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Vuoden 2020 maaliskuusta lähtien, jo 
puolentoista vuoden ajan, on koronavi-
ruksen kanssa taisteleva ”kansa kaikki 
kärsinyt ja onnehensa tyytynyt”, kuten Sa-
volaisen laulussa on jo kohta 170 vuotta 
sanottu. Ensimmäisen kerranhan tuo maa-
kuntalaulu esitettiin Helsingin yliopiston 
savokarjalaisessa osakunnassa joulukuun 
9. päivänä 1852.

August Ahlqvistin rustaamat yksitois-
ta värssyä ovat liian paljon tämän päivän 
kiireisille ihmisille, joten yleensä tyydy-
tään laulamaan enää neljä. Jotkut tyytyvät 
kolmeen, jotkut jopa kahteen, mutta se on 
sääli, koska juttu tavallaan kesken.

Savon kielen seura on tavannut juhlia 
maakuntalaulunsa tasavuosikymmeniä, 
joten laulun paikka olisi perusteltu myös 
vuonna 2020.

Parina viime vuotena Savolaisen lau-
lun syntymäpäivälle on sijoitettu toinen-
kin maakunnallinen juhlahetki – Kuopion 
kaupungin kirjallisuuden Savonia-palkin-
non jakotilaisuus. Kuopiolaista Ahlqvist-
Oksasta ovat kulttuuripiirit vierastaneet 
hänen teilattuaan aikanaan Aleksis Kiven 
Seitsemän veljestä ja unohdettu, että Ok-
sasena runoja rustannut professori Ahl-
qvist on ollut yksi suomalaisen runouden 
keskeisistä alullepanijoista.

Koronan vuoksi ei ole Suomessa näh-
ty nälkää ja koettu kurjuutta kuten vielä 
1860-luvun lopun pahoina katovuosina tai 
vuoden 1918 kansalaissodan jälkinäytök-
sessä.

Suomen valtiontaloutta suuren nälän 
vuosina johtanutta kansallisfilosofi J.V. 

Ihminen ei elä
vain leivästä

Snellmania on syytetty, ettei valtio hake-
nut riittävästi apua ulkomailta yleiseen 
ruokapulaan. Nykyinen hallitus on tässä 
katsannossa ollut huomattavasti avokäti-
sempi ja ottanut maailmalta miljardisotal-
la uutta velkaa. Sosiaalihuoltokin on toi-
minut, kenenkään ei ole tarvinnut lähteä 
mierontielle kuten lukemattomat sukupol-
vet ennen meitä.

Jos ruumis on korona-aikana saanut tar-
vitsemansa, niin kovimmalle on joutunut 
tällä kertaa henki. Tapaamiskiellot ovat 
pitäneet ihmiset visusti sisätiloissa koto-
na ja aiheuttaneet yksinäisyyden tunnetta 
kaikissa ikäryhmissä lapsista vanhuksiin. 
Tuttuja tai sukulaisia ei ole voinut tava-
ta, ja moni vainaja on joutunut lähtemään 
viimeiselle matkalleen yksin, kun kunnon 
hautajaisia ei ole voinut järjestää.

Kun tavallinen ihminen on selvinnyt 
korona-ajasta isommilla tai pienemmillä 
sielullisilla kärsimyksillä, niin taloudelli-
sessa katsannossa on tietysti ollut järkyttä-
vää se, mitä kulttuurialalle on tapahtunut. 

Monellekin taidelaitokselle tai yksittäi-
selle taiteilijalle koronasulku on merkin-
nyt rahallista katastrofia, kun menot säi-
lyvät, mutta rahaa ei tule mistään. Syystä 
ovat taide-alojen ihmiset olleet ihmeis-
sään, miten valtiovalta kyllä ymmärtää 
ravintoloita ja sulkee korvansa taiteelta ja 
kulttuurilta.

Voi olettaa, että nykyisen hallituksen 
koronapolitiikasta pestään vielä pitkään 
katkeraa jälkipyykkiä, jahka epidemia 
saadaan aisoihin ja elämä normalisoituus. 
Vai normalisoituuko se koskaan? Kukapa 
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sen tietää.
Ihminen ei elä vain leivästä. Tämän 

vanhan totuuden on koronaepidemia taas 
osaltaan todistanut. Ihmisen ei ole hyvä 
elää yksin, vaan hänen on päästävä myös 
toisten seuraan hakemaan uusia virikkeitä 
ja keskusteluseuraa. Yksin ei selviä, yh-
dessä me saamme suuriakin aikaan, kuten 
Ateneumin seinään on hakattu. 

Tämän vuoksi Suomesta on tullut myös 
yhdistysten luvattu maa, ja kulttuurin li-
säksi korona-aika on ollut vaikea myös 
niille, kun toiminta on pitänyt supistaa mi-
nimiinsä. Savon kielen seurassakin tämä 

on koettu. Ei ole tullut uusia murremesta-
reita, ei ole saatu koolle juuri entisiäkään. 
Mennä kesänä seuran oli määrä isännöidä 
myös valtakunnallista SM-kisaa, mutta ei 
siihen ollut tilaisuutta. 

Onneksi meillä Savossa ei ole totuttu 
ottamaan asiat asioina. Jos ei joku tapahdu 
tänään, niin tapahtuu se kenties huomen-
na, sillä kuten tiedetään: Ee mualima min-
nekkään karkoo...

Ja ollaanhan me kuitenkin hengissä.

Seppo Kononen

Perinteeksi tullutta Savolaista kirkko-
pyhää vietetään tänä syksynä, sunnuntaina 
10.10. savolaisuuden syntysijoilla Maa-
ningalla, muinoisen Tavinsalmen hallin-
topitäjän keskuspaikassa. 1500-luvulla 
rakennetun kuninkaankartanon tarkkaa 
paikkaa ei tosin tiedetä. Ensimmäisen lah-
den takaa Smoolannista tulleen voudin, 
Ruotsin kuninkaan edusmiehen, sukupe-
rintö elää edelleen vahvana kahden savo-
laisen valtasuvun Voutilaisten ja Smolan-
derien geeneissä.

Savoksi käytävä jumalanpalvelus al-
kaa Maaningan yli tuhannelle ihmiselle 
rakennetussa ristikirkossa klo 14. Mes-
sun jälkeen nautitaan kirkkokahvit, jonka 
jälkeen muistellaan edesmennyttä koti-
seutuneuvos Unto Eskelistä. Hänen syn-
nystään tuli kuluneeksi 100 vuotta viime 
toukokuun 26. päivänä, jolloin Savon kie-
len seura ja Maaninka-seura veivät kukka-
tervehdyksen hänen haudalleen. 

Eskelinen oli syntyjään Kuopion enti-
sen maalaiskunnan Hirvilahdesta, mutta 
on haudattu Maaningan kirkkomaahan, 

Savolainen messu ja Unton 
100-vuotisjuhla Maaningalla

aivan kirkon tuntumaan.
Jumalanpalveluksessa saarnaa Kallave-

den seurakunnan kirkkoherra Matti Pen-
tikäinen ja liturgian toimittaa rovasti Rai-
li Pursiainen. Savolaisia virsiä vanhoihin 
sävelmiin saadaan laulettavaksi kuopio-
laiselta murremestarilta Irja Pääkkösel-
tä (Turuselta), jonka aivoissa runosuoni 
solisee virkeänä vielä yli 80 vuoden iässä. 
Runojen yhteismäärä on noussut jo pariin 
tuhanteen.

Kirkkokahvit nautitaan nekin kirkossa, 
jossa Eskelistäkin sitten muistellaan. Un-
ton pitkäaikainen ystävä Ritva Kokander 
poimii runoja neuvoksen laajasta tuotan-
nosta ja maaninkalaiselta Seppo Nieme-
lältä kuullaan Untoa laulettuna. Unton 
mainiota ja monipuolista elämäntyötä va-
lottavat Savon kielen seuran ja Maaninka-
seuran edustajat.

Vuosi sitten savolaista kirkkopyhää vie-
tettiin Kiuruvedellä.

Seppo Kononen
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Heinäkuu oli poikkeuksellisen lämmin, 
joten savolaisuuden asiaakin edistettiin 
sananmukaisesti hikipäässä maakunnan 
turuilla ja toreilla. Yleensä kolmipäiväi-
seksi rakenneltu murretori typistettiin nyt 
koronaepidemian vuoksi yhteen päivään 
ja puoleentoista tuntiin perjantaina heinä-
kuun 2. päivänä.

Murretoria on totuttu pitämään isolla 
lavalla kaupungintalon edessä, mutta tänä 
vuonna siihen ei ollut mahdollista, kun 
kaupunki ei sitä pystyttänyt vandaalien 
pelossa. Olosuhteitten pakosta siirryttiin 
puhua lottuuttammaan ja laaloo hurraat-
tammaan savvoo Siskotytön kuppeeseen 
torin toiselle puolelle. Siskotyttö otti niin 
esiintyjät kuin parisataapäisen yleisönkin 
oikein hyvin vastaan. Istuimia oli muka-
vasti ja tunnelma läheinen, kun yleisö oli 
vain muutaman metrin päässä patsaan rap-
pusilta.

