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Vae vätökkäetä?
Puheenjohtajalta

Sanovat oppimattomat meitä savolaisia vätökkäiksi, ja kyllä myö se kestetään,
kun tiijetään, mikä on asijoiten toellinen
laeta. Meeltähän se käyp, kuten Esa Pakaris -vainaa tapasi sanoa...
Savolaisten etevyys ei näy vain puheissa, ajatuksissa tai kirjoituksissa, vaan
hyvin toimivat savolaisella myös kädet
ja jalat, vaikka vertailevissa kansallisissa
terveystutkimuksissa esitetään meidän
itäsuomalaisten koko Suomen sairastavinta
kansanosaa. Ettei olisi Pohjois-Savo jopa
maakuntien kehnokuntoisinta noin ylipäätään...
Mutta miksi savolaiset menestyvät
kuitenkin vallan mainiosti hyvää ruumiillista kuntoa vaativissa ponnistuksissa?
Tätä sopii muitten heimojen pohtia nyt,
kun Suomen joukkue on palannut mitaleineen Pekingin talvisista olympiakisoista
kotimaahan. Ilman Pohjois-Savossa asuvia
tai täältä lähteneitä urheilijoita palkintoreppu olisi jäänyt kovin laihaksi. Vieremän
Niskasen sisarusten Iivon ja Kertun saavutukset olivat ainutkertaisia hiihtohistoriassa, riistaveteläinen Perttu Hyvärinen hiihti
hänkin elämänsä hiihdot.
Ensi kertaa olympiakultaa voittaneen
miesten jääkiekkojoukkueen kantavia
voimia olivat kuopiolaislähtöinen Teemu
Hartikainen ja Suonenjoen mansikoilla
varttunut Iiro Pakarinen. Ja naisten pronssijoukkueen kantavia voimia olivat ehdottomasti tuusniemeläinen Elisa Holopainen
ja säyneiseläinen Tanja Niskanen.
Ehdottomat mahdollisuudet mitaleihin
olisi ollut tietysti myös iisalmelaisella
lumilautailijalla Rene Rinnekankaalla ja
siilinjärveläis-kuopiolaisella yhdistetyn

Ilkka Herolalla, mutta yhdeksän mitalin
kokonaissaldon jälkeen voi kai jo todeta,
että nämä kaksi pettymystä ovat kestettävissä.
Liki kaksikymmentä vuotta jatkuneen
sotekiistelyn aikana on tullut tunne, ettei
elämä ole Suomessa muuta kuin sairauksien torjumista, sosiaalihuoltoa ja palo- ja
pelastustointa, tulipalojen sammutusta.
Historiallisten maakuntien sijalle on siirrytty puhumaan hyvinvointialueista ja lähdetty näin katkomaan ihmisten ja sukujen
vuosisataisia ja jopa vuosituhantisia juuria,
vaikka hyvin tiedetään, miten juureton puu
kestää elämän tuulia ja tuiskuja.
Maakuntaliitot tietysti jatkavat muodollisesti itsenäisten hyvinvointialueiden
rinnalla, mutta edelleen Suomessa ollaan
kaukana siitä maakunnallisen itsehallinnon
ihanteessa, joka monissa muissa länsimaissa on toteutunut.
”Helsingissä hakataan, tänne lastut
lentelee”. Jos missä niin valtionhallinnossa toteutuu tuo vanhan arvoituksen ajatus
täydellisimmillään. Tähän nähden urheilu
on erinomaisen tärkeä vastavoima valtion
yleisille pyrkimyksille.
Urheilun kilpakentillä voidaan vielä
häpeämättä tunnustaa väriä ja antaa näin
myös katsojille mahdollisuus tuntea ylpeää
heimohenkeä voiton huumassa tai myötätuntoa tappion mustina hetkinä. Täydet
pisteet vaikkapa kiekkoilevalle KalPalle,
jonka mainokset Kuopion katujen varsilla
julistavat: ”Savonmaan puolesta”.
Kuopiolainen Hannes Kolehmainen
juoksi 110 vuotta sitten Tukholman olymAAKUSTI 1/2022 3

pialaisissa Suomen maailmankartalle. 70
vuotta sitten hiihti Kiuruveden pikkujättiläinen Paavo Lonkila kultaa Oslon
Holmenkollenilla. Mitä olisi ollut Suomen
mäkihyppy ilman Puijon peipposten ylivertaista liitoa vuosikymmenestä toiseen
tai jalkapallo ilman Kuopion Palloseuran
taidokasta ”riplailua”. Kuka teki Formula-ykkösistä kansakunnan seuratuimman
urheilulajin: iisalmelainen Keijo Keke
Rosberg. Ja mitä olisi savolaisuus tänään
ilman pielavetisen keihässankarin Antti
Ruuskasen melleviä sanontoja?

Välillä on tietysti ollut savolaisella urheilulla pitkiä kuivia kausiakin, mutta Pekingin talvikisojen myötä ihmisten itsetunto on maakunnassa taas kohdallaan - sillä
korkealla tasolla, jolla sen kuuluu olla.
Myö ollaan aeka hyviä, pankeepa toeset
paremmaks. Pekingin kisojen savolaisin
repliikki kuultiin Perttu Hyväriseltä, kun
häneltä kysyttiin ennen hiihdon alkua menestymisen mahdollisuuksista. ”Ehkä sitä
on jottain apua hyvästä kunnostakkiin”.
Seppo Kononen

Suomen Sukututkimusseura järjestää viikonloppuna 12.–13.3.2022 valtakunnalliset sukututkimuspäivät 44.
kerran
Suomen Sukututkimusseuran valtakunnalliset sukututkimuspäivät ovat maamme
suurin vuotuinen sukututkijoiden koulutustapahtuma. Suku 2022 -tapahtuma toteutetaan
kokonaisuudessaan verkkotapahtumana ja esitelmäohjelma striimataan Suomen Sukututkimusseuran YouTube-kanavalla, jossa sitä voi vapaasti seurata. Aikaa on myös varattu
kysymyksille, joita yleisö voi esittää striimin chatissä.
Päivien teemana on genomitiedon hyödyntäminen sukututkimuksessa. Teemaa lähestytään erityisesti savolaisen asutushistorian näkökulmasta.
Tapahtuma on avoin ja maksuton kaikille ja siihen osallistuminen ei vaadi ennakko-ilmoittautumista.
Tarkempi ohjelma löytyy verkko-osoitteessa: https://suku2022.com
Savon Kielen Seuran jäsen, osallistu tapahtumaan!
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Uusiutunut Savonia-raati aloitti työnsä
Savolaista kirjallisuutta arvioiva Savonia-raati on aloittanut tämän vuotisen
urakkansa vahvasti uusiutuneena. Kuopion
kaupunginhallituksen nimeän raadin yhdeksästä jäsenestä peräti kuusi uusia.
Nämä kuusi ovat Matti Kaarlejärvi,
Arja Kekoni, Aku Latvaniemi, Ville Lätti,
Miika Raudaskoski ja Martti Ruokolainen.
Edellisestä raadista jatkavat vain puheenjohtaja Varpu Puskala ja asiantuntijajäsenet Lissu Rossi ja Seppo Kononen.
Lukemista ja arvioitavaa riittää, sillä
jo tässä vaiheessa listalla on yli 40 teosta.
Määrä nousee vielä tuntuvasti, sillä vuonna 2021 Savonia-palkintoon oikeutttavia
teoksia julkaistiin yli sata teosta. Tuo kirjavuosi oli runsain palkinnon 1980-luvulla
alkaneessa historiassa.
Savonia-kirjat koostuvat erilaisesta
kaunokirjallisuudesta: romaaneista, lasten- ja nuortenkirjallisuudesta, dekkareista,
näytelmistä, runoista, sarjakuvista, esseekokoelmista ja vastaavista. Kaikkia näitä
on myös vuosikymmenten saatossa palkit-

