
AAKUSTI 1/2023  1

Liitteenä vuoden 2023

jäsenmaksulomake!

SavolaeSuuven iänenkannattaja

aakuSti
1/23 MaaliSkuu 2023, 34. vuoSikerta

Osmo Hänninen
30.4.1939–14.12.2022



2  AAKUSTI 1/2023 AAKUSTI 1/2023  3

On immeisiä ja sitten on immeisiä

Savolaesuuven iänenkannattaja, 34. 
vuosikerta.

ISSN 1456-3827, www.savonkielenseura.
fi

Julkaisija: Savon Kielen Seura ry. Perus-
tettu 1982.

Kultti ry:n jäsenlehti www.kultti.net

Päätoimittaja: Heikki Hyvärinen
Toimituspäällikkö: Seppo Kononen
Taitto: Saara Kononen

Hinnat: Vuosikerta 4 num. 20 e, irtonu-
mero 5 e. Seuran jäsenille sisältyy jäsenmak-
suun.

Savon Kielen Seura ry:n hallitus 2022
Heikki Hyvärinen, puheenjohtaja (-24), Tuula Ollila, varapuheenjohtaja, (-23), Mikko 

Kokkonen (-24), Teuvo Laakkonen (-24), Anneli Lujanen (-24). Eila Ollikainen (-24), 
Eeva-Liisa Pennanen (-24), Auli Poutiainen (-24), Raili Pursiainen (-23), Matti Väisänen 
(-24), Helga Ylönen (-23).

Varajäsenet: Anna-Liisa Happonen (-23), Keijo Karhunen (-23), Seppo Kononen (-24) 
Risto Lappalainen (-24), Jarmo Sutinen (-23), Raija Uhlbäck (-24), Risto Voutilainen 
(-24), Atte von Wright (-24).

Sihteeri: Saara Kononen. Taloudenhoitaja: Raija Uhlbäck

aakuSti
Maaliskuu 2023

On immeisiä ja sitten on immeisiä ..........................3

Osmo Hänninen, humanisti ja tutkija ......................4

Professori Osmo Hänninen, tulisieluinen  
yliopistomies ...........................................................7

Kopos-Lassi kuului seuran perustajiin ....................8

Raili Pursiaiselta esikoisromaani ............................9

Pähkinäsaaren rauhasta 700 vuotta .......................10

Kotiseutuväki kokoontuu Juankoskella ................10

Savolainen alotus taas Siilifolkissa .......................11

Savolaisen sydämessä myös paikka Pohjolalle .....12

Juho Rissasen syntymästä 150 vuotta .................. 13

Tiploomi muikkuravintola Sammolle .................. 14

Jaakko Teppo käy Savolle ja Karjalalle ............... 15

Kuopiosta yliopistouralle ..................................... 16

Aukaisematon latu, runo .. ................................... 17

Pitsiä, nauhasia, kankahia,nappeja, helmilöitä… . 18

Saksittua ja kuunneltua... .....................................20

Suutarin suusta .....................................................21

Vuosikertomus 2022 ............................................22

Vuoskokkoos ja Savon
murremestaruuskilipaelu 2023 ................................23

rahallista palakkijotakkaa pannoo kerrääk-
sijä ja monellaesta avittamitalakoota pystyy 
esmerkiks tuonne Ukraenaannii. Tae mitenkä 
paljon se Puavo Ruotsalaenen merkkasj, kun 
hiän savolaesena talonpoekana kiertelj ympärj 
Suomee nii, että Helsingin herrattii kokkoontu 
kuuntelemmaa korvat höröllään sen suarnuita 
savon kielellä. Vuan, jäehän siltä Puavolta 
kyllä sitten oma pesue oman onnesa nojjaa, 
kun isäukko se käv pihassa vuan kiäntymässä. 
Monj meistähän  tekköö ihan tarpeeks lastesa 
tae vanahempiisa avittamiseks. Monj pittää 
vanahuuvven päevinä huolta siitä, jonka kansa 
on matkoo jo pitemmännii aekoo kulukenna, 
pittää silimällä, nostaa ja suattaapa jootuva 
syöttämäännii.

Savon kielen seura on kyhätty kokkoon sitä 
vasten, että savon kiel säelys eikä unneottus, ja 
että sitä piettäs esillä ja tutkittassii. Oes hyvä, 
jos tähän meijjän seuraan tulis usseempiakkii 
immeisiä nii että panis ihteesä likkoon sen 
verran, että kaevas kuvettaan tuon 20 euron 
verran. Suaphan tätä maenostoo tutuille ja vie-
raammillekkii immeisille, jotka savon kielestä 
tykkee! Nyt vuonna 2023 tulloo aenae parj 
Aakustia kottiin hilattuna ja loppuvuonna suap 
lukkee juttuja netistä; kirjutukset kun on sinne 
niät paljon halavempoo panna.¨

Heikki Hyvärinen

Ilmoitushinnat:
1/1 sivu 250 e, 1/2 sivua 125 e.
Pankkiyhteys: FI02 5397 0820 0128 21

Rahastonhoitaja: Raija Uhlbäck, 
Ruutikuja 2 C 37, 70340 Kuopio, puh. 050 
9174462, s-posti: raijasuhlback@gmail.com

Tilaukset ja jäsenasiat: Raija Uhlbäck, 
ks. yllä

Sihteeri: Saara Kononen

Taitto: Tuija Hyttinen
Painopaikka: Monetra Painatuspalvelut, 

Oulu

Puheenjohtajalta

Savon kielen seura täätti viime kevväänä 40 
vuotta. Tokko koko tätä seuroo oes ilimaantun-
na mualimankartalle iliman Osmo Hännistä, 
joka vetj viimesen henkääksesä nyt tammi-
kuussa. Tässä lehessä on usseitakkii kirjutuksi-
ja siitä, mittee Osmo sae aekaseks ja siitä, mit-
tee hiän merkkasj savon kielen säelymiseks.

Sitäkun jollonnii ruppee oekein tätä elämätä 
ja immeisiä uattelemmaan ja pannoo rätnyy-
konneistosa semmoseen raahallisseen tillaan, 
kyllä juolahtaa mieleen, että on immeisiä ja 
sitten on tuas immeisiä. Ku se näättää olovan 
sillä laella, että jottii immeiset pannoo ihtesä 
likkoon toesten eistä tae aenae jonnii asijan 
eistä, jonka ite värtieroo korkeelle. Onneks 
on immeisiä, jotka iliman pakkoo tae mittää 

Kannen kuva: Olli Herranen

aakuSti 1/2023
Kuva:  
Kuopion seurakunnat/Tuija Hyttinen
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Osmo Hänninen, humanisti ja tutkija

"Nyt alkaa seikkailu." Näillä sanoilla Osmo 
Hänninen tervehti minua, kun hyppäsin hänen 
autoonsa eräänä alkukevään aamuna 1970-lu-
vun loppupuolella. Niin sitten läksimme 
ajamaan kohti Sonkajärveä. Tarkoituksemme 
oli haastatella Oskun kesämökin naapurissa 
asuvaa kupparia Tiina Kettusta.

Osku oli laittanut meille hyvät eväät ja 
ostanut viemisiksi kahvipaketin sekä ottanut 
mukaan kopionipun ihmisen ääriviivoista. 
Tätä tapahtumaa edelsi alkunäytös, jossa Osku 
pyysi minua tekemään muutaman kysymyk-
sen kupparille. Sanoin lähteväni itse mukaan 
haastatteluun.

Siitä matkasta alkoi seikkailu - ei vain yksi 
vaan monta : tutustuminen savolaiseen maa-
laiselämän arkeen, kuppareiden hiljaiseen 
tietoon, kansanlääkinnän moniulotteiseen 
nykyisyyteen, aiheen jatkotutkimuksiin sekä 
osallistuminen kansainvälisiin seminaareihin 
ja monitieteisiin kirjoituksiin.

Osku oli hankkinut akateemiset kannuksen-
sa, korkeimmat opinnot jo varhain ja tavallista 
laajemmalta alueelta: biokemia ja lääketiede. 
Tämä oli vasta alkua hänen uralleen, siinä mis-

sä useimmat yleensä vasta saavuttivat uransa 
huipun. Mainittakoon monista hänen akatee-
misista toimistaan Kuopion yliopiston rehtori 
ja Suomen Akatemian tutkijaprofessori.

Kuppaus ja kupparit
Tiedonkeruu matkoillamme tunsimme olevam-
me Elias Lönrotin ja Carl August Gottlundin 
seuraajia. Löysimme ja toimme julkisuuteen 
underground-maailmaan kuuluneen hoitokäy-
tännön kuppauksen. Siihen saakka siitä oli 
puhuttu vain lääketieteen historiaan kuuluvana 
ilmiönä, ja kirjoituksissa mainintana, että vielä 
jossain syrjäseudulla voi löytyä yksi kuppari.

Löysimme ja haastattelimme 16 kupparia 
Itä-Suomesta lähinnä Pohjois-Savosta. Heidän 
keski-ikänsä oli yli 60 vuotta. Taidot oli opittu 
oppipoikamenetelmällä. Hoitoon kuului hie-
ronta, saunominen ja kuppaus kestäen koko-
naisuudessaan kahdesta kolmeen tuntia.

Kuppareilla oli yhdenmukainen käsitys 
tästä hoitomuodosta, sen toteutuksesta sekä 
vaikutusmekanismeista. Kuppausta pidettiin 
yleensä tehokkaana hoitona erilaisiin selän ja 
raajojen lihaskipuihin ja/tai rasitusvammoihin. 

Vaivojen syynä pidettiin pahaa verta. Kuppaus 
poisti pahat veret, jolloin parantuminen pääsi 
alkamaan

Hoitomuoto on itsessään fyysisesti vaativa 
ja sitä harjoitettiin eläkeläisenä ja tai "sivutoi-
misesti" muun työn yleensä raskaan maatalo-
ustyön ohessa.

Kuppaus on ollut perinteisesti naisten 
ammatti. Haastateltavamme olivat puheliaita, 
elämänmyönteisiä ja empaattisia sekä haluk-
kaita puhumaan taidoistaan. Vaikutti siltä että 
kupparit olivat olleet valmiita osallistumaan 
asiakkaittensa elämään: jakamaan heidän ilon-
sa ja surunsa.

