AAKUSTI

2/21

Savolaesuuven iänenkannattaja
Kesäkuu 2021

Kotiseutuneuvos Unto Eskelistä muistellen.
1

AAKUSTI
1.6.2021

Kannen kuva: Kotiseutuneuvos Unto Eskelisen sukuhauta
Maaningan kirkkomaalla. Hänen syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta 26.5.2021. Kuva Seppo Kononen.

Pääkirjoitus Terveys edellä

3-4

Paikallismuseopäivä 3.7.

4

Dokumentti suomalaismetsistä

5

Savolainen kirkkopyhä muistellaan
Unto Eskelistä

6-7

Unto Eskelisen runoja

7-8

Hyvä vauvavuosi 1921

9-10

Maalaiskylästä maailmalle

11-12

Peippo ja pentukoira

12

Hannan kukot 90 vuotta

13

Murretori yhden päivän juttu

13

Ylä-Savon seuralle historiikki

14

Konostelua

15

Imppa ja hänen ilmapiirinsä

16-17

Muistoruno Untolle

17

Nukke kelluu

18

Vanha Sorsakoski kuvina

19

Pentti Lyytinen

20-21

Suksi suihki

22-24

Saksittua

25-26

Lyytisen pakina

26-27

Sutkaus

28

Savon Kielen Seura ry:n hallitus 2021-22

Seppo Kononen, puheenjohtaja (-23), Tuula Ollila -23), varapuheenjohtaja, Raili
Pursiainen (-23), Helga Ylönen (-23), Heikki Hyvärinen (-23), Teuvo Laakkonen (-22),
Anneli Lujanen (-22), Eila Ollikainen (-22), Eeva-Liisa Pennanen (-22), Auli Poutiainen (-22), Mikko Kokkonen (-22).

Varajäsenet: Keijo Karhunen (-23), Anna-Liisa Happonen (-23), Jarmo
Sutinen (-23), Risto Lappalainen ((-22), Matti Väisänen (-22), Raija
Uhlbäc 22), Risto Voutilainen (-22). Sihteeri: Saara Kononen

AAKUSTI 2/2021
Savolaesuuven iänenkannattaja, 32 vuosikerta.
ISSN 1456-3827, www.savonkielenseura.fi
Kultti ry:n jäsenlehti (www.kultti.net)
Julkaisija: Savon Kielen Seura r.y.
Perustettu 1982.
Päätoimittaja: Seppo Kononen, Koulutie 5,
73600 Kuavi, P. 050 5461317,
s-posti: seppo.kononen@savonsanomat.fi
Toimituskunta: Seppo Kononen, Osmo Pekonen, Eeva-Liisa Pennanen, Riitta Raatikainen,
Leo Puurunen ja Erika Suominen
Taitto: Erika Suominen,
os:erika.suominen@datranet.net
Hinnat: Vuosikerta 4 num. 20 e. irtonum. 5 e.

2

S k:n seuran jäsenille sisältyy jäsenmaksuun.
Ilmoitushinnat:
1/1 sivu on 250 e, 1/2 sivua: 125 e
Pankkiyhteys: FI02 5397 0820 0128 21
Painopaikka: Kuopion painatuskeskus, Kuopio
Seuran sihteeri:
(valitaan vuosikokouksessa)
Rahastonhoitaja Raija Uhlbäck, Ruutikuja 2 C
37, 70340 KUOPIO, P. 050 917 4462,
raijasuhlback@gmail.com
Tilaukset ja jäsenasiat: Raija Uhlbäck, ks. yllä
Lehdet: v. 2021 lehti ilmestyy 4-numeroisena:
No 3/2021 Aineiston jättöpvm. 30.08.2021.
sähköisesti osoite:
erika.suominen@datranet.net

Terveys edellä
Pese kädet, pidä turvaväli! Maaliskuusta 2020 Suomessa on eletty sekä kuvaannollisesti että käytännössäkin terveyden
ehdoilla – tai terveys edellä, kuten hallituksen ministerit ja terveydenhuollon ammattilaiset ratkaisujaan perustelevat. Vain
vientikauppaa on voitu harjoittaa suurin
piirtein normaalisti, mutta muutoin koko
yhteiskunta on ollut jo pitkästi toista vuotta päivittäisen empätiijän varassa. Koronavirus on osoittautunut turhan kekseliääksi
vieraaksi, yhdessä yössä se on saattanut
mullistaa kokonaisen maakunnan arkiset
askareet.
Muutama suurempi tartuntarypäs on
koettu Savossakin, mutta monessa kunnassa virukselta on vältytty liki tykkänään.
Televisiosta, radiosta ja lehdistä jatkuvasti
tulleitten varoitusten ja ohjeitten seurauksena pelko virusta kohtaan on ollut tietysti
suurta myös savolaisten keskuudessa. Sen
myötä elämä on ollut vaikeampaa kuin se
yleensäkin on.
Koronaepidemia alkoi Suomessa sattumalta talvisodan muistopäivän aikoihin,
maaliskuun kolmantenatoista. Tämä lie
edesauttanut, että virusta ryhdyttiin taltuttamaan eräänlaisessa ”talvisodan hengessä”. Poliittisesti ja yhteiskunnallisesti
hyvinkin jakautunut kansa otti nurisematta
vastaan hallituksen kiellot ja suositukset.
Nyt epidemian pitkittyessä ääni kellossa on alkanut muuttua, yhä useammat ovat
alkaneet kysellä, miten johdonmukaisia
vastuulliset ministerit ovat yhteiskunnan
toimintoja rajoittaessaan.

Jos päätöksiä tehdään ”terveys edellä”,
niin onko silloin järkevää rajoittaa kansakunnan urheiluharrastuksia ja pitää kuitenkin samaan aikaan ravintolat ja niiden
terassit avoinna mahdollisimman pitkään?
Tämä on se keskeinen kysymys viime
viikkojen keskustelussa. Koronavirukseen
on menehtynyt kriisin aikana tuhantisen
suomalaista eli huomattavasti vähemmän,
mitä vuosittain kuolee alkoholiin ja sen aiheuttamiin sairauksiin.
Urheilua ja liikuntaa enemmän hallituksen rajoitustoimista ovat kärsineet erilaiset
kulttuurin tekijät ja kuluttajat. Tuhannet
muusikot, näyttelijät tai ylipäätään esiintyvät taiteilijat ovat jääneet tyhjän päälle,
kun tulot ovat loppuneet, mutta menot ovat
pysyneet ennallaan. Yksittäiset taiteilijat
ovat korottaneet äänensä hätätilassaan,
mutta vanhaa virttä lainaten: ei kuulla kurjan ääntä...
Aikanaan, sen jälkeen kun epidemia on
voitettu kanta, tästä taiteen ja kulttuurin
sivuuttamisesta käydään varmasti tiukka
keskustelu. Ja on syytäkin käydä, sillä viimeistään poikkeusoloissa nähdään, mikä
on julkisen vallan todellinen suhtautuminen kulttuuriin. Kansallisina juhlapäivinä
kyllä puhutaan kauniisti, mutta raskaan arjen tultua ”tuottamattomat kulttuurityöläiset” jätetään oman onnensa nojaan. Vaikka
puolueitten näkemyserot lienevät olleet
taas viime aikoina kasvamassa, suhteessa hengenelämään kaikki tuntuvat olevan
yhtä kylmiä ja välinpitämättömiä.
Taiteen tekijöitten lisäksi kulttuurin
alasajosta kärsivät tietysti myös esitysten
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katsojat ja kuulijat. Elämä yksien seinien
sisällä käy pitkän päälle tylsäksi, kun uusia
virikkeitä tai syttöjä ei tule mistään. Radiossa riittää kyllä rokkia, mutta elävästä
musiikista on tullut harvojen herkkua näinä korona-aikoina. Monet muusikot ovat
jopa ”nostaneet kanteleensa pajuihin” ja
siirtyneet muihin ammatteihin.

vetää siivet suppuun ja siirtää huvitukset
tuleviin aikoihin. Seurojen ja järjestöjen
toiminta käy säästöliekillä, ja pitää jo kysyä, onko aiemmilla aktiiveilla enää palata
puuhaan, kun se joskus on taas mahdollista. Toivottavasti. Kaikkein pahin vaihtoehto on sulkeutua pysyvästi neljän seinän
sisälle, maski naamalla.

Kulttuurin ammattilaisten lisäksi korona-aika on olennaisesti vaikuttanut myös
vapaaehtoistyöhön, jossa myös Savon kielen seura on ollut omalta osaltaan mukana. Jo toisena kesänä perätysten on pakko

Halatkaa toisianne! Ei siitä ole kauankaan, kun suomalaisia opetettiin lähentymään toisiaan. Mutta hyvä olisi, jos tulisi
vielä aika, että saa sanoa käsipäivää tutulle.
Seppo Kononen

Paikallismuseopäivää
vietetään lauantaina 3.7.
Jokaisessa Savonkin kunnassa on oma
paikallismuseonsa, monissa jopa useampia. Sen vuoksi Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto on katsonut, että on
paikallaan viettää erityistä teemapäivää,
jolloin eri museot voivat samaan aikaan
esittäytyä niin seutukunnan omalle väelle
kuin kesävieraillekin.

muutamat satunnaiset matkailijat kokemuksistaan eri museoissa. Näitä erilaisia
hankkeita vetää Satu Peltonen Riuttalan
talonpoikaismuseolta Karttulasta.
Paikallismuseopäivää piti pitää jo vuosi
sitten, mutta silloin koronarajoitukset estivät sen.

Sopivaksi paikallismuseopäiväksi on otettu juhannuksen jälkeinen lauantai, joka
tänä kesänä on heinäkuun 3. päivä. Lomakausi on tuolloin jo alkanut, ja useimmat
museot luontaisestikin auki.
Liitto on innostanut museoitten ylläpitäjiä
järjestämään teemapäiväksi kuolleitten
esineitten oheen myös erilaista elävää
perinnettä – työnäytöksiä, tarinatuokioita, musiikkiesityksiä, leikkejä lapsille ja
muuta vastaavaa. Päivää tehdään etukäteen tunnetuksi lehdissä ja radioissa.
Alkukesän aikana kootaan myös internettiin video muutamista pohjoissavolaisista museoista. Netissä kertovat myös
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Lotta-puku on nähtävissä Kaavin koulukeskuksen veteraaniaulassa.