Hiki päässä savoksi
turuilla ja toreilla

Mikko Kokkonen, Tilta Tolonen alias 
Tuula Ollila ja ”karjalaset akkaset” Anneli 
Lujanen ja Marja Mäkirinta huolehtivat 
seuran puheenjohtajan juohattelemina pu-
heosuuksista ja viime vuosien tapaan Nil-
siän pussihousukerho lauleskeli välipalat 
tarinoiden lomassa.Yksi jykevä välipala 
saatiin eteläpohjalaisella murteella kan-
sanlaulaja Antti Seppälältä.

Toinen julkinen esiintyminen oli heti 
seuraavalla viikolla maanantaina heinä-
kuun viidentenä Siilifolkissa, jossa Savon 
kielen seuran edustusjoukkue käynnisti 
kuusipäiväisen festivaalin tunnin ohjel-
malla.

Koronan vuoksi Siilifolkille ei pysty-
tetty isoa tuhannen neliön telttaa, vaan 
ohjelmat palautettiin Siilinjärven torin 
esiintymislavalle. Murremestari Anneli 
Valta-Lisitsin käynnisti ”savolaisen alo-

Nilsiän pussihousukerho toi savolaisuutta esille niin murretorilla kuin Siilifolkin ava-
jaisissakin. Kuva: Teuvo Laakkonen
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tuksen” Lutjunperän Amaliana kaikuvalla 
karjankutsuhuudolla, ja Mikko Kokko-
nen ja Eveli Pennanen jatkoivat omilla 
osuuksillaan. Nilsiän pussihousukerho 
hoiti miehekkäästi laulupuolen naisen ko-
mennossa – säestävää orkesteria kun joh-
taa hanuristi Marika Holopainen.

Siilifolkissa Savon kielen seura oli to-
teuttamassa nyt ensimmäistä kertaa yh-
tenäisellä joukolla, yksittäisiä savolaisia 

Anneli Lujanen ja 
Marja Mäkirinta 
pagisivat karjalakse 
murretorilla Sis-
kotytön kupeessa. 
Kuva: Teuvo Laak-
konen

esityksiä on toki ollut koko festivaalin 
ajan. Ohjelmaa oli päivisin neljä tuntia ja 
esitykset maksuttomia.

Festivaali järjestettiin nyt jo kolman-
nentoista kerran kaksimielisellä teemalla 
”Illoo iästä”. Pittäähä sitä olla jottae hup-
paelua vanahemmallekii väelle.

Seppo Kononen

Markku Niskanen:
Kalle Väänäsen elämä ja tuotanto
236 sivua
talvi 2021

Kalle Väänänen (1888-1960) tunne-
taan ja muistetaan ennen muuta erinomai-
sesta savolaisesta ”sananrieskastaan”, 
mutta toki Rieska-Kallelle maistui paljon 
muukin kuin vastapaistettu ohraleipä. 
Markku Niskasen loppukesästä julkai-
sema elämäkerta Kalle Väänäsen elämä ja 
tuotanto kertoo tämän paljolti Viipurissa 
elämäntyönsä tehneen savolaisuuden pro-
feetan olleen itse asiassa paljon ristiriitai-
semman persoonan kuin olemme arvan-
neetkaan. 

Rieska-Kalle söi 
paljon muutakin

Väänänen olisi varmasti kaivannut elä-
mäkertaa jo aiemminkin, joten Niskasta 
on kiitettävä syvästi, että hän on työhön 
ryhtynyt ja loppuun saattanut. Kolmisopen 
kyläyhdistys Siilinjärveltä ryhtyi teoksen 
kustantajaksi, joten kiitoksia on osoitet-
tava myös sille. Kirjojen julkaisemisessa 
on aina riskinsä, mutta Rieska-Kallen ta-
pauksessa se kannatti. Saatiin luettavaksi 
erinomaisen mielenkiintoinen ja tarpeelli-
nen teos.

Kalle oli vain kolmivuotias poikanen, 
kun hän vanhempiensa mukana muutti 
Siilinjärveltä Viipuriin. Sukusiteet Pöljälle 
säilyivät halki elämän kuten savon murre-
kin, mutta samanaikaisesti Kalle kuiten-
kin tunsi itsensä myös karjalaiseksi ja piti 
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Viipuria kotikaupunkinaan siihen saakka, 
kun se vuonna 1944 menetettiin. Eteläkar-
jalainen Lappeenranta oli luonteva paik-
ka jatkaa luonnontieteitten ja maantiedon 
lehtorina sodan jälkeen. Yhtä luontevaa 
oli varmasti asettua myös eläkevuosiksi 
Lahteen ja sen runsaan viipurilaisen evak-
koväen keskuuteen.

Akat pyykkirannassa, Yö Ruuskasen 
torpassa ja kuten monet muutkin Sanan-
rieskoo-kokoelmien leppeät runot ovat 
pysyvintä, ajatonta Kalle Väänästä. Arme-
liaasti aika on satanut unohduksen lumia 
Kallen muitten luonteenpiirteitten ja käy-
tännön toimien ylle.

Vähemmän mairittelevalta tuntuu lukea 
nyt jälkikäteen, miten tuo mukava mies 
nuorena maisterina kannatti rodunjalos-
tusta myös Suomessa eurooppalaisten 
esikuvien mukaan. Yhtä hämmentävää 
on kuulla, että yhtä pääteostaan, mainiota 
matkakirjaa Pöljäm pysäkiltä palamumui-
hen siimekseen kootessaan Kalle jätti kyl-
mästi vaimonsa ja pikku poikansa Viipu-
riin ja läksi yksin hurvittelemaan Pariisiin 
ja aina Afrikkaan saakka.

Pariisissa hän ei suinkaan kieltäytynyt 
suurkaupungin iloista, vaan päinvastoin 
käytti tilaisuuden täysimääräisesti hyväk-
seen. Naisseuraa Kalle ei kaihtanut ylipää-
tään muuallakaan.

Rieska-Kalle oli oman tiensä kulkija 
vähän kaikessa, sellaisen mielikuvan Nis-
kasen elämäkerta antaa. Ei hän kysellyt 
paljon tekemisistään perheeltään ja kirjo-
jensa kustantajaakin hän vaihtoi aina mie-
lensä mukaan. Vuosikymmenten saatossa 
hänelle tuli paljonkin nimekkäitä tuttuja 
kenraaleista tiedemiehiin ilman, että hän 
olisi kiitellyt tai maininnut yhtäkään heistä 
nimeltä muistelmissaan. 

Mutta mitäpä näistä, mies on ollut hau-
dassa jo yli kuusi vuosikymmentä ja vain 
reilut kolmekymmentä teosta ovat kerto-
massa miehestä, jonka merkitys savolai-
suuden esilletuojana on ollut ratkaiseva 
– ja säilyy hamaan tulevaisuuteen.

Seppo Kononen

Kalle Väänänen oli laulumiehiä kuten 
Eero O. Väänänenkin, joka kävi hakemas-
sa Markku Niskaselta omistuskirjoituksen 
Rieska-Kallen elämäkerran julkaisuti-
laisuudessa Siilinjärven kirjastossa.

Allan Ala-Verronen vas. ja Heikki Hok-
kanen paitsi soittivat huuliharpuilla myös 
lauloivat mm. Rieska-Kallen ”Lapsuuden 
muistoja”.
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Paljon on kotiseutuneuvos Anna-Liisa 
Happonen ehtinyt tehdä 91 vuoden ikään 
ehtineenä, ja paljon hänellä vielä annetta-
vaa tästä eteenkin päin niissä kaikissa py-
rinnöissä, joissa hän on edelleen mukana. 
Savon kielen seuran hallitus on yksi näis-
tä.

Ison kiitoksen Anna-Liisa sai kuitenkin 
alkukesästä, kun Pohjois-Savon kotiseu-
tuyhdistysten liitto palkitsi  vuosikokouk-
sessaan Kiuruvedellä hänet elämäntyös-
tään ei vain kotikuntansa Tuusniemen 
vaan koko Pohjois-Savon hyväksi. Elä-
mäntyöpalkinto jaettiin nyt toisen kerran, 
edellisen sai kotiseutuneuvos Leo Puuru-
nen Lapinlahdelta - Savon kielen seuran 
hallituksessa myös hän.

Tuusniemellä asuva, jo 90 vuoden ikään 
ehtinyt Happonen on johtanut pitkään 
Tuusniemen kotiseutuyhdistystä ja toimi 
myös maakunnallisen liiton ensimmäisenä 
puheenjohtajana. Yhtä lailla hän oli perus-
tamassa myös Savon tomerat -naiset yh-
distystä, joka vaalii erityisesti maakunnan 
käsityöperinnettä.

Vuoden 2020 kotiseutuyhdistykseksi 
nimettiin Juankosken kulttuurihistorial-
linen seura. Jo 30 vuotta toiminut seura 
on vaalinut talkoovoimin ruukkiyhdys-
kunnan kulttuuriperintöä ja tuonut sitä 
eri tavoin näyttävästi esiin. Esimerkiksi 
viime vuonna seura uuteen tekniikkaan 
tukeutuen rakensi ns. AR-kierroksen, jos-
sa kännykän avulla voi tutustua Juankos-
ken historiaan ja Juice Leskisen kaltaisiin 
merkkihenkilöihin.