Kupparit ovat kansanparantajien hierarkias-
sa olleet perinteisesti alimmalla tasolla, kuiten-
kin heidän taitojaan on arvostettu. Sota-aikana 
on löytynyt kahvit ja heidät on haettu hevosel-
la taloon.

Haastattelututkimus johti kokeelliseen 
jatkotutkimukseen. Yksittäisillä pilottitutki-
muksilla pyrittiin selvittämään ensinnäkin 
kipukohdan pintaveren kokoomus verrattuna 
syvään verenkiertoon ja toiseksi kuppauksen-
tehokkuus tuki- ja liikuntaelinten vaivojen 
hoidossa.

Saatiin viiteitä siitä, että pintaveren ko-
koomus poikkesi muusta verestä ja kuppaus 
vaikutti olevan yhtä tehokas hoitomuoto kuin 
terveydenhuollon käytössä olevat fysiatriset 
hoidot. Nyt myöhemmin kuppausta on alettu 
harjoittamaan uudelleen koulutuksen pohjalta.

Jäsenkorjaus ja kalevalainen 
kansanlääkintä
Oskua kiinnosti jäsenkorjaus (nikaman nik-
saus), josta hän oli mukana rakentamassa 
myöhemmin kalevalaisen kansanlääkinnän 
nimeä käytettyä hoitomuotoa. Hän toimi kiin-
teässä yhteistyössä Kaustisen kansanlääkintä-
keskuksen Pauanteen jäsenkorjaajien kanssa. 
He toivat yhteistyöhön käytännössä kehitetyn 
perinnetiedon sekä oman kokemuksensa ja 
Osku oman akateemisen tietonsa.

Yhteistyönä kehitettiin tälle fysikaaliselle 
hoitomuodolle oppisisällöt koulutusvaatimuk-
set, koulutuksen toteutus ja opiskelijatöiden 
arviointi. Koulutukseen kuului sekä teoria että 
käytännön hoitotyöt jotka arvioitiin. Hoitoa 
käytettiin yleensä tuki- ja liikuntaelinten 
vaivoihin. Se oli manipulatiivinen selkärangan 
ja nivelten käsittely. Vaiva selitettiin johtuvan 

siitä, että selkäranka ja jänteet olivat poissa 
paikoiltaan ja vastaavasti hoidossa ne pantiin 
paikoilleen.

Kalevalaiselle kansanlääkinnän kurssille on 
hakeutunut pääasiallisesti terveydenhuollon 
ammattilaisia. Osku osallistui kiinteästi koulu-
tukseen ja sen kehittämiseen. Se on rekisteröi-
ty ammattimike.

Epävirallisen hoitokentän  
monimuotoisuus
Osmon kiinnostus ulottui yllä mainittujen fysi-
kaalisten hoitomuotojen lisäksi moniin muihin 
epävirallisiin hoitoihin. Hänen kiinnostuksensa 
kohteet sisälsivät hoitoja koko laajan kentän 
alueelta: aina luonnontieteellisestä paradig-
masta esoteeriseen uskomukseen pohjautuvaan 
paradigmaan.

Kun luonnontieteellisen paradigman näkö-
kulmasta fysikaalisia ilmiöitä voidaan tarkas-
tella havainnoimalla ja tutkia luonnontieteen 
säännöin ja metodein, niin sitä vastoin esotee-
riset ilmiöt pohjautuvat erilaiseen maailman-
kuvaan ja ihmiskäsitykseen ja ne eivät antaudu 
empiiriseen tutkimukseen. Tiedon perusta on 
uskomus. joka saattoi pohjautua omiin koke-
muksiin, havaintoihin tai tuntemuksiin.

Osku tutki yrttilääkintää, vesisuonien ja 
maan säteilyä, kirlian kuvausta, käsillä pa-
rantamista, sähkön terveysvaikutuksia, veden 
ominaisuuksia parantavan voiman välittäjänä. 
käsillä parantamista ja saunan vaikutusta. Hä-
nellä on ollut muitakin hoitomuotoja kiinnos-
tuksen kohteena, joista en tiedä tarkemmin.

Länkijengi vuoden 1978 promootiossa. Kuva: Savon Sanomat

Osmo Hänninen 75 vuotta vuonna 2014. 
Kuva: Savon Sanomat/Akseli Tuomela
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Hänen osallistumisensa näihin eri tutkimuk-
siin vaihteli; toisissa hän oli kiinteästi mukana 
ja toisissa lähinnä tutkimuksen tukijana. Oli 
toisaalta yksittäisiä parantajia tai hoitokeinon 
keksijöitä ja toisaalla verkostoituneita paran-
tajayhteisöjä. Hoitomuodon opillinen perusta 
saattoi pohjautua vanhaan traditioon kuten 
esimerkiksi shamanismi tai koulutukseen. 
Joukossa oli myös itseoppineita parantajia 
opillisten käsitysten ulkopuolella.

Oskua ohjasi suunnaton kiinnostus moni-
naisiin parannusmuotoihin kulttuuriperinteen 
ilmentymänä ja/tai yksilöiden havaintoina. 
Hän oli valmis kuuntelemaan haastateltavan 
omaa käsitystä ja sitten pyrkiä ymmärtämään 
ilmiön oman tiedekäsityksensä mukaan. Näin 
hän laajensi ja syvensi tietämystään.

Monipuolista lääketiedettä
Osku oli käynnistämässä Kuopioon liikuntalää-
ketieteen alaa. Se monipuolisti lääketieteellistä 
tutkimusta ja opetusta. Tähän tuli lisäksi ergono-
mia. Osku oli myös aktiivisesti käynnistämässä 
ravitsemustieteen tutkimusta ja opetusta. Kaikki 
nämä tieteenalat ovat voimistuneet vuosien myö-
tä. Liikuntatiede, ergonomia ja kansanterveystie-
de ovat muodostaneet uuden terveyden edistämi-
sen koulutusohjelman, joka on tullut suosituksi.

Osku edisti pääaineensa fysiologian lisäksi 
lääketieteen moninaistumista. Hän oli monessa-
kin mielessä visionääri. Kuitenkaan hän ei on-
nistunut innokkaasta yrittämisestään huolimatta 
käynnistämään puolueetonta tutkimusta känny-

kän säteilyn vaikutuksesta. Viime vuosinaan hän 
oli kovasti huolissaan lasten ja nuorten kännykän 
käytön säteilyvaaroista.

Epilogi
Olen edellä kertonut oman näkemykseni Osmo 
Hännisestä tutkijana. Se on vain osa hänen laa-
jasta tiedemiehen ja yhteiskunnallisen vaikut-
tajan työstään. Hän oli intohimoinen tutkija ja 
visionääri. Mikään aihe ei ollut hänelle vieras 
eivätkä tieteen raja-aidat häntä rajoittaneet. 
Tutkimuksen motiivit eivät kummunneet me-
ritoitumisesta vaan puhtaasta intohimoisesta 
tiedon nälästä.

Hänelle olivat tärkeämmät opiskelijat ja 
heidän kannustamisensa kuin yliopiston val-
tataistelut. Hänen opiskelijoitaan on ympäri 
maailmaa jatkaen häneltä saamaansa opetusta. 
Sanalla sanoen hän edustaa maassamme harvi-
naista renessanssiajan tutkijaa.

Kansainvälisyydestään huolimatta hän tunsi 
ja arvosti kulttuurisia juuriaan. Olen kiitolli-
nen, että olen saanut jakaa kappaleen matkaa 
tutkimusseikkailua hänen kanssaan ja yli 
kolmevuosikymmentä työskentelyä alkujaan 
Kuopion yliopistossa.

Nyt tuo seikkailija on lähtenyt pois jättäen 
itsestään valoisan muiston.

Tuula Vaskilampi
YT, lääketieteellisen antropologian dosentti
Professori emerita Itä-Suomen yliopisto
Kuopio/Säyneinen

Professori Osmo 
Hänninen, tulisielui-
nen yliopistomies
Savolaiseen elämänmenoon vuosikymmenien 
ajan vaikuttanut professori Osmo Hänninen on 
poissa. Hän oli syntynyt 30.4.1939 Lahdessa ja 
kuoli 83 vuoden iässä Kuopiossa 14.12.2022.

Hänninen kuului siihen pieneen, Turun 
yliopiston nuorten lääketieteilijöiden joukkoon, 
joka sai 1970-luvun alussa tehtäväkseen valmis-
tella koulutuksen aloittamista tuolloin peruste-
tussa Kuopion korkeakoulussa, joka myöhem-
min laajeni Itä-Suomen yliopistoksi.

Tutkijana Hänninen oli erikoistunut fysiolo-
giaan ja väitellyt siitä tohtoriksi 1966. Näin hän 
sai professorina johtaakseen myös uuden kor-
keakoulun fysiologian laitoksen vuonna 1972 
ja jatkoi siinä tehtävässään aina vuoteen 2004, 
jolloin hän täysinpalvelleena jäi eläkkeelle.

Kylväen kuljit, sanottiin osuvasti Hännisen 
kuolinilmoiuksessa. Hän oli urheiluhenkinen ja 
nopealiikkeinen mies, joka sai aikaan paljon ja 
myös tunnustusta omalla tieteenalallaan, mutta 
jolla riitti intoa ja myös varsinaisen tiedemaa-

ilman ulkopuolelle. Liki kolme vuosikymmen-
tä jatkuneen professorikauden aikana hänen 
johdollaan Kuopiosta väitteli peräti parisataa 
henkilöä tohtoriksi, joista moni on toiminut 
professorina eri puolilla maailmaa.

Oppilaisiinsa Hänninen piti yhteyttä heidän 
valmistumisen jälkeen kutsumalla heidät mu-
kaan perustamaansa Länkiritarikuntaan, jonka 
tunnuksena olivat pienet puiset hevosenlänget. 
Professori halusi Kuopion olevan tiiviisti muka-
na kansainvälisessä kehityksessä ja edesauttoi 
sitä muun muassa Puijo-symposiumeilla, johon 
kutsuttiin alan parhaat asiantuntijat esitelmöi-
mään. Aikaa myöten symposiumista on kehit-
tynyt liikuntalääketieteen yksi merkittävimistä 
kansainvälistä kokoontumista.