Dokumentti suomalaismetsistä nähty Norjassa
Ruotsin ja Norjan suomalaismetsien
asutuksesta kertova dokumenttielokuva
on saanut kantaesityksensä Norjan yleisradioyhtiön NRK:n ykköskanavalla mennä
talvena. Puolituntinen kertomus Fremmed
blod eli Vierasta verta lähetettiin maaliskuun 15. päivän iltana.
Norjalaisen Marte Hallemin käsikirjoittama ja ohjaama elokuva koskettaa suoraan myös tämän päivän savolaisia. ”Finnskogin”, suomalaismetsien asuttajat olivat
lähtöisin pääosin 1500- ja 1600-lukujen
Suur-Rautalammilta, ja toisaalta dokumenttia käytiin kuvaamassa toissa kesänä
myös nyky-Savossa. ”Suomalaismetsien
apostolin” Kaarle Axel Gottlundin jäljillä
oltiin hänen synnyinpitäjässään Juvalla, ja
suomalaismetsien raivaamiseen olennaisesti liittynyt kaskenpoltto kuvattiin Kaavin Telkkämäen kaskiperinnetilalla.
Yhteispohjoismaisena hankkeena valmistellun elokuvan aloitteentekijänä on
ollut Solör-Värmland Finnkulturförening,
ja toteutuksesta on huolehtinut norjalainen
TMM Produksjon AS -yhtiö. Filmiä kuvatessa kerrottiin sen tulevan nähtäville myös
Ruotsin kansallisen SVT.n kanavilla, eikä
pahitteeksi olisi, jos Ylekin sen hankkisi
ohjelmistoonsa.
Puolentoista minuutin mittainen esittely
Vierasta verta -dokumentista on nähtävissä
Youtubessa ja löytyy googlettamalla Fremmed blod.
Savolainen kaskenpoltto näkyy toisessakin äskettäin valmistuneessa videossa
Youtubessa. Etelä-Pohjanmaan ”savolaiskiilaan” kuuluvalla Evijärvellä on Väinöntalo-nimen saanut museokeskus, jonka
nimissä on tuotettu kuusiosainen sarja
Järviseuduksi kutsutun alueen historiasta
aina aikojen alusta lähtien. Evijärven lisäk-

Kaskenpoltto-osuudet on norjalaisdokumenttiinkin kuvattu Kaavin Telkkämäessä.
si tuohon kiilaan kuuluvat muun muassa
Vimpeli, Lappajärvi ja Kortesjärvi.
Savolaiset kaskenviertäjät tulivat varsin
tyhjälle Järviseudulle puoli vuosituhatta
sitten. Aiemmin alueella oli ollut lappalaisia, kuten paikannimistöstä vieläkin näkee,
mutta jonkin verran väkeä oli tullut myös
etelämpää Hämeen suunnasta sekä Ruotsista.
Savolaisten tuloon liittyvän kaskenpoltin evijärveläiset kävivät kuvaamassa vuosi sitten Telkkämäessä. Youtubesta tämä
osuus löytyy Väinöntalon sivuilta kuuden
dokumentin paketista otsakkeella Järviseudun ensimmäiset talonpojat. Jaksolla on
mittaa parisenkymmentä minuuttia.
Seppo Kononen
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Unto Eskelisen syntymän 100-vuotispäivänä kävivät Maaninka-seuran ja Savon Kielen Seuran edustajat kukkatervehdyksen sukuhaudalle Maaningalla. Vasemmalta Teuvo
Laakkonen, Erkki Ryynänen, Kari Loponen ja Anneli Lujanen.

Savolaisena kirkkopyhänä
muistellaan Unto Eskelistä
Ennustaminen on vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen. Tämä edesmenneen ulkoministerin ja Suomen Pankin
pääjohtajan Ahti Karjalaisen lausahdus
puolen vuosisadan takaa on tullut monesti mieleen nyt koronaepidemian aikana.
Suurin toivein valmistellaan kaikenlaista,
kunnes käy ilmi, ettei valtiovallalta heru
lupaa tilaisuuksien järjestämiseen.
Nyt kevään 2021 vaihtuessa kesäksi lähdetään Savon kielen seurassa siitä, että jo
perinteeksi tullut savolainen kirkkopyhä
järjestetään myös tulevana syksynä. Paikka ja aikakin on katsottu: Maaninka 10.10.
2021, jolloin Suomen siniristiliputkin hulmuavat uljaasti kansalliskirjailija Aleksis
Kiven ansiosta ja kunniaksi.
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Ensimmäiset savolaiset kirkkopyhät on
järjestetty syyskuussa Iisalmessa, Suonenjoella ja Kiuruvedellä.
Nyt on tarkoitus kokoontua sanan kuuloon
Maaningan vanhassa puisessa ristikirkossa
jumalanpalvelukseen, joka alkaa klo 10.
Palvelus toimitetaan selevällä savolla niin
saarnastuolista, alttarilta ja osin penkeissäkin, kun osa virsistä on savoksi.
Savolaiseen kirkkopyhään yhdistetään
tällä kertaa kotiseutuneuvos Unto Eskelisen syntymän satavuotisjuhlallisuudet.
Jumalanpalveluksen jälkeen muistellaan
savon murteen suuren esitaistelijan elämää
ja merkitystä niin puhein kuin lauluinkin.
Pitkän ja hyvän elämän eläneen Unton kir-

jallinen ja sanallinen tuotanto oli niin valtaisa, ettei ohjelmasta tule pulaa.
Unto Eskelinen oli syntyisin Kuopion maalaiskunnan Hirvilahdesta ja elämäntyönsä
opettajana hän teki suurelta osin Kuopiossa. Tänä päivänä puhutaan paljon ”monipaikkaisuudesta”, jonka mukaan ihmisellä
voi olla useampiakin kotiseutuja. Tässäkin
suhteessa Unto oli aikaansa edellä, sillä
ennen muuta kesäpaikkansa myötä hän samaistui myös väkevästi maaninkalaiseksi.
”Tiällä Muaningan helemassa huppaellaan”, näinhän hän itse asian luonnehti.
Unton laajasta runotuotannosta Savon kielen seura julkaisi muutama vuosi sitten kokoelman Mies menee, laulu jää. Neuvoksen

runosuoni sykki loppuun saakka väkevänä,
ja vähemmälle huomiolle on jäänyt, että
hän vanhoilla päivillään sanoitti myös paljon lauluja ja iskelmiä eri sävelmiä.
Säveltäjistä erityisesti kuopiolainen Reijo
Veräjänkorva ja lapinlahtelainen mestaripelimanni Kalevi Kainulainen turvautuivat
Untoon sanoitushuolissaan. Veräjänkorvan
sanoittajana Unto oli näin kilvoittelemassa myös Seinäjoen tangomarkkinoilla, kun
siellä etsittiin uusia tangosävelmiä.
Tähän Aakustiin on poimittu muutamia
näistä Unton sanoituksista Reijo Veräjänkorvan säveliin.

Kesä Kallavedellä,

Seppo Kononen

(valssi)

Ken Kallan selkiä kesällä soutaa,
riemuiten siellä hän soudella voi.
Pois harmit mielestä jokaisen joutaa
viihtäen korvissa kun valssi soi,
kun päivän laskuista sen koittoon asti
kuulaana kirkastaa yön maisemat,
kun saarten rantamat houkuttavasti
kesäänsä kaikkia näin kutsuvat.
Jos täältä joutunen kauaksi milloin,
mukanain maisemat vien Kallaveen
niinkuin ne päivin ja aamuin ja illoin
piirtyneet pieninä jo on sydämeen,
auringonkimmeltä aallot kun kantaa,
kauneintaan Luoja kun luonnossa suo,
rannat kun rauhassa sielulle antaa,
juhlaksi arjenkin järvemme luo.
Unto Eskelinen
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Mualiman napa, (jenkka)

Laulu Maaningalle

Kuopijon toria – mualiman nappoo -

Veljet, nyt on meille tullut vuoro

tutustelemmaan ne kaikki nyt lappoo,

Maaningalle taaskin tunnustaa,

veljmies siellä ku kalloosa kahtoo

mille syttyy täällä miesten kuoro,

ja toesella silimällä siskoosa vahtoo,

mistä innoituksen mielet saa:

ettei se muihej jo matkaan mää,

kotiseutu ja sen ihmiset

luppaele löysijä kellenkää.

täyttää laulajien sydämet!

Immeiset torilla toestasa tappoo

Saimme perinnöksi kunniakkaat

toellae kun keskellä mualiman nappoo.

Tavinsalmen kaskimaisemat:

Toelaeloovat ja suutasa soettaa

mäet, laaksot, pellot, rannat rakkaat,

lupsakkeina ku’ olla ne koettaa:

korpimetsät hiljaa huokaavat.

”Mitteepäs tässä”, tuumaeloo,

Sieltä lähdimme ja sinne vie

”ei jou tuo elämä hassumpoo”.

usein meidän muistojemme tie.

Jokkaenej jorisoo joutavoo joettae

Vanhempamme täällä ennen meitä

välliij jos valetta, niiv välliin tok tottae

murtumatta kaiken kestivät,

helepottaessasa mualimav vaevoo,

puolestamme käyden uhriteitä

ettei se alavari ahistasj aevoo:

vainolaisten aikeet estivät,

”Asijat aeva on niinnikkäe,

että laillaan jälkipolvet saatavissa

jolleivät ou just toisimpäe”.

maataan rakastaa ja rakentaa.