tu. Tietoteokset jäävät ulkopuolelle, vaikka
ne saattavat monesti olla myös kirjalliselta
ilmaisultaan nautittavia.
Savonia-palkinnon säännöt ovat varsin väljät. Kirjailijan ei ole pakko asua
maakunnassa, vaan mukaan pääsee, jos
on viettänyt merkittävän osan elämästään
täällä tai että teoksen aihe liittyy läheisesti
Savoon ja savolaisuuteen. Ensimmäisen
Savonia-palkinnon sai edesmennyt kirjailija, Uppo-Nallen äiti Elina Karjalainen,
tuoreimman Kuopio-sarjaansa jatkanut
Sirpa Kähkönen teoksellaan Vihreä sali.
Finalistit nimetään marraskuun lopulla Kirjakantti-tapahtuman yhteydessä, ja
lopullinen valinta tapahtuu joulukuun 9.
päivänä, joka on Savolaisen laulun syntymäpäivä. August Ahlqvist-Oksasen sanoittama ja Karl Collanin säveltämä Suomen
ensimmäinen maakuntalaulu täyttää tuolloin 170 vuotta.
Seppo Kononen

Anna-Liisasta Kuopion Oppaiden
kunniajäsen

Kuopion Oppaat ry kutsui vuosikokouksessa 17.2. kunniajäseniksi kaksi seniorijäsentään Anna-Liisa Happosen ja Maire Rautakosken.
Anna-Liisa Happonen oli 1996 perustamassa Koillis-Savon Oppaita ja teki opastuksia Koillis-Savossa. Tietojaan ja osaamistaan hän täydensi suorittamalla 2007 Savonian
ammattiopistossa matkaoppaan ammattitutkinnon. Siitä lähtien hän on ollut jäsenenä
Kuopion Oppaissa.
Viime vuosina hänen osaamistaan on tarvittu varsinkin suosiota saavuttaneiden ruokakierroksien järjestelyissä, mainitsee Ritva Silvennoinen. Nykyisin Kuopion Oppaissa
on 51 jäsentä, 20 auditoitua opasta.
Eila Ollikainen
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Heikki
Hei hei, Heikki!
Jo päättynyt on leikki
elämässä tässä.
Onhan se surullista,
jos ei kukaan muista.
Tässä muistellaan erästä Heikkiä, joka
useimmille tämän lehden lukijoille, kenties
kaikille, on tuntematon persoona. Siksi ei
ole väliä, kuka Heikki oli sukuaan, mikä
oli hänen sukunimensä. Heikin mentyä
tuonpuoleisiin ei myöskään voi olla varma,
olisiko hän halunnut koko nimensä julkisesti esille, ehkä olisi.
Tämä kivimies oli yksin elävä, joka piti
itseään jonkinlaisena eksperttinä kivenraivauksessa. Kävi kylillä, jos pyydettiin, esteinä olleita kiviä rikkomassa. Ei sillä ollut
kiviporia ja muita tehokkaita vehkeitä, oli
vain muutama kivitaltta ja leka ja tietysti
dynamiittia. Naputteli kiveen koloa, johon
sitten sijoitti dynamiittipanoksensa. Ennen
kuin homma eteni kohokohtaansa eli komeaan aariaan ”Aaampuu tuullooo!”, aikaa
oli kulunut melkoisesti vaan ei turhaan,
sillä voihan siinä lekaa käyttäessään jutustella ja ikään kuin luennoida, jos oli puhekumppaneita tahi kuulijoita, ja vaikka ei
olisi ollutkaan. Vähänlaisesti sillä Heikillä
oli niitä kivien räjäytystöitä, enimmäkseen
se kesällä souteli, veteli samalla uistinta
ja tarkkaili rantojen asukkaiden elämää.
Ja jos sattui ilmaantumaan johonkin uusi
kesäasukas, niin kuin kerran Koposten
kolhoosi, mieluusti hakeutui juttusille ja
neuvomaan, miten kalanpyydykset, kuten
verkot, parhaiten pyytävät. No, millä lailla? Verkot pitää laskea mutkille, oli Heikin
neuvo. On tullut sitä konstia kokeilluksi
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ja todetuksi, jotta paikkansa neuvo piti ̶
ainakin joskus.
Hyväntahtoinen se Heikki oli, ei hänestä pahaa sanaa sanottu, pyysi käymään
kylässä. Antoi tulijalle hyvät ohjeet, sanoi:
– Jos porstuan ovi on säpissä, niin siinä
on oven vieressä leka. Sillä kun pari kertoo
kopsautatte seinään, niin enköhän minä
kuule, vaekka sattusin olemaan päevälevolla.
Kävi sittemmin ilmi, että Heikillä oli
salainen suru, Heikki kärsi ilmeisesti
yksinäisyydestä vaikkei siitä kenellekään
puhunut. Osoittautui nimittäin—joku oli
senkin tiedon onkinut—että joulun alla
Heikille osoitetut joulukortit postilaatikossa olivat Heikin itsensä kirjoittamia
ja itselleen lähettämiä. Kun tämä hiukan
hymyillen kerrottu paikallisuutinen tavoitti
vaimovainajani, hän piti tapausta lähes
traagisena. Siitä lähtien Heikin saamassa
joulupostissa oli ainakin yksi muilta saatu
joulukortti.
Nykyään puhutaan ja varsinkin kirjoitetaan paljon vanhusten yksinäisyydestä.
Kun itsekin tunnen välistä tähän riskiryhmään kuuluvani, tunnen jälkijättöistä
myötämielisyyttä Heikkiä kohtaan. Vielä
elossa olevien yksineläjien soisin puolestaan saavan Heikin kaltaisia juttukavereita,
edes joskus. Ei nykyään lähimmäisen oven
avautumiseen lekaa tarvita.
Lassi Koponen

Kilpailukukkojen joukossa oli paljon uusien tekijöiden leipomuksia. Yleisesti ne olivat
maukkaita, mutta joistakin todettiin, että suolaa olisi voinut olla enemmän.

Kunnon kukkoja enemmältä

Kalakukkojen leivonta- ja paistotaito ei
ole kadonnut minnekään Savosta, päinvastoin taso vain nousee vuosi vuodelta.
Näin voitiin todeta tammikuun 28. päivänä
Kuopiossa käydyssä kalakukon leivonnan
Suomen mestaruus-kisassa, kun kaikki
puolentoistakymmentä kukkoa oli avattu ja
maisteltu. Mukava yllätys oli, että juhlakukkojen sarjasta löytyi ruskean kuoren
sisästä aivan makuhermoja hivelevä makuelämys: makea kukko.
2000-luvulla kotileipureitten kukkokisaa on hallinnut useina vuosina kuopiolainen Kirsti Rytkönen. Hänen kukkonsa oli
toki mainio myös tänä vuonna, mutta sai
nyt rinnalleen vahvan kilpailijan Nilsiästä.
Näin mestaruus jaettiin kahtia Kirstin ja
Merja Rautiainen-Mustosen kesken.
Yrityssarjan neljästä kukosta parhaaksi
arvioitiin Kuopion perinnetuotteen ahvenkukko. Kakkoseksi tuli saman leipomon
kuhafilekukko, ja kolmonen oli Kalakuk-