Hännisen omia tieteellinen julkaisutoiminta 
oli laajaa, noin 400 nimikettä. Tunnetuin teos on 
Ihmisen fysiologia ja anatomia. Se on Suomen 
pisimpään käytössä olleita lääketieteen oppikir-
joja, josta on otettu parikymmentä painosta.

Korkeakoulun kehitykseen Hänninen osallis-
tui laajemmin vararehtorina vuosina 1973-78 ja 
rehtorina 1981-1984. Toiminta vakiintui ja laa-
jeni, mutta toisaalta korkeakoulun sisällä vallitsi 
erilaisia mielipiteitä kehityksen suunnasta ja se 
näkyi myös julkisuudessa. Yksi keskustelun ai-
heista oli Hännisen myönteinen kanta perintei-
seen suomalaiseen kansanparannukseen, toinen 
kännykkäpuhelimet, joita hän piti terveysriski-
nä. Erityistä huolta ihmiskehon tuntija kantoi 
viime vuosinaan sisäilman terveydestä.

Jos Hännisen tavoite oli nostaa Kuopio mer-
kittäväksi yliopistoksi, niin toinen intohimo oli 
nostaa savolaiset kulkemaan pystyssä päin Suo-
men heimojen ja maailman kansojen joukossa.

Itse hän ei osannut puhua savoa, mutta oli 
perustamassa vuonna 1982 Savon kielen seuraa, 
jota hän myös johti 32 vuotta aina vuoteen 
2014. Seura pani alulle Savon kulttuuripäivät, 
järjesti kesäisiä murretoreja, puuhasi muisto-
merkkejä maakunnan merkkimiehille ja innosti 
savolaisia käyttämään omaa murrettaan niin 
puheissa kuin painettunakin. Tuloksia alkoi 
tulla, ja savolaisten esimerkki sai nopeasti myös 
maan muut heimot vaalimaan omaa murrettaan.

Pysyvä muistomerkki on Osmo Hännisen 
kokoama noin 6 500 lasipullon kokoelma Son-
kajärvellä. Suussakin fysiologin työ maistuu: 
Amerikan-tuliaisina hän toi Savoon pensasmus-
tikan.

Seppo Kononen

Osmo Hänninen 75 vuotta vuonna 2014. 
Kuva: Savon Sanomat/Akseli Tuomela

Savon kielen seura 10 vuotta yleisökeskustelu Suonenjoen kirjastolla. Kuvassa Osmo Hännisen 
kanssa professori Kai Laitinen. Kuva: Savon Sanomat
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Savon kielen seura on menettänyt lyhyen ajan 
sisällä useita aktiivijäseniään, joista yksi oli 
kuopiolainen opettaja ja kirjailija Lauri Kopo-
nen. 94 vuoden iässä kuollut Lassi oli perus-
tamassa seuraa vuonna 1982, ja muistetaan 
ennen muuta Aakustin pitkäaikaisena toimit-
tajana. Hän oli syntynyt Savonlinnassa 14.7. 
1928 ja menehtyi Kuopiossa 16.12.2022

Isä-Otto työskenteli aikanaan metsäyhtiö 
Kaukaan piiriesimiehenä Itä-Savossa, josta 
muutettiin Kuopioon vuonna. Näin muistelivat 
Lassin sisar Marja-Liisa Muilu ja pojantytär 
Sari Kemppainen edesmennyttä sanan ja toi-
men miestä Savon Sanomissa.

Onnellinen lapsuus loppui 12-vuotiaana 
talvisotaan. Koti Kauppakatu 12:n talossa 
tuhoutui pommituksessa. Jatkosodan aikana 
Lauri oli mukana miesten töissä, mottitalkois-
sa, myös sotilaspoikaleirillä puita kaatamassa.

Ylioppilaaksi Lauri kirjoitti Kuopion 
yhteiskoulusta vuonna 1949. Lukioaikana 
hän seurusteli Anneli Lyytikäisen kanssa ja 
he avioituivat 1951. Samana vuonna syntyi 
esikoistytär Arja. Nuori pari opiskeli yhdessä 
kansakoulunopettajiksi Oulun opettajakorkea-
koulussa, mistä Lassi valmistui 1954.

Perheeseen syntyi kaksi poikaa, Matti ja 
Pekka, sekä tytär Taru. Opettajaperhe asui al-
kuaikoina maaseudulla usealla eri kyläkoululla 
ennen muuttoa Kuopioon.

Kuopiossa Lauri toimi kansakoulun- ja 
luokanopettajana 60-luvulta vuoteen 1988. 
Oppimateriaalikeskuksen johtaja hän oli vuo-
sina 1978–83. Pidettyä opettajaa on kuvailtu 
työssään rauhalliseksi, huumorintajuiseksi ja 
oikeudenmukaiseksi.

Lassi Koponen julkaisi viisi nuorten kirjaa: 
Mölymäen veijarit (1977, WSOY), Veijareiden 
valistusaika (1982), Tossun talvisota (1984), 
Pusun pojat pinteessä (1985) ja Ässät ja sala-
seura (1987). Hän myös kirjoitti eri julkaisui-
hin. Savon Sanomiin Lassi kirjoitti pakinoita 
nimimerkillä Juho.

Kielitiede ja kirjallisuus olivat lähellä Ko-
posen sydäntä. Savon kielen seura perustettiin 
vuonna 1982, sen aktiivisena jäsenenä hän 
toimi perustamisesta alkaen kymmeniä vuosia. 
Hän kirjoitti seuran 30-vuotishistoriikin ja 
toimitti Aakusti-lehteä, Koposten sukuseuran 

Kopos-Lassi kuului seuran perustajiin

lehteä Kopsaa, ja kuolemaansa asti lähisuvulle 
suunnattua Lassin lehteä.

Urheiluharrastuksista lentopallo ja uinti 
jatkuivat vielä eläkeiässä. Hän pelasi kuopio-
laisessa Huru-ukkojen porukassa lentopalloa 
säännöllisesti. Opettajien uinnin SM-kisoissa 
Lauri kilpaili menestyksellisesti.

Kesämökki Leppävirralla oli Koposen per-
heelle tärkeä paikka. Siellä monitaituri Lassi 
kirjoitti muun puuhastelun ohessa. Häntä on 
luonnehdittu tarkaksi ja toimeliaaksi, vaikei-
nakin hetkinä myönteiseksi ja rauhalliseksi, 
tasapainoiseksi ja kannustavaksi.

Lauri menetti vuonna 2015 rakkaan puoli-
sonsa Annelin, jonka omaishoitajana hän oli 
viisi vuotta. Laurin aktiivinen elämä jatkui 
loppuun saakka, kunnes korona yllätti.

Suurta humanistia ja humoristia jäävät 
kaipaamaan lapset, seitsemän lastenlasta ja 
lastenlastenlapset sekä sisar.

Seppo Kononen

Lassi Koponen oli kantavia voimia Aakustin 
teeossa, juttuja tuli viimeiseen saakka.

Nilsiäläisten sielunhoitajana toimiva rovasti 
Raili Pursiainen on tullut koko maassa tunne-
tuksi pappina, joka tohtii selvitellä uskonasioi-
ta selevällä savonkielellä niin puhuttuna radion 
aamuhartauksissa tai eri kirkkojen saarnastuo-
lissa. Murteiden ylösnousun alkaessa 1900-lu-
vun lopulla hän oli myös ensimmäisiä, joka 
tohti kääntää kirkollisia kotikielelleen, savoksi.

"No voe se helevettiläenen tätä viemäriä. 
Alatkos totella ja puhelinnii soepi. Haloo! 
Kyllä on puhelimessa. Minä en osta mitään 
puhelimessa. Kiitos vuan ja kuulemiin. Ala 
nyt jo juupelin hajulukko irrota. Ja tuas soepi. 
Haloo".

Siinä ensimaistiaisia tarinaan, jossa Pur-
siainen kokeilee, voiko savoksi kirjoittaa 
kaunokirjallisuutta. Vuodenvaihteessa val-
mistunut 205-sivuinen Tuomilampi on hänen 
esikoisromaaninsa, joka aikanaan saa myös 
todennäköisest myös jatkoa, niin dramaattises-
ti juttu. "Tulukee äkkiä hättiin. Otto sae jonnii 
kohtaaksen!"

Raili Pursiainen käyttelee murretta niin 
hienovaraisesti ja luontevasti, ettei savolai-
nen lukija sitä edes huomaa. Tuskinpa siitä 
häiriintyvät myöskään muitten maakuntien 
ihmiset, sillä itse kertomus etenee vauhdilla 
ja imaisee lukijan mukaansa. Tuomilammessa 
puhutaan välillä hyvinkin rankoista asioista, 
mutta kirjailijan kokonaisote on kuitenkin 
reipas ja luottavainen. Päähenkilössä, entiselle 
kyläkoululle asettuvassa Saara Pussisessa on 
paljon samaa kuin takavuosien suosikkikirjai-
lijan Hilja Valtosen teosten vahvoissa, itsenäi-
sissä naisissa.

On Tuomilammessa joukko miehiäkin, mut-
ta ennen muuta äänessä ovat naiset ja heidän 
keskinäiset suhteensa. Erityisen puhuttelevia 
ja suorastaan riipaisevia ovat kuvaukset Saa-
ran ja hänen äitinsä kohtaamisista, kun äidille 
ei kelpaa mikään, mitä tytär tekee. Toinen 
kipeä juonne kertomuksessa on, miten nuorten 
vanhempien alkoholin kyllästämä elämäntapa 
vaikuttaa perheen lapsiin. Tuomilammessa saa 
hylätty pikkupoika onneksi avun naapureilta.

Nilsiä on antanut Savolle ja Suomelle vah-
voja sanankäyttäjiä. Körttijohtaja Paavo Ruot-
salainen ei osannut kirjoittaa, mutta ystävät 
sentään panivat aina jotain paperille. Taannoin 
joukosta poistunut Eino Kinnunen oli hieno-
varainen kirjailija, jonka jälkeen nuori Antti 
Heikkinen on sitten suorastaan "räjäyttänyt 
sanallisen pankin", jos näin voi sanoa. Raili 
Pursiainen asettuu mainiosti tämän joukon 
jatkoksi esikoisromaanillaan. Kyllä papillakin 
on oltava oikeus kirjoittaa hauskasti.