Vuoden 2020 kotiseututeoksena palkit-

Anna-Liisa  
palkittiin 
elämän-
työstään

tiin Romppeita Suonenjoelta – Julius Kut-
vosen huonekalutehtaan vaiheita. Suonen-
joki-seuran kokoama ja julkaisema kirja 
kertoo jo toimintansa lopettaneen tehtaan 
moninaiset vaiheet ja samalla myös legen-
daarisen perustajan elämäntarinan. 

Vuoden kotiseututeko-palkinnon pok-
kasi Nilsiän pussihousukerho, joka yli 
kolmen vuosikymmenen ajan on ilahdut-
tanut kuulijoitaan paitsi pukeutumisellaan 
myös laulullaan ja savolaisen lupsakalla 
esiintymisellään.

Kunniamaininnan ansiokkaasta koti-
seututeosta liitto antoi Rautalammin Mes-
tarit ja kisällit -hankkeelle, jossa lapset 
saavat tutustua paikkakunnan perintee-
seen yhdessä ikäihmisten kanssa. 

Uusi tekniikka on tulossa avuksi vah-
vasti myös perinnetyöhön. Sähköisessä 
alustassa toteutettavan kotiseututeon tun-
nustuksen sai Siilinjärven Pöljän kyläak-
tivisti Aira Roivainen. Hän on pitänyt jo 
vuosia Hajamietteitä Pöljältä -blogia ja 
pitänyt myös yllä kylän Facebook-sivuja.

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten 
liittoon kuuluu tätä nykyä 37 kotiseutu- 
ja kyläyhdistystä eri puolilta maakuntaa. 
Puheenjohtajana jatkaa Raija Pasanen 
Lapinlahdelta. 
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Muikkuja, voita, vettä ja suolaa. Ja sillä 
sipuli. 

Jotkut laittavat rantakalaan sipuliakin, 
mutta leppävirtalainen Raija Ikonen ei 
sitä yleensä yleisissä rantakalatapahtumis-
sa käytä. ”Kaikki kun eivät sipulista tyk-
kää. Kotona ommaan rantakallaan laitan 
minäkin.”

Rantakalan keittotaidon Raija oppi jo 
50-luvun alussa Heinäveden mummolassa, 
jossa kaksi tätiä opetti suvun ison lapsilau-
man pienestä pitäen perkaamaan muikut ja 
laittamaan niistä syötävää. ”Heinävedellä 
Kermajärvellä käytiin joka ikinen ilta nuo-
talla. Meitä pentuja oli kamala lauma, ja 
Mari-täti pisti meijät siivoomaan muikku-
ja. Ja rantakalloo niistä tehtiin joka ilta.”

Raijan lapsuudessa Heinävedellä oli 
joka kylällä nuotat ja vettä, missä niitä 
vetää.  ”En muista, että ois puhuttukkaa 
mistään kalastuskuntiin rajoista. Sulassa 
sovussa ne vetivät niitä pikkunuottiaan sii-
tä, mistä parraiten oli sualista suatavissa.”

Raija Ikonen asuu Turpeensalmella, 
joka sijaitsee Leppävirralta Heinävedelle 
vievän maantien varrella, Soinilansalmen 
ja Näädänmaan välimaastossa. Aktiivinen 
ja palvelualtis nainen ”höyryää” tarvitta-
essa molemmissa kylissä. 

Yleisen rantakalan hän keitti ensimmäi-
sen kerran Soinilansalmella vuonna 1979. 
Ja sen jälkeen sitä on valmistunut isom-
missa ja pienemmissä tilaisuuksissa mon-
ta kertaa kesässä. Isoin pata, jolla Raija on 
rantakalaa keittänyt, on 180 litran vetoi-

Rantakala on  
yksinkertainen 
herkku

nen. Pienin on litranen ”mummonpata”. 
Yleensä astiat ovat 90 ja 30 litran väliltä. 
”Niitä on kyllä joka lähtöön.” 

Viidellä vedellä huuhdottava
Rantakalan voi Ikosen mukaan peri-

aatteessa tehdä mistä kalasta tahansa, kun 
nykyään on hyvät filerointivehkeet, ja tai-
tava perkaaja saa kalan kuin kalan ruodot-
tamaksi. Lapissa hän on tehnyt rantakalan 
siiasta, mutta kotioloissa hän käyttää pää-
asiassa muikkua.

Kalat pitää huuhtoa hyvin, vähintään 
viidellä vedellä. Silti keittäessä tahtoo 
syntyä vaahtoa, joka pitää kuoria pois 
muutaman minuutin keittämisen jälkeen. 
Vasta sitten rantakalamestari laittaa keit-
toon voita.

 Ruoto pehmeäksi  
1,5 tunnissa

Jotta muikun ruodot saa pehmeäksi, 
vaatii se Raija mukaan 1,5 tunnin keittä-
misen. Ruodoton kala kypsyy nopeammin. 

”50-luvulla oli Heinäveilläkin kyläkoh-
taisia eroja, miten rantakala keitetään. La-
junlahessa, mistä äitini oli kotoisin, enot 
keittivät rantakalloo vain puolj tuntia. Ne 
kait ol tottuneet siihen, että ruotoo sai vä-
hän pureksia. Mutta kyllä minun mieles-
tänj rantakalan pittää olla semmosta, että 
ruoto ei tunnu”, rantakalamestari juttelee.

”Eikä siellä Kermajärvellä ei voita mit-
tailtu; sitä suatto olla vähän enempi kuin 

Voita, suolaa ja muikkuja ve-
teenja ja sitten porisemaan
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mitä meikäläinen nykyään 
laittaa”, Raija naurahtaa.

1 kg voita, 10 kg 
muikkua

Kokemuksen tuomalla 
taidolla Raija Ikonen kertoo 
reseptinsä kaikille kiinnos-
tuneille: 10 kilolle muikkua 
hän laittaa yhden kilon voita. 
Resepti ei ole vuosikymmenten saatossa 
muuttunut, vaikka normaaliaikana hän 
on saanut kesäisin aika monta rantakalaa 
keitellä hyvin monensorttisissa tapahtu-
missa. 

”Erikoisin tappaas oli vuosia sitten ran-
takalan keitto LPM:n tehdashallissa sisällä 
kolmijalan piällä, jonka alla ol oikea nuo-
tio. Ensin arvelin, että siitä ei tule mittään. 
Mutta onnistuhan se siinä sementtilattian 
piällä, kun tehtaan pojat olivat laittaaneet 
semmoset tuulettimet, että savut lähti pi-
halle. Vieraita oli 200 henkee ulukomaita 
myöten, ja neljällä paalla keitettiin parjsat-
too litroo. En tiijä tykkäskö ne vai ei, mut-
ta kaik’ mänj, eikä mittää jiäny tähteeks.”

Viime vuosina Raija Ikosen rantakalas-
ta ovat saaneet nauttia myös Soinilansal-
men Salmitalolla majoittuneet Heinäve-
den Musiikkipäivien tunnetut taiteilijat. 
”Santtu-Matiakselle (kapellimestari Rou-
vali) pittää olla aina rantakalloo”.

Nuotio antaa hyvän aromin
Rantakalan keitto onnistuu Raijan mu-

kaan toki hellalla sisätiloissakin, mutta 
nuotiolla keitetyssä on oma erityisen hyvä 
savun antama aromi.

Naisten lehdissä rantakalan kyytipo-
jaksi on ehdotettu jopa viiniä, mutta Raija 

Ikonen luottaa enemmän kotikaljaan, me-
huun tai veteen. Ja leivän pitää olla rukiis-
ta. 

”Jotkut laittavat ruisleipäviipalaita ran-
takalakeiton piälle, mutta ei se isossa miä-
rässä onnistu. Muhjuks männöö. Ja ylleen-
säkkään en piästä immeisiä ite ottamaan, 
vaan annostelen nätisti lautasille, että kala 
ei säry”.

Korona esti rantakalatapahtumat
Viime ja tänä kesänä yleiset rantakala-

tapahtumat ovat sattuneesta syystä olleet 
pannassa, kuten niin monet muut yleisö-
tilaisuudet. 

”Oli se tarkoitus pittee heinäkuun toi-
sena viikonloppuna, mutta se peruttiin, 
kun ois ollut tämän koronan takia niin iso 
homma kaikkiin kävijöihen nimet kerätä. 
Ja vahtia pihalla, ettei tule liikoo väkkee. 
Ois se ollut niin nolo kiännyttee immeisiä 
pois.”

Raija Ikonen toivoo, kuten me kaikki, 
että elämä asettuisi normaaleihin uomiin-
sa ja päästäisiin taas tapaamaan toisiamme 
vapaammissa merkeissä vaikkapa ranta-
kalalla.

Teksti: Eeva-Liisa Pennanen

Raija Ikonen on Leppä-
virran rantakalamestari, 
jonka keitoksia ovat 
päässeet nauttimaan myös 
kansainväliset taiteilijat 
ja bisnessväki. Kuva: 
Soisalon Seutu.