koleipomo Irene Partasen muikkukukko.
Harvoin sattuu, että kolme kalalajia pääsee
samalla kertaa palkintosijoille.
Erilaisia juhlakukkoja oli ideoitu runsaasti milloin mihinkin muotoon - pyöreästä pötkylästä tasaiseen vuokamalliin.
Herkullisimmaksi todettiin Merja Rautiaisen luomus, joka näytti päältä hyvinpaistuneelta kalakukolta, mutta sisällä oli
kalan sijasta muun muassa mansikkaa ja
tuorejuustoa.
Kilpailun järjestelyistä vastasi perinteiseen tapaan Kuopion kaupunkikeskustan
kehittämisyhdistys. Tuomaristona olivat
tällä kertaa Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntija Marja Niskanen, toimittaja Seppo Kononen, Kuopion
Klubin keittiömestari Janne Tirri, Viikkosavon päätoimittaja Päivi Taskinen-Kekki sekä Sonja Haapakoski Savon Martoilta.
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Luonto merkitsee nuorille paljon
Nuoret savolaiset ovat edelleen jos ei
muuten niin kuvaannollisesti eräänlaisia
”luonnonlapsia”. Tämä tuli hyvin selkeästi
ilmi kuvataidekilpailussa, jonka Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ja
Pohjois-Savon liitto järjestivät maakunnan
kouluille menneen syyslukukauden aikana.
#meijän#kotikulmilla #pohjoissavo
-nimellä käytyyn kisaan tuli lähes tuhat
työtä. Eniten niitä
tuli odotetusti esija alakoululaisten
kolmeen sarjaan,
joissa kilpaili
kaikkiaan 894
kuvataidetyötä 44
koululta. Yläkoululaiset osallistuivat kisaan
valokuvin, joita
tuli seitsemältä Elli Hööpakan teos.
koululta yhteensä 79.
Runsas osanotto oli iloinen yllätys kilpailun järjestäjille. Kilpailun tuomariston
mukaan oli ”ilo huomata, että oppilaat ovat
kiinnostuneita lähellä olevista asioista,
arvostavat niitä ja tekevät tarkkoja havaintoja ympäristöstään, töistä löytyy huumoriakin”.
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten
liiton puheenjohtaja Raija Pasanen jakoi
kiitosta myös taitaville opettajille, jotka
ovat kannustaneet koululaisia tekemään
tarkasti havaintoja ja ohjanneet oppilaitaan
monipuolisten tekniikoiden käyttöön.
Tuomariston arvio oli, että kilpailutöiden joukossa oli hämmästyttävän hyviä,
jopa erinomaisia toteutuksia. Monista
kuvista huomasi, että kuvaamataitoa oli
harrastettu antaumuksella, jolloin kuvissa
oli jo tyylittelyä ja jopa abstraktia näkemystä.
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Jos lähiluonto oli suosituin kuvauskohde, niin paljon oli mukana myös kuvia
kodista ja kotieläimistä. Rakennettua
ympäristöä oli nähtävissä sen sijaan vain
muutamissa kuvissa. Tuomaristoon kuuluivat kotiseutuyhdistysten liitosta Iiris
Sorri, Risto Tahvanainen ja Seppo Kononen. Pohjois-Savon liitosta oli mukana
Jari Sihvonen.
Esikoululaisten ja
alakoululaisten 1-2
-luokkien parhaaksi
työksi arvioitiin Viivi
Laulaisen Kissanhoitaja Nilakan yhtenäiskoulusta Keiteleeltä.
Alakoulun 3-4 -luokkien sarjan ykkönen oli
Iisalmessa Kauppis-Heikin koulua käyvän Elli
Hööpakan Tiibetinmastiffi metsässä. 5-6 -luokkien paras työ tuli
Sofia Smirinalta, joka käy Rajalan koulua
Kuopiossa. Yläkoululaisten valokuvista
kärkeen nostettiin lapinlahtelaisen Matin ja
Liisan koulun Liselotte Karppisen Satumetsä, värikäs näkymä syksyiseltä purolta.
Neljän sarjan kymmenestä parhaasta
työstä on koottu näyttely, joka helmikuun
ajan oli nähtävillä Lapinlahden Eemilissä.
Maaliskuussa kuvat siirtyvät Varkauden
kirjastolle, ja huhtikuussa on vuorossa
Kiuruvesi. Kevään aikana näyttely ehtii
vielä huhti-toukokuun vaihteessa Kuopion
maakuntakirjastolle ja toukokuun lopulla
Iisalmen Vennyyn. Kesäkuussa on vuorossa Rautalammin kirjasto. Syksyn ohjelma
on vielä avoin.
Kotioloissa lasten ja nuorten kuvia voi
ihailla Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten
liiton verkkosivuilla osoitteessa kotipihlaja.fi.

Tervetuloa syntymäpäiville
Kuopion mummi ja ukki saavat kutsun
Tampereelle lapsenlapsen hoitajiksi. Tytön
vanhemmilla on yhteinen meno ja lapsenlikat ovat tervetulleita.
Alkutalven pakkasaamuna hengitys
höyryää ja edellisillan vetiset rapakot ovat
saaneet jäiset kannet. Kohta nelivuotias
tyttö ja ukki kävelevät kohden päiväkotia. Mummi katsoo kerrostalon viidennen
kerroksen ikkunasta hitaasti edistyvää
Sammonkadun ylitystä. Kadun toisella
puolen Vilja ja ukki kääntyivät vilkuttamaan. Mummin sydän nousee kurkkuun.
Ukki kaatuu. Onneksi ei käynyt kuinkaan
ja vilkutuksen jälkeen matka jatkuu.
Vilja odottaa innolla syntymäpäiviään.
Tyttö on pohtinut kovasti ketä hän kutsuu
juhliin. Kutsun saavat ainakin Iiris ja Saimi. Tietysti pappa, mummi ja ukki kuuluvat kutsuttuihin.
Päiväkotimatka etenee melkein matelemalla. Tyttö katselee ovela ilme kasvoilla
lyhtypylväitä, hän kysyy ukilta:
– Kutsutaanko tuo syntymäpäiville?
– Totta kai. Kutsu pois, vastaa ukki
nauruaan pidätellen.
Tyttö menee lyhtypylvään viereen ja
niiaa:
– Päivää! Tuletteko syntymäpäiville?
Aha kiitos.
Sama toistuu seuraavan lyhtypylvään
kohdalla sillä erotuksella, että Vilja sanoo
ukille:
– Ukki nosta hattua!
Päiväkotimatka sujuu joutuisasti.
Lyhtypylväältä toiselle siirrytään juosten.
Viisitoista lyhtypylvästä saa kutsun. Ukki
kysyy Viljalta:
– Mitä sähköpylväille juhlissa tarjotaan? Mahtavatko ne sopia sisälle? Vilja
hämmentyy kysymyksestä. Kohta hän on

entisellään, vastausta ei tarvitse odottaa:
– Ne tulevat ulos parvekkeen kohdalle
ja niille tarjotaan juhlissa tuoretta sähköä.
Iltapäivällä ukki käy hakemassa Viljan
päiväkodista. Mieluinen paluumatka kulkee Kalevan-kankaan hautausmaan kautta.
Oravat tuntevat nämä kaksi ja ukin taskussa odottavat pähkinät pääsevät parempiin
suihin. Vilja on riemuissaan oravan kiivetessä olkapään kautta käsivarrelle hakemaan pähkinän. Osan pähkinöistä tyttö
tullaa omaan suuhunsa.
Vilja katselee ympärilleen, hän hakee
katseellaan hautakivien koristeita. Tyttöä
kiehtovat suuresti niissä olevat linnut joita
Vilja tutkii tarkasti. Hetken tyttö mittailee
katseellaan ukkia, jatkaa matkaansa ja
pysähtyy linnun kohdalle ja tekee ilmoituksen:
– Päivää! Oletteko tietoinen, että ukki
kaatui aamulla?
			