Seppo Kononen

Raili Pursiaiselta
esikoisromaani
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Savon kielen seura on alusta lähtien ollut 
mukana Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten 
liitossa, johon kohta parinkymmenen vuoden 
aikana on liittynyt jo kaikkiaan 40 kotiseu-
tu- tai kyläyhdistystä. Olvi-säätiön vuotuinen 
rahallinen tuki on antanut yhdistykselle hyvät 
mahdollisuudet edistää erilaisia kotiseutuun 
liittyviä hankkeita kuten erilaisia yleisöti-
laisuuksia, kotiseutukirjojen kokoamista tai 
kulttuuripolkujen avaamista.

Savon kielellä on ollut edustajansa yh-
distyksen hallituksessa, ja tuusniemeläinen 

Kotiseutuväki  
kokoontuu Juankoskella

kotiseutuneuvos Ann-Liisa Happonenhan oli 
keskeinen henkilö yhdistystä perustettaes-
sa. Hän oli myös pitkään puheenjohtajana. 
Nykyinen puheenjohtaja on Helena Liukkunen 
Nilsiästä.

Seuran vuosikokous on tänä talvena Ju-
ankoskella lauantaina 18.3. Kokousasioitten 
yhteydessä jaetaan palkintoja vuoden 2022 an-
siokkaista teoista kotiseudun hyväksi. Samalla 
tutustutaan myös Juankosken uuteen museoon, 
jonka Juankosken kulttuurihistoriallinen yhdis-
tys avasi viime kesänä.

Savolaisuus on taas voimallisesti nähtävissä ja 
kuultavissa kesän 2023 Siilifolkissa, joka nyt 
siirtyy heinäkuun alusta kuun loppupuolelle. 
Kuusipäiväinen kansanmusiikin ja -tanssin 
juhla alkaa Siilinjärven torin kupeeseen pys-
tytettävässä jättiteltassa maanantaina 24.7. ja 
päättyy lauantaina 29.7.

Siilifolkin taustalla on Savon kansantaide 
-yhdistys, jossa on mukana kuusi kansankult-
tuurin toimijaa maakunnasta. Alusta lähtien 
ovat mukana olleet Pohjois-Savon kansanmu-
siikkiyhdistys, Ylä-Savon pelimannit, Siilin-
järven kansantanssijat, Kuopion tanhuujat sekä 
Pohjois-Savon nuorisoseurat. Myöhemmin 
mukaan ovat liittyneet myös Ylä-Savon nuo-
risoseurat.

Itä-Suomen suurimmaksi kansankulttuurin 
juhlaksi kasvanut Siilifolk alkoi vuonna 2008 
Ystinä, joka järjestettiin Lapinlahden Alapitkäl-
lä. 2000-luvun alussa siirryttiin Siilinjärvelle 
- ensiksi torille, kunnes kuusi vuotta sitten han-
kittiin oma teltta torin viereiselle parkkialueel-
le. Näin laskien Siilifolk on jo viidestoista. 
Koronan vuoksi yksi kesä oli jätettävä väliin.

Uutena festivaalijohtajana on aloittanut 
Anneli Simonen Siilinjärveltä ja ohjelmistosta 
vastaavana tuottajana on kokenut ammatti-
lainen Antti Janka-Murros Kuopiosta. Savon 
kansantaide -yhdistyksen puheenjohtajana on 
siilinjärveläinen Liisa Väätäinen, joka aiem-
min toimi pitkään festivaalijohtajana.

Kesän 2023 teemana on Yhdessä parasta, 
jolla tuodaan esiin yhteistyön ja yhdessä teke-
misen suurta merkitystä tämän paljolti talkoo-
voimin sekä Siilinjärven kunnan ja paikallis-
ten yhteiskumppaneiden tuella toteutettavan 
tapahtuman hengessä.

Jo perinteeksi tulleeseen tapaan Siilifolkin 
ensimmäinen päivä on nimetty "savolaiseksi 
alotukseksi", ja joka päivän päiväohjelmat 
toteutetaan maakunnan harrastajaryhmien 
talkootyönä. Maksullisissa iltaohjelmissa kuul-
laan ja nähdään sitten parasta maasta ja joskus 
maailmaltakin, yksi ensi kesän suosikeista on 
varmastikin laulaja Arja Koriseva, joka tanssit-
taa väkeä perjantai-iltana 28.7.

Savolainen alotus taas Siilifolkissa

Maanantaina Siilifolkissa on oikein nimetysti "savolainen alotus", mutta jokaisena festivaali- 
aamuna maakunnan pelimannit kokoontuivat omaan puskasoittoonsa ennen ohjelman alkua.  
Kuva: Maija Väänänen

Vuoden 1323 Pähkinäsaaren rauhassa määri-
tellyn Ruotsin ja Novgorodin - myöhemmän 
Venäjän - rajan on sanottu olevan Suomen 
historian tärkeimmän rajan, jonka vaikutus 
tuntuu vielä tänäänkin, kun rauhanteosta tulee 
kuluneeksi 700 vuotta.

Siestarjoelta Karjalan kannakselta jonnekin 
Raahen tuntumaan kulkenut rajalinja jakoi 
Suomenniemen kahteen osaan, joissa kehitys on 
kulkenut vuosisadasta toiseen ikäänkuin omia 
latujaan. Rajan eteläpuolen täyttyessä ja vau-
rastuessa pohjoispuoli on harventunut ja jäänyt 
jälkeen myös taloudellisessa katsannossa.

700-vuotispäivä vietetään tulevana kesänä 
elokuun 12. päivää. Ukrainan sodan vuok-
si nähdään tuskin mitään valtioiden välisiä 
juhlallisuuksia, kun itäraja on sodan vuok-
si tiukasti kiinni. Mutta erityisesti Savossa 
rauhaa sopii muistella, kun raja halkaisi myös 
maakunnan, joka vasta oli muotoutumassa ja 
saamassa asutuksensa.

Ruotsin kuninkaan Maunu Eerikinpojan ja 
Novgorodin ruhtinaan Jurin nimissä tehdyssä 
rauhansopimuksessa sanotaan nimeltä paikko-

ja, joitten kautta rajan oli määrä kulkea. Savos-
sa linja eteni Parikkalan Särkisalmelta Savon-
linnan suuntaan, sieltä Varkauden Siitinselältä 
Sisä-Savon halki Viitasaarelle päätyen lopulta 
Perämerelle Petajoella. Historioitsijat ovat 
pitäneet Petajokea myöhempänä Pattijokena, 
mutta uudempi tutkimus on tarjonnut myös 
muita vaihtoehtoja samalta suunnalta.

Rajalinjaa ei merkitty maastoon, eikä se 
myöskään pidätellyt uudisasukkaita hakeutu-
masta Ruotsin puolelta Venäjälle. Yhtä vähän 
se esti Ruotsia laajenemasta yhä syvemmälle 
itään. Jo seuraavalla vuosisadalla rajan poh-
joispuoli oli niin suomalaistunut ja ruotsa-
laistunut, että 1475 rakennettiin Olavinlinna 
asutuksen suojaksi.

Vuoden 1595 Täyssinän rauhassa rajalinjaa 
nostettiin niin, että Pohjois-Savosta vain Kaa-
vin ja Rautavaaran seudut jäivät enää Venäjän 
vallan alle - ja nekin vain 22 vuodeksi, kun 
vuoden 1617 Stolbovan rauhassa itäraja siirtyi 
soturikuningas Kustaa II Aadolfin aikana aina 
Laatokalle ja osin sen taaksekin.

Pähkinäsaaren rauhasta 700 vuotta
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Köyhissä oloissa Kuopiossa varttuneesta Juho 
Rissasesta tuli yksi Suomen taiteen kultakau-
den suurista taiteilijoista, jonka töitä on edel-
lään nähtävissä niin kotikaupungissaan kuin 
muuallakin Savossa, jossa erityisesti Nilsiä 
innosti hänet maalaamaan joukon tunnetuim-
pia taulujaan.

Rissanen oli syntynyt vuonna 1973, joten 
nyt maaliskuun 9. päivänä tulee kuluneeksi 
150 hänen syntymästään. Joukko Rissasen 
taiteen ystäviä on valmistellut päivälle muisto-
tilaisuuksia Kuopioon.

Vuoden 1918 kansalaissodan jälkeen Rissa-
nen muutti pois Suomesta, aluksi Tanskaan ja 
sieltä pari vuotta myöhemmin Ranskaan. Ai-
kaa Pariisissa jatkui aina vuoteen 1939, jolloin 
taiteilija toisen maailmansodan kynnyksellä 
päätti muuttaa Atlantin taakse Amerikkaan, 
Floridaan, jossa hän kuoli 11.5.1950. Tuhkattu 
ruumis tuotiin Kuopioon, jossa Rissanen sai 
viimeisen leposijansa Isolta hautausmaalta. 
Siunaustilaisuus oli Matin-päivänä 24.2.1951.

Rissasesta on sanottu, että hän oli maan 
ensimmäinen rahvaan parista noussut taiteilija. 
Työläisperheen elämä oli karua 1800-luvun 
Kuopiossakin, ja muuttui yhä ankeammaksi, 
kun isä oli juovuspäissään paleltunut hankeen 
Juhon ollessa vasta 10-vuotias. Pojan piti avi-
tella äitiään perheen ylläpitämisessä erilaisilla 
hanttihommilla, kunnes hän parikymppisenä 
lähti Helsinkiin ja pääsi siellä taiteilijaoppiin. 
Ensimmäisiä opettajia oli itse Albert Edelfelt.

Vuonna 1897 sai ensimmäistä kertaa val-
tiolta apurahan, jonka turvin hän saattoi hakea 
lisäoppia Pietarista. Täällä neuvoja tuli muun 
muassa Ilja Repiniltä. 1900-luvussa Rissanen 
pääsi tutustumaan valtion tuella myös Kes-
ki-Euroopan taiteeseen Italiassa ja Saksassa. 
Töillään Rissanen murtautui nopeasti Suomen 
taiteen etulinjaan ja oli näin mukana vuoden 
1899 Pariisin suuressa maailmannäyttelyssä.