AAKUSTI 3/2021  11

Ohan tuo tuas tännäe kesänä ilimoja 
pielly! Helteet ku kesäkuun alussa alako, 
ei niistä sitten loppuva meinanna tullak-
kaan. Vuan elokuulle kun kiänty, alako 
sattoo lorottammaan, ja ihan liämäsatteek-
shan se herkäsj. Taes kesän aaringonpo-
rotuksen ennätykset männä uusiks yhellä 
laella kun veinnii miärä. Tätäkö se ilimas-
tonmuutos sitten tekköö! Ylleesä immei-
set nuama viäränä valittelloo, kun tiällä on 
niin kylymä kesä ja männöövät 40 asteen 
helteisiin etelään. No, nyt sitten valitettiin 
siitä, että on liian kuumoo ja kuivoo. Ja 
elokuussa tuas, että “kun aena sattaa”. Ei 
tunnu mikkään kelepoovan.

Minulla olj aenae ihan mukava kesä. 
Enonniemeen kyhäsin huussin ja aettoo-
kii oon mallaellu. Vaemo miäräsj värit ja 
mualasj laavvattii, nii minullahan olj he-
leppo homma. Ja uimaan Suvakseen aena 
välillä. Isoja ahvenia olj verkko täänä, 
vuan pitj kyllä aeka usseesti käävä niitä 
piästelemässä, kun ruojat märäntyä iha 
hetsillään meinasivat, kun niin lämmintä 

vesj olj. Ja oljhan siinä tontilla tutkimista. 
Jokkaesen kukan ja puskan selevitin, mit-
tee ne olj, kun en kaekkia ennestään tun-
tenna. Mustikat jäe kyllä niin pieniks, että 
ei niistä paljon kostunna. Mukavahan tuo 
olj seorata vierestä vesjlintuin elämätä. Ne 
kyllä aeka kovvoo iäntä ossoo pittee!

Pyihkäs muuten semmonen rompi 
Enonniemen ylj, että isot kuuset ja hon-
gattii katkesj keskeltä kun tuljtikut. Poeka 
olj sillon hakkoomassa halakoja, ja justii-
sa kerkäsj suojaan ennenkun vierestä mänj 
puut nurin. Olj se kyllä semmonen my-
räkkä, että enpä ou semmosta nähnä. Eipä 
Suvaksesta erottanna, missä männöö vein 
ja iliman raja. Yhtä harmoota tuiskuavvoo 
vesjmassoo vuan näky. Elokuun vesjsat-
teista olj kyllä se hyöty, että nyt on pakka-
nen täänä tattia ja lammpaankiäpee. Tässä 
Puijon kuppeessa kun asun, niin kyllä vä-
hän ihmettelen, että niinnii paljon tuosta 
rinteeltä löytyy nuita sieniä, eikä niitä im-
meiset näy kerreevän.

Heikki Hyvärinen

Kesän rätinkiä

Pääni on laho
umpikova
sanat eivät tottele minua
suustani tulee mitä sattuu

minulla on ajatuksia
saisinpa ne sanottua
ymmärrettävästi

pitäisi keksiä laite

sanantaja

työntää aivoihini kaapeli
ulkoinen kovalevy

haluan sanoa sanottavani
senkin
milloin käyn nukkumaan 
ja mitä haluan syödä

nyt lähden ulos.

  Keijo Karhunen

Sanat eivät tottele
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”Sano se karjalakse”, pyytää kuusivuo-
tias bunukkani, ”lapsenlapseni”. Niinpä 
luemme yksi, kaksi, kolme, nelli, viizi, 
kuuzi, seiccie, kaheksa, yhdeksä, kym-
menen.. ”Sano uudestaan nelli ja seiccie”, 
poika nauraa. Hänestä ne kuuluvat niin 
mukavilta.

”Mitä on aamu, päivä,ja ilta?” Ne ovat 
huondes, päivy da ildu, opastan esikoulu-
laista.

Minä itse opin karjalan kielen opetta-
matta. Varhaislapsuudessa ei juuri muuta 
puhuttu. Myöhemmin koulu ja savolainen 
kyläyhteisö tekivät tehokasta vierotustyö-
tä. Kokonaan ne eivät siinä onnistuneet.

Palasin Karjalan kielen pariin aikui-
siällä. Ensin Joensuun rahvahanopistos-
sa Sanna-Riikka Knuuttilan ja sittemmin 
Kuopion rahvahanopistossa Aleksi

Ruuskasen opastuksella. Kirjoitettiin, 
käännettiin tekstiä, tuskailtiin kieliopin 
kouleroissa ja opittiin nyky-karjalaa. Toki 
mukana oli myös se kotona, lapena opittu.

Aika muuttuu, koko ajan tulee uusia 

asioita. Niinpä kieli ei saa jäädä paikalle 
polkemaan, on luotava uutta sanastoa. On-
han se merkki elävästä kielestä. Joensuus-
sa, Päivännousun yliopistolla on siinä tär-
keä rooli. Toinen iso asia on Yleisradion 
Karjalankieliset uutiset.

Niiden tekijät joutuvat pohtimaan, mi-
ten kertoa uuisia Karjalakse. Tässä pieni 
näyten ”: Tiijoittehes sanellah gu pakkas-
tuhukuul muan koilliscuras sijaiccijas 
Queenslandan ozavaldivos nähtih poik-
kevuksellizii vihmoi.” Tiedotteessa kerro-
taan että

tammi-helmikuussa maan koillisosassa 
olevassa Queenslandin osavaltiossa näh-
tiin erikoisen kovia sateita.

Palataan alkuun. Istumme sylikkäin 
bunukan kansssa kiikkutuolissa pätcin ku-
bies, uunin vieressä ”Baabuska, mitä on 
leipä karjalakse? Vastaan: ”Se on leiby. 
Sitä sinul Jumal ainos antakoon.”

Anneli Lujanen

Sano se karjalakse

”Rustooppa meille paperi, jossa kerrot 
itestäs kaeken mahollisen ja mahottoman”. 

Näillä sanoilla hakee pohjoissavolais-
tunut Joroisten kunta tämän syksyn aika-
na itselleen uutta sivistysjohtajaa. Hieno 
homma! Se osoittaa, että ainakin Joroisis-
sa sivistynyt ihminenkin voi puhua ihan 
vapaasti ja ilman häpeän tunnetta kotoista 
murrettaan.

Tässä nimenomaisessa tapauksessa se 
on lähtökohdiltaan savoa, mutta tuskin-
pa joroislaiset kunnanvaltuutetut panevat 
pahakseen vaikka joku muunkin murteen 

Joroisissa  
savo kuuluu sivistykseen

taitaja virkaa hakee. Pääasia on kuitenkin 
löytää sivistysjohtajaksi paras mahdolli-
nen tarjokas.

Pelkän murrenäytteen perusteella ei 
valintaa kuitenkaan tehdä, vaan hakijalta 
edellytetään myös ylempää korkeakoulu-
tutkintoa sekä hyvää kunnallishallinnon ja 
-talouden tuntemusta, huomautti maakun-
talehti Savon Sanomat asiaa uutisoides-
saan.
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Koronakesän retket ovat niin minulla 
kuin monella muullakin suuntautuneet ko-
timaan kohteisiin. Ja niitäkin riittää luon-
tokohteista historian ihmeisiin. Kaikille 
kaikkea. 

Itseni pysäyttivät ensin Suomen suu-
rin tammi Lohjansaaressa, mutta vieläkin 
suurempi ihme: Hattulan Pyhän Ristin 
kirkko. Tammi on arviolta 300 vuotias, 
mutta kirkon rinnalla lapsukainen. Hattu-
lan kirkon tarkkaa rakennusvuotta ei tie-
detä, rakennuslupa-asiakirjoja kun ei sat-
tuneesta syystä ole. 

Nykyisen käsityksen mukaan kirkko on 
valmistunut 1400- luvun loppupuolella ja 
edustaa tyyliltään täysgotiikkaa. Muista 
keskiaikaisista kirkoista poiketen Hattulan 
pyhättö on ainoa tiilikirkko Turun tuomio-
kirkon lisäksi. Saman aikakauden tuotos 
on 7 kilometrin päässä kirkosta sijaitseva 
Hämeen linna, tiilinen sekin.

Mikä sitten tekee Hattulan kirkosta 
erityisen? Sen maalaukset. Kaikki kirkon 

Kirkot keskellä kylää
sisäseinät on maalattu upeilla raamatun-
historiaan ja keskiaikaiseen katolisen kir-
kon pyhimyskertomuksiin perustuvilla 
kuvilla. Niitä on laskettu olevan yhteensä 
193. Kirkko ja sen kuvat ponnahtivat jol-
tisestakin unohduksesta uuteen mainee-
seen, kun tamperelainen kirjainen Anneli 
Kanto kirjoitti kuvien maalaamisesta upe-
an fiktiivisen romaanin Rottien pyhimys. 
Nimen teokselle kirjailija antoi sakastin 
ikkunan puitteeseen maalatusta pyhästä 
Kakykullasta, joka uskomuksen mukaan 
suojeli rotilta ja muilta jyrsijöilta sekä 
niiden aiheuttamalta paiserutolta. Niin tai 
näin historian faktat Anneli Kannolla ovat 
kohdallaan.