Kuopijon torilta huumorin takkoo

Veljet, riemullisen kiitoksemme

savolaesta löytyy ukkoo ja akkoo,

kaikukohon mailla Maaningan,

joellekka annettu on sitä aetoo

jolle sykkivä on sydämemme

viisaovellista elämisentaetoo:

nyt ja aina asti hautahan.

”Mitteepäs tässä kuh huokuu vua,

Onnemme on elämästämme

ilimasjta ilima on vielä vua”!

parhain suoda kotiseudulle!

Unto Eskelinen
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Unto Eskelinen

Hyvä
vauvavuosi
1921
Kevät 1921 oli historiallisen lämmin. Niin
lämmin, ettei 27.4. Jyväskylässä mitattua
huhtikuun lämpöennätystä 25,5 astetta ole
vieläkään rikottu. Kuopion maalaiskunnan
Vehmasmäessä Taivasmäen talossa elettiin
huhtikuun lopun helteessä jännittyneissä
tunnelmissa.
Talon kasvattipoika Petterin nuorikko Eliisa odotti viimeisillään esikoisensa syntymää. Vapun päivänä hän käyskenteli
pihalla ja tuoksutteli tuomia, jotka olivat
täydessä kukassa. Kun vuorokausi kääntyi
toukokuun toisen puolelle, syntyi tyttö, jolle vanhemmat antoivat nimeksi Mirjam.
Muita ristimänimiä hän ei saanut kuten
myöhemmin syntyneet neljä sisartaan.
Kyllä yhdelläkin nimellä pärjää ja etenkin,
kun nimivalinta on kaunis ja raamatullinen, ajattelivat vanhemmat. Toukokuun
26. Kuopion maalaiskunnan Hirvilahden
kylässä Aksel ja Ida Eskelisen perheeseen
syntyi poikavauva, joka sai nimekseen kalevalaisittain Unto. Ei ollut huono nimivalinta sekään. Peräti enne.
Mirjamin ja Unton syntymän aikaan Suomineito eli vielä kovin kivuliaita itsenäisyytensä alun vuosia. Luokkayhteiskunta
oli vielä voimissaan ja sisällissota avoin
haava. Mutta sentään jotain hyvääkin
maassa tapahtui. Huhtikuussa vahvistettiin
kansakoululaki, joka takasi yleisen oppivelvollisuuden kaikille säätyyn katsomatta.
Elokuussa 1921 alkoi ensimmäisten kansakoululaisten opintie. Sille tielle aikanaan
pääsivät myös Mirjam ja Unto. Kaksikymmentäluvulla opintiellä eteneminen ei ollut

millään tavoin itsestään selvyys, vaikka
olisi ollut kuinka lahjakas. Jatkomahdollisuudet saneli pääasiassa perheen varallisuus.
Mirjamin koulumenestys oli niin hyvä,
että opettaja kävi oikein jalansyten taivuttelemassa vanhempia päästämään tyttöä
jatko-opintoihin, mutta lupaa ei herunut.
Lapinlahdelle muuttaneen ja Kymi-yhtiön
torpassa asuneen metsänvartijan tuloilla ei
viisilapsista lapsikatrasta koulutettu, vaan
kukin lähti vuorollaan etsimään omaa leipäpuutaan kuka mistäkin. Untolle kävi
paremmin, hän pääsi jatkamaan kouluaskelmia ylemmille rappusille Kajjjaanin
seminaariin. Lopunhan me tiedämmekin.
Hänestä tuli kansakoululaitokseen opettaja
ja varsinainen kansankynttilä.
Eikä Unto kätkenyt kynttiläänsä vakan alle.
Päinvastoin. Hänestä kehkeytyi koko maakunnan arvostama ja kunnioittama runoilija-kirjailija. Ei ollut sitä tupaa, jossa Unton
runoja ei olisi luettu. Savon Sanomat piti
huolen siitä. Kaikkina tärkeinä juhlapäivinä julkaistiin kauniisti signeerattu lukijaa
puhutteleva runo. Toki runoja julkaistiin
muuallakin.
Mirjamin lähtökohdat elämässä olivat
vaatimattomammat. Rippikoulun jälkeen
hän matkusti tätinsä tukemana Helsinkiin
piikomaan, mutta ei hän pääkaupungissa
viihtynyt. Kaikkosen leipomokahvilassa
Lapinlahdella löytyi mieluinen työ ja uusi
koti sekä elinikäinen ystävyys. Perheen isä
oli taiteilija Teuvo Kaikkonen ja lapsista
tytär Maila ja poika Paavo seurasivat isänsä jäljissä. Kummakos tuo, olihan isän äiti
Halonen.
Tässä kulttuurikodissa Mirjamista varttui
nuori nainen eikä aikaakaan, kun vastaan
tuli Kalle ja vei Mirjamin maalaistalon
nuorikoksi. Sitten tuli sota-ajan kurjuus,
mies rintamalla ja kotona pienet lapset.
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Unto Eskelisen ikäluokka oli kaikkinensa tekevätä sorttia. KUVA: Savon Sanomat
Lopulta Mirjamista tuli kuusinkertainen
ÄETI. Sitä hän oli elämänsä loppuun asti
ja hyvin olikin. Sen voin vahvistaa hänen
kolmantena jälkeläisenään.
Kaiken kaikkiaan vuosi 1921 oli merkittävä vauvavuosi savolaiselle kulttuurille. Heinäkuussa syntyi Lapinlahdella
– kuinkas muuten- Sakari Puurunen, joka
muistetaan teatteri- ja oopperaohjaajana.
Ja vuoden lopulla marraskuussa syntyi
Pielavedellä Joonas Kokkonen, säveltäjä,
jonka tuotannosta jokainen tuntee ainakin
oopperan Viimeiset kiusaukset. Juuri tuon
oopperan ensimmäisenä ohjaajana Sakari
Puurunen parhaiten muistetaan.
Mutta Unton elämästä vielä. Kotiseuturakkaus väritti sitä enemmän kuin vahvasti. Savon murre, meidän kaikkien ikioma
kielj, nousi Unton ansiosta aivan uudelle
levelille, kuten tänään sanottaisiin. Unto
otti ja rustasi kaksikin sanakirjaa muidenkin kuin savolaisten iloksi. Tavvoo savoo
ja Kieljkiärylöetä ovat kuluneet koerankorville ahkerissa käsissä kaikilla kielenrakastajilla. Eikä tässä vielä kyllin. Unto loi
pohjan Savon Kielen Seuralle, josta hänet

10

palkittiin Yljpiäviäntäjänä seuran 30- vuotisjuhlassa.
Kotiseutuneuvos hänestä oli tehty jo ennen
sitä. Mirjam-äeti puolestaan antoi jälkikasvulleen vahvan savolaisen identiteetin
neuvomalla kädestä pitäen käsityö- ja ruokaperinnettä. Kangaspuut kuuluivat talvisyömmenä tuvan vakiokalustukseen ja
tuvan massiivisessa graniittiuunissa paistuivat itse tehdyt leivät ja perinneruuat.
Äetiltä opittua on oma savolaisuuden mittani: kalakukon tekeminen, muurinpohjalettujen paistaminen ja mykykeiton keittäminen. Ryijyn solmiminenkin onnistui.
Koulutuksen merkitystä hän jaksoi alleviivata koko ikänsä. Kyllä niillä eväillä on
jaksanut tallata elämän polkua.
Mirjam-äeti nukkui pois joulun alla 1997.
Unto jatkoi maallista matkaansa tammikuuhun 2013. Unton poismenon jälkeen
Savon Kielen Seuralla alkoi lukutalkoot
ja talkoiden lopputulemana syntyi runokokoelma Mies kun menee, laulu jää. Kiitos
Äeti ja Unto, ikätoverit!
Tuula Ollila

Maalaiskylästä
kaikkeen
maailmaan
Viisikymmenluku merkitsi savolaiselle
maaseudulle kehityspotkua. Edellisellä
vuosikymmenellä oli Suomen rajojen sisäpuolelle asutettu karjalainen siirtoväki,
nimenomaan maaseudulle. Vuosikymmenen aikana he olivat asettuneet aloilleen,
nuoret perustaneet perheensä, ja syntyi
tulokkaiden ja vakituisen savolaisväestön
sulautuessa elinvoimainen maaseutukulttuuri, joka kannatteli maaltapakoon
1970-luvulle asti.
Tästä vuosikymmenestä on kirjoitettu varsin vähän, ja sen vuoksi Mailis Janatuisen
lapsuusmuistot on kiinnostava kuvaus
lapsiperheen arjesta ja kehittyvän maailmanmenon heijastumisesta maalaiskylälle
vuosina 1949-1959.
Iisalmen Hernejärvellä evakkona päätyneen Janatuisen perheen kolme veljestä jakoivat karjalaisen suurperheen tapaan ison
Koivulan talon, josta tilaa riitti perheiden
lisäksi kunkin vielä kamari iäkkäälle sukulaistädille.
Talon huoneet eroteltiin isien mukaan.
”Eskon puolella” oli viisi lasta, Mailis
vanhin, isosisko ja tätä velvoittavaa asemaa hän kantoi nelivuotiaasta lähtien. Se
sisälsi pienempien perään katsomista ja
muuta huolen kantamista.
”Minulle kehittyi vastuuntunne nuoremmista eikä se ole koskaan jättänyt”, hän
huokaa aikuisena. ”Olihan se hyvää kouliintumista tulevaa elämänuraa varten,
vaikka sellainen ei edes noussut mieleen
, kun radiosta kuului mongerrusta, jota ei
ymmärtänyt sanoiksi. Se oli ensimmäinen
kerta kuulla vierasta kieltä”.