			

Keijo Karhunen
28.1.2022

Asiaa kahvista
– kahviasiaa
Viime aikoina kahvi on ollut näyttävästi
esillä, yhtäältä voimakkaan hinnannousun
ja toisaalta trendi-ilmiönä.
Siihen nähden, että kahvi on ollut ja
on lähestulkoon kansallisjuomaa, hinnannousu tuskin jättää ketään kylmäksi. Jos
haluaa maalailla piruja seinälle, uhkakuvana on, että tulevaisuudessa rahvas nauttii
kahvinsa edustajiensa välityksellä. Tähän
tehtävään sopisivat sinänsä hyvin tulevat
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maakuntavaltuustot. Ne kun ovat sopivan
lähellä kansaa. Kansanedustajat ovat niin
kaukana kehäkolmosen eteläpuolella, että
ainakaan meidän aamukahvia ei siellä tulla
nauttimaan!
Kahvin trendikkyyttä kuvastaa hyvin
kahvisommelieerien ja muiden huippuasiantuntijoiden ja aidon ja oikean
kahvilakulttuurin esiinmarssi. Tavallinen
suodatinkahvi ei tule kuuloonkaan. Kahvi
tulee jauhaa itse parhaan aromin antavista
pavuista kutakin kahvittelukeraa varten
erikseen. Pahitteeksi ei myöskään olisi, jos
paahtaisi raakakahvin itse.
Mutta mitenkä oli ennen? Muistan lapsuudestani, että kahvi ostettiin raakakahvina. Kotona sitten kahvinpavut, pöönät,
paahdettiin rännälillä. Tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi papuja pöyhittiin
rännälin sekoittimella. Sopiva paahtoaste
määritettiin aistinvaraisesti silmällä ja
nenällä.
Paahdetut pavut jauhettiin kahvimyllyllä. Huivipäinen esiliinamummo kaatoi
myllyyn paahdettuja pööniä, otti myllyn
jalkojensa väliin ja alkoi kiertää kammesta. Kahvijauhot valuivat myllyn alaosassa olleeseen puulaatikkoon. Siitä ne oli
kätevä kaataa kahvipannuun. Kahvi keitettiin tietysti puuhellalla, sähkö kun loisti
monesta huushollista poissaolollaan. Kun
kahvi oli sopivasti kiehahtanut, pannu nostettiin sivummalle odottamaan selviämistä.
Pannun tiputettava kahvinselvike kirkasti
kahvin, niin ainakin uskottiin. Selvikettä
sai kaupasta, ellei sitten tyytynyt kotikonsteihin, esimerkiksi lahnan tai säyneen
suomuihin.
Kahvinjuonti oli tapahtuma sinänsä,
ainakin esiliinamummojen osalta. Kahvi
kyllä kaadettiin kuppiin. Juominen tapahtui siten, että kahvia kaadettiin kupista
kolmen sormen varassa pidetylle teevadille, tassille. Tassilta sitten ryystettiin kah10 AAKUSTI 1/2022

Vanha nainen ja kahvimylly (I.A. Ekström,
1925)
via. Huulten välissä oli sokeripala makua
antamassa.Olen ihmetellyt monesti ja
edelleenkin, että oli se sen ajan mummojen
kahvinjuonti sellainen taidonnäyte, että
jäisi minulta tekemättä!
Jos on mahdollista käsittää jotakin
väärin, niin se käsitetään väärin. Siksipä
selvennys, ettei tarvitse selvikettä: kahvi ja
kahvinkeitto olivat siihen maailmanaikaan
niin tärkeitä tapahtumia, että ukonturjakkeilla ei ollut siihen asiaa!
Mitä on siis muuttunut reilussa kuudessakymmenessä vuodessa: ainakin se, että
huivipäämummojen äidinmaidossa saaman
kahvinkeittotaidon saavuttaminen vaatii
nykyään liudan sommelieerejä ja muita
asiantuntijoita. Vanha viisaus toteutuu
jälleen: pyörä on keksittävä uudelleen noin
sukupolven välein.
Jorma Huttunen
15.1.2022

Saksittua ja
kuunneltua
Kokosi Eila Ollikainen

Tappiolle ja voitolle sanat löytyvät
Pekingin taiviolympialaiset loivat
värikkyyttä urheilusivujen kielenkäyttöön. Voiton ja tappion hetket saivat
kielen kukkaset kukoistamaan. Tässä
poimintoja SAVON SANOMAIN maanantaina 16.2. urheilusivuilta edellispäivän tappiollisen miesten viestin ja
voitokkaan Suomi-Ruotsi jääkiekko-ottelun otsikoista ja selostuksista.
”Yhdellä ässällä ei pärjää miesten
viestissä. Viestinelikko rimpuili kuudenneksi. Niskasen superhiihto jäi ainoaksi ilonaiheeksi” oli viestinhiihdon
selostuksen pääotsikko. Perttu Hyvärinen harmitteli osuutensa tapahtumia:
”Kolikot loppuivat pajatsosta jo ensimmäisessä nousussa. Ärsyttää, hävettää
ja tekisi mieli etsiä kivenkolo ja mennä
piiiloon”, kuvaili puijolainen omaa pettymystään kolmannella osuudella.
Ankkuriosuudella Joni Mäki ”kierteli 3,3 kilometrin lenkkiä orpona. Ero
edellä hiihtäneisiin oli mahdoton eikä
takaa ollut uhkaajia. ”Oli aika yksinäinen retki. Ei oikein näkynyt ketään
missään. Yritin silti hiihtää mitä jaloista ja kropasta pääsee. Olympiastartti
on olympiastartti, eikä näissä kisoissa

mennä puolivaloilla.”
Iivo päätyi väririsuoraan
Kaksi päivää myöhemmin hiihdetyn
parisprintiviestin osuudella Joni Mäen
ei tarvinnut valitella yksinäisyyttä.
Yhdessä Iivo Niskasen kanssa hiihdetty kilpa päättyi Suomen kakkossijaan
ja hopeamitaliin, joka tuotti Iivolle
mitaleista värisuoran täyteen. Torstain
17.2. otsikossa tunnustettiin joukkueen
suorituksista: ”Ylisanat ylittivät kaikki
maailman arvoasteikot”.
Ärjyt murahdukset savolaisilta
Outi Poikonen kommentoi, että
”suomalaisurheilijat tarjosivat sunnuntaina jälleen koko tunneskaalan.
Mieshiihtäjien viestipettymyksen
perään oli samoilla höyryillä helppo
hypätä mukaan Leijonien ”tyhmyyden
maailmanennätysjahtiin”, joka onnneksi jäi saavuttamatta, kiitos Pohjois-Savosta kotoisin olevien hyökkäjäjässiköiden.
Kun sementistä valetut Kalpan kasvatti Teemu Hartikainen ja Suonenjoen
Kiekko-Karhuissa lajin aloittanut Iiro
Pakarinen murahtivat kunnolla, oli Leijonat tämän kaksikon maaleilla hetkessä ahdistanut rakkaimman vihollisensa
väpättävään kiekkopaniikkiin.
”Ihan kuin maastohiihtoladulla niin
myös Pekingin jääkiekossa pitää tilata
savolaisia, kun halutaan makeita ratkaisuja”, päätti Outi Poikonen kommenttinsa viitaten aikaisempaan 12.2 päätoimittaja Seppo Rönkön kommenttiin
”Savolaiset vastaan muu maailma”.
AAKUSTI 1/2022 11