 Kuvien maalaamisen on melko varmas-
ti kustantanut Hämeen linnaa isännöinyt 
Åke Göransson Tott sekä hänen puolison-
sa Märtä Bengtsdotter Ulv ns. votiivilah-
jana parannuttuaan sairaudesta. Tästä kie-
lii kirkon kuorissa olevat sukuvaakunat. 
Maalausten tason on arvioitu sijoittuvan 
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samalle ylimalkaiselle käsityöläistasolle 
kuin millä hänen/heidän edeltäjänsä ovat 
olleet. Kuvat puhuttelevat kuitenkin omin-
takeisella tyylillään kertoen tekijöidensä 
maailmankuvasta ja tietämyksestä. Esim. 
Paratiisista karkotusta esittävässa kuvassa 
Aatamin ja Eevan intiimialueet on peitetty 
supisuomalaisella saunavihdalla. Viiku-
nan lehden muoto oli ehkä yhtä tuntema-
ton kuin Juudan leijona, joka muistuttaa 
siivekästä laamaa. Voi kuitenkin vain ku-
vitella, miten nuo kuvat ovat puhutelleet 
kirkkoväkeä, joka pääosin oli luku- ja kir-
joitustaidotonta. Kirkonmenot kun pidet-
tiin latinaksi.

Hattulan kirkko oli katolisella ajalla 
myös tunnettu pyhiinvaelluskohde. Saihan 
se nimensä Pyhän Ristin Kirkko alttarin 
rististä, jossa kerrotaan olleen pyhäinjään-
nöksenä sirpale Kristuksen ristiä, jonka 
pyhä Helena löysi Jerusalemista. 

Uskoo ken haluaa. Jos ei löydy raken-
nuslupia, ei löydy myöskään tarjouskil-
pailuasiakirjoja kuvien maalausurakasta. 
Maalareiden arvellaan tuleen Baltiasta tai 
Ruotsista ja että Lohjan kirkon maalaukset 
olisivat samojen pensselimiesten taidon-
näytteitä. 

Maalaukset on ajoitettu 1510 paikkeil-
le. Voi kuitenkin sanoa, että maalarit ovat 
tehneet työnsä koko rahan edestä, sillä ku-
via on lattianrajasta kattoholveihin ja pyl-
väissä sakastia myöten. Yhtään valkoista 
kohtaa ei ole jätetty. Vahinko vain, että osa 
kuvista on vuosisatojen saatossa 
tuhoutunut korjaustöissä ja epä-
onnisissa restaurointiyrityksissa. 
Myös uskonpuhdistus teki omat 
tuhonsa. Viimeksimainitun ansi-
osta monet kirkon puuveistoksista 
ovat hävinneet ja osin tärveltyneet. 

Meidän aikamme ymmärrys 

tuon valtaisan kulttuuriaarteen hoivaami-
sen tärkeydestä on sentään pelastanut sen, 
mitä pelastettavissa on.

Kesäinen Hämeen kirkkoretki sai väis-
tämättä ajatukset meidän savolaisten iki-
omiin pyhättöihin. Nuoria ne ovat kaikki 
verrattuna Hattulan kirkkoon, mutta pal-
jon historiaa on niilläkin takanaan. Maa-
kuntamme keskuskirkko Kuopion tuomio-
kirkko vietti vasta muutama vuosi sitten 
eli 2016 200-vuotisjuhliaan. Vaiheikas oli 
sekin rakentaminen. Päätöksen siitä teki 
Ruotsin kuningas, mutta työtä ehdittiin 
tehdä vasta kattolistojen korkeudelle, kun 
Suomen sota keskeytti työt 1808. Venäjän 
sotaväki teki keskeneräisestä pyhätöstä 
hevostallin itselleen ja työtä päästiin jatka-
maan vasta 1812. Valtakuntakin oli vaih-
tunut Venäjäksi.

Mutta ei Kuopion kirkko vanhin ole. 
Vanhin vielä käytössä olevista pyhätöis-
tä on Iisalmen Kustaa Adolfin kirkko eli 
entinen maaseurakunnan kirkko, vuodelta 
1779. Savon kielen seura aloitti juuri tuolla 
savolaisen kirkkopyhän vieton perinteen-
sä eli valinnan voi sanoa osuneen naulan 
kantaan. 1800-luvun puolella rakennetut 
kirkkomme ovat puisia ja vasta 1900 al-
kupuolella alettiin rakentaa kivikirkkoja, 
kuten Varpaisjärven, Muuruveden, Sonka-
järven ja Vehmersalmen kirkot. 

Hattulan tapaisia kuvakirkkoja ei ole. 
Luterilaiset kirkot ovat puritaanisen pel-
kistettyjä. Lähin kuvakirkko löytyy Ka-

Maakunnan vanhin kirkko Kustaa 
Adolfin kirkko Iisalmessa. Aiem-
min kirkko tunnettiin Iisalmen 
maaseurakunnan kirkkona kertoo 
historioitsia Jouko Pennanen oik.
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jaanin Paltaniemeltä, jos kohta on vaati-
maton Hattulan kirkon rinnalla. Kokoa 
savolaisilla kirkoilla sen sijaan on. Toisel-
la kesäretkellä istuin Kerimäen kirkossa 
kuuntelemassa suomalaista kultakurkkua 
Karita Mattilaa. Vuodelta 1847 olevan 
temppelin väitetään olevan maailman suu-
rin puusta rakennettu kirkko. Komea ja 
vaikuttava se on sekä ulkoa että sisältä. 
Istumapaikkoja on noin 3000.

Kerimäen kirkon ikätoveri on vuonna 
1844 valmistunut Rautalammin kirkko, 
joka on Aleksander Engelin käsialaa. 
Emäpitäjän kirkkoon mahtuu 1200 hen-
keä, joten kyllä tämän päivän rautalampi-
laisillakin on tilaa sanankuulopaikassaan. 

Lokakuussa savolainen messu pidetään 
Maaningan kirkossa, joka on Jaakko ja 
Heikki Kuorikosken 1826-1845 raken-
tama ristikirkko. Arkkitehtuuri on Carlo 
Bassin käsialaa. Alttaritaulukin on mai-
nitsemisen arvoinen, onhan sen maalannut 
itse Ferdinand von Wright. 

Kyllä Maaningallekin mahtuu. Istuma-
paikkoja on saman verran kuin Rautalam-
milla. Kaikille kirkoille on yhteistä, että 
ne on rakennettu pitäjien keskipisteeksi. 
Niin oli aikojen alussa ja niin on nytkin. 
Jokainen niistä kertoo omasta ajastaan 
ja vallinneesta elämäntavasta. Yksi on 
kuitenkin ajasta ja paikasta riippumaton, 
kirkon ikuinen sanoma. 

Tuula Ollila

Maaningan kirkko sananmukaisesti 
keskellä kylää. Kirkko on savolaisen sie-
lunmessun tyyssijana lokakuussa.  
Kuva: Uutis-Jousi/Hannu Räisänen

Olen lounaalla
ravintolassa 
ikkunapöydässä 
näkymä rautatieasemalle

kiireisiä ihmisiä

ikkunan toisella puolen
kädenkosketuksen päässä
nainen

 polvillaan

paperimuki kädessä
asfalttia katsellen

 toivoo 

edes ohikulkijan katsetta

tilaan 
pippuripihvin  
punaviinin
mansikka sorbetin
kahvin ja konjakin

kiirehdin ulos
kävelen naisen ohi
ei yhtään ropoa hänelle
ei edes katsetta

              Keijo Karhunen

Ikkunan takana
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”Ilkka ossaa suhtautua, kuten yksi kes-
keinen positiivinen luonteenpiirteemme 
kuuluu. Hän on hötkyilemätön, hyväpäi-
nen ja kohtelias. Edes tappion hetkellä hä-
nen päänsä ei painu rintaan”.

Näin kiitteli Pohjois-Savon liiton vies-
tintäasiantuntija Jari Sihvonen koko 
maailman yhdistetyn hiihton ykkösket-
juun noussutta Ilkka Herolaa, joka maa-
kuntapäivän juhlallisuuksissa elokuun 15. 
päivänä palkittiin vuoden 2021 Savolai-
nen sanavalmius -tunnustuspalkinnolla. 

Palkittu itse ei ollut kuulemassa kehuja 
Kuopion musiikkikeskuksessa, mutta esit-
ti kiitoksensa videolla. Yhdistetyn kilpai-
lijoillakin kesälomat jäävät lyhyiksi, kun 
uusi kisakausi käynnistyi tänäkin vuonna 
Keski-Euroopassa jo elo-syyskuun vaih-
teessa.

Palkintoraadin mukaan Ilkka Herola 
edustaa ”modernia savolaista sanavalmi-
utta”.

Hänen kohdallaan se muodostuu hyvis-
tä esiintymistaidoista, selväsanaisista ana-
lyysitaidoista sekä ennen kaikkea aidosta 
ja luonnollisesta läsnäolosta televisioka-
meroitten ja toimittajien edessä,

”Toisin sanoen, jos tämän päivän savo-
laisuutta esittelevässä tietokirjassa esitel-
täisiin savolaisen ihmisen prototyyppi, sii-
nä olisi Ilkan kuva”, Sihvonen sanoi. ”Hän 
on kaikin puolin sivistynyt nuori mies. Tv-
haastatteluja katsoessa savolaisille heimo-
siskoille ja -veljille syntyy sellainen fiilis, 
että tämä mies on meijjän Ilu!”