Kouluja käymättömästä Juho Rissasesta 
on sanottu, että hän näytti, miten maailmalla 

voi pärjätä mainiosti pelkällä savon murteel-
la. Taiteilija oli hyvä seuramies, ja tiedetään 
hänen olleen ulkoisena esikuvana kauppaneu-
vos Aapeli Muttiselle ikätoveri Joel Lehtosen 
romaaneissa. Rissasen yhdestä klassikosta 
Hauta-Heikin mummosta taas on sanottu, että 
se on "savolainen Mona-Lisa".

Juho Rissasen syntymästä 
150 vuotta

"Minä rakastan Pohjolaa, sen moninaisuutta, 
sen kieliä, sen vapaata sanaa ja rohkeita keskus-
telijoita. Rakastan opettajiani, professoreitani, 
rakastan erityisen tulisesti ruotsin kieltä, joka 
avasi oven minulle Pohjolaan, ystävyyssitei-
siin, avariin näkymiin ja unelmiin paremmasta 
maailmasta".

Näin kuvaili kirjailija Sirpa Kähkönen sitä 
läheistä suhdetta, joka hänellä kuopiolaisena ja 
savolaisena on ollut lapsesta lähtien pohjois-
maisiin naapureihimme Ruotsissa, Norjassa ja 
Tanskassa. Kähkönen pohdiskeli tuota suhdetta 
viime Runebergin päivänä Suomenruotsalaisen 
kulttuurisäätiön vuosijuhlassa, jonne hänet olet 
oli kutsuttu juhlapuhujaksi.

Isännät olivat luvanneet, että Kähkönen voisi 
kirjoittaa puheen suomeksi ja he käännättäisivät 
sen ruotsiksi. Kirjailija kieltäytyi avusta ja pani 
ajatuksensa paperille suoraan toisella kotimai-
sella. Bellmannin lauluja ja kyökkiruotsia, savo-
laisten suuresta rakkaudesta Pohjolaan (Bell-
mansvisor och köksvenska, om savolaxarnas 
stora förkärlek för Norden) on suoraan sydän-
verellä tehty tunnustus suhteesta, jonka turhan 
monet tämän päivän Savossakin kieltävät.

Vakstuuki, nästuuki... Ensikosketuksen 
ruotsin kieleen Kähkönen kertoi saaneensa 
aivan pikkutyttösenä ukkinsa ja mummonsa 
puheista ja tarinoista samalla, kun hän oppi 
heidän puheistaan ymmärtämään savon murteen 
erikoislaadun:

"Savossa on sananviljely ollut tärkeämpää 
kuin maanviljely karuilla, kivisillä pelloilla". 
Ukin ja mummon puheissa murteeseen sekoittui 
niin ruotsalaisia kuin venäläisiäkin sanoja, jotka 
lapsen korvaan värikkäiltä, vanhankaisilta ja 
mehukkailta. - sanoja suoraan kaskiviljelyn ja 
purjelaivojen aikakaudelta.

Savoon Pohjola tuli ennen muuta ruotsin-
kielisistä kartanoista, joissa maakunnan väki 
työskenteli piikoina ja renkeinä. Kartanoita oli 

erityisesti Savon Pariisiksi sanotulla alueella 
Joroisissa, Juvalla ja Rantasalmella.

Yksittäisistä savolaisista Pohjola-yhteyksi-
en luojista Kähkönen toi ensimmäisenä esille 
Kaarle Akseli Gottlundin, joka nuorena opiske-
lijana Ruotsissa löysi Värmlannin, Taalainmaan 
ja Norjan itäosien metsäsuomalaiset ja yritti 
löytää keinoja heidän elinolojensa parantami-
seksi. Hän oli myös ensimmäinen, joka käänsi 
1700-luvulla eläneen ruotsalaisen trubaduurin 
Carl MikaeliBellmanin epistolat suomeksi - 
savon murteella.

Erityisen arvon Kähkönen antoi kirjailija 
Minna Canthille. Hänellä oli 1800-luvun lopun 
Kuopiossa suorat yhteydet aikansa johtaviin 
pohjoismaisiin kirjailijoihin kuten tanskalaiseen 
Georges Brandesiin ja norjalaiseen Björnstjerne 
Björnsoniin, joiden kanssa hän kävi kiiivasta 
väittelyä sukupuoliasioista. Minna ei voinut hy-
väksyä miesten näkemystä, että naisen paikka 
oli kotona, mutta miehille oli annettava luon-
nollisista syistä vapauksia.

Canthin ajatukset näkyvät Kähkösen mielestä 
myös meidän aikamme tunnetuimman ruotsa-
laiskirjailijan teksteissä: "Minna Canth oli mi-
nulle, puutalon pienelle tomeralle tytölle, suuri 
roolimalli ja kirjallinen äiti Astrid Lindgrenin 
ohessa. Olen heidän molempien tyttärensä.".

Savolaisen 
sydämessä
myös paikka 
Pohjolalle

Kuva: Otava

Nilsiän kirkon alttarimaalaus on Juho  
Rissasen maalaama. 
Kuva: Kuopion seurakunnat/Tuija Hyttinen
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Monelle on kyökki
tiällä paestanna muikut,
monj' on tiällä näläkäne
myös muistanna paukut.
Vaekee on aatella
Kuopijoo ja Savvoo
iliman tätä maenijota
ravintola Sampoo!

Tiploomi
muikku-
ravintola
Sammolle

Sammon muikut jos mikä on savolainen merkkituote ja Savolle kunniaksi. Siksi Savon kielen  
seura katsoi aiheelliseksi kiittää ravintolaa. Diplomin vastaanottivat puheenjohtaja Heikki  
Hyväriseltä (keskellä) kassatarjoilija Leena Voutilainen (oikealla) ja kokki Heini Saari.  
Kuva: Maija Väänänen.

Näin kiitteli Savon kielen seura tammikuun 
kokouksessaan Kuopion maankuulua muikku-
ravintola Sampo sen uurastuksesta savolaisen 
ruokakulttuurin hyväksi. Sampon paistetut 
muikusta on vuosikymmenten saatossa tullut 
merkkituote, jonka kaikki kulinaristit haluavat 
Kuopiossa käydessään edes kerran elämässään 
nauttia - ja useimmat useampaankin kertaan.

Tiedetään seurueita, jotka vuosittain tekevät 
retken Savon sydämeen yksinomaan Sampon 
muikuilla herkutellakseen. Monilla porukoilla 
kesäiseen matkaan liittyy aina myös urhei-
luosuus: käydään katsomassa KuPS:in peli.

Pohjois-Savon maakuntapäivää vietetään Kuo-
piossa elokuun viidentenätoista iisalmelais-
syntyisen kuplettien kuninkaan Jaakko Tepon 
sanoin ja sävelmin. Mutta kuinka ollakaan: 
samaisen "Ruikonperän multakurkun" ikivih-
reitten laulelmien tahdissa juhlii myös naapuri-
maakunta Pohjois-Karjala omaa maakuntapäi-
väänsä kaksi vuorokautta myöhemmin 17.8.

Ja mikä ettei, sillä jos Tepon lapsuus ja 
nuoruus kuluivatkin onnellisesti Savossa, niin 
hänen sukujuurensa ovat Karjalassa ja nykyi-
nen asuinpaikkakin Pohjois-Karjalassa Joen-
suun kupeessa.

Kuopiossa Teppoa kuullaan musiikkikes-
kuksessa, jonne Kuopion kaupunginorkesteri 
valmistaa kahdentoista kappa-
leen konsertin kapellimestari 
Antti Rissasen johdolla. Joen-
suussa juhlat ovat Carelicumin 
avarissa tiloissa. Jos konserteil-
la vahvistetaan kahden itäsuo-
malaisen maakunnan maa-
kuntahenkeä, niin yhtäältä ne 
ovat myös maakuntien hieman 
jälkijättöinen syntymäpäivä-
lahja lauluntekijälle, joka tänä 
vuonna on tullut 70 vuoden 
ikään.

Omat esiintymisensä Teppo 
joutui lopettamaan jo vuosia 
sitten terveyssyistä, mutta pojat 
Ilja ja Johannes jatkavat ja ovat 
parhaassa iskussaan.

Pohjois-Savon maakunta-
päivän ajankohta 15.8. poh-
jaa siihen, että maakunnan 
perustana oleva Tavinsalmen 
hallintopitäjä perustettiin 
tuona samaisena päivänä 1547 
Ruotsin silloisen kuninkaan 
Kustaa Vaasan mahtikäskystä. 
Pääpaikka oli tuolloin Maanin-
galla, josta se sittemmin siirtyi 

varsin pian Kuopionniemelle Kuopioon, kun 
kirkko sijoitettiin sinne.

Kuninkaankartanon tarkkaa paikkaa ei Maa-
ningalla tarkkaan tiedetä. Mutta se tiedetään, 
että kuninkaan nimittämän ensimmäisen vou-
din geenit vaikuttavat edelleen vahvasti ei vain 
Pohjois-Savossa kuin koko valtakunnassakin. 
Ruotsin Smoolannista lähteneen voudin Per 
Jöhnssonin jälkeläisiä ovat maakunnan mahti-
suvuista sekä Smolanderit että Voutilaiset.

Maakuntapäivää ryhdyttiin viettämään 
vuonna 2017 Pohjois-Savon liiton ja Savon 
Sanomien aloitteesta. Päivän juhlallisuuksien 
yhteydessä nimetään myös vuosittain savolai-
nen sanantaitaja. 