Näitä ekakertoja on muistissa vaikka
mitä. Riemastuttava on muisto ensimmäisistä muovipusseista. Ne olivat kulkukauppiaalta ostettujen pyjamien suojana,
ja äidin on kiirehdittävä ostamaan lisää
pyjamia, että jokainen saisi oman muovipussin päähän pujotettavaksi. Sitten juostiin pihalla pää pussissa.
Suurperheen pihapiirissä kotitalossa oli
kosolti leikkitovereita, mutta äidin lapsuuskodissa mummolassa, Ruottilassa oli
huolehtivia aikuisia ja väljälti tilaa sisällä
ja ulkona. Maantiematka välillä oli vajaa
kilometri ja ja liikenne vähäistä. Niinpä sisarukset viettivät osan päivää mummolassa ja kipaisivat illaksi kotiin. Ruottilassa
elettiin vielä perinteisen luontaistalouden
päiväjärjestyksen mukaan ruokalepoineen.
Se oli niin tärkeää että tuntui kuin maapallokin olisi hidastanut pyörimistä. Muutokset alkoivat, kun ukki, vanha isäntä,
kuoli. Päärakennus remontoitiin entiseen
malliin, mutta mukavuuksilla varustetuksi,
ja töihin tuli avuksi Nuhvi. Sähköjä saatiin
Hernejärvelle vielä odottaa, mutta pimeyttä nurkista karkottivat yleistyneet Hasakit.
Kehitys kohti nykyaikaa oli alkanut ja on
jatkunut.
”On aivan uskomatonta, miten maailma
on muuttunut sitten 1950-luvun.Harppaus
omavaraistaloudesta informaatioyhteiskuntaan on pisin loikka. jonka ihmiskunta
on tehnyt yhden sukupolven aikana, Ja
minä olen saanut olla sitä todistamassa”,
kirjoittaja ihmettelee.
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Mielenkiintoisen puolen Mailis Janatuisen
elämän kulkuun tuo se , mitä hän ei kirjassaan kerro eli miten maalaiskylän tytöstä
tuli lähetti kaikkeen maailmaan.
Hän valmistui englannin kielen opettajaksi
ja teologian kandidaatiksi, työpaikka Helsingin Luterilaisen ylioppilaslähetyksen
lähetyssihteerinä. Siitä hän lähti Japaniin
sijaistamaan sikäläisen suomalaisen koulun opettajaa. Työn piti kestää vuoden,
mutta toisin kävi: aika Japanissa venyi 18
vuodeksi, siitä osa kansainvälisen opiskelijalähetyksen piirissä.
Kristityt opiskelijat pitivät raamattupiirejä
buddhalaisille opiskelijatovereille. Mailis
Janatuinen tarttui toimeen ja kirjoitti raamattupiirioppaat japaniksi, suomeksi ja
englanniksi. ¨Niitä on käännetty monille
kielille samoin kuin alustuksia piirien kokoontumisiin.

Suomeen palattuaan hän on jatkanut kutsumustaan kirjoittamalla kansainvälisille
Ilosanomapiireille (Glad Tidnings Bible
Study). Nyttemmin tukiyhdistys kääntää
ja toimittaa median välityksellä tekstin
yli kymmenelle kielelle: suomi, venäjä,
englanti, ranska, norja, saksa, slovakia,
japani, bengali ja mongolia.
Hän on kouluttanut piirien ohjaajia Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa. Lähetystyötä
tehdään informaaatioaikana tehokkaasti
mediavälineiden avulla.
Mailis Janatuinen: Katso minuun pienehen. Lapsuusmuistoja 50-luvulta, Perussanoma Koulu ja kirsikankukka. Suomen
evankelis-luterilainen ylioppilas-ja koululaislähetys.
Eila Ollikainen

Peippo ja

Pentu pihapuuta vahtoo,

pentukoera

Kohta löötää kultasen

peippo eokkoo koettaa kahtoo.
pesän tekkoon ruveten.

Peippo laalaa pihapuussa.

Kulluu siinä paras kesä,

Rakkaaslaalut peipon suussa.

tyhjenöö jo peipon pesä.

Pitkin pihhoo singahtaa,

Poejjat omat siivet sae,

koeranpoeka vingahtaa.

ehken kesäks tuas ne kae

Eipä pentu laestaan kuullu,

palloo tuttuun pesäpuuhun.

varista vuan laaluks luullu.

Koera talaven uluvoo kuuhun.

Ilon miärä verraton

Kevväällä se muistaa,

ihan toesta peipon on.

miten peipon laalu luistaa.
Raili Pursiainen
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Hannan kukot 90 vuoden ikään
Kuopiolaisia Rouva Hanna Partasen
valmistamia Kalakukkoja saatavana A.
Mikkoselta, Kauppahalli 22”. Näin mainostettiin Karjala-lehdessä vuoden 1938
syyskuussa, mutta jo neljä vuotta aiemmin
maaliskuussa 1934 oli näitä kukkoja kaupattu jo Helsingin Sanomissakin. ”Hanna
Partasen kuopiolaisia KALAKUKKOJA
taas saatavana. Rantatorin halli 164.”
Itse leipomon tarina oli alkanut jo muutamaa vuotta aiemmin, vuonna 1931, joten
tänä vuonna Kalakukkoleipomo Hanna
Partasen mainiot ahven- ja muikkukukot
tulevat jo 90 vuoden korkeaan ikään.
Hannan sukuun kuuluva Tuula Pantzar on
koonnut kukkoleipomon vaiheet tiiviiksi,
mielenkiintoisaksi kertomukseksi ”Kalakukkoleipomo Hanna Partanen peheyrityksen tarina”. Hannan tunteneita ihmisiä
on vielä voinut kertoa omakohtaisia kokemuksiaan tästä ennakkoluulottomasta liikenaisesta, jota jälkipolvet ovat verranneet
kansalliseen maineeseen nousseisiin Armi
Ratiaan tai Kirsti Paakkaseen.

90 vuotta on pitkä aika yritykselle, ja kalakukkoleipomossa on vielä sellainenkin
erikoisuus, että se on ollut alusta lähtien
samalla paikalla Kasarmikadulla. Jossain
vaiheessa toiminta oli niin vilkasta, että
tarvittiin toinen tukikohta Hallikadulla.
Kukkojensa ohella Hanna Partanen tunnetaan tänään myös karjalan- ja lihapiirakoistaan. Kuopion torilla käydään jatkuvaa vertailua, kummalla on paremmat
”lihikset” - Hanna vai Kyllikki Partasella.
Molemmat ovat hyviä. Tuula Pantzar
kertoo, että piirakat tulivat valmistukseen
sotien jälkeen, kun karjalaisevakkoja asettui myös Kuopioon oppia antamaan.
Hanna Partasen arvo ymmärretään Kuopiossa. Kaksi vuotta sitten, 50 vuotta leipurin kuoleman jälkeen, kiinnitettiin muistolaatta leipomon seinään Savon kielen
seuran aloitteesta. Hannan kummipoika
Raimo Kerman oli kirjoittanut elämäkerran jo muutamaa vuotta aiemmin.
Seppo Kononen

Murretori yhden päivän juttuna
Parikymmenvuotiset perinteet omaava
murretori jäi vuosi sitten koronan vuoksi
pitämättä, ja herrassaan se on vähän myös
tänä kesänä. Alustavasti on kuitenkin Savon kielen seurassa ajateltu, että murretori
yritetään pitää tiiviinä yhden päivän juttuna heinäkuun alussa – perjantaina 2.7. klo
12.00-13.30 Kuopion torilla. Torilava ei
ole käytössä, mutta ainahan sitä voi puhua
myös maavaralta.
Vuoden 2021 murremestaruuskilpailut oli
pakko jättää väliin yhtä lailla kuin edel-

listalvenakin. Aiempia murremestareita
tai kilpailuissa kuntonsa osoittaneita on
kuitenkin niin paljon, että iloiset juhlat
saadaan kyllä pystyyn.
Savon murteen lisäksi torilla kuullaan
varmasti myös karjalaista paginointia eikä
poissuljettua ole, etteikö muittenkin murteitten taitajille annettaisi sananvuoroa.
Puheitten väliin sirotellaan urrepitoista
musiikkia.
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50-vuotiaalle Ylä-Savon seuralle historiikki
Mykyrokkoo ja kieljkiärylöetä, siinä maistuva nimi pääkaupunkiseudulla toimivan
Ylä-Savon seuran 50-vuotishistoriikille,
joka nyt on valmistunut. Seuran varsinainen syntymäpäivä oli jo heti alkuvuodesta
8.1.
Mykyrokka on yläsavolaisten perinneruoka, joka hyvin kelpaa myös tämän päivän
ihmisille aina, kun sitä vain on saatavissa.
Ja hyvinhän sitä onkin. Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella tai Pielavedellä
rokkaa keitetään enemmän tai vähemmän
säännöllisesti halullisten popsittavaksi.
Myös murre on säilynyt vahvana yläsavolaisilla. Viime vuosikymmenten aikana

yläsavolainen puheenparsi on itse asiassa
jopa vahvistunut suhteessa Kuopion seudun murteeseen, jota esimerkiksi tunnetut
savon puhujat Kalle Väänänen ja Unto
Eskelinen ovat edustaneet.
Ylä-Savon seuran historiikilla on kaksi
kirjoittajaa. Ensimmäiset kolme vuosikymmentä on paketoinut toimittaja Maija
Kauppinen, viimeiset kaksi seuran nykyinen puheenjohtaja Kaija Pulli.
Puheenjohtajalta voi myös tilata teosta
vaikkapa puhelimitse, numero on 040 716
0264.
Seppo Kononen

Majoitu ja juhli Kutvosella Suonenjoen keskustassa entisöidyssä funkistalossa.
Pienet perhejuhlat, luokkakokoukset ym.

