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Heli Kananen Uuno Kanasen muistotilaisuudessa 31.8.2019 
 
Tervehdys kaikille!   
 
Tänään on merkittävä päivä, meille Pienen-Sahin ihmisille, meille mummon ja ukin lapsille.  
Yksi aikakausi on tullut päätepisteensä, kun ukkimme on siirtynyt matkallaan eteenpäin. 
Ukki on nyt lopulta ikävöimänsä mummon luona.  
 
********** 
 
Kaija-täti pyysi, että pitäisin puheen täällä muistojuhlassa, lastenlasten puolesta. Herkkä 
kun olen, niin vaikea oli ajatella, että puhun, että muistelen ukkia. Moneen kertaan 
kuuntelin Veteraanin iltahuutoa ja Evakon laulua ja itkin varastoja tyhjäksi, jotta pystyisin 
tähän, muistelemaan ja kiittämään. Pyysin ukkia tulemaan läsnäolevaksi, kantamaan 
minua vielä tässäkin.   
 
 
********** 
Ukki lauloi.  
 
Ukki lauloi Monrepoosta, Mantsurian kummuista, Juokse sinä hummaa ja montaa muuta 
kappaletta.  
 
Pidin ukin laulusta. Laulaminen synnytti tilan, jota en oikein osaa kuvailla. Se oli turvallista, 
toisaalta kepeää.  
 
Kun tätä muistopuhetta valmistellessani sitten kuuntelin jälleen Laila Kinnusen laulamana 
Mantsurian kumpuja, minut avattiin eläytymään syvästi sodasta palanneiden ja siitä 
vaiheesta elossa selvinneiden lähtökohtiin.  
 
Miten hyväksyä toisten kuolema, entä oma henkiinjääminen? Ja mistä löytää mielekkyyttä 
elämälle niin järisyttävän kokemuksen jälkeen, kokemuksen, joka muutti ihmisen? - 
Syvimmän tiedon toisen kokemuksesta voi saavuttaa ainoastaan kokemalla samaa 
omassa kehossaan, omien tunteiden kautta.  
 
********** 
Tämä johdatti niin ikään jälleen kerran muistamaan sen, miten erilaisessa henkisessä 
ilmapiirissä ja taloudellisissa oloissa ukin sukupolvi, heidän sotien jälkeen syntyneet 
lapsensa ja me lastenlapset ja vielä lastenlastenlapsetkin olemmekaan kasvaneet. 
Ihmiselämällä on ollut monessa mielessä, varsinkin materiaalisesti aivan erilaiset 
reunaehdot, lähtökohdat. Hämmästelin, miten rikkaan kaaren olemmekaan saaneet tässä 
historian vaiheessa elää, sukuna!  
 
********** 
Muistoja meillä tässä läsnäolevilla on siksikin paljon, erilaisia, monenlaisia.  
Jokaisella omansa. Ei ole oikeaa tai väärää muistoa.  
Joku muistaa tapahtumia, sanoja. Itse muistan tiloja ja tunnelmia, tuoksuja.  
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Muistot voivat myös pitää meitä ihmisiä loopissaan, kierteessä, vailla vapautumisen 
mahdollisuutta. Siksi kokemuksista ja niistä muodostetuista muistoista, tarinoista, on myös 
osattava hyväksyen luopua, mennä eteenpäin.  
 
Jotta uudistuminen mahdollistuu, jotta emme jää toistamaan ja luomaan tuota samaa 
kokemusta elämäämme aina uudelleen. Hyväksyä muutos ja uudistumisen tarve elämän 
perusluonteena.  
 
Ihmisellemme on hyvä ja terveellistä oppia ohjaamaan sitä, millaista tarinaa luomme, 
millaisia muistoja kannamme. Toisinaan myönteisen ja vahvistavan tarinan luominen on 
helpompaa kuin toisissa tilanteissa, toisten kokemusten jälkeen.  
 
Aina siihen on kuitenkin mahdollisuus, aina on mahdollisuus luoda itseä tukevia tarinoita 
vaikeistakin kokemuksista. Koen, että ukki antoi eväitä myös tähän.  
 