Herola totesi, ettei hän osannut odottaa 
palkintoa. ”Tuli positiivisena yllätyksenä, 
että ei-ammattilainen puhe- ja esiinty-
mishommissa voi saada tällaista tunnus-

tusta. Toivottavasti tämä ei herätä pahaa 
verta taide- ja kulttuuripiireissä, vaikka 
tällä kertaa tällainen urheilijarutjake pal-
kinnon viekin”, hän naurahti.

Sanavalmiuden hän arveli tulevan ko-
din perintönä. ”Meillä on aina puhuttu 
paljon. Harjoitus tekee mestarin tässäkin 
lajissa. Kun leuka liikkuu riittävästi, niin 
kehitys käy eteenpäin”.

Herola on alkujaan Siilinjärveltä, mutta 
on nyt kuopiolaistunut ja edustaa maail-
man kilpatantereilla Puijon Hiihtoseuraa, 
joka hänen, Iivo Niskasen, Perttu Hy-
värisen ja muutamien nuorten nousevien 
hiihtäjäkykyjen myötä on noussut Suo-
men ykkösseuraksi talviurheilussa.

Savolainen sanavalmius -palkinnon 
aiemmat saajat ovat näyttelijä-kirjailija 
Antti Holma, muusikko Sakari Kuos-
manen, näyttelijä-käsikirjoittaja Mari 
Perankoski ja kansantaiteilija Jaakko 
Teppo. Palkinnon jakavat Pohjois-Savon 
liitto ja Savon Sanomat.

Sanavalmius-
palkinto meni
”meijän Ilulle”

Kultamitalimies Antti Ruuskanen lo-
pettaa. Kieliseurakin onnitteli tuoretta 
mitalistia ja murteentaitajaa.
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Miten murtautua naisen suosioon, mi-
ten selviytyä Savossa jäätekioskilla? Tä-
mäntyyppisiin kysymyksiin ovat Olavi 
Rytkönen ja Johannes Teppo antaneet neu-
voja kaikelle Youtubessa jo pari vuotta. 

Toistakymmentä hauskaa pätkää on 
kaksikolla tarkoitus kuvata, ja uusin on 
kohta puoliin katsottavissa. Siinä käy-
dään ei vähemmässä kuin Savon murre-
mestaruuskilpailussa katsomassa, miten 
mestareita leivotaan. Kuvaukset tehtiin 
kesäkuun alkupuolella Pohjois-Savon lii-
ton maakuntasalissa, mutta kesäkiireitten 

Miten 
selvitä
murre-
kisassa?

Johannes Teppo ja Paco 
Nucci hauskuttavat kat-
sojia selviytymisoppaan 
uusimmassa jaksossa. 

vuoksi leikkaus siirtyi myöhemmäksi. Sa-
volaisittain: Hyvvee kannattaa oottoo pi-
tempäännii.

Savon murremestareista ovat videolla 
mukana Paco Nucci ja Mikko Kokkonen, 
ja Savon kielen seuran väkeä on mukana 
myös tarvittavissa taputusjoukoissa. Uu-
sin jakso löytyy samasta paikasta kuin ai-
emmatkin Youtubesta hakusanalla Savon 
selviytymisopas.

Vanhastaanhan meillä on myös painettu 
Selviytymisopas Savossa Pentti Tuovisen 
ja Seppo Rothin kokoamana.

Ystävyyvven ylistys
Voe työ toelliset ystävät!
Ossoesinko millonkaan kiittee
niin paljo kun pitäs?
Ossoesinko ylistee
yhtäpitämistä?
Monestako ojasta ootta nostaneet?
Monneenko liemeen oon 

teijjän takia     jootunna?
Vuan aena on yhtä pietty.
Tyynet ja myrskyt.
Erj- ja samanmielisyyvvet.
Voe työ toelliset ystävät,
jotkettä anna periks.
Oes elämä kylymä iliman.
Ja juluma.

Raili  Pursiainen

Ystävyyven ylistys
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Kokosi: Eila Ollikainen

Saksittua ja
kuuneltua 
Citymaalaisia, hybridi-ihmisiä, tubetta-

jia
Tiukka jakolinja maaseudun ja kaupun-

gin välillä on lieventynyt. Kaupungissa 
asuu ihmisiä, jotka eivät identifioidu kau-
punkilaisiksi. Toisaalta maalla asuu ihmi-
siä, jotka kokevat itsensä citymaalaisiksi. 
Tähän ovat vaikuttaneet  myös pandemian 
tuomat muutokset ihmisten arkielämään, 
kun entistä useammat tekevät etätöitä 
vaikkapa kesämökiltä käsin.

Paluu kotipitäjään 
Savon Sanomissa 1.8. 2021 Riikka Mu-

hosen haastattelussa  Sulkavalla asuva 
sosiaaliohjaaja Mirjam Reponen kertoo 
paluustaan citymaalaiseksi entiseen koti-
pitäjäänsä.

Nuoruuden mielikuvissa Sulkava oli 
umpimielinen ja ahdistava. Siksi sieltä oli 
päästävä pois. Hän kasvoi maatilalla nel-
jän sadan asukkaan Partalansaaressa. josta 
oli kahdeksan kilometriä kuntakeskuk-
seen. Nuorena aikuisena hän halusi maa-
ilmalle. Opinnot veivät Jyväskylään am-
mattikorkeakouluun, jopa kauemmaksi.

Opiskelijaelämä antoi vapautta ja ys-
täviä, mutta yhteys kotiin säilyi kaiken 
aikaa. Mirjam Reponen palasi Sulkavalle 
kolmentoista vuoden kaupunkielämän jäl-
keen, mukanaan viisivuotias tytär. Paluun 
teki helpoksi sopivasti avautunut yöpaik-
ka, ja havainto,että täällä arki kaksistaan 
lapsen kanssa on helpompaa kuin 
kaupungissa.

Arjen tärkeä osa on kulttuuriyhdistys 
Ihmekollektiivi, jota hän oli perustamassa 
heti palattuaan Sulkavalle. Ihmekollektii-
vissa on samanhenkisiä maailmalla asu-

neita, laajemman näkökulman omaavia 
ihmisiä. Tapahtumia on helppo järjestää, 
kun tietää, mitä kukin osaa. Alkajaisik-
si äänitettiin vanhusten hoitopaikkoihin 
suunnattu joululaululähetys.

”Vastaavaa toimintaa on ollut vähän 
ja meidät on otettu avosylin vastaan. Ih-
mekollektiivi luo tuo Sulkavalle eloa ja 
positiivista mielikuvaa. Epäilyt kaupunki-
laisista vihervassari-ideologioista on voitu 
unohtaa, vakuuttaa ”.

Hybridi-ihmisistä virtaa
Hybridiasumisesta on koronapandemi-

an mukana tullut muotisana, joka hyppää 
silmille selvityksissä, hankkeissa ja visi-
oissa - olipa laatijana Sitra, valtioneuvosto 
tai elinkeinoelämän etujärjestöt.

Pyhtää, pieni viidentuhannen asukkaan 
kunta Kotkan liepeillä on ollut edelläkä-
vijä monipaikkaisten asukkaiden asettu-
misessa. Helsingin Sanomien Anna-Stina 
Nykänen kävi jutussa an 1.8.20 21 katsas-
tamassa. Mitä he täällä tekevät.

Kultturitalon terassilla istuu Sveitsis-
sä pankissa töissä oleva veroasiantuntija, 
oopperalaulaja. rockbändin manageri… 
He ovat hyväosaisia, välillä on kiinnosta-
vaa katsoa, mitä tekevät he, joilla on varaa 
valita. Kaikilla ei mene yhtä hyvin, maa-
seudulla on ongelmia kuten kaupungissa-
kin ja pidettävä huono-osaisten puolta. 

Mutta maaseutu ei ole vain ongelmien, 
vaan myös ratkaisujen paikka. On tärke-
ää tietää, millaisen elämän nyt odotetaan 
tuovan onnea. Mitä hybridi-ihmiset nyt 
hakevat täältä? Mikä merkitys heillä on 
kunnalle? Ja miten yhteispeli sujuu?

Nina ja ja Juha Tolonen asuivat aikai-
semmin viisitoista vuotta Shanghaissa, 
josta muuttivat Sveitsiin. Tolonen on kan-
sainvälisen pankin palveluksessa ja Nina 
työskennellyt erilaisissa asiantuntijatehtä-
vissä. Pyhtäälle he päätyivät oltuaan taa-
noin kyläilemässä täällä Sveitsin-naapu-
rien luona ja kuulivat myytävästä talosta. 
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Enää ei Suomessa käydessä tarvitse yöpyä 
hotellissa eikä tuttavien nurkissa. 

Kun koronavirus tuli, oli onni, että oli 
paikka mihin tulla.  On tehty etätöitäkin. 
Lentokentälle on tunnin matka, tänne  on 
helppo tulla.

