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Aivan tavallinen velho

TIINA TAPIO

KIITOS.
Niin Kalervo Uuttu sanoo, 

ja hän sanoo sen monta ker-
taa. Elämäntyön kumppaneil-
le ja sen mahdollistajille. Ylei-
sölle, Kirsti-vaimolle, tyttäril-
le, matkailijoille. Kaikille. 

– On kiitoksen aika, mo-
nien tuntema Uuttu-Kalle 
lausahtaa keittiönpöytänsä 
ääressä Äkäslompolon Ro-
vassa. 

Pöydällä on raameissa pre-
sidentin myöntämä kulttuu-
rineuvoksen kunniakirja. 
Arvonimi tuli viime joulun 
alla ja kunniakirjan Uuttu 
sai edellisenä iltana kotiky-
lässään kunnan edustuston 
toimittamana. 

Tunnustusta on tullut, ei-
kä Uuttu muista, milloin vii-
meksi on näin kehuttu. 

– Rinnassa läikähti muka-
vasti, varsinki kun se on mo-
nesti palellukin, Uuttu veis-
telee ominaiseen tapaansa.

Jotta voisi oikein tuntea 
lämmön, pitää joskus palel-
la. Niin on Uutun tekstitkin 
oopperan lavalle kirjailtu: 
synnytysten tuskien, usein 
ajatusten hitaan jalostumi-
sen kautta. 

Syy edellisen illan juhlaan 
ei ollut ainostaan arvonimen 
virallistaminen, vaan ennen 
kaikkea Mirjam Kälkäjän 
kirjoittaman elämäkerran 
julkistaminen. Siitä voi nyt 
jo lähes hengästyttävänä ta-
rinana lukea mennyttä elä-
mää ja sen työn hedelmiä, 
joita saa katsella hattu kou-
rassa nöyränä. 

 Monena on oltu: latukah-
viloiden pitäjänä, Velhon-
kota-latukahvilan perusta-
jana, Äkäsmyllyn isäntänä, 
oopperalibrettojen kirjaili-
jana sekä näyttelijänä. Lapin 
kasteita toimittavana Velho-
na, puutaideteosten veistäjä-
nä, Jounin kaupan myyjänä. 
Muun muassa. 

Nyt kiire on jo vuosia ol-
lut poissa. 

– Ennen oli menoja vähän 
liianki kanssa, mutta nyt ei 
tartte hättäillä. 

 Uuttu elää seesteistä van-
han ihmisen elämää vai-
monsa kanssa, ja parasta on 
nyt rauha. Oma piha ja lin-
nunlaulun kuunteleminen. 
Parkinsonin tauti hidastaa 
liikkeitä, mutta sen kanssa 
pärjää, varsinkin kun ei pi-
dä hoppua. 

Mies opittiin tuntemaan 
Uuttu-Kallena vauhdikkai-
na ja luomisvoimaisina työ-

vuosinaan, mutta kuka on 
Kalervo Uuttu? 

Äkäslompolon oma poi-
ka on alkujaan kotoisin Ta-
pojärveltä, jossa hän on syn-
tynyt vuonna 1943. Kotitalo 
oli Tapojärven kylän pohjois-
osassa, viimeinen kylän ta-
lo Muonioon menevän tien 
varressa. 

– Aineellisesti se oli köy-
hää, mutta henkisesti rikas-
ta, Uuttu kuvaa lapsuuttaan.

Uuttu oli seitsenlapsisen 
perheen vanhin lapsi. Kan-
sakoulunsa Uuttu kävi Kih-
langissa viiden kilometrin 
päässä, ja hän käveli matkan 
mielellään. Asuntolassa oli-
si kotona viihtyvällä pojalla 

tullut ikävä. 
– Olin niin kotirakas pie-

nestä lähtien. 
Lapsuusvuosista Uuttu 

muistaa ensinnäkin mielen 
vapauden. 

– Elämä oli aina suuri ar-
voitus. 

Jo varhaisessa vaihees-
sa alkoi kiehtoa runous, jos-
tain selittämättömästä syys-
tä. Ehkä suurin syy oli siinä, 
että niin vähillä sanoilla saat-
toi ilmaista niin paljon. 

– Se on sellaista laiskan 
miehen hommaa, Uuttu loh-
kaisee. 

Kerran koulussa opetta-
ja pyysi laulamaan, mutta 
Uuttu ei halunnut. Hän pyy-

si tehdä runon. 
– Mie ajattelin, että jos mie 

pääsisin siitä pälkähästä. 
11-vuotias Uuttu sai teh-

dä värssynsä ja tapaukses-
ta on tallentunut hänen en-
simmäinen runonsa: Jou-
luaatto tummentuu / hy-
myyn käypi lasten suu. / Til-
hiparvi puussa / laulaa illan 
suussa. / Isä lahjat käärii / 
äiti tuvas häärii. / Joulupul-
lat paistuvat, / ne makealta 
maistuvat.

Uuttu vietti lapsena paljon ai-
kaa Laura-ämminsä kanssa. 
Ämmi Laura Lehto eli Lehon 
Laura oli syntyjään Äkäslom-
polon Kaulasia, hyväluontoi-

nen, eikä koskaan pahalla kii-
rillä. Niin Uuttu muistaa, ja 
häneltä ne sanat Uutun ru-
noihin ovat tainneet tullakin. 

– Kyllä ne vissiinki taitaa 
olla niitä samoja, joita mie 
olen kirjoittanut. Kuvittelen 
näin, Uuttu sanoo. 

Ajatus ämmistä on läm-
min. Kyllä mummo kantaa, 
on Uuttu monet kerrat tyh-
jän ruutupaperin kanssa keit-
tiönpöytänsä äärellä miet-
tinyt, ja se ajatus on vienyt 
eteenpäin. Sanat ovat tulleet. 

Lapsena Uuttu oppi ruu-
milliseen työntekoon, niin 
kuin siihen aikaan kaikki. 
Työt veivät isän kanssa met-
sähommiin. Armeijan jäl-

keen Uuttu otti vastaan työ-
paikan Jounin Kaupasta, ja 
niihin aikoihin nuori poi-
ka tapasi tulevan vaimon-
sa, äkäslompololaisen Kirs-
ti Kangosjärven. Pariskun-
ta alkoi yksiin ja päätti alkaa 
ottaa leipäänsä pääosin mat-
kailusta. Kotamaja-latukah-
vilan pyörittäminen johdat-
teli turistien kanssa toimi-
miseen. 

Parikymppisen Uutun 
mielellä ei ollut kovin kiire 
kasvaa aikuiseksi.

– Mie olen ollut aika pit-
kään lapsellinen, enkä ha-
lunnut tulla kovin nopeaan 
täyeksi. Mie pikkuhiljaa kyp-
syin aikuisuutheen.

Ämmi kantoi, 
ja Ylläs antoi 
sanat Kalervo 
Uutulle. 

Kalervo Uuttu katselee mennyttä elämäänsä kiitollisena. Monena on saanut olla, monesta saa kiittää. 


