ne poejjat ihan
kilipaeloo, kellä on paras esitys ja
Mänkki vuoan turottaa enempi hiljoo
tähtesä kansa.
8. b. Jouluraaha on julistettu jo nuin
700 vuotta meleki joka vuosj. Nyt
ei piäse turkulaeset torille vilusta
vapisemmaan, kun on tämä koronan
pirulaenen.
9.a. Sipeliushan se teki tämän laalun,
joka on nyt virskirjassae. Topelius teki
sanat.
10. c. Luukkaan evankeljumin
toenen luku alakaa: ”Ja tapahtui niinä
päivinä…” Toenen jouluevankeljumi
on Johanneksen evankeljumin alussa
ja se alakaa: ”Alussa oli Sana…”
Siinä tuo Sana isolla ässällä tarkottaa
joulun alakusyytä, Jeesusta.

No sitten tiaknoossi

Täävvet 10 pistettä.
Oot melekonen joulutietäjä. Suat olla
huoleta, homma on hanskassa.
8-9 pistettä
Oesitkohan jollonnii sattunna
nukahtammaan, kun on näetä
jouluasioita huastettu, mutta ei se
mittään, hyvin sinä pärjeet.
6-7 pistettä
Pikkusen pannoo eppäelemmään, ettet
oo mikkään jouluvanaatikko, mutta
männööhän se näennii.
4-5 pistettä
Nyt kannattas ehken lukkee johhii
joulunvieton käskirja, niin piäsisit
paremmin kärrille. Semppiä!
1-3 pistettä
Voe voe!
5. b. Näen perimätiijjon mukkaan 0 pistettä
samon kun se, että evustivat erj Kannattasko aakasta ies ratio?

1.b. Joulupukin eskuva olj toenperrään
turkkilaenen Myran piispa Nikolaos.
Syntynnäe se olj Turkin aluveella
Lyykiassa ja sielläpä se tapas
loppusakkii, Myrassa nimittäen ja
kuolinpäevee juhlitaan 6.12. elikkä
kakkosen oekee vastaas on c.
3. c ja 4. a Lusija-polonen se ei
helepolla piässy. Jäe jo pienenä isästään
orvoks ja meinattiin naettoo rikkaesiin
naemisiin. Mutta Lusijapa rupes
ristityks ja piätti männä luostariin.
Siitäkös suluhanen himmastu ja alako
vaenota. Roomalaeset ei sillon paljo
ristityistä perustanneet ja niin ne
lopulta tappo Lusijan. Tässä hyvin
mutkat suoaks tehtynä pitkä tarina.
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KUHTU
VUOSJKOKKOOKSEEN
Korona sotki kevväällisen yrityksen
vuosjkokkooksen pitämisestä, vuan
nyt kokkeillaan uuvestaan.
Kokkoos pietään muanantaena
14.12.20 klo 17.00 Puijon kirkon
kerhohuoneessa 3, osotteessa
Taivaanpankontie 3.
Kokkooksessa käsitellään pelekästään
siäntömiäräset vuosjkokkoosasijat.
Murremestaruuskisat jätetään tänä
vuonna pitämätä.
Tervetulloo terveenä
kokkoostammaan!

...jatkoa sivulta 7.
Kesäpäivien juhlapuhujaksi olivat isännät kutsuneet silloisen ulkoministeri Erkki
Tuomiojan.
Delawaren ja Pennsylvanian lisäksi ehdittiin pistäytyä myös Washingtonissa ja
New Yorkissa, jossa Harri Holkeri siihen
aikaan toimi YK:n puheenjohtajana.

Nähtiinpä vielä pystyssä World Trader
Centerin kaksoistornit, jotka ääri-islamilaiset terroristit pomauttivat maan tasalle
neljä viikkoa myöhemmin syyskuun 11.
päivänä 2001.
Teksti: Seppo Kononen
Kuvat: Eila Ollikainen
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Kyösti oli tullut markkinoille ja poikkesi sitten läeiseen
parturiin. Parturi teki työnsä ja ilmoitti hinnan.
Kyösti katseli ihmeissään liikkeen sisätiloja ja huokaisi:
–Enhä minä koko liikettä osta. Minä maksan vuan
tukanleikkuusta.
S.R. (Leppäkaarre)
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