kokemusta, että voi tehdä vertailuja
ja havaintoja eduskuntatyöstä. Yksi
sellainen on erimielisyyksien ääneen
Loppua kohti tahti vain parani ja
sanomisen ja väittelyn karttaminen
viimeinen viikonloppu tarjosi voiton
keskustelussa. Espanjan parlamentissa
huumaa. Varhaisina aamuyön tunteina
väitellään suuttumukseen asti seurauk20.2. osan suomalaisistatelevisonkatsia pelkäämättä, koska tiedetään että
soista vielä nukkuessa Suomen jääkiek- kiistan kuumimmassa vaiheessa muut
kojoukkue teki sen mitä oli odotettu
muut tulevat väliin rauhoittamaan tilanja 70 vuotta eli voitti olympialaisen
netta. Mutta kun meillä joku rohkenee
kultamitalin.
sanoo erimielisen mielipiteensä seuraa
”Suomen jääkiekkohistorian tärkein hiljaisuus ja nurkkiin katselu.
maali”, siivitti Ylen urheiluselostaja
Eduskuntatyön koreografiassa ensin
johtoon vienyttä laukausta, ja varusti
tulevat viralliset mielipiteet ja vasta
voittoisan Leijonamiehistön laatusanal- niiden jälkeen vapaampi keskustelu.
la ”kuolematon”.
Parhaat ja syvällisimmät keskustelut
käydäänkin illalla yleisön kuulumattoKertun maaginen hiihto
missa.Eduskunnan arvovallan säilyttämiseksi on lukemattomia sääntöjä ja
Ylen Jälkihiki- keskustelussa maakäytäntöjä, joilla vanhemmat edustajat
nantai-aamuna 21.2 tehtiin analyysiä
päättyneistä Pekingin olympialaisista ja a paimentavät nuorempia. Perussuomalaisten ryhmän likuisat törmäykset ovat
suomalaisten menestyksestä. Päällimjohtuneet siitä, ettei heillä ole ollut vanmäiseksi nousi tuore jääkiekkokulta,
hempia ikäryhmiä toppuuttelemassa, ja
jonka keskustelijat toivoivat vaikuttavan samanlaisena elvyttävänä ruiskeena nuoret ovat mellastaneet kuin ” norsut
posliinikaupassa”, arvioi Anna Kontula.
suomalaisille kuin MM-voitto vuonna
2005.
Pyhä kysymys
Kerttu Niskasen hiihdossa naisten
perinteisellä 30 kilometrillä haastavisTeologian tohtori Kari Kuula, aikaisa olosuhteissa jäätävässä tuulessa ja
sempi Puijon seurakunnan kappalainen,
ajoittaisessa lumipyryssä oli kokeneen
pohti kolumnissa taanoin (4.10.21 Saurheiluitoimittajan Reeta Meriläisen
von Sanomat) tavallista, näinä aikoina
katsannossa suorastaan maagista, tahentistä ajankohtaisempaa keskustelun
donvoimaa taistella pronssimitalista.
avausta kysymyksellä Mitä sinulle
70 vuoden kultajahti tulokseen

Norsut posliinikaupassa
Ylen Politikka-Suomi -sarja on
edennyt nykypäivän poliitikkoihin.
Vuorossa 12.2. oli Vasemmistoliiton
Anna Kontula, jolla jo niin paljon
12 AAKUSTI 1/2022

kuuluu?
Kirjoittajan mielestä se on pyhä
kysymys. ”Mitä sinulle kuuluu on yksi
parhaimmista kysymyksistä mitä toiselle voi esittää. Jos sen tekee tositarkoituksella. Viestii kysymyksillä ja kehon

kielellä, että tämä hetki on sinua varten.
Kysymykseni ei ole ponnahduslauta
omien asioitteni esittelyyn. vaan ne auttavat sinua avaamaan sydäntäsi. Olen
tähän ikään tutustunut aika moniin
myös työroolin ulkopuolella. On kaverituttuja. Meillä on kyläilty ja me ollaan
käyty toisten luona. Ystävyyden alkua
on hierottu yhden jos toisen kanssa.
Silti olen mielestäni aika harvoin
kuullut tositarkoituksella kuullut mitä
kuuluu kysymyksen. Usein minä
unohdun ja ja kohtaamiset kääntyvät
toiseen. Toinen kertoilee omista menoistaan ja voitoistaan tai lapsistaan ja
koiristaan.
Se ei johdu siitä että olen ammattikuuntelija. Kyllä minäkin haluaisin
jakaa omaa elämääni vähän syvemmin.
Mutta kun toinen ei kysy. Ei osoita
kiinnostusta. Jos jotakin avaan itsestäni, toinen jatkaa, että joo just noin minullakin, ja alkaa sitten kertoilla omaa
juttuaan.
Joku sanoo että pitää keskustella
jenkkityyyliin. Älä odota kiltisti vuoroasi vaan kiilaa väkisin päälle. Tuputa
omaasi vaikka sitä ei erikseen tilatakaan.
Näin nykyään keskustellaan. Kyllä
kevyttä small talkia ilmoista ja urheilusta väännetään näin. Mutta se ruokkii
sielua vain hetken.
– Hyvät kuuntelijat ovat pyhiä
ihmisiä. Suorastaan enkeleitä, taivaan
korvia maan päällä,” päättää Kari Kuula ajatuksensa.

kerrottiin EU-maiden Venäjäää vastaan
harkinnassa olevista taloudellisista
pakotteista Ukrainaan hyökkäyksen varalle. Yhtenä vaihtoehtona harkittavana
oli uutisen mukaan Venäjältä suunnitellun kaasua tuovan Nord Stream
2-kaasuputken kaataminen.
Ottamatta kantaa poliittisiin vaikutuksiin korvaan tarttui suunniteltua tointa kuvaava verbi. Eli voiko
kaasuutken kaataa? Arkikielessä pystyssä olevan kohteen voi kaataa, mutta
nestettä/kaasua kuljettava putki sijainnee etupäässä vaakatasossa, kulkipa
maassa tai meressä.
Eli putki-hankkeen voi kaataa, mutta
toimiva putki on katkaistava/suljettava,
Vaan kuulostaisiko liian rajulta?
Korkkareissa kalalle
Tahkolla kalaretkiä järjestävä yrittäjä Janne Kokkonen kertoo (SS 12.2.)
nähneensä avannolla monenlaista
kalastajaa. ”Pilkkireissulle kannattaa
pakata mukaan rutkasti kärsivällisyyttä
ja sitä myöten lämmintä vaatetta. Asiakkaille annetuista ohjeista huolimatta
on tullut matalaa nahkakenkää farkkua
ja tennaria. Kerran yhdessä porukassa
tuli nainen minihameessa ja korkeavartisissa korkkareissa. Tämän pilkkijän
vapa vaihtui nopeasti kaakaomukiin ja
lämpimään kotaan.”