Majoitu ja juhli Kutvosella

Tilaa noin 40 henkilölle.

www.majoituskutvonen.fi

Suonenjoen keskustassa

Yhteydenotot 040 5899907

entisöidyssä funkistalossa.
Pienet perhejuhlat, luokkakokoukset ym.
Tilaa noin 40 henkilölle.
www.majoituskutvonen.fi
Yhteydenotot 040 5899907
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Konostelua
Seppo Kononen, tuo armoitettu sananiekka, on keräillyt neljäkymmentä omaa
kolumniaan, pakinaansa ja puhettaan kokoelmaksi, jonka hän on kustantanut omatoimisesti.
Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, mitä Seppo
itse asiasta leukaili, että nykyään kirjojen
kustantaminen on helppoa ja kuka hyvänsä voi saada kirjoitelmansa julki, kun vain
maksaa riittävästi. Ei suinkaan. Kyllä nämä
1967 vuodesta näihin päiviin ulottuvat kirjoitukset ovat hyvinkin julkaisemisen arvoisia.
Seppo Konosesta voi sanoa, että monena
mies eläessään. Hän on ollut toimittajana
vuodesta 1966 lähtien mm. Pohjolan Sanomissa, Etelä-Saimaassa ja viimeksi ja yhä
Savon Sanomissa. Ansiolistalla on tiedonjulkistamisen valtionpalkinto ja Suomen
Kuvalehden journalistipalkinto.
Ansioistaan kotiseututyössä hän on saanut kotiseutuneuvoksen arvon. Lisäksi on
Kono vielä Savonkielen seuran puheenjohtaja, pelimanni ja Pussihousukerhon jäsen
ja ties mitä. Kokemusta ja näkemystä hänellä on siis monelta kantilta tähän maailmanmenoon.
Konostelua-kokoelman jutut rönsyävät
politiikan, kulttuurin, urheilun ja yleisen elämän ihmettelyn välillä. Huumorilla höystetty politiikan tarkastelu ulottuu
kuntatasolta valtakunnan politiikan kautta
maailmanpolitiikkaan.
Välillä on havaittavissa pientä myötäkarvaan silittämistä, mutta useimmiten sanan
säilä sivaltaa enemmän tai vähemmän ironisesti sekä oikeaan että vasempaan.

Seppo Kononen,
Lasermedia 2021

Kulttuurin saralla Kononen osaa katsoa
myös lähelle, pieneen ja kauniiseen paikalliseen, vaikkapa Kauhas-suvun keisarilliseen perimään tai Telkkämäen perinnetilan
kasken polttoon. Hän myös osaa maalailla
eri vuodenaikojen maisemia niin, että melkein tuntee hajun nenässään. Vai mitäpä
sanotte tästä: ”Keväällä maa nousee uuteen kukoistukseen. Metrisen kinoksen alta
paljastuu kaupungissa maitotölkkiä, nakkipaperia, säilykepurkkia, hansikasta sekä
kaikkea muuta käyttöesinettä. Asfalttikukat heräävät, jossakin nostaa krookus hennon päänsä vielä routaisen maan kourista.
Ruskea vaihtuu vihreäksi ja kaikki on niin
kaunista, paitsi kaatopaikoilla.”
Tässä herkkyys ja inhorealismi lyövät kättä
toisilleen. Samaa vastakohtien kanssa leikittelyä on monessa muussakin tarinassa.
Konon tekstit vievät pikamarssille lähihistoriaan. Monet jo unohtuneet suuruudet
saavat oman huomionsa ja nykyhetken ilmiöt ovat myös läsnä Teuvo Hakkaraisesta
koronaan.
Harmi vain, kun kirjaa ei ole saatavana
kirjakaupoissa. Se on sujuvaa luettavaa ja
hyvä muistinvirkiste meille Konosen juttuja lukeneille. Ilo on myös todeta, että
Seppo Konosen penaalissa ovat kynät pysyneet terävinä.
Jos saat kirjan käsiisi, muista myös avata
ja lukea se. Monessa kohdin tällainen keski-ikäinen täti-ihminen heräsi muistamaan
menneitä tapahtumia ja ihmisiä hymyn
kare huulilla. Kiitos, Seppo, kulttuuriteosta!
Raili Pursiainen
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Imppa ja hänen ilmapiirinsä
Reino Wilhelm Palmroth (1906-1992) oli
sanoittaja ja radiotoimittaja, kirjailija ja
majuri. Hänet tunnettiin erityisesti nimimerkeillään Palle ja Reino Hirviseppä,
joista ensimmäistä hän käytti sanoittaessaan muun muassa kupletteja ja poliittisesti kantaa ottavia lauluja, jälkimmäistä
taas kirjailija- ja runoilijanimenä sekä erilaisissa vakavamielisemmissä teoksissa.

löydämmekin kirjasta Impan elämänpiiriin
sovitettuna.

Palmroth on suomalaisen iskelmä- ja lauluperinteen merkkihahmoja.

MINUN käsiini Imppa-kirja sattui jo vuosikymmeniä sitten, ehkä joskus 90-luvulla
ja sen kaskut ovatkin kulkeneet mukanani
koko tämän ajan.

Kirjan kansiteksin mukaan Palle tunnettiin
savolaisuuden asiantuntijana ja Imppa-tarinoiden kokoaminen tuntuikin lankeavan
hänelle kuin luonnostaan. Samoin kirjan
takapuolen kansitekstissä hänen kerrotaan
koonneen Imppa-kaskuja ja tarinoita varsin vapaalla kädellä ja monet tutut kaskut

Itse olen tosin liian nuori arvioimaan sitä
ovatko jutut alun perin Impan
elämänpiiristä lähtöisin ja voihan olla, että
monet nyt maailmalla kiertävät kaskut
ovatkin lähtöisin suoraan Savosta! Näin
meillä jokaisella lienee vapaus ajatella.

Kirja alkaa selvityksellä savolaishuumorin
olemuksesta, jota onkin peräti kuusitoista
sivua. Olisiko tuo muutamalla lauseella
selvinnytkään.
Sivut 17-78 ovat sitten näitä Imppa-juttuja
ja sivulta 79 alkaa ”Lausuntoja Savosta ja
savolaisista” osio, missä selitetään
useammassakin kommentissa, kuinka savolaisuus ja huumori kulkevat käsi
kädessä. Lausuntoja löytyy niin Spede
Pasaselta kuibn Ahti Sonniseltakin.
Kirjan viimeinen osio on nimeltään ”Imppa” , jossa Albanus Sonninen valottaa
Impan eli länkiseppä Immanuel Ryynäsen
todellista minää.
Imppahan ei halunnut kutsuttavan itseään
Immanueliksi ja saattoi suuttua
tultuaan kutsutuksi virallisella nimellä.
Osiossa on myös Albanuksen
veljen Taavetti Sonnisen piirros Impasta.
ERITYISESTI olen pitänyt Impan junamatkoihin liittyvistä jutuista, joita kirjasta
löytyykin useita. Milloin kanssamatkustajana on hieno rouva, milloin hämäläinen
heimoveli.
Joissain tarinoissa korrektius hipoo välillä
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hyvän maun rajoja, kuitenkaan sitä ylittämättä. Tai se ylittäminen taitaa olla niin
makuasia. Riskialttiit jutut on merkitty
kirjaan sulkumerkeissä, joten herkimmin
mielikuville altistuvat voivat ne halutessaan ohittaa.
Kirjan myöhempää lukemista ja varsinkin
jonkun tietyn kaskun löytämistä olisi helpottanut kaskujen laittaminen aihepiireittäin. Esimerkiksi torimyyntiin liittyvät tai
junalla matkustamiseen liittyvät tarinat.
Kaiken kaikkiaan kyseessä on kuitenkin
mainio kirja ja lukukokemus näyttää vain
paranevan aina kirjan pariin palatessa.
LIITÄN tähän vielä yhden otoksen kirjan
kaskuista.

rissä, ja tohtori sanoi tutkittuaan
hampaan, että tässä olisi nyt syytä antaa
hiukan nukutusainetta.
- Mittee se on sellane aene?
- Se nyt on semmoista joka huumaa niin,
ettette tiedä kivusta ettekä muusta.
Imppa otti kukkaronsa esille ja rupesi kaivelemaan rahojaan.
- Ei sitä vielä maksaa tarvitse, sanoi lääkäri.
- Em minä sitou meinannakkaa, vuan katon paljonko o rahhoo ennenku huumootta.
Imppa ja hänen ilmapiirinsä -kirjaa löytää
hakemalla Googlesta nettiantikvaarien
tarjonnasta, noin 10 euron hintaan.
Mikko Kokkonen

Joutui Imppa käväisemään hammaslääkä-

Muistoruno
Unto Eskeliselle
Kun lähiin opiskelemmaan

Vaekket varmaan tiennäkään,

ihan Helssinkiin,

olit yhtenä voemana

jo joutu joku sanomaan:

Helssingin yössä.

”Milloin sä opettelet puhumaan kuin ihmiset?”

Raili Pursiainen

Uhalla liimasin isoella kirjaemilla
seinälle Unton runon:
”Kilihakkana
ken jos kilivottelloo
piäsöö perille.”
Sanoen, jotta siitäpä alakakee opetella
immeisten puhetta.
Kiitos, Unto, sinne haavvan taakse!
17