*********** 
Mummosta ja ukista on meidän lastenlasten ollut helppoa luoda elähdyttävää, 
olemassaoloamme ja minuuttamme tukevaa tarinaa, ja sitä tässä elokuussa olemme 
jälleen serkkujen kanssa luoneet.  
 
Yhdessä ukkia muistelimme ja näitä muisteluksia aion tässä nyt kaikkien puolesta jakaa.  
 
*********** 
Ukki sai tuntemaan, että me lapset olimme tärkeitä, toivottuja vieraita. Sen vaikutuksen 
tekivät hänen vastaanottotapansa, ystävällisyytensä. Yhteiskunnassa, jossa lasten asema 
on ollut varsin mitätön, eikä lasten ääni ole kuulunut, sisältyi ukin tapaan ottaa vastaan 
jotain erikoista, tasavertaisuutta, jonka lapsikin saattoi havaita.  
 
Laura sanoitti sen osuvasti: Ukki otti avoimen iloisesti vastaan, kohtasi aina, siinä 
hetkessä, hymyillen. Oli sama, olitko 7v vai 40v, niin ukki otti vastaan ilolla, näyttäen että 
olemme tärkeitä. Mikan sanoissa tämä kiteyttää sen, mitä ukki oli.  
 
Lapset kiinnostivat ukkia niinkin, että hän tykkäsi arvuutella vastasyntyneiden nimiä ja 
ehdotella niitä. Ukki on ainakin Martin nimen takana, kenties jonkun muunkin. Pienimmät 
ukki otti syliin ja antoi partaa, osoittaen näin hellyyttä tavalla, joka oli tuolloin mahdollinen 
ja luontevaa. Ukki oli läsnä ja iloinen. Siinä on aika paljon elämän mallia meille. Kiitos ukki 
tasavertaisuudesta ja arvostuksesta, jätit hienon perinnön! 
 
*********** 
Enkä muista kovin montaa kertaa, että mummolassa olisi tarvinnut ääntä korottaa. Ehkä 
se kasvatustehtävä oli jo taka-alalla ja ukki ja mummo vain nauttivat meistä, osasivat 
suhtautua kevyemmin.  
 
Mutta ihmetellä voin, miten heidän hermonsa kestivät kaltaisemme lapsilauman kanssa. 
Vaikka yöt kuljettiin ja valvottiin ja usein vasta auringon noustessa mentiin maate, niin 
ehkä vain 3 kertaa muistan heidän siitä maininneen.  
 
Kyllä me olimme siellä ollessamme vapaita. Mummolan synonyymiksi voisi asetallakin 
vapautta.   
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********** 
Tasavertaisuus näkyi siinäkin, että saimme tehdä navettatöitä, meihin luotettiin.  
 
Haimme ja veimme karjaa laitumelta, jaoimme rehuja. Ja saimme kirjoittaa todistajan 
allekirjoituksen navetassa käyneen seminologin paperiin, vuorotellen, kuka halusi tai oli 
paikalla.  
-Tätä kirjoittaessani palaankin mummolan pitkän tuvan pöydän ääreen ja näen tuon 
vihreäkantisen pienen kansion. Kuin tunnustellen katson sitä nyt, tuota tärkeää kansiota.  
 
Siinä oli lehmien tietokortit ja siemennysasiakirjat. 
 
*************** 
Ukin luona raksuttaa kello mennyttä aikaa. 
 
Tulvii ensin mieleen muistot,  
näyt, tuoksu maitohuoneenkin. 
 
Se, miten kävelit iltanavetan jälkeen ylös pihaan ja istuit  
ukkossateen kastelemalle portaikolle. 
 
Heitit saappaat jaloistasi, siinä hengähdit hetken.  
 
Lapsen nenään hikesi ja navetan hajujen sekoitus  
kävi pistävästi. 
 
Tummansiniset ukkospilvet vetäytyivät Salmenkylään ja  
ilta-auringonsäteet levittäytyivät maisemaan kullaten sen 
ja puiden oksilla vielä roikkuvat vesipisarat.  
 