Jaakko Teppo käy
Savolle ja Karjalalle

Kuva: Savon Sanomat/ 
Paula Pohjamo
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Olen syntynyt Kuopijossa sodan jälkeen vuon-
na 1945. Asuimme Tulliportinkadulla lähellä 
Snellmanin puistoa, ja meitä lapsia neuvottiin 
kertomaan eksyessämme kaupungilla että 
asuimme Tulliportinkadulla rautaportissa. Se 
lienee ollut kadun ainoa rautaportti. Antikai-
set olivat muuttaneet Karjalan kannakselta 
Kivennavalta Savoon Vehmersalmelle 1500- ja 
1600-lukujen vaihteeessa. Syy oli saattanut 
liittyä uskontoon tai verojen maksuun. Isoisäni 
Taavetti muutti 1800-luvun lopulla Vehmersal-
melta Kotalahden torpasta Kuopijoon. Hänet 
oli kastettu jo 1880-luvulla ennen Suomen 
itsenäistymistä, ja ruotsinkielinen pappi oli 
merkinnyt kirkonkirjoihin nimeksi David, 

mutta Taavetti hän aina oli ja on. Hän työsken-
teli räätälinä ja omisti räätälinliikkeen. Isoisäni 
ei osannut lukea eikä kirjoittaa. Hänellä oli 
oma tapansa merkitä asiakkaiden tilauksia ja 
kirjanpitoa. Hän oli erittäin ammattitaitoinen 
kankaan leikkaamisessa ja kaikissa räätälin 
töissä. Lisäksi hän lastensa kertoman mukaan 
perusti Kuopijon ensimmäisen nakkikioskin 
keskustorille, mualiman navalle. Markkinoi-
den aikaan lapset kantoivat nakeista saadut 
rahat pärekorissa pankkiin. Sitä, miksi ukki oli 
lukutaidoton, en ole onnistunut selvittämään. 
Kun hän kuitenkin oli saanut kirkolta luvan 
solmia avioliiton, ehkä hän sittenkin osasi 
hieman lukea – ainakin katekismusta. Ukille 

Kuopijosta yliopistouralle

koitui asiasta myös harmia. Pariin kertaan 
hän menetti talonsa konkurssin tai vastaavan 
taloudellisen syyn vuoksi. Talvisodan lopulla 
hänen silloinen liiketalonsa ja perheen koti 
paloi venäläisten ilmapommituksessa. Palosta 
on valokuva  Kuopijon kulttuurihistoriallisessa 
museossa. Ukin ja mummon viimeinen talo 
Minna Canthin kadulla on suojelukohde. Siinä 
sijaitsevassa ravintolassa on vielä se hellakin, 
jolla mummo teki ruokaa.

Isäni Reino Taavetti oli yhdeksän lapsisen 
perheen vanhin lapsi. Hän keskeytti keski-
koulun ja meni tie- ja siltatöihin rakentamaan 
Kallansiltoja. Sittemmin hän toimi vuosikym-
meniä tiemestarina Nurmeksessa. Äitini, omaa 
sukua Korhonen, oli maatalon tytär Suonen-
joelta. Hänen kotitilallaan Mustolanmäellä 
vietimme vanhemman veljeni Seppo Reinon 
kanssa kaikki lapsuutemme kesät. Surimme 
isosiskoamme Pirkkoliisa, joka yksivuotiaana 
1941 kuoli tuberkuloosin, johon ei sotavuosina 
ollut kunnon lääkkeitä. Meistä pitivät huol-
ta äitimme Lainan ja isämme Reinon ohella 

Kuopiossa kolme tätiämme ja Suonenjoella 
tätimme ja kaksi enoamme. Väinö-enon toinen 
silmä oli lasisilmä, koska venäläinen kivää-
rinluoti oli lävistänyt sen ja pään jatkosodan 
alussa. Hän oli meille läheisin ja leikeissä ja 
töissä mukana. Mustolanmäellä perhepiiriin 
kuuluivat myös kotieläimet, siis hevoset, leh-
mät lampaat, kanat, porsaat ja kissat.

Nurmekseen muutimme vuonna 1950, ja 
siten Kuopion sukulaissiteet hieman höllenivät 
mutta toki olivat tärkeitä. Kesälomien vietto 
Mustolanmäellä jatkui läpi kouluvuosien. 
Savvoo Nurmeksessakin puhuttiin, vain evakot 
karjalaa. Päätymisestäni yliopisto-opintoihin 
ja yliopisto-opettajan uralle kerron julkaistus-
sa työelämäkerrassani ”Kasvatussosiologiaa 
etsimässä” (2011), joka on luettavissa myös 
verkossa.

Ari Antikainen
Kasvatussosiologian emeritusprofessori, 
Itä-Suomen yliopisto

Puinen lapsuudenkoti Tulliportinkadulla tuhoutui palossa talvisodan aikana.

Ei poljettua polkua
    ei valmista valtatietä
ei tuhansin askelin tallottua vanhaa katua
    ei kutsu se tänään
    eivät lähtöön innoita
sen tekee jos sen tekee
vain aavistamattomiin aukaisematon latu.
Uutta ja uskaliasta
     ennenkokematonta
sylintäydeltä ihan tai edes hitusen hiukka
rohkeasti
      lannistumattomasti
        perille asti!

Viljalti vastauksia ja vaarojakin monta
voimavarasto vain ylen niukka:
puutos uskosta kaikenkattavasta
ja arkien unelmasta
        joka kantaa ja pysyy
huomen kun sitä hiihtäjältä kysyy.
Siitäkin huolimatta
        tai ehkä juuri nyt sen tähden
ladulle aukaisemattomalle uskallan ja 
lähden.

Unto Eskelinen

Aukaisematon latu
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Isäni kertoi, kuinka hänen lapsuudessaan 
joskus 1910 -luvun puolivälissä, tsaarinvallan 
aikana - Väisälänmäelläkin - kierteli laukku-
ryssiä. Vienankarjalaisten kulkukauppiaitten 
kulku oli hyvin järjestäytynyttä, sillä koko 
Suomi oli jaettu pitäjittäin kauppiaitten välillä. 
Heitä kutsuttiin seuraavilla nimillä: Laukkurit, 
laukkulaiset eli laukkuryssät, reppuryssät eli 
reppurit, konttiryssät, rättiäiset, pitkäparrat 
tai Karjalan miehet. He eivät olleet lainkaan 
vihattuja, vaan odotettuja vieraita. He toivat 
tuulahduksen suuresta maailmasta – ja uutiset 
levisivät. Joskus vieraalta utsittiin juoruja, 
mitä naapurissa oli tapahtunut - kun ei iletty 
kysellä suoraan. Usein kiertävän kauppiaan 
musta, iso laukku oli suurempi kuin mies itse. 
Ilman hyvää supliikkia ei kannattanut kaup-
piaaksi ryhtyä.

Jotkut kiertävät kauppiaat ostivat lehmän ja 
hevosen häntäjouhia. Myös kuivatut vasikan ja 
lampaan nahat tarttuivat kauppiaan reppuun.

Kerran isäni sattui käymään Väisälässä, 
naapurissa, kun Kiviranta-niminen laukkuri 
– alkuperäinen nimi oli ollut venäjänkielinen 
- oli tullut taloon, rojauttanut aitan kokoisen 
repun tuvan pöydälle ja reväissyt kaksirivisellä 
sirmakalla eli hanurilla iloisen polkan. Tämän 
jälkeen hän levitteli tuvan pöydälle naulaa, 
neulaa, nappia, nuttua, silkkiä, samettia... 
Löytyipä repusta savitavaroita ja kaikenlaista 
rihkamaa. 

Näin hän oli tuonut iloa ja elämää tupaan. 

Sepä huvitti talon väkeä. Näin oli luotu miel-
lyttävä ilmapiiri, mikä helpotti kaupantekoa.

Onpa kerrottu semmoistakin juorua, että 
joku laukkuryssä olisi jättänyt verenperintöä 
kylälle. Näistä lapsista ja lapsenlapsista tuli 
hyvin lahjakkaita ihmisiä, jotka ovat menesty-
neet elämässään hyvin. Jääkööt nimet sano-
matta.

Viranomaiset koettivat lopettaa laittoman 
kaupankäynnin – turhaan. Kunnes sitten 
Bobrikov otti laukkuryssät suojelukseensa 
helmikuussa 1899. Syynä olivat sellaiset kaup-
piaat, jotka olivat antautuneet palvelemaan 
venäläistämistä. Laukkurit liikkuivat rehellisen 
elinkeinon ja salakuljetuksen välimaastossa. 
Salmetar varoitteli 1899 lempiryssistä, joita 
suojellaan ja hoidellaan kuin piispaa pappilas-
sa. 

”Karjalan eloaitta, sen kultakaivos on 
Suomi. Joka kesä elokuun lopusta alkaen sinne 
lähtee 1.55 – 2.000 henkeä. Menee miehiä, 
naisia, nuoria. Valtaenemmistö harjoittaa 
kulkukauppaa – myyvät kankaita ja erilaista 
rihkamaa.” kirjoitti lehtimies M. Bubnovski. 
Kauppapuodin pito oli Suomen maaseudulla 
vuoteen 1859 asti kiellettyä, joten kaikki os-
totavara oli hankittava markkinoilta tai kulku-
kauppiailta. Enimmäkseen kauppa oli Vienasta 
tulleiden laukkureiden hallussa.  Ajoittain 
näitä oli Suomessa lähes yhtä paljon kuin 
kaupungeissa kauppiaita. Laukkurit jakoivat 
koko Suomen kylittäin ja suvuittain periyty-

viin reviireihin. Niissä kierreltiin elonkorjuun 
ja kevätkylvöjen välillä, jolloin kotosalla oli 
vähän tekemistä. Pietarista hankitut tavarat 
kannettiin nahasta tai palttinasta ommelluissa 
laukuissa, jotka olivat niin isoja että kangaspa-
kat kulkivat vaivatta mukana.

Nykyään ei enää puhuta laukkuryssistä.
Ryssä-sana sai varsinkin viime sotien aikana 

halventavan sävytyksen. Se tarkoitti samaa 
kuin vihollinen. Kuitenkin ryssä-sana juontuu 
ikivanhasta rusien heimosta, jota on pidetty 
Venäjän valtakunnan perustajana. Rusit olivat 
pohjolan viikinkejä - kotoisin Ruotsin Ros-
lagenista. Onhan Venäjän ulkomaankielinen 
nimi vieläkin Russia - Ryssland - Rusland eli 
rusien maa.

Pahimpina suomettumisvuosina sanaa 
kaihdettiin niin, että Kajaaniin pystytetyn 
"laukkuryssän" patsaan nimeksi annettiin 
häveliäästi Laukunkantaja. Ryssittelyä on 
syytäkin rajoittaa. Elämmehän sovussa itäisen 
suurvallan kanssa. Mutta vanhoissa puheen-
parsissa ja paikannimissä ryssä -sana on ollut 
vuosisatoja käytössä. Monta kertaa veli-venä-
läinen oli pilan teon kohteena. Onhan Venäjä 
ollut itänaapurimme kautta aikojen. 