Alusta lähtien Tolosten tarkoitus on 
ollut integroitua paikkakunnalle. Remon-
tissa käytettiin paikallista työvoimaa. 
Puutarhuri teki pihan uusiksi, ja siivooja 
putsaa paikat. Apua he käyttävät myös 
Sveitsissä asumisessaan.

Juha Tolonen on myös uuden Pyhtään 
Kulttuuritalon toimitusjohtaja ja osakas. 
Kulttuuritalo on voittoa tavoittelematon 
yritys, jossa on kahvila, galleria järjeste-
tään konsertteja. Työtä ei tehdä raha edel-
lä, vaan että saadaan vuokraraha kokoon. 
Pyhtäänkesän kalenteri on noussut valta-
kunnalliseen julkisuuteen.

Paikallisten haastateltavien mukaan 
Kulttuuritalo on otettu avosylin vastaan, 
siitä on tullut myös paikallisten kokoon-
tumispaikka. Kulttuuritalo toi mukanaan 
jotakin alitajuisesti kaivattua. ” 

Savolaiset tubettajat  
eivät säästä aikaa

Suomen Kuvalehdessä 31/6.8.21 Sini 
Saaritsa esittelee savolaisia tubettajia, 
heistä kolme Tuusniemeltä.

Timo Juvosen, Metsä Manin, suosio 
ryöpsähti valloilleen vuonna 2017, kun 
Juvonen oli julkaissut itsenäisyyspäivänä 
videon. Siinä hän selostaa 100-vuotisen 
Suomen kunniaksi järjestämänsä paraa-
tin, jossa esittäytyvät kotipihan traktori ja 
muut koneet.

33-vuotiaalla Juvosella on nyt 40 000 
tilaajaa. Suurin osa on 55-64 -vuotiaita, 
tubettajia itsekin. Videoilla hän selostaa 
touhujaan metsässä, raksalla, kotona yh-
teensä parinkymmenen minuutin ajan. 
Talletetuiksi tulevat kotipihalla käppäile-
vä isä Otto, kissat Misu ja Muru,kuka nyt 
tielle osuu.

Tienposken laatikkoon kolahtaa viikot-
tain fanipostia ja paketteja. Palautetta tu-
lee sähköpostissa ja suorina kommenttei-
na. Metsä Manin videoihin hullaantuneet 
tekevät ristiretkiä idolinsa kotikonnulle, 
ja silloin hän sanoo samat sanat kuin nyt-
kin: ”Männään sisälle ja ryypätään kah-
vit. Meijän sukupolvi ruppee löytämään 
tämän tupettamisen. Nykyään sitä vähän 
joka tyyppi kävelöö kameran kanssa.”

Kolleegoja ovat Tuusniemellä Ari Meh-
tonen, Kone Man ja leipomisesta ja puu-
tarhanhoidosta tunnettu Pirjo Hannele. 
Savolaisuutta edustaa myös Kuopiosta 
tubettava Rassooja, joka nimensä mukaan 
rassaa koneita ja Ressikka Pakuman, joka 
kuljettaa paketteja pakullaan.

Antiteesi kaikelle,  
sanoo professori

Tubettamisesta puhutaan vaikuttamise-
na ja tubettajat ovat niin sanottuja infulen-
sereita. Toiminta nähdään kaupallisena ja 
siloiteltuna itsensä esittämisenä. ”Savo-
laistubettajat ovat antiteesi tälle kaikelle”, 
sanoo Jyväskylän yliopiston journalismin 
ja viestinnän apulaisprofessori Karoliina 
Talvitie-Lamberg.

”Erottava tekijä on erityisesti muoto. 
Valtavirtaisen tubettamisen nyrkkisääntöi-
hin on kuulunut tiiviys, videot ovat lyhyi-
tä, niitä leikellään ja käsitellään paljon”.

Savolainen tuuttaa eetteriin helposti yli 
puolen tunnin leikkaamattomia videoita, 
joissa kävellään pellonpiennarta, korja-
taan metsäkonetta, leivotaan kääretorttua 
tai vain jutellaan. Niissä viipyillään, ol-
laan hiljaa, kuvataan tapahtumattomuutta 
ja annetaan kaikelle aikaa. Tyyli on tuttua 
1900-luvun kotivideoista, joille tubekana-
vat ovat luonteva jatke.

Ahistuksen purkupisteenä
Talvitie-Lambergin mieleen tulee myös 

hidas journalismi. Videot ovat vastine pit-
källe ja perinpohjaiselle lehtijutulle. Ka-
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navat toimivat samalla periaatteella kuin 
muukin Youtube-sisältö. Videoita julkai-
sevat saavat katselukertojen perusteella 
tuloja video- ja muista mainoksista. Kun 
tilaajia on vähintään 10 000, tubettaja 
vpoi myös mainostaa ja myydä omia tuot-
teitaan, Metsä Mannin verkkokaupassa 
myydään faneille mukeja ja paitoja tutulla 
sloganilla ”Korvessa since 1968”.

Hiljattain Metsä Mann julkaisi 35-mi-
nuuttisen videon, jossa hän kertoo harkit-
sevansa jättävänsä kokonaan päivätyönsä 
Bernerin tehtaan tuotevalmistajana ja kes-
kittyvänsä tubettamiseen. Verkkokauppa 
ja hyvät mainostulot pitävät isän ja pojan 

paremmin leivässä kuin burnoutin aiheut-
tanut tehdastyö.

Taustalla vaikuttaa se, että Juvonen on 
uupunut jo toistamiseen ja ollut sairauslo-
malla tammikuusta lähtien. Hän on avau-
tunut asiasta kymmenilletuhansille seu-
raajilleen senkin uhalla, että se herättää 
myös vihareaktioita.

”Jos itellä on ahistunut olo, niin voip 
helepottoo, kunkahtoo meitä”, Juvonen 
sanoo. ”Myö tehhään sikälikin tärkeetä 
työtä, kun ollaan semmosina ahistuksen 
purkupisteenä”.

Eila Ollikainen

Maakunnallinen paikallismuseopäivä 
järjestetään vuosittain juhannuksen jäl-
keisenä lauantaina joten tänä vuonna se 
pidettiin 3.7. Paikallismuseopäivän tarkoi-
tuksena on tuoda esille pohjoissavolaisia 
kotiseutu- ja paikallismuseoita ja niiden 
monipuolista tarjontaa.

Suonenjoki-Seuran järjestämässä ta-
pahtumassa Suonenjoen kotiseutumuse-
olla opetettiin vierailijoille saunavastojen 
tekoa ja tarjottiin paikallista perinneruo-
kaa tohrapottua.

Muutama Suonenjoki-Seuran hallituk-
sen jäsen kävi edellisellä viikolla sauna-
vastamestarin opissa ja hän esitteli miten 
saunavasta tehdään ja sidotaan oikeaop-
pisesti ohuesta koivunoksasta väännetyllä 
vitsaksella. Museopäivänä kotiseutumuse-
on pihalle tuotiin traktorin peräkärryllinen 
vastakaadettuja nuoria koivuja. Sauna-
vastakoulutuksen saaneiden Seuran halli-
tuksen jäsenten opastuksella yleisöllä oli 
mahdollisuus tehdä itselleen oikeaoppinen 
saunavasta ja monen mallista kylpyväli-
nettä siellä syntyikin. Onneksi olemme 
niin umpisavolaisella seudulla, ettei ku-
kaan yrittänytkään väittää, että tilaisuu-

Tohrapottua Suonenjoella
dessa olisi tehty vihtoja.

Samanaikaisesti myös Suonenjoki-
Seuran naisväki ryhtyi tarjoamaan paikal-
le tulleille Suonenjoen perinneruokaa eli 
tohrapottua. Ruokalaji tunnetaan eri puo-
lella Savoa vähän eri nimillä ja sen resepti 
on kohtalaisen yksinkertainen:

Tohrapottu
(potaattipaesti, tohraperu, rasvapotut 

tai pottumokkeri)

1 kg perunoita
1 – 2 sipulia
250 g siankylkeä tai pekonia siivuina
suolaa
(0,25 tl valkopippuria)

Kuori perunat, pilko ne pieniksi loh-
koiksi ja keitä vähässä vedessä kypsäksi.

Viipaloi siankylki ja paista paistinpan-
nulla rapeaksi.

Lisää paloiteltu sipuli lihan kanssa kyp-
symään.

Kaada osa perunoiden keitinvedestä 
erilliseen kuppiin.

Lisää kypsä liha-sipuliseos perunoiden 
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joukkoon.
Ravista kattilaa, jolloin osa perunoista 

rikkoutuu (tohraantuu), voit auttaa myös 
kauhalla.

Lisää suola ja halutessa pippuria.
Tarkista maku ja lisää tarvittaessa myös 

perunoiden keitinlientä vielä kostukkeeksi.

Perinneruokaa ei sentään ihan museon 
pihalla keitelty vaan sen oli valmistanut 
paikallinen ravintolayrittäjä. Aika monel-
le vierailijalle kyseessä oli ihan uusi ruo-
kakokemus. Hyvin se tuntui kelpaavan ja 
ruokapaikalle kiemurteli pitkä nälkäisten 
jono. Usealle paikkakuntalaisellekin tämä 
perinneruoka oli uusi tuttavuus. 