Pauhaavana maahan tullut sade oli uurtanut syvät urat piharinteen hiekkaan.  
Ilma oli raikas, viileäkin, ja vain hetki sitten se oli saanut saappaista  
ottamasi lämpimät jalkaterät höyryämään. 
 
Minä katselin sinua siinä, Ukki.  
 
********** 
Jälleen ulkona sataa, suuria kosteita lumihiutaleita.  
 
Pysähtynyt tunnelma kietoo meidät yhteen, lempeään vaippaansa.  
Hiljaisuus laskeutuu yllemme, täyttäen yhteisen tilan.  
 
Ukki, istun vieressäsi, tällä kertaa hoitokodissa.  
Pidän kättäsi, silitän välillä päätä.  
 
Aika on pysähtynyt, ja taas minä katselen sinua. 
 
Aikaa ei näytä olevan. Sen sijaan yhteys välillämme on. 
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********** 
Kanssasi en kokenut yhteydettömyyttä.  
 
Tietämättäsi kannoit minua vahvasti, yli elämän karikoiden. 
 
Saamani lahjan arvoa en pysty sanoiksi pukemaan.  
Sen voi vain tuntea, sydämessä.  
 

***************** 

Ukki ei meille lastenlapsille näyttäytynyt hötkyilijänä. Ikäkin teki varmasti tehtävänsä.  

Navetassa hän yleensä istui, jaettuaan rehuja ja heinää kottikärryillä, mummon hoitaessa 
lypsyn.  

Tuo lypsykoneen ääni, ja sen sammuttamista seurannut hiljaisuus, lie syöpynyt meidän 
kaikkien sieluun. Se on kuin kaiku, joka vastaa sisältäni, kun sitä lähemmin tutkin.  

Ja Mika sanoi, että kalakin alkoi järvellä syömään, kun mummo laittoi lypsykoneen 
käyntiin!  

Niin se, tuo ääni, rytmitti elämäämme, ja vaikutti äänimaisemankin kautta ehkäpä 
syvemmin kuin koskaan on tullut ymmärrettyäkään. Näinkin voimme kantaa mennyttä 
mukanamme.  

Yhden kerran vain taisi ukki juosta, Pikku-Matti muisteli. Ainakin harvinaista se oli.  

Muisto liittyy Iso-Matin kuplavolkkariin, joka oli kalustovajan luona. Siinä usein leikittiin ja 
maan ääriin sillä ajettiin.   

Kerran Matti ja Harri olivat taas kuplassa, kun lehmä tuli siihen lähelle ja säikähti poikia. 
Lehmä vauhkoontui juoksemaan ja paniikki tarttui muuhun laumaan. Silloin ukillekin tuli 
kiire ja hän juoksi.  

Siitä ei sen kummempaa sanomista tullut. Ja sattuihan sitä noina vuosina monenlaista.  
Hengissä kuitenkin kaikki säilyttiin, että varjelusta meillä oli.   

 

********* 

Ukilla oli aina henkselit, sarkahousut tai suorat housut, ulkotöissä vihreä AIV-lakki. Ukilla 
oli luonnonkiharat hiukset ja hiukan partaa sängellä. Ukki ajoi vessassa parran ja käytti 
partavaahtoa, sitä oli aina korvissa asti.  

Päiville ukki näytti mansikkapaikat ja opetti laittamaan ahomansikat timotein korteen.  

 

******** 

Television ääressä ukki piti juttuja.  

Siinä ei sitten paljon muiden tarvinnut kuin myötäillä, ja nauraa.  



5 
 

5 
 

Siinä jää nykyiset Sohvaperunat kakkoseksi, kun ukki laitteli vähän kommenttia ohjelmiin.  

Hän keksi ohjelmille omat nimet ja samalla ihmisetkin saivat uudet tunnisteet:  

Juha kertoi, miten esimerkiksi formulakuskista tuli kahvimaan poika ja jostain 
visailuohjelmasta uudesti nimettynä ”rinkeli”. 

-Ukin huumorintaju olikin omaa luokkaansa, eikäpä tuota olla sanattomaksi jääneitä me 
jälkipolvikaan, Pienen-Sahin kielellisen ilmaisun korkeakoulun käyneet!  