Miten putki kaadetaan?
Ylen radion 9.2. aamu-uutisissa
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Runokynästä

Kustaa
Olohuoneessa istuu vieras mies
ei vieras
		
sanomalehden kuvatuttu
hän tervehtii
sanoo olevansa Pihlajamäen Kustaa
		
Talvisodan aikaan kuollut
miten kuollut voi olla meillä, varsinkaan tämä
kinttupainin kaksinkertainen Olympia kultamitalisti
kahden ykköspallin EM-mestari
seitsenkertainen kreikkalais-roomalaisen EM-voittaja
Kustaa kertoo voittaneensa taivaassa
Universumin painikilpailut
		
palkinnoksi antoivat maallisen kalakukon
Leinon Eino, kilpakumppani Kuopiosta
kehui Hannan kukkoja
		
ajatteli jotta täältä voisi saada apua kukon noutoon
tämä on mieluinen pyyntö
nyökkään iloiten
		
lähdemme enempiä vatuloimatta torille
kovin on hintelän näköinen Kustaa
saattaisi sopia vieläkin kuus-kakkosiin
pienuus hämää
miehessä on
		
vahvuutta kuin karhussa
		
nopeutta kuin kärpässä
		
liukkautta kuin matikassa
torilla nautiskelee lihapiirakkaa
mustamies valkoisen naisen kanssa
		
onnelliset katseet hyväilevät toisiaan
paikalle tulee hyvin syöneiden häiriköiden lauma
14 AAKUSTI 1/2022

pilottipuseroiden selässä soturitunnus
		
kaulassa kultakäädyt ja leijonavaakuna
porukalla mustaa miestä solvaavat
vuoronperään tönivät
		
nainen seisoo paikallaan kauhunsekaisin kasvoin
peliin puuttuu Kustaa
ylikonstaapelin äänellä
Nurmon murteella ilmoittaa
		
KÄRET IRTI TOSTA MIEHESTÄ JA HETI
häiriköiden lauma hämmentyy
röhönauru häätää torin naakat
		
		
		
		
		

mene nappula kotiisi
kuuluu kuoron ääni
neekereiden ystävät
eivät kuulu tälle torille
ei ainakaan meidän naisten seuraan

suurimman häirikön johdolla
porukka piirittää Kustaan
		
yksi ottaa käsivarresta kiinni
alkaa melkoinen näytelmä
kuin puimakoneen torvesta lentävät jyvät laariin
häiriköiden lauma
yksi kerrallaan liitäen tippuu yhteen kasaan
puristava ote vyötäröllä
huudan täyttä kurkkua
valmistaudun toimimaan
herään hiestä märkänä vaimon ravistukseen.
				Keijo Karhunen
				19.2.2022
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Vuosikertomus vuodelta 2021
Vuosi 2021 oli seuran 39. toimintavuosi, jolloin toiminnassa näkyi vahvisti vielä
edellisvuonna alkaneen kansainvälisen
koronapandemian vaikutus moninaisine rajoituksineen. Osa suunnitelluista tapahtumista jouduttiin perumaan tai toteuttamaan
pienimuotoisempana. Hengissä kuitenkin
pysyttiin. Vuoden merkittävin tapahtuma
oli edesmenneen kotiseutuneuvos Unto
Eskelisen syntymän 100-vuotisjuhla Maaningalla.
Jäsenlehti Aakusti ilmestyi perinteiseen
tapaan neljänä numerona sekä paperisena
että netissä. Seuran jäsenmäärä oli vuoden
2021 lopussa 218 henkeä, joista ainaisjäseniä 28 ja yksi kunniajäsen. Yhteisöjäseniä
oli viisi.Vuoden aikana tuli uusia jäseniä
10, ja erosi 10. Kuolleita oli 5.
KALEVALA JÄI LUKEMATTA
Seuran vuotuisan toiminnan ”alkupamaus”, Matti Lehmosen savontaman
Kalevalan julkinen luenta Kalevalanpäivänä 28.2.2021 jäi nyt väliin koronatilanteen
vuoksi.
EI UUTTA MURREMESTARIA
Koronarajoitusten vuoksi ei sisätiloissa
ollut mahdollista järjestää minkäänlaisia
isompia tilaisuuksia, ja tämän vuoksi myös
maaliskuinen Savon murremestaruuskilpailu peruuntui jo toisen kerran.
SEPPELE UNTO ESKELISEN HAUDALLE
Toukokuun 26.5. tuli kuluneeksi 100
kotiseutuneuvos Unto Eskelisen syntymästä. Seuran ja Maaninka-seuran edustajat
viemässä kukkatervehdyksen neuvoksen
haudalle Maaningan kirkkomaalle.
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Seppo Niemelä ja ”Mies menee, laulu
jää”.
MURRETORI YKSIPÄIVÄISENÄ
Koronatilanteen hellittäessä kesällä
kyettiin kuitenkin perinteinen murretori
järjestämään Kuopion torilla perjantaina
heinäkuun 2. päivänä. Siskotytön patsaalla oltiin koolla noin puolentoista tunnin
verran kauniissa ja jopa hiostavassa auringonpaisteessa, kuulijoita arvioitiin parisataa henkeä. Ohjelmasta huolehtivat Tilta
Tolonen alias Tuula Ollila, murremestari
Mikko Kokkonen, karjalaiset akkaset
Anneli Lujanen ja Marja Mäkirinta, eteläpohjalainen trubaduuri Antti Seppälä,
puheenjohtaja Seppo Kononen ja Nilsiän
pussihousukerho.

Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra julisti sanaa selevällä savon kielellä.
(Kuva: Maija Väänänen.)
SAVOLAINEN ALOTUS SIILIFOLKISSA
Savon kielen seura oli ensimmäistä mukana Itä-Suomen suurimmassa kansankulttuuritapahtumassa Siilifolkissa Siilinjärven
torilla. Maanantaina 5.7. ”savolaisessa
alotuksessa” esiintyivät noin tunnin verran
murremestarit Mikko Kokkonen ja Anneli Valta-Lisitsin, Eeva-Liisa Pennanen,
Tilta Tolonen, Seppo Kononen ja Nilsiän
pussihousukerho. Kokemukset innostavat
jatkamaan.
SAVOLAINEN KIRKKOPYHÄ JA
UNTO ESKELISEN 100-VUOTISJUHLA
Alkuperäinen ajatus oli järjestää syksyn
Savolainen kirkkopyhä Leppävirralla, mutta nähtiin kuitenkin yhdistää kirkkopyhä

Ritva Kokander lausui muistojuhlassa
Unton runoja. (Kuva: Maija Väänänen.)
Unto Eskelisen 100-vuotismuistopäivään.
Paikaksi valikoitui Maaningan kirkko ja
ajankohdaksi Aleksis Kiven ja suomalaisen kirkallisuuden päivä sunnuntai 10.10.
Järjestelyihin pyydettiin mukaan Maaninka-seura ja Järvi-Kuopion seurakunta,
johon Maaninka kuuluu.
Jumalanpalvelukseen Maaningan
kirkossa osallistui 134 henkeä. Saarnan
piti Kallaveden seurakunnan kirkkoherra
Matti Pentikäinen ja liturgina toimi rovasti Raili Pursiainen. Päivän tekstit lukivat
Tuula Ollila ja Teuvo Laukkanen. Maaningan kirkkokuoro avusti. Virsistä viisi oli
kuopiolaisen murremestari Irja Turusen
(Pääkkösen) tuttuihin sävelmiin savontamia uusia hengellisiä lauluja.
Kirkonmenoja seuranneessa Unto
Eskelisen muistojuhlassa puhuivat seuran
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puheenjohtaja Seppo Kononen ja Maaninka-seuran puheenjohtaja Kari Loponen.
Ritva Kokander lausui sarjan Unton runoja
ja Seppo Niemelä esitti Unton runoon
sävelletyn Mies menee, laulu jää -laulun
kitaransa säestyksellä. Tilaisuudessa oli
mukana ilahduttavasti myös Unto Eskelisen sukua. Juhlan jälkeen muistelua jatkettiin sukuhaudalla kirkon kupeessa.
MUITA TAPAHTUMIA
Yhteistyössä Pohjois-Savon kotiseutuyhdisten liiton kanssa valmistunut Niin
minäkö -video valmistui helmikuussa 2021
verkossa katsottavaksi. Videon toteuttivat
kuvaajana Akseli Muraja ja haastattelijana
Seppo Kononen, ja pyrkimys oli selvittää,
mitä tämän päivän nuoret koululaiset ajattelevat savolaisuudesta, kotiseudustaan ja
tulevaisuudestaan. Verkossa ohjelmaa on
katsottu tähän mennessä liki 2 000 kertaa.
Kesäkuun alussa seuran edustajat olivat
mukana toteuttamassa Olavi Rytkösen ja
Johannes Tepon videosarjaa Selviytymisopas Savossa. Murremestareista esiintyivät
Mikko Kokkonen ja Francesco ”Paco”
Nucci ja yleisössä oli seuran edustajia.
Miellyttävä yhteinen ilta Salmi-seuran
kanssa jäi koronan vuoksi jälleen pitämättä.
Elsi Katainen puhui Kotiseutuna Pohjois-Savo -seminaarissa 27.11. (Kuva:
Seppo Kononen)