Museopäivämme onnistui hyvin ja sekä 
isännät että vieraat poistuivat paikalta kyl-
läisinä tuore saunavasta kainalossa.

Teksti ja kuvat: Jarmo Sitinen

Vastamestari euvomassa, miten vasta 
sidotaan koivun vitsaksella. Taustalla 
jonotetaan tohrapottuaterialle.

Suonnenjoen ikioma perinneruoka oli 
useimmille tuntematon. Bertta Räsäsen 
ja Eila Ollikaisen Savolainen keittokirja 
(1978)kyllä tunteen tohrapotun mutta ei 
korosta sen sisäsavolaisuutta.



22  AAKUSTI 3/2021

Käveleskelen tässä haatuumualla. Tiäl-
lä tulloo vastaan paljo tuttuja. Eläviä ja 
kuolleita. Eläviin kansa huastelen muu-
taman sanan ja kuolleihen kansa sitten 
enemmän. Niilleijjoo kiire minnekään. 
Tiällä on sukulaesia, nuapuria, kaveria, 
kylän kuulusuuksia ja rikkaeta ja kööhiä. 
Kaekki pötköttää sulassa sovussa keske-
nään ja puut vuan humisoo haatoen piällä. 
Joku sanokii, että aenut paekka, missee 
vallihtoo immeisiin kesken täävvelleinen 
sopu ja harmonia, on haatuumua. Ja tiällä 
minä oon nyt vielä kylässä, mutta aeka-
naan sitten vakioasukkaana.

Joo, mutta tuossa on minun ukin haata. 
Se olj kirvesmies ja ylypee ammatistaasa. 
Kaekki pantiin viijjen tuuman raatnaalalla 
kiinni, jotta varmasti pyssyy. Siinä vieres-
sä on mummo, joka kuolj keohkokuumee-
seen ja ukki jäe yksinhuoltajaks kuuvven 
lapsen kansa. Pienimmät kaksoset olj ka-
heksan päevän vanahoja, vanahin kaksto-
esta. Pit vuan selevitä. 

Sitten siinä on kolome tätiä. Yks eli 
muutaman kuukauvven, toenen seihte-
mäntoesta vuotta ja kolomas viiskymmen-
täviis. Jokkaesella olj oma merkityksesä 
tässä mualimassa. Sitten on tätin  mies, 
pahkakupin vuolija ja mopokuski. Ja 
laetimmaesena ukin vanahemmat. Suku-
poloviin ketju. 

Vähän matkoo kun kävelen, niin on 
monta Karjalasta tullutta evakkoo, ennen 
minua jo mualliset ilot jättäneitä. Tuossa 

Haatuu- 
mualla

onnii sitten isä, aatomies ja juttuin huas-
taja. Voe, voe. Paljo tulj sanottua ja paljo 
jäe sanomata. 

Kävelen etemmäs. Tuossa on minun 
opettaja, jolla keohkoessa piisas voe-
mooo. Se kun karjas, niin kaekki seistiin 
kun kynttilät. Tuossa tuas kylän kupparj ja 
hieroja, josta tehtiin ihan televisio-ohjel-
ma. Ja nuapurit, joehin luoksen aena pens-
kana hilipasin ihan omia aekojan. Tuossa 
on vanaha rovasti, jonka kanssa huastelin 
kaeken mualiman asiat. Ja emäntäsä, joka 
viimeset vuotesa ehti vuan isseesä. Sit-
ten on pienen lapsen haata ylj saan vuoen 
takkoo. Se elj vuan kuukauvven. Mitähän 
siitäe oes tullu, jos oes suanna katella mu-
alimoo pitempään.

Kuleskelen ja kahtelen tutut ja tun-
temattomat. Viimeseks mään käämään 
omalla haavvalla. Kastelen kukat. Siellä 
on jo valamiiks vaavvana kuollu täti, jota 
ukki aena surj, että kun on siellä yksinään. 
Ei älynnä ostoo enemmän haatoja kerral-
la, kun olj nuorella miehellä elämä ees-
sä. Vuan sitten, kun minä kuolen, niin ei 
tarvihe ennee olla yksinään. Hiljoo siinä 
kuitennii toevon, ettei ihan heti tarvihtis 
tulla kaveriks, kun oes tiällä mualimassa 
niin paljo vielä mukavoo nähtävee. Että 
jos ies jonnii aekoo tiällä vielä ihan vuan 
käämäseltään.

Raili Pursiainen
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Elo- syyskuun taitteessa syystyöt oli-
vat niin pitkällä, että viljoilta vapautuvia 
maita, voitiin jo ruveta kyntämään. Väl-
tin, -eli aurankieli ja puukko, käytettiin 
sepässä, jotta viilun irtoaminen kävi vai-
vattomammin. Parihevosilla kyntö sujui 
rauhalliseen tahtiin, kun yhdellä hevosella 
kyntäminen kävi kovin työlääksi. Mutta 
pikkutilallisilla ei ollut muuta keinoa. Oli-
han jo sitävarten olemassa auroja ja äkeitä. 

Kun kynnöt oli saatu lopuilleen, alkoi 
ojien siivoaminen. Alavat pellot ja niityt 
kun olivat sarkoina. Sitä työtä riitti maan 
jäätymiseen asti, riippuen talon peltoalas-
ta. 

Perunan nosto oli kumminkin suoritet-
tava ennen pakkasten tuloa. Jos kelit suo-
sivat, sekin tehtävä kävi melko sujuvasti. 
Usein kylillä oli n.s. mökkiläisiä ja yksi-
näisiä eläjiä avuksi, myös perunannosto 
talkoot olivat hyvin yleisiä. Tuo samainen 
talkoo porukka kiersi talosta taloon, ja 
melkoisen alueen hoitelivat päivässä.  Sii-
henkään työhön ei vielä ollut konevoimaa, 
vaan talikolla käännettiin perunapenkkiä 
ja niin saatiin mukulat näkyviin. Poimijat 
tulivat perässä,--siinä olikin kisallus, -ke-
nenkä taikkoamisia oli helppo kerätä. 

Mutta juurikasvit ja juurekset olivat 
vielä maassa. Nuita juurikasveja ei niin 
kovin paljon ollutkaan, porkkanat, puna-
juuret, lantut ja sipulit, niitä oli vain mel-
ko pieni kasvimaa, useimmin naisten ja 
nuorison hoidossa, myös naurista saattoi 
olla jonkunverran.  Mutta varsinaisiin juu-
reksiinhan luettiin vain ,-TURNIPSI ,-eli 

Omavaraistalouden syksyä
kansan kielellä, TURNISKA, pikin talvea 
niitä syötettiin lypsäville lehmiille.

Turnipsi on sellainen kasvi, että se säi-
lyy jäisenäkin. Sen  nyhtäminen maasta oli 
niitä viimeisiä ulkotöitä syksyisin maan 
ollessa jo pinnalta jäässä.

Jos maakuopassa ei ollut riittävästi ti-
laa, turnipsit laitettiin, AUMAAN  ja pei-
tettiin oljilla. Talvella niitä piti ottaa sieltä 
sulamaan, ennen kuin voi syöttää eläimil-
le.  Nyt alkoi olla jo kesätöiden osalta työt 
tehty,  senkun vain järjesteli työvälineet 
talteen. Kärryt, aurat, lapiot, äkeet, y.m.  
Eläimille alkoi sisäruokintakausi, jota kes-
ti lähes kymmenen kuukautta.

Niinpä niin, syksy oli kumminkin tul-
lut Suomeen. Järvien rantamat olivat jo 
riitteessä, ruislaiho, kuurasta valkeana 
aamuisin, teeret ruokailivat koivikoissa ja 
riistamiehet ampuivat niitä, KUVILTA.

Varsinaiset syystyöt oli saatu päätök-
seen, oli vain tehtävät talven varalle. 
Kuopansuut peitettiin oljilla ja pehkuilla, 
vesijohto samoin ettei vaan pakkanen pää-
sis yllättämään.  Vanhemman asuin raken-
nuksen n.s. RUNVALLI eli kivijalka myös 
suojattiin, ja talvella vielä lumella lisättiin.

 
Ennen lumen tuloa oli kuitenkin, ran-

gan karsinta, kesällä rasiin kaadetut lepi-
kot karsittiin ja kasattiin. Se olikin käy-
pästä hommaa, kun jäinen lumeton maa ja 
raikas syysilma hengitettävänä innostivat 
tekemään ihan hikeen asti. Sulankelin työt 
oli näin saatu päätökseen.

YksLyytinen

Agraariyhteisö eli tiiviisti vuodenaikojen tahdissa.  
Seuraavassa katsaus viljelijäväestön syksyyn



Riski-Pekka oli laittanut auton peräkärriin 
suuren halkokuorman ja pähkäili:
– Kantaakohan jiä viijä kuorman suareen?
Paikalle sattunut Pekka rauhoitteli:
– Ee se haettoo vaekka pettäs, pyssyy nuin kuivat pinnalla.
P. A. (LEPPÄVIRTA)

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

SUTKAUS