Suomen historian on sanottu olevan Suo-
men itärajan historiaa. Vihavenäläisen muisto 
on elänyt kansanperinteessä kauan. Suomi 
erotettiin 700-vuotisesta yhteydestään Ruotsiin 
ja liitettiin Suomen sodan 1808 -09 jälkeen 
osaksi Venäjän valtakuntaa. Näin ollen Suomi 
kuului sadan vuoden ajan Venäjään ja keisa-
rin suojissa kypsyi lopulliseen itsenäisyyteen 
vuonna 1917. Tähän vuoteen loppui rajanta-
kainen kulkukauppa.

Kun kävin vuosia sitten Kalevalan laulu-
mailla, Lönnrotin jalanjäljissä, Vuokkiniemellä 
ja muualla Vienan Karjalassa, monet kertoivat, 
että heidän esi-isänsä läksivät joka syksy sään-

Pitsiä, nauhasia, kankahia,
nappeja, helmilöitä…

nöllisesti kauppamatkoille Suomen puolelle. 
Vuonnisessa useimpien sukunimi tuntui olevan 
Lesonen. Eräästä Lesosesta tuli Suomessa 
miljonääri Oulun suunnalla it-alalta.

Leninin vallankumouksen jälkeen monet 
maahamme paenneista laukkuryssistä jatkoivat 
esi-isiensä ammattia, nyt laillisesti. 

”Ohitse nyt juoksevat, eivät katsahda, eivät 
kysy, mitä laukussa uutta, mitä pitsiä, mitä 
kankahia, mitä nauhasia, nappeja, mitä helmi-
löitä, kukkaroita, lompakoita, huiveja, kellon-
vitjoja, kauluksia, ja vielä mitä muuta mo-
nenlaista”, Arvid Järnefelt kuvailee Maaemon 
lapsissa (1905) pettyneen laukkuri Miihkalin 
tavaravalikoimaa.

”Kaksi on tielläsi kovoa, yksi on Suomen 
vallesmanni, toinen on oma ikävä. Toista kier-
rä, toista uhommin vältä”, kirjoitti Järnefelt 
isän Miihkalille antamasta evästyksestä.

Loppukevennys: ”Teet kippeen ja häppeen 
ja kymmenen pennin vahingon” – sanoi tyttö, 
kun tyttö maksoi laukkuryssälle ”luonnossa”.

 
Leo Puurunen

Kuva: Wikipedia
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Saksittua ja kuunneltua...
Myyttinen Mannerheim
Suomen Kuvalehdessä 6/23 Topi Houni arvioi 
tutkija Tuomas Teporan lähiaikoina Manner-
heimista ilmestyvän Sankari ja Antisankari 
-teoksen sisältöä.

Mannerheimista (1867-1952) on aina val-
linnut ristiriitaisia näkemyksiä. Historiallisen 
henkilön rinnalla on elänyt ja elää edelleen fik-
tiivinen Mannerheim, johon liiitetään hahmon 
kokonaiskuvaa määrääviä ominaisuuksia - Val-
koinen kenraali, päälahtari, myyttinen sotasan-
kari, menneen ajan aristokraatti, seksualisoitu 
suurmies, camp-huumorin homohahmo.

Fiktiivistä hahmoa on kansakunnan his-
torian eri vaiheissa tarvittu eri tarkoituksiin 
eri ryhmien toimesta, tiivistää tutkija Tepora. 
Sisällissodan jälkeen marskista muovattiin 
valkoinen kenraaali autoritäärisen valkoisen 
Suomen säilyttäjien toimesta, kuten tehtiin 
muissakin hauraissa demokratioissa. Konser-
vatiiveja vastaan nousi vasemmiston vastaku-
va, päälahtari. Talvi- ja jatkosodassa tarvittiiin 
marsalkkaa symbolisesti yhdistämään kansa-
kuntaa taisteluuun. 1950-60 -luvuilla henki-
lökulttia alettiiin rakentaa tietoisesti, tulivat 
patsashankkeet ja museo.

1960-luvulla Mannerheimin muistoa alettiin 
käsitellä myös inhimillisempien mielikuvien 
tasolla. Sotien jälkeen kultin kannattelijoina 
olivat veteraaanijärjestöt, vuorineuvokset, ken-
raalit kuten aikaisemmmin varsin tuntematon 
Adolf Ehnroot, jonka kunniakkaaksi tehtäväksi 
tuli johtaa veteraanit Linnan juhlissa tervehti-
määän presidenttiä,

Uudella vuosituhannella arvokkaasta kanna-
tuksesta huolimatta Mannerheim-myytti on al-
kanut säröytyä. ja siihen on tullut uusia ennen 
salassa pysyneitä piirteitä kuten seksuaalinen 
suuntautuneisuus, jota Katarina Lillqvistin 
nukkeanimaatio "Uralin perhonen" toi kaiken 
kansan tietoon.

2020-luvullla vihreä nuoriso ja tasa-arvon 
puolustajat ovat löytäneet Mannerheimin, 
patsaalla on käyty osoittamassa omia kantoja. 
Myytti on yhdistänyt ja jakanut kansaa jo yli 
sata vuotta, ja Mannerheim tulee säilymään 
Suomen historiassa, toteaa Tuomas Tepora 
loppusanoissaan.

Kuin rahaa pankkiin panisi
Anna-lehti 6.2.23 muistuttaa lukijoita sijoitus-
vinkistä, jota harvoin tulee ajatelleeksi, nimit-
täin oman hyvinvoinnin lisäämisestä henkisten 
kokemusten avulla.

Onhan niin, että teatterissa, konsertissa tai 
elokuvissa käynti lisää hyvää oloa ja antaa vi-
reyttä omaan jokapäiväiseen elämään, vaikka 
se olisi kaukana koetusta elämyksestä. Taiteel-
lliset kokemukset kasvattavat henkistä päää-
omaa, siitä voi olla yhtä mieltä. Mutta onko se 
tarpeeksi riittävää, että kallista aikaa ja rahaa 
kannattaa hukata, kun nykypäivänä kaikkea 
arvioidaan rahallisesti?

Yhdysvaltalainen tutkija John H. Falk on 
selvittänyt henkisten kokemusten rahassa 
mitattavan arvon. Niinpä suomalainen mu-
seomaailma on laskenut Falkin tutkimuksiin 
tukeutuen, että museovierailun hyvinvointi-
vaikutusten rahallinen arvo on 864 euroa. P 
itäneekö summasta vähentää mueokäynnnin 
kulut, kuten päääsymaksu ja matkakulut, jotka 
voivat vaihdella. Mutta mitä useampia käyn-
tejä tekee, sitä muhkeamman summan hyvin-
vointitilillensä kartuttaa.

Biisonipitäjä itärajalla
Moni varmaan muistaa muutama vuosi sitten 
uutisen Ruokolahdella havaitusta ieijonasta. 
"Ruokolahden leijona" hallitsi loppukesän 
uutisotsikoita, ja sitä koetettiin jäljittää monin 
keinoin, mutta turhaan.

Leijonasta ei löydetty karvatupsuakaan, ja 
arvoitukseksi jäi, oliko Ruokolahdella liiik-
kunut vaikka sirkuksesta karannut kissaeläin 
vai oliko kysymys vain mielikuvitusta siivittä-
neestä harhaanjohtavasta näköhavainnnosta.

Mutta jälleen Etelä-Karjalan pienimmässä ja 
itäisimmässä pitäjässä Uukuniemellä voi kes-
kellä kirkasta päivää sattua vastakkain näillä 
leveysasteilla harvinaisten biisonien kanssa. 
Mahtavan turkkinsa ja komeiden sarvien an-
siosta ne tuovat mieleen jääkauden pelottavan 
näköiset eläimet, mutta lauhkeina ovat pitäjän 
asukkaiden lemmikkejä.

Näin kuvailee Apu-lehti /9.21923 ilmesty-
neessä numerossa. Biisoneita kasvatetaan lihan 
vuoksi, ja biisonisonihampurilaiset ja -keitto 
käyvät hyvin kaupaksi Biisoniareenaksi nime-

tyssä ruokapaikassa. Syömään tullaan pitkien-
kin matkojen päästä.

Biisonien toivotaan muutenkin auttavan 500 
asukkaan Uukuniemeä pysymään maailman-
kartalla. Se havaittiin konkreettisesti pari vuot-
ta sitten, kun biisonilauma karkasi aitauksesta 
ja juoksenteli pitkin kyläraittia autojen seassa. 
Videokuva Uukuniemestä nousi kansainväli-
seksi somehitiksi.

Jännittää
Ylen Radio 1:n Maamme-kirjassa 20.2. 2023 
juontaja Rroman Schantz päätti keskustelun 
autoilun tulevaisuudesta moderniin arvoituk-
seen:

Mitä yhteistä on vatsatautisella ja sähköau-
toilijalla?

Kumpaakin jännittää, pääseekö kotiin asti.

Eila Ollikainen

Carl Gustaf Mannerheim.  
Kuva: Wikipedia

Suutarin suusta
"Kun minä toissa kesänä mänin vanahojen sotamiesten muistojuhlille  
Viipuriin, niin Kuopiosta lähettyä tuli sanomalehtiin kauppiaspoika junassa 
viimesenä olovaan matkustajavaunuun ja tarjosj lehtiää sanomalla, että  
joko se lukutaito on levinnä tänne viimeseen vaunuun asti. "Mittee lehtiä 
sulla on"? kysy muuan mies. "Tämänpäiväisiä Kuopion lehtiä", vastasi 
poika. "Eikö oo huomisia?" viisasteli joku koiranleuka. "Ei ou, eilen möin 
loppuun", näpsäytti poika puolestaan."

Siilinjärveläisen "Suutarj-Karpin" juttuja Aaro A. Nuutisen teoksessa  
Suvista Savoa vuodelta 1935.
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Vuoskokkoos ja Savon
murremestaruuskilipaelu 2023
Savon kielen seuran siäntömiäräne vuos-
kokkoos järjestettään Pohjois-Savon liiton 
Muakuntasalissa Kuopijossa, osote Sepän-
katu 1, laavantaena 25.3.2023 klo 10.00 
alakaen.