Savonia-palkinto jaettiin Savolaisen lualun
päivänä. (Kuva: Seppo Kononen)
Pohjois-Savon maakuntapäivänä 15.8.
Pohjois-Savon vuoden 2021 savolaiseksi
sanankäyttäjäksi nimettiin tällä kertaa urheilija, hiihdon yhdistetyssä erinomaisesti
menestynyt Ilkka Herola.
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten
liiton Kotiseutuna Pohjois-Savo -seminaari järjestettiin Pohjois-Savon liiton
maakuntasalissa 27.11. Alustajina olivat
europarlamentaarikko Elsi Katainen,
maakuntajohtaja Marko Korhonen, Kalle
Väänäsen elämäkerran kirjoittanut Markku
Niskanen sekä kotiseutuyhdistysten liiton
puheenjohtaja Raija Pasanen. Keskustelua
johdatteli Seppo Kononen. Tilaisuutta oli
mahdollista seurata ns. striimattuna reaaliajassa myös kotioloissa internetin välityksellä. Seminaaria pidettiin onnistuneena.
Kirjallisuuden Savonia-palkinto jaettiin
Savolaisen laulun syntymäpäivänä 9.12.
Palkinnon sai kirjailija Sirpa Kähkönen
teoksestaan Vihreä sali.
HALLITUS JA MUU TOIMINTA
Koronan vuoksi seuran hallituksen
kokouksia ei voitu edelleenkään järjestää
perinteiseen tapaan Savon Sanomissa.
Kokouspaikaksi vakiintui näin Suokadun
palvelutalo.
Myös seuran vuosikokous pidettiin huh-
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tikuun 21. päivänä Suokadulla. Puheenjohtajana toimi Esko Määttälä ja sihteerin
Saara Kononen. Puheenjohtajaksi valittiin
edelleen Seppo Kononen. Hallitukseen
kuuluivat varsinaisina jäseninä Tuula Ollila, Teuvo Laakkonen, Heikki Hyvärinen,
Anneli Lujanen, Eila Ollikainen, Eeva-Liisa Pennanen, Auli Poutiainen, Raili Pursiainen, Helga Ylönen ja Mikko Kokkonen,
varajäseninä Anna-Liisa Happonen, Keijo
Karhunen, Risto Lappalainen, Leo Puurunen, Jarmo Suhonen, Matti Väisänen,
Raija Uhlbäck ja Risto Voutilainen.
Hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen
Tuula Ollilan, ja Raija Uhlbäck jatkoi
rahastonhoitajana. Sihteeriyttä hoidettiin
aluksi talkootyönä, kunnes tehtävään saatiin hallituksen ulkopuolelta Saara Kononen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana
kahdeksan (8) kertaa. Tarvittaessa asioita
valmisteltiin puhelimitse.
AAKUSTI JA MUU TIEDOTUS
Aakusti ilmestyi vuoden 2021 aikana
neljänä numerona. Ensimmäisen ja kolmannen numeron taittoi Jukka Nykänen,
joka samalla päätti pitkän ja seuraa suuresti auttaneen vapaaehtoistyönsä, mistä hänelle lämpimät kiitokset lausumme. Toisen
numeron taittoi Erika Suominen ja neljännen Saara Kononen, jolle Pohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten liiton erityisavustuksella hankittiin sopiva taitto-ohjelma. Erika
Suomisen oli määrä aloittaa vakituisena
taittajana, mutta hän menehtyi äkillisesti
heti ensimmäisen numeron valmistuttua.
Seuran jäsenet avustivat aktiivisesti lehden
tekoa, ja sisältöä pyrittiin ajankohtaistamaan että monipuolistamaan kotiseututyön eri puolille. Verkkoon Aakustin siirsi
Pekka Ollikainen.

EDUSTUS
Savon kielen seura kuului edelleen Suomen kotiseutuliittoon että Pohjois-Savon
kotiseutuyhdistysten liittoon, jossa seuraa
edustivat Seppo Kononen ja Helga Ylönen.
Suomen heimojen liitto ei koronan vuoksi
voinut kokoontua.
TALOUS
Seuran talous oli tiukoilla, osin koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.
Jäsenmaksutulot olivat rahoituksen päälähde, avustusta saatiin Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitolta, Savon Sanomilta
ja muutamasta Aakustin ilmoituksesta.

”Ehkä me ollaan vain hyviä olemaan savolaisia ja vähän vitsejä murjaisemaan”:
nuoret pohtivat savolaisuutta nykypäivänä
Niin minäkö -videolla vuoden 2021 alussa.
(Kuva: Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten
liitto -YouTube-kanava.)
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Savon Kielen Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Savolaesten asijalla aena ja kaekkialla

Vuosi 2022 on Savon kielen seuran 40.
toimintavuosi savon murteen ja savolaisen
kulttuurin vaalijana, edistäjänä, kehittäjänä
ja puolestapuhujana. Seura toimii myös
yhdissiteenä eri puolilla Suomea ja maailma asuvien savolaisten kulttuurisena ja
kielellisenä yhdyssiteenä.
Savon kielen seura tekee myös yhteistyötä Suomen muitten maakunnallisten
murrejärjestöjen kanssa. Seura on mukana
Suomen heimojen liitossa, ja paikallisesti
läheiseksi yhteistyökumppaniksi on vakiintunut Kuopiossa toimiva Salmi-seura. Työ savon murteen hyväksi on myös
kotiseututyötä, joten Savon kielen seura on
ollut alusta lähtien Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitossa.
Vuodet 2020 ja 2021 ovat olleet haasteellisia maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi, ja pandemian varjossa joudutaan toimimaan todennäköisesti myös
vuonna 2022. Perinteisesti ensimmäinen
näkyvä esiintyminen on Kalevalan päivänä
28.2. , jolloin luetaan Kuopion kaupunginkirjastossa jatketaan Matti Lehmosen
savontaman Kalevalan luentaa ääneen.
Maaliskuussa järjestetään seuran
vuosikokous Pohjois-Savon liiton tiloissa
ja siinä yhteydessä myös Savon murremestaruuskilpailu, joka koronan vuoksi
on jäänyt kahtena vuonna väliin. Voittajat
pääsevät edustamaan maakuntaa Suomen
murremestaruuskilpailuihin.
Keväällä seura täyttää 40 vuotta, jota
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juhlitaan sopivalla tavalla tilanteen mukaan. Savon kielen seuran perinteinen
murretori puheineen ja musiikkiesityksineen pidetään Kuopion torilla perjantaina
1.7. Seuraavana päivänä seura isännöi
koko Suomen murremestaruuskilpailuja,
jotka se sai järjestettäväkseen kuopiolaisen
Mikko Kokkosen voitettua SM:n vuonna
2019. Samassa yhteydessä pidetään Suomen heimojen liiton vuosikokous. Kiireet
eivät lopu tähän, vaan maanantaina 4.7.
seuran edustusjoukkue on mukana Siilifolk-festivaalin ”savolaisessa alotuksessa”
Siilinjärvellä.
Syyskauteen kuuluu olennaisesti savolainen kirkkopyhä, ensisijaisesti Leppävirralla. Messu toimitetaan alusta loppuun
savoksi. Syksyyn kuuluu olennaisesti
myös yhteinen ilta Salmi-seuran kanssa.
Seuralla on edustus Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten hallituksessa, ja toimintaa
tuetaan kaikin tavoin. Seura on mukana
liiton järjestöpäivässä talvella ja paikallismuseopäivässä kesä-heinäkuun taitteessa.
Seura kuuluu myös Suomen kotiseutuliittoon ja osallistuu sen toimintaan.
Jäsenistön yhdyssiteeksi seura julkaisee
Aakusti-lehteä neljänä numerona vuodessa.
Seuralla on myös verkkosivut, joitten avulla toimintaa voidaan seurata reaaliajassa.
Seuran toimintaa ja tavoitteita tuodaan
esille myös maakunnan eri medioitten,
ennen muuta lehtien ja paikallisradioitten
välityksellä.
Hallitus