Nukke kelluu
Loistava kesäpäivä! Pilvetön taivas ja riittävästi lämpöä. Tämä on elämää! Saan
vaellella pitkin rantapolkuja. Rantaudun
ja istahdan tutulle kivelle. Kaadan termoksesta mukiin kahvia ja kaivan repusta pari
eväsleipää. Luon katseen ulapalle ja nautin
lokkien liitelystä ja vilvoittavasta tuulenvireestä.
Hiljaisuuden rikkoo nopeakulkuisen moottoriveneen ääni. Moottorin murinaan sekoittuu tiedotustilaisuus parisuhteen ongelmista. Melkein falsettiääninen sopraano
tyhjentää liikoja tavaroita järven syleilyyn.
Vene jatkaa matkaansa. Ilmeisesti tiedotustilaisuus ei ole tullut vielä finaaliin! Se
taitaa jatkua vielä pitkään. Laineet ja tuuli
työntävät ylijäämää luokseni rannalle.
Ensimmäisenä rantautuu purjevenettä
muistuttava maski. Ongin suunsuojan kuiville. Seuraavaksi ihmeteltäväkseni tulevat syntisenpunaiset rintaliivit, kuppikoko
taitaa olla ainakin D. Saaliskasani karttuu
tyhjällä oluttölkillä. Melkein täysi konjakkipullo pilkkii mukavasti järvenpintaa rikkoen. Näkyy olevan hyvää merkkiä, peräti
XO-laatua. Uskaltaisikohan maistaa? Vai
pitäisikö kaataa sisältö maahan ja viedä
pullo kierrätykseen?
Viimeiseksi rantautuu jotain tummaa. Voi
hyvänen aika, tämähän on merihäntään
joutunut mustahipiäinen nukke. Pelastan
sen kuiville. Nukke tuo mieleen henkensä
kaupalla Välimerta ylittävät afrikkalaiset.
Tarkastelen nukkea se tuo muistikuvan
kaukaisuudesta. Silloin oli koulun leikkikalupäivä. Maija toi näytille nuken! Neekerinuken kuten sitä silloin kutsuimme.
Nukkea ihasteltiin ja tytöt olivat Maijalle
kateellisia. Opettaja kertoi tarinoita neekereistä ja katselimme aapisen N-kirjainta.
Neekerit seisoivat kirjan sivulla keihäät
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kädessään tapetun leijonauroksen vieressä.
Ensimmäisen kerran näin mustaihoisen
ihmisen joskus 1950-luvun lopulla, kun
hotelli Atlaksesta tuli kadulle kaksi pitkää, hoikkaa, kikkaratukkaista, tummanruskeaihoista, hyvin pukeutunutta miestä.
Ajattelin silloin: nuo ovat varmaan jotain
hienompia ja rikkaampia ihmisiä.
Koulupoikana kävimme Kukkosen kaupasta ostamassa lakupötkyjä ja neekerinpusuja. Nämä pusut ovat todella suloisia
ja niistä jää hyvä maku suuhun. Vieläkin
niitä on kaupoissa. Tosin herkkujen nimet
ovat muuttuneet eivätkä käärepaperitkaan
ole samat.
Oslon 1966 hiihdon MM-kilpailujen radiointia kuuntelivat ne joilla ei ollut telkkaria. Pekka Tiilikaisen ja Paavo Noposen
sinivalkoiset äänet selostivat naisten 5-km
kilpailua. Ilmeisesti Tiilikaiselle suomalaisten menestymättömyys oli kova pala.
Muistan kun hän tuskaili selostaessaan
miten hiihtomaailman ulkopuolelta tulee
menestyjiä. Paavo päiväili viidenneksi tullutta Bulgarian Krastana Stoevaa selostaen
ääniväristen: ”Kohta kai täällä hiihtävät
neekeritkin voittamassa suomalaisia?”
Olenko minä rasisti kun tässä kirjoituksessani olen käyttänyt tuota loukkaavaa n-sanaa? Sana ei kuulu nykyisin sanavarastooni. Aiemminkin se on minulle ollut mustan
ihmisen synonyymi. En silloin ymmärtänyt sanan loukkaavan ja olevan rasistinen.
Tuskin opettajani tai Pekka Tiilikainenkaan olivat rasistia vaikka käyttivät neekeri-sanaa. En tiedä pitääkö minun pyytää
anteeksi ja keneltä koska olen käyttänyt
tätä loukkaavaa ilmaisua.
Telkkarissa näytettiin 1970-luvulla orjuudesta ja Kunta Kinten elämästä kertovaa
TV-sarjaa Juuret. Ohjelma pitäisi kaivaa
naftaliinista ja esittää uudestaan. Ehkä
ohjelman katsonut ihminen ymmärtää:
neekeri-sana on todella loukkaava ja rasistinen. 			
Keijo Karhunen

Vanha Sorsakoski
herää eloon netissä
Laulaja ja lauluntekijä Juha ”Junnu” Vainion mukaan ”aika entinen ei koskaan
palaa”. Tämä oli sitä aikaa, kun internettiä
ja sähköisiä tietoverkkoja ei vielä tunnettu. Tänä päivänä Junnukin voisi tutkailla
ihmeekseen, miten hyvin esimerkiksi Leppävirran Sorsakosken kyläläiset kykenevät
vanhojen valokuvien avulla näyttämään
verkossa, millaista elämää kylällä on vietetty kolmen, neljän edellisen sukupolven
aikana – sen jälkeen, kun valokuvaus alkoi yleistyä 1800-luvun loppupuolella.
Sorsakosken tiivis kyläyhteisö alkoi
rakentua jo 1700-luvun lopulla, kun ensimmäinen sahalaitos ryhtyi litistämään
seudun vankkoja ikimetsiä lankuiksi ja
laudoiksi. Viipurilaisen Hackman-yhtiö
otti sahan nimiinsä 1800-luvun alussa,
jolloin toiminta laajeni maakunnalliseksi.
Sahauksen käytyä kannattamattomaksi
siirryttiin puusta metallin ja ryhdyttiin
valmistamaan ruostumattomasta teräksestä
pannuja, kattiloita ja ruokailuvälineitä, jotka korkealaatuisina nostivat Hackmanin ja
Sorsakosken sen myötä maailmanmaineeseen. Viime vuosikymmeninä aterimienkin tuotanto on vähentynyt, mutta Iittalan
nimellä niitä vielä kuitenkin lähtee kaiken
aikaa ruokailijoiden käyttöön.
Tuotannon supistuminen on heijastunut
tietysti myös Sorsakosken väestöön. Ennen niin vilkaat kyläraitit ovat hiljentyneet, mutta jäljelle jääneet ovat virkeätä
väkeä. Sorsakosken kyläyhdistys on yksi
Pohjois-Savon virkeimmistä. Erilaisissa
kerhoissa on koottu tietoa kylän elämästä
ja kyläläisistä useampaankin kirjaan, ja
uusin näyttö on internettiin vanhoista valokuvista rakenneltu tietopaketti.
Kaikkiaan yli 300 kuvan ja niihin liitetyn

tekstin myötä päästään seuraamaan niin
elämää Hackmanin tehtaalla kuin sen
ulkopuolellakin. Jos oli aikanaan väkeä
ruuhkaksi asti työmaalla, niin riitti sitä
myös kaikenlaisiin harrastuksiin kulttuuririennoista urheiluun. Ryhmäkuvat vaikkapa voimistelunäytöksistä tuntuvat tämän
päivän hiljaisuuden keskellä suorastaan
uskomattomilta.
Anja Tikkasen johtama kylätoimikunta
ja erityisesti sen vanhat valokuvat- ja
perinnepiiri ovat koonneet kuvia ja tietoa useamman vuoden ajan. ”Aluksi ei
tiedetty tietokoneesta muuta kuin, että
sitä ei sää särkeä”, sanoo kuvia digitoinut
Teemu Hynninen. Työ kuitenkin opetti
tekijöitään, ja sorsakoskelaisten esimerkki
innostaa toivon mukaan muitakin veteraaneja säilömään tietojaan netin rajattomaan
maailmaan myöhempien polvien katsottavaksi.
Sorsakoskelaisten kuvat löytyvät verkosta
osoitteesta https://sorsakoskenhistoriaa.
webrode.fi
Seppo Kononen

Markku Pesonen ja Teemu Hynninen
ovat olleet kuvia kokoamassa.
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Lyhyt Lyytinen
piti kievaria ja
runoili
Toholahden kievari Rautalammilla
on tainnut olla aikoinaan vilkas
liikennepaika. Sen käsityksen ainakin
saa, kun lukee kansanrunoilija Pentti
Lyytisen (1783—1871) pitkän runoelman
Kestikievarin viran painosta. Otetaanpa
siitä näytepala:

Yksi huutaa hulikkata,
Toinen voita voivottaapi,
Yksi toivoopi totia,
Toinen tahtois punssipullon,
Joku kaipaa kahviakin,
Toinen vettäkin vetäisi;
Vinkaiseepa viinoakin,
Joka tuiskusta tuleepi.
Rustaa sitten ruokapöytä,
Kanna siihen kaikenlaista:
Siihen sovita sinapit,
Siihen pienet pippuritkin.
Kun on iltanen ihossa,
Kun on ruumis ruokittuna,
Laita sitten siistit sängyt,
Joka puolelta puhasta,
Kiiätäppä kirppuryyppy
Muutamille Mooseksille,
Jätä sitten jäähyväiset,
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Runo kuvaa majataloyrittäjää toimeliaaksi
joka paikan tekijäksi, joka joutuu yölläkin
nousemaan oman kumppalin kupeesta,
kun heliseepi herran kello. Eikä aina tule
tulijoilta kiitosta; kelvotoin ketale – – ei
väärtiä vähääkään pane palveluksistani.
Pieni Pentti (myös Lyhyeksi Lyytiseksi
hän itseänsä kutsui) sen hyvin tiesi,
koska oli ollut tämän runon rustaamisen
aikana kievarin pitäjänä Toholahdessa
jo 45 vuotta. Talollisen poika Pentti
(Bengt) Lyytinen oli näet tullut v. 1812
kotivävyksi Toholahden majataloon,
jonka sitten peri appensa kuoltua v. 1821.
Kievarin isäntänä hän sitten olikin lähes
koko loppuelämänsä, vasta paria vuotta
ennen kuolemaansa hän luovutti majatalon
hoidon ottotyttärensä Katrina Lovisa
Hintikan miehelle Juho Markkaselle.
Kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin
vei Pentti Lyytisen lautamieheksi ja
kirkon kuudennusmieheksi, joissa
luottamustoimissa hän oli kymmeniä

vuosia. Vuonna 1836 Lyytinen kutsuttiin
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
jäseneksi suomen kielen asemasta sekä
keisarin ja esivallan huolenpidosta
kirjoittamiensa runojen perusteella.
Vuonna 1842 hän pääsi talonpoikien
edustajana katastamaan Suomen Pankkia.
Huolimatta aherruksestaan viinamäessä
Lyytinen tuomitsi runoissaan viinan
ja kahvin liiallisen käytön. Runojen
aiheiksi kelpasivat hänelle, kuten
kansanrunoilijoille yleensä, kaikki
havainnot. Niinpä syntyi runollisia
selontekoja niin katovuodesta, makasiinin
palosta, hukkumisista kuin keisari
Nikolain kuolemasta tai kuvernöörin
erosta virastaan. Aikana, jolloin ei
ollut radiota eikä televisiota, Lyytinen

oli suosittu ”uutisankkuri” ja suosittu
esiintyjä juhlissa.
Kansallisromantiikan aalloissa
taidemaalari Robert Wilhelm Ekman oli
saatu usutetuksi Kalevalan kimppuun.
Niinpä hän matkusti sisämaahan ja alkoi
kuvata kansan ihmisiä ja elämää. Näin
syntyi pari kolme maalausta, joissa Pentti
Lyytinen esiintyy joko muotokuvana tai
runonlaulajana väenpirtissä.
Pentti Lyytinen syntyi 18.1.1783 ja kuoli
26.2.1871, 150 vuotta sitten.
Lassi Koponen