Käsitellään pykälä pykälältä kaekki asijat, 
jotka siäntöjen mukaan on käätävä läpi. 
Niihin kuuluu muun muassa henkilövalin-
nat, katsaus männeen vuoden toimintaan ja 
talousasijat. Tervetuloa!

Hallitus 

Vuoskokkouksen jäläkeen kilipaellaan sitten 
Savon murremestaruuvesta vuonna 2023. Parj 
vuotta on jiänynnä välliin koronatauvin tautta, 
mutta nyt yritettään uuvella innolla.

Savon murremestaruuskilipaelu on avvoin 
kaekille, jotka tuntoovat ossoovansa huastoo 
savvoo asuinpaekasta riippumatta. Suap asua 
vaekka miten kaakana mualiman navalta, kuhan 
vuan jokkaenen kuulija tunnistaa kilipaelijan 
selevittävän asijoosa selevällä savon kielellä.

Kilipaelu käävään kahessa osassa. Ensmä-
eseks jokkaeselle annetaan kolomen (3) minuu-
tin omaehtonen puhheenvuoro, jossa suap hölö-
pöttää, miten parraeten taetaa itelleen mielusasta 
aeheesta. Toesessa osassa kilipaelija asettuu 
sitten tuomareitten etteen vastoomaan parraan 

taetosa mukkaan heijän esittämmiin kysymyk-
siin. Siinä varmistettaan, miten mestariks mieli-
villä on hoksottimet ja suuvärkki kohallaan.

Kilipaelua juohattelloo alakuun ja etteenpäen 
Savon ja samalla koko muanniin viimeisin 
murremestarj Mikko Kokkonen. Tuomaristoon 
on Savon kielen seura nimennynnä hallituksesa 
jäsenet Auli Poutiaisen, Matti Väisäsen ja Seppo 
Konosen.

Tervetulloo siis vuan niin kaekki kilipaelijat 
ku suurj ylleesöhhii kuuntelemaan, kuka on 
Savon vuojen 2023 murremestarj. Aekahan on 
siis laavantae 25.3. 2023 klo 12.00 ja paekka 
Pohjois-Savon liiton muakuntasali Sepänkatu 1, 
käänti pihan puolelta.

Kilipaeluun voi ilimottautua vielä paekan 
piälläkii puolj tuntia ennen alakua, mutta hyvä 
oesj kertoo tulostaan jo etukätteennii. Ilimo-
tuksia ottaa vastaan kilipaelun juontaja Mikko 
Kokkonen, jonka sähköpostiosote on mikko.
kokkonen@dlc.fi ja kännykkä 0400 672 373.

Sen verran on rajjaesia pantu, että kolomee 
kertoo enempää ee kukkaan sua kilipaeluun 
osallistua. Savon murremestari 2023 -tittelin 
lisäks voettaja suap kommeen tiploomin ja 
evustusoekeuden ens syksyn valtakunnallisiin 
murremestaruuskilipaeluihin, jotka pijetään 
Kuopijossa 2.9.

Mukkaan vuan! Ee tarte pelätä, puhumalla ne 
asijat ylleesä seleviävät! 

Vuosi 2022 oli seuran 40. toimintavuosi. Seu-
ran toimintaa helpotti se, että koronapandemian 
rajoitukset alkoivat hellittää. Oli mahdollista 
järjestää tapahtumia suuremmille ihmisjoukoille 
eikä turvavälejä enää vaadittu.

Vuoden merkittävimpiä tapahtumia oli se, että 
luotiin yhteys savolaisjuurisiin, Norjassa ja Ruot-
sissa asuviin metsäsuomalaisten jälkeläisiin.

Jäsenlehti Aakusti ilmestyi perinteiseen tapaan 
neljänä numerona sekä paperisena että netissä.

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2022 lopussa 
218 henkeä, joista ainaisjäseniä 28 ja yksi kun-
niajäsen. Yhteisöjäseniä oli neljä, joista kolme oli 
ainaisjäseniä. Vuoden aikana tuli uusia jäseniä 
neljä, ja erosi neljä. Kuolleita oli viisi.

Kalevalan luentaa jatkettiin
Seuran kalenterivuoden aloittaa perinteisesti 
murre-Kalevalan luku. Kahden vuoden koro-
natauon jälkeen Matti Lehtosen savontamaa 
kansallisrunoutta päästiin taas jatkamaan Kaleva-
lanpäivänä 28.2.2022 Kuopion kirjastolla.

Metsäsuomalaiset vieraana Savossa
Seuran ilonaiheisiin kuului elokuussa toteutunut 
metsäsuomalaisten jälkeläisten yhdistyksen Finn-
samin jäsenten vierailu Pohjois-Savoon. Norjasta 
ja Ruotsista tulleet vieraat kävivät sukujensa 
juurilla Rautalammilla, Kuopiossa, Pielavedellä, 
Kaavilla sekä Valamon luostarissa Heinävedellä. 
Savon Kielen Seura järjesti vieraille ohjelmaa 
Kuopiossa Rauhalahdessa. Yhteyttä Finnsamiin 
päätettiin yksissä tuumin jatkaa.

Marraskuussa puolestaan järjestettiin Kuo-
piossa metsäsuomalaisista kertovan dokument-
tielokuvan Fremmed blod esitys. Paikalla oli 
elokuvan ohjaaja, Kuosmasten savolaissukua 
oleva Marte Hallem.

Murretori taas yksipäiväisenä
Seuran perinteinen murretori järjestettiin Kuo-
pion torilla, Siskotytön patsaan kupeessa heinä-
kuun 1. päivänä. Ohjelmasta huolehtivat Raili 
Pursiainen, Risto Laakkonen, puheenjohtaja 
Heikki Hyvärinen ja Nilsiän pussihousukerho. 
Tapahtuman yhteydessä mainostettiin seuraa ja 
saatiin muutama uusi jäsen.

Muita tapahtumia

Dan Anderssonia, savolaisjuurista metsäsuoma-
laista runoilijaa pidettiin vuoden aikana esillä 
useampaan kertaan: toukokuussa Kuopion kirjas-
tolla, elokuussa Finnsam-yhdistyksen vierailles-
sa, ja marraskuussa Fremmed blod -elokuvanäy-
töksen jälkeen. Runoutta kuultiin sekä lausuttuna 
että laulettuna, savonnettuna, suomennettuna ja 
alkukielellä ruotsiksi.

Savolainen kirkkopyhä pidettiin syyskuun 18. 
päivä Leppävirralla. Savonkielisen saarnan piti 
seuran puheenjohtaja, Männistön seurakunnan 
kappalainen Heikki Hyvärinen.

Syyskuun 29. päivä järjestettiin Savo se 
savoks' -nimen saanut tapahtuma. Kuopion kir-
jastolla luettiin savolaista ja savonnettua kirjalli-
suutta ja keskusteltiin savon kielen asemasta.

Kirjallisuuden Savonia-palkinto jaettiin Savo-
laisen laulun syntymäpäivänä 9.12.2023. Palkin-
non saivat Oona Pohjolainen ja Adele Sevimli 
nuortenkirjastaan Kärsimyskukkauute.

Toteutumatta jäi
Maaliskuussa 2022 koronarajoitukset olivat voi-
massa suurempien tapahtumisen osalta. Tämän 
vuoksi Savon murremestaruuskilpailu oli tauolla 
nyt jo kolmannen kerran. Vuonna 2023 mestari 
kuitenkin jälleen valitaan. Samoin Suomen mur-
remestaruuskilpailu siirtyi seuraavalle vuodelle.

Salmi-Seuran kanssa yhteisiä kokoontumisia 
ei 2022 pidetty.

Hallitus ja muu toiminta
Hallituksen kokousten paikaksi vakiintui vuonna 
2022 Kuopion Suokadun palvelutalo, joka oli 
todettu jo vuonna 2021 sopivaksi.

Seuran vuosikokous pidettiin maaliskuun 19. 
päivänä Suokadulla. Puheenjohtajana toimi Tuo-
vi Tiitinen ja sihteerinäSeppo Kononen. Seuran 
puheenjohtaja vaihtui. Kahdeksan puheenjohta-
javuoden jälkeen Seppo Konosen seuraajaksi va-
littiin Heikki Hyvärinen. Hallitukseen kuuluivat 
varsinaisina jäseninä Mikko Kokkonen, Teuvo 
Laakkonen, Anneli Lujanen, Eila Ollikainen, 
Tuula Ollila Eeva-Liisa Pennanen, Auli Poutiai-
nen, Raili Pursiainen, Matti Väisänen ja Helga 
Ylönen ja varajäseninä Anna-Liisa Happonen, 
Keijo Karhunen, Seppo Kononen, Risto Lap-
palainen, Jarmo Sutinen, Raija Uhlbäck, Risto 
Voutilainen ja Atte von Wright.

Vuosikertomus vuodelta 2022 Hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Tuula 
Ollilan, ja Raija Uhlbäck jatkoi rahastonhoitaja-
na. Sihteerinä toimi Saara Kononen.

Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi (6) 
kertaa. Tarvittaessa asioita valmisteltiin puheli-
mitse.

Aakusti ja muu tiedotus
Aakusti ilmestyi vuoden 2022 aikana neljänä 
numerona. Lehden taitosta vastasi tänä vuonna 
Saara Kononen.

Seuran jäsenet avustivat aktiivisesti lehden te-
koa. Verkkoon Aakustin siirsi Pekka Ollikainen, 
joka myös päivitti seuran nettisivujen tapah-
tumailmoitukset.Vuoden 2023 verkkotiedotus 
siirtyi Saara Konosen vastuulle.

Edustus
Savon kielen seura kuului edelleen Suomen 
kotiseutuliittoon että Pohjois-Savon kotiseutuyh-
distysten liittoon, jossa seuraa edustivat Seppo 
Kononen ja Helga Ylönen. Suomen heimojen 
liitto ei koronan vuoksi voinut kokoontua.

Talous
Seuran talous oli edelleen tiukoilla laskeneiden 
tulojan vuoksi. Jäsenmaksutulot olivat rahoituk-
sen päälähde. Avustusta saatiin Pohjois-Savon 
kotiseutuyhdistysten liitolta ja Kuopion kaupun-
gilta sekä ilmoitustuloja Savon Sanomilta. ”

Seppo Kononen