Kyllä kansa tietää...
Muutama poiminta K.A. Gottlundin kokoamista sananparsista

Metsäsuomalaisten apostoliksi sanotun Kaarle Akseli Gottlundin vuotuinen
syntymäpäivä, Matin päivä, helmikuun 24.
päivä on jo muutaman vuoden ollut ruotsinsuomalaisten kansallispäivä, jota täällä
Savossakin on kaikki syy muistaa. Jos
Gottlundin tahto olisi toteutunut, tämän
päivän suomenkieli kuulostaisi savolaisen korvassa paljon tutummalta - hän kun
halusi juvalaissyntyisenä uudistaa Mikael
Agricolan luoman kirjakielen nimanomaan
savolaisen puhetavan pohjalta.
Muun tiedemaailman torjuessa se haave
ei toteutunut, mutta Gottlundin merkitystä muutoin ei auta vähätellä. Gottlundin
1800-luvun alkupuolella keräämä kansan tietous on ainutlaatuinen aarrearkku,
josta sopii ammentaa ymmärrystä myös
2000-luvulla.
Tässä muutamia Gottlundin Otava-teoksissaan julkaisemista sananparsista, mitä vanha kansa ajatteli taudeista ja
kuolemasta:
Ei kaikki tauvit ole kuolemaksi.

Kyllä tervekin kuolee, sairaskin paranee.
Rupi rikkaassa, paise pajarissaik.
Pijä tapais, niin elät kauvan.
Ei se ole vaivata, jok’ ei ole syntymätä.
Kuolevat kuninkaatkin, vaipuvat valtiatkin, sati minä poloinen poika.
Ei syntyvä sijaa etsi, paikkaa kuoleva
valihte.
Sijan tiiän kussa synnyin, paikan kaiken
kussa kasvoin, vaan en tiiä sitä sijaa, kuhun kuoleman pitää.
Tuloo mies meren takaa, vaan ei tule
turpeen alta.
Täi elävässä, mato kuolleessa.
Kovat kourat kuolemalla, pihit sepällä
pitemmät.
Suloinen suvella kuolla, lämmin lähteä
kesällä.
Surkea surma silmin nähen, kuolema
käsin piellen.
Hyvä hyvästi elää, kaunis kuolla kunnialla.
Rauha eläville, lepo kuolleillen.
Mitä tulee elävään elämään, tässä
muutama sananparsi ”syömisestä ja ruuan
neuvoista”:
Vatsa vanhin pyyvyksistä, pata vanhin
astioista.
Ei vatsa velkaa salli, nälkä niännyttää
hyvänkin.
Nälkä syömätäk tulee, vilu päivän paistamatak.
Ei ruoka syöten lopu, mutta saamattomuuten.
Liha, leipä, miehen ruoka; puuro, piimä
piian ruoka; vellinki vasikan ruoka.
Savolainen pulloposki, syöpi puuron
leivän kanssa; meriläinen mekkotakki,
syöpi liemen leivätäkkin.
Suolainen ja sakea, se on köyhän makea.
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Kosimaan savoksi

Jo perinteeksi tullutta savolaisen Kalevalan luentaa jatkettiin kansalliseepoksen
nimikkopäivänä maanantaina 28.2.2022
Kuopion kaupunginkirjastolla.
Viime vuonna korona esti lukemisen,
mutta kaksi vuotta sitten päästiin tarinassa
jo lieto Lemminkäisen seikkailuihin erityisesti naisväen keskuudessa. Kalevalassa on
kaikkiaan 50 lukua, joista nyt käytiin läpi
lukujen 17 ja 18 tapahtumat.
Naisilla on niissäkin keskeinen osuus,
kun sekä Väinämöinen että Ilmarinen valmistautuvat kosiomatkalle Pohjolaan. Sen
verran pitkälle puuhassa päästään, että 18.
luvun lopussa Pohjan kaunis neito ehtii jo
antaa rukkaset turhan vanhana pitämälleen
Väinämöiselle.
Ilmarisen kohtalo selviää seuraavassa
luvussa, joka toivon mukaan päästään
lukemaan vuoden kuluttua. Lähtökohdat
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ovat sepän tapauksessa huomattavasti
paremmat kuin vaka vanhan Väinämöisen,
kun sepän mustan pinnan alta paljastuu
perusteellisen saunomisen jälkeen uljas,
lihaksikas ja pellavatukkainen uros.
Matti Lehmosen kääntämää Kalevalaa
olivat seuran puolesta lukemassa Raili
Pursiainen, Ristot Lappalainen ja Voutilainen. puheenjohtaja sekä Tuovi Tiitinen,
joka esitti muutamat säkeet myös tutulla
kalevalaisella laulunuotilla.
Toistakymmentä ihmistä istui kirjastolla kuulolla, ja luennan lomassa käytiin
keskustelua niin itse Kalevalasta kuin savon murteen nykytilasta ja -muodostakin.
Kellään ei ollut kiire kotiin...
Seppo Kononen

KUTSU
Savon kielen seura ry:n vuosikokoukseen
lauantaina 19.3. 2022 klo 11.00 Suokadun palvelutaloon
Kuopioon, osoite Maljalahdenkatu 7.
Käsitellään sääntömääräiset asiat, joita ovat mm. henkilövalinnat,
katsaus edellisvuoden ja kuluvan vuoden toimintaan sekä seuran talous.
Tervetuloa! Kahvitarjoilu.
Hallitus

KUHTU
Savon kielen seura ry:n vuosjkokkookseen
laavantaena 19.3. 2022 klo 11.00 Suokavun palavelutalloon
Kuopioon, osote Maljalahenkatu 7.
Käsitellään seuran siäntöen mukaset asijat, joihin kuuluu muun
muassa henkilövalinnat. Käävään läpi männeen koronavuojen
tapahtumia, tuhtierataan seuran rahatilannetta ja katotaan, mitä tänä
vuonna oesj tehtävissä Savon ja sen kansan hyväks. Ja paljohan sitä
oesj...
Tervetulloo kokkookseen, kun lopulta on tuas suatu lupa kokkoontua isommalla jookolla! Ryypätään jossaen vaeheessa pullakahvit.
Hallitus
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Sutkaus Savon Sanomain arkistoista

Sutkaus on nurkkavitsi, elävää savolaista
sanallista perinnettä ja samalla myös väärentämätön todiste kunkin ajan arvoista ja sattumuksista.