Pääasiallinen lähde: Suomen
Kansalliskirjallisuus XII. Pentti Lyytinen

Tällaista oli elämä Pentti Lyytisen pirtissä reilut puolitoista vuosisataa sitten taidemaalari Robert Wilhelm Ekmanin näkemänä.
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Suihki suksi, lipui luistin
Takana huikea talviurheilukausi

Melkein huimasi tuo savolaisten urheilijoiden menestys päättyneen talven koitoksissa. Tuli maailmanmestaruus mitaleita
kaksin kappalein, Suomen mestaruuksia ja
muita mitaleita ladulla jäällä ja palloilusalissa.
Lapinlahden Luistin ja ringette on harvinainen yhdistelmä savolaisessa urheilussa. Lajin suosio on suurempi läntisessä
Suomessa. Mutta niin vain on , että pieni
jäällä kiitävä rinkula löysi harrastajansa
Lapinlahdella. Taitoa ja ketteryyttä vaativa
laji vei mennessään monen tytön ja nuoren
naisen sydämen.
Oma seura perustettiin vuonna 1989.
Harrastajia riitti ja menestystä on tullut,
monien epäilyistä huolimatta. Nyt kausi

huipentui seuran yhdeksänteen suomen
mestaruuteen. Sitkeä joukkue ansaitsee
isot onnittelut. Monelle pelaajalle se oli
uran upea päätös.
Kun juhlat on juhlittu, on aika miettiä seuran tulevaisuutta. Riittääkö ja löytyykö Lapinlahdelta tai lähiseudulta uusia, innokkaita harrastajia. Innokkaita junioreja on,
mutta sarjataso voi aleta. Ei ykkössarjakaan mikään huono vaihtoehto ole. Omasta
puolestani toivon, että tämä mukava jäälaji
säilyy ja mestaruuden myötä innostus jatkuu.Hyvä Lapinlahden Luistin 89.
Itä rajan taakse jääneen Sortavalan lahja
kuopiolaiselle urheilulle on 1930-luvulla
perustettu Kalevan Pallo. Useimmat meistä
tuntevat sen nimeltä KalPa.

Lapinlahden tyttöjen riemus jälleen kerran. KUVA: Savon Sanomat
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Puijon Hiihtoseura ylimpänä Suomen hiihtoladuilla. KUVA: Savon Sanomat
Naisten jääkiekko on ringetteä hieman rouheisempi laji. Siinä, missä miehet hyytyivät, KalPan naiset eivät antaneet periksi.
Tiukan ottelusarjan tuloksena oli komeasti
SM-hopeaa.
Vaikka ratkaisupelin jälkeen päät hieman
painuivat, niin ei syytä. Mitalit kaulaan ja
miehille voi sanoa, me tehtiin se, otettiin
mitalit!

Lentopallohopeaa
Mitalijuhlia vietettiin myös maaliskuun
lopulla Pielaveden liikuntahallissa. Siellä ratkaistiin miesten lentopallon Suomen
mestaruus. Voiton vei hallitseva mestari
Vammanlan Lentopallo, mutta
vuonna 2017 perustettu Savo Voilley sai
hopeaa. Mitali oli nuoren seuran ensimmäinen. Koronan takia lentopallossa saatiin pelattua vain minisarja. Mestaruus ratkatkesi kolmessa finaaliottelussa.

Ilkka ylitse muiden lumella
Yksi oli ylitse muiden Se yksi oli. Siilinjärven, Kuopion ja Puijon Hiihtoseuran
Ilkka Herola. Yhdistetyn normaalimatkan MM-hopea on kova saavutus tiukoissa
kansainvälisissä koitoksissa.Se antoi iloa
ja uskoa koko Suomen MM-joukkueelle.
Sitä iloa riitti muillekin jakaa.
Itsekin hypin,ja hurrasin ilon kyyneleet
poskille valuen. Koko Ilkan kausi oli melkein kymppi,tai ainakin yhdeksän plus. Vai
mitä?
Toinen MM-lumilla mitaleille yltänyt oli
Iisalmen Rene Rinnekangas. Iloinen Rene
voitti pronssia .lumilautailun slopestylen
kilpailussa.
Veikkaampa, että molemmat, Ilkka ja
Rene, ovat varteenotettavia mitaliehdokkaita tulevana talven olympilaisilla lumilla. Olisihan niin mukava kuulla savolaista
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aksenttia tv-haastatteluissa. Hieno talvi,
onnea vileä kerran.

Puijolaiset hauskuttivatkin
Puijon Hiihtoseura ei juuri antanut muille mahdollisuuksia kevättalvisill miesten
SM-laduilla. Voitot pari- ja 4x10 kilometrin viesteissä.henkilökohtaisia mitaleja viisi kappaletta. Niistä Iivo NIskanen voitti 3
kultaista ja Perttu Hyvärinen kaksi pronssista.
Uskomaton saldo yhdelle seuralle. Sen lisäksi nämä sankarit naurattivat katsojia,
viemällä toimittajia kuin pässiä narussa.
Haastattelija ei aina tiennyt , mikä on totta ja mikä ei.Savolaisten puhuessa vastuu
aina kuulijalla.
Yhdessä asiassa molemmat miehet olivat
tosissaan. He haluavat Puijolle nykyistä
enemmän tiukkoja kilpailuja. Pertun sanoin: ”Kun tarvitaan rankkoja harjoitus- ja

KuPSin naiset: Banzai.

24

kilpailumaastoja, täältä niitä löytyy. Tänne pitää saada Suomen cupin kilpailuja ja
muita. kovia kisoja. Uran jälkeen rupean
tekemään töitä sen eteen.”
Iivo lupautui välittömästi talkoolaiseksi.
Oikein sydämeni hypähti kolme kertaa pelkästä ilosta , nuo kommentit kuultuani. On
täällä sentään ainakin kaksi, joilla on järki
päässä ja se vielä toimii. Joka tapauksessa,
kaikki nämä neljä urheilijaa ovat mainioita
maakuntaa esillä pitäviä.
Lopuksi voin todeta, että tällä hetkellä tulevaisuus näyttää hyvälle. Puijon Hiihtoseuran hiihtäjät menestyivät hyvin nuorten
SM-hiihdoissa, aamoin Siilinjärven Arsi
Ruuskanen ja Iisalmen Vilma Ryytty unohtamatta SiiPon nuoria mäkeähyppääviä tyttöjä.
Hieno ja menetykseskäs kausi on takana.
Anneli Lujanen

Saksittua ja
kuuneltua
Kokosi: Eila Ollikainen

Koronasta huolimatta palmun
Kesän saapumista odotellessa Väinölänniemelle pikaisesti kasvaneet palmupuut
ovat nousseet puheenaiheeksi. Muovipalmut istuttanut kahvilayrittäjä Allu Koskinen sanoo halunneensa tuoda Etelän tunnelmaa ja hänellä on suunnitelma kehittää
Väinölänniemi perheiden matkakohteena
Suomen ykköseksi.
Yleisökeskustelussa mielipiteet ovat
kahta sorttia: toiset tykkää, toiset ei, Savon Sanomat ( Facebook –poimintoja
24.4. 27.4.)
”Kun ei päästä Välimerelle, niin tuodaan
Välimeri Väinölänniemelle ”.

ollaan.Toimittaja on lisännyt muutamiin
kommenttinsa.
”Akaks välttää rumempii, kaunis siinä
pilalle männöö (Nurmes) toim: Kauneuden katoavaisuus on ollut tiedossa aina. ,
”sukuja myöten naija pittää” (Nurmes)
”Avioliitto on kuin rieska,lauantaina hyvvee, maanantaina tekkee mieli ruisleipee”
(Nurmes). ”Ei pidä uskoa hevosta tielle,
venettä vesille, akkaa aitan vartijaksi”(Pielinen) Toim. Eli k annattaako akkaa
laittaa laittaa aitan vartijaksi ”Hullu
huutaa, viisas kuulee vähemmänkin” (Ilomantsi).
”Yrittäneen piätä ei leikata” (Nurmes).
toim. Aina kannattaa yrittää. S niin
kuin sushi ja susi. Sehän tiedetään,
että Pohjois- Savon ja Pohjois-Karjalan raja kulkee Ohtaansalmessa.

Susj sushi

”Hienolle näyttää. Kiva, että päästään koronasta huolimatta palmunalle”, ihastelee
kaksi etelän rantatunnelmaan kaipaavaa
naista.

”Yleisessä kelenkäytössä käytetty ilmaus ”susiraja” pitää maakuntien mielikuvissa sisällä konservatiivisia iirteitä
kuten kuten uutuuksien hitaamman omaksumisen verrattuna etelän kaupunkiseutujen ihmisten käyttäytymiseen .

”Hävettää kuopiolaisena tuommoinen
mauttomuus, eivät palmut kuulu Suomen
luontoon millään lailla.” Kaikkea sitä. ,
Ehkä kuitenkin enemmän maisemaa pilaavat kuin kaunistavat. Ei kovin ekologista,
arvioivat toiset kaksi kirjoittajaa.