 

********** 

Mutta ukki ei katsonut yhtään sotaelokuvaa. Muistan, miten hän näki öisin painajaisia 
sodasta, sotavuosilta. Nuo kokemukset syöpyivätkin osaksi ukkia ja sitä tarinaa hän kertoi 
paljon. Meidän kuullen hän taisi käsitellä näitä asioita pääasiassa huumorin keinoin, 
huumori kantoi häntä näiden kokemusten kanssa.  

Hän muun muassa piti meille lapsille lyhyttä käytännöllistä venäjää -kurssia eli huuteli 
Rukiver!, aina nähdessään meitä piileskelemässä milloin uunin pankolla milloin 
marjapensaassa.  

 

********* 

Ukki huomioi meitä myös karkkia tarjoamalla. Saara muisteli, että useimmiten mummolaan 
mennessä löytyi jostain karkkipussi ja ukki tarjosi Fazerin parhaita, piparminttu- tai 
kettukarkkeja, marianneja ja omareita.  

Ukki osasikin lasten viihdyttämisen taidon: oli ehkä parhaimmillaankin siinä.  

Yksinkertaiset ja kekseliäät, hetkestä keksityt, hetken ehdoilla rakennetut olivat ukin leikit.  

Ukki saattoi työntää lapsia kottikärryissä pihalla tai tehdä tyhjästä tulitikkurasiasta 
partakoneen laittamalla mehiläisen tai muun pörisevän hyönteisen askiin ja sitten ajeli sillä 
muka partaansa.  

 

*********** 

Kuten tässä on kuultu, oli kaikki tämä jotain suurempaa kuin sanat voivat kertoa.  

Nyt jäljellä onkin syvä ilo siitä, mitä on ollut, että tämän on saanut kokea. Että mummo ja 
ukki olivat, ja saimme vahvistaa serkusten yhteyden mummolan vuosina. Kaikki se on 
kantanut meitä, ollut elämässämme kantavana voimana.  

Olen paljonkin tutkijana ja tutkija mielisenä ihmisenä pohtinut muistia ja muistoja ja sen 
välityksellä ihmisyyttä. Olen tullut siihen tulokseen, että olemme yhtä kuin muistomme, 
olemme tuo tarina, jota mielessämme ja puhuen usein tiedostamattamme toistamme. Siksi 
sille on syytä antaa aikaa ja pohtia, millaista tarinaa luomme, millaista elämän sävyä 
rakennamme.  
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Meidän lastenlasten kokemuksissa, silmin nähtynä, korvin kuultuna ja sydämessä 
tunnettuna ukki kirjoitti ilon tarinaa, keltaista tarinaa, joka kirkasti elämää ja kantoi myös 
surun ja masennuksen päivinä. Se oli synnynnäistä iloa, kuin sielun iloa, jonka välityksellä 
ukki oli yhteydessä Kotiin koko maallisen vaelluksensa ajan. 

 

****************** 

Niin mummo kuin ukkikin antoivat meille valtavasti elämän eväitä. Saimme elää heidän 
kanssaan pitkän elon ja se on syvän kiitollisuuden aihe.  

Lapsuudessa maailma oli kuin riisipuuro. Kaikki se muu oli sitä valkoista, ja puuron silmä 
kuin maailmankaikkeuden ravitseva ja rakastava keskipiste, mummola.  

Kun elämä on vaatinut kasvamaan, kolhinutkin, on mielessään, sisällään voinut palata 
tuohon kullankeltaiseen puuron silmään, mummon ja ukin välittävään yhteyteen ja noutaa 
sieltä kantavia merkityksiä. 

Tämä on suunnaton rikkaus, ja tämän tarinan toivon elävän myös jälkipolville.   

Ja eläähän se, meissä lastenlapsissa. 

 

********  

Hymni Sinulle soi sydämissämme hiljaa. 

Sinua ukki muistamme, sinua kiitämme, toivotamme siunattua matkaa,  

 

lastenlapset ja lastenlastenlapset 

FT, vapaa kirjoittaja ja tutkija Heli Kaarina Kananen 