Osuuskauppa PeeÄssän alkuvuoden
asiakaslehdessä kenttäpäällikkö Timo
Heiskanen kertoo ruokakauppojen myynti
-datassa näkyvän, että kotona ruokailuun
suomalaiset hakevat entistä useammin
elämyksiä ravintolatyyppisestä ruoasta.

Savolaisen pyöristyksen mielipiteeseensä
osaa muotoilla Tanja Väisänen (Viikkosavo 24.4 ) ”Eihän nuo sinne sovi, mut’
hauska idea – varmaan just siksi.”

Se äkyy myös Pohjois-Savossa sushin
valtavana suosiona Prismojen ushibuffeteissa. Niitä on tulossa lisää Kuopion ja
Siilinjärven marketteihin.

Naapurimaakunnassa ilmestyvään Karjalan Heili-lehteen oli suomen kielen
päivänä (17.4) koottu pohjoiskarjalaisia
sanontoja ja elämänviisauksia, joista
monet ovat tuttuja Ohtaansalmen sillan
tälläkin puolella. Yhtä murrealuettahan

Koko S-ryhmän tasolla onkin todettu, että
sushiraja kattaa käytännössä koko Suomen
eikä sushin syömisessä ole ikärajojakaan.”
Pätisikö lisiko tuon yhden kirjaimen eron
jsusirajan suhteen sama?
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Kulkurikissat
Aakustin viime numerossa oli tarina
tuusniemeläisestä Jamppa-kissasta, joka
oli kadoksissa kolme vuotta, eikä etsinnöistä huolimatta löytynyt, Viime joulukuussa kerrottiin Facebook-päivityksessä
naapurikylällä pihapiirissä liikkuvasta
kissasta, johon kadonnen Jampan tuntomerkit sopivat. Omistaja otti yhteyttä, ja
kissa saatiin kiinni ktakaisin kotiin.
Vielä pidemmästä mirrin karkuressusta
kerrottiin Helsingin Sanomien kaupunkisivulla (22.4.)

Pakinaa
omaishoidosta
Savon murteella

Alkaa illalla

- No joko nyt on hyvä,- laetoen päevällä
uuven tyynynpiälisennii sulle, luulis
passoovan, köllöttee, - tarviitko vielä
jottae.
- En tarvii,- mää vuan sinäkii muata, –
tuos vielä nenäliina, ku tuo nokka vuotaa,
no nyt on hyvä.
- Jokos sinä otit ne liäkees.
- Ae nii, – nehänne pit vielä,- on se tuo
muisti, ee siitä oo ku kiusoo.
- Elähä nyt hermostu, tuossapa on nuo
pilleris, - otahan vettä piälle, nehän pittää
veen kansa ottoo, – soetitkos sinä sille
Kakelle, ku uhkasit.
- Enhän minä muistanna, pittää huomenna,
- mitähän tästä tulis jos ee oes nii
topakkoo eokkoo ku sinä.
- Saenpas kerrannii tunnustusta, –
ruppeehan nyt muata.
Siitäpä sitten, – molemmat jo iäkkäämpiä,
työn uuvuttamia, mutta kotioloissa
viihtyviä ihmisiä, vaimon toimiessa
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Mäntsälässä Rontti-kolli lähti vuoden
ikäisenä 2013 karkumatkalle kissaveljensä
kanssa Rontin veli jäi auton alle, mutta
Rontista ei saatu jälkeäkään etsinnöistä
huolimatta.
Nyt maaliskuussa kahdeksan vuoden poissaolon jälkeen löytöeläinkodista tuli tekstiviesti omistajalle Keravalta löytyneestä
kissasta, jonka sirussa oli omistajatieto.
Kissan oli nähty pyörivän talojen liepeillä, ja löydettäessä se oli oli kohtalaisen
hyväkuntoinen eikä villiintynyt. Omistaja
mielestä kannattaa siruttaa lemmikkinsä
kuten hän aina tekee.

omaishoitajana, mies halvaantunut pari
vuotta sitten, aivoverenvuotoon. Niinpä
tuon jokailtaisen seremonian jälkeen
molemmat vaipuivat rauhalliseen uneen,
ensin hiljaisuudessa, sitten kuorsaten,
joka yltyi yhä kovemmaksi, – krrrr, rauh
krauh, käh, käh, ryyyhy,
- Herra isä, – nyt se tukehtuu, noosehan
ylös, nuuiin, no nyt, otahaan vettä, että
seleviit.
- Pitäes kaet käävvä pytylläkkii.
- No käävvää tok, minä avitan, nii sittä
männöökii uamuu asti. Kello on vasta
puelkolome.
- Vasta, – ovvielä monta tuntia uamuu, no
– jospa sitä saes unenpiästä kiini.
Ja saihan siitä, niin oli syvää ja
nautinnollista unta, että piti vaimon
mennä olkapäästä nykimään saadakseen
hoidettavan hereille.
- Lähetäänkö vessaa ensin vae---- Niinkaet minä, ku partakii pitäes ajjoo,
ja pitäesköhän käävvä suihkussakkii,
- Illallahan tuota käätii, etkä oo ies
hionnakkaa, tarviikohan.
- Käätiinkö myö.
- No käätii, käätii, etkö muista, ku saet
vielä saepotta silimiis, ja minä vielä otin
sen nuolemalla poes, nii ku ennevanahaa.

Päivän askaret alkavat.
- Minä tässä jo pärjeennii, suat männä
töelles, – annas kuitennii tuo pyihe tuolta
naalasta, - äts, pirs---kun tuo jalaka, nostas
ku se jäe tuho nahnikkaa, voe
tätä meeninkiä.
- Elähän nyt kimpaannu, eehä meellä mikä
hätä oo, eejjoo kiire minnekkää.
- Mitehän ne nuo muut, sekkii Kake,
kunse hoetaa sitä emänteesä, sehä on
samallaene renttonen ku minäkii, ee pysty.
- Ja nyt herkii marmattamasta, aja se
partaes, ja joovu puurolle ennen ku iähtyy,
hoehkase ku oot valamis, nii minä tulen
kaveriks, elä lähe itekses, kuavut niin ku
silloen yhesti.
Niin vain läksi päivä alkamaan, –
tuli parta ajetuksi, silmät, korvat,
kainalot pestyksi, - vaimon tukemana,
kyynäräsauvojen varassa köpitteli tuo
AVH potilas aamu puurolle. Puuron
syönti kävi jotenkin, hiukan vapisevalla
kädellä kun toinen oli tyystin kyvytön,
mutta kun ei ollut kiirettä niin sujuihan se.
- Millonkas seoel mulla se verkokkeen
päevä, onko sulla se ylläällä, oelko se
tänäpäevänä.
- Ee oo ku vasta ensviikolla, mut tänä
päevänä minun oes käätävä kampoojalla
mutta kenetkähä minä suan sulle kaveriks
tänne.
- Kenetkä, kenetkä, – ee tänne tarvii
kettää.
- Vae ee,---enhää minä sinua itekses heetä,
lähet vaekka hortoelemmaa ja kuavut,
– ee,- ee tule alakuunkaa siitä mittää,
voeskoon se Kake tulla siks aekoo,
pärjeesköhän sen emäntä senverran,
minäpäs kysyn, sieltäpä tuntu apu tulovan,
- Kake sano jotta emäntä ruppee syönnin
jäläkee päevä levolle, ja ku minun tarvii
olla siellä kampoojalla yheltä, nii se sattuu
hyvästi.
-No tulukaa sitte, ku kerran voep, – sinä
laeta meelle kahvit nii että ku paenasoo

virran piälle nii ruppee tulemaa, ja laeta
jottae kahvileepee meelle.
- Laetan laetan, ja sinulle myö
laetetaan toeset hoosut, nuo on nii
kuluneet ja reekäkiihän nuissa jo on,
yilhuomenna meejän pittää käävvä siellä
terveöskeskuksella siinä verenpaene
mittaaksessa, tuossa on nuo hoosut, ja
puurookii on rinnuksella, – voe voe tätä
minun elämäntoveria, mutta siinä sitä
vuan männä rytöstettään.
- Heee tules avittammaa, – ku tuo jalaka
jäe tuonne tuolinjalan taakse.
- No niii, - sanoet ettet tarvii kaveria,
mitenkäs nyt suu pannaa.
- Kyllä näkkyy tarvihtovan – pittää ottoo
se pyörätuel käättöö iha vakituiseks,
oelkos mulla se kuntootus viikko
millonka.
- Eelenhän tuosta huastettii, – senköverran
sinä muistat, sehän on vasta anomuksessa,
ee tiijä suapko sitä ollenkaa.
- Hyh, - vae nii, neon niitä herrae metkuja,
ne piästää sinne nii nenällä haestae,
että on turha ootella piäsyä, - no nyt se
Kake tuntuukii jo tulovan, piäset sinä
sinne part, ee ku kampoojalle.
- Kaken kanssa meni aika hyvin,- No mitenkäs tiällä on pärjätty.
-Sssss,- Matti nukahti äsken, – minä avitin
sen sänkyyn on varmaa täävessä unessa,
minunpittää nyt lähtee sitä toesta potilasta
hoevoomaa, heeppa vua.
- Kiitos Kake sulle, - minun pittää panna
pyykkikone pyörimää, ja ne liäkkeet,
nehän ne pittää, – voe voe ku seon tuaes
sotkenna nekkii.
- Heee tules kiäntämää minua, ku tuota
lonkkoo nii paenaa, joko seo kello paljo,
joko se Kake lähti.
- Johanse, – tänäiltana ku onsyöty, ruvetaa
het muata, – tiijä se.
Lyytinen.
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50-vuotias vanhapoika Sakari oli hankkinut maatilalle tyttöystävän. Tämä tuli lääkäristä ja ilmoitti
kynnyksellä:
–Minnuun on tullunna vaihevuojet.
–Manuaal vae ihan aatomaatti?
K. K. (Kuopio)
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