
Testamentti on 
kaunis tapa auttaa
Jo pienelläkin osuudella omaisuudestasi on 
suuri merkitys kehitysmaiden köyhimmille 
ihmisille. Lapset voivat päästä kouluun, 
nuoret saada ammattikoulutusta ja naiset 
keinoja hankkia toimeentulon. 

Testamentin teko ei ole vaikeaa. 
Tilaa maksuton testamenttioppaamme:

asiakaspalvelu@kirkonulkomaanapu.fi 
kirkonulkomaanapu.fi/testamentti
020 787 1201
(Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)

Vuokraa elämäsi juhliin
KÄPYLÄN TYÖVÄENTALO 

www.ekl.fi/tietoa-meista/kapylan-tyovaentalo

...ja pienempiin tilaisuuksiin voit varata 
alakerran kokoustilan tai uusitut saunan ja tuvan.

Kysy lisää: 
kapylantyovaentalo@gmail.com

045 110 4122

Vipusentie 19, 00610 Helsinki

29.04. - 27.06. 29.04. - 27.06. 
lähtöjä joka viikko! 

alk. 695€! 
sis. retken Dubrovnikiin!  

29.04.-06.05. SENIOREIDEN 
OMA MATKA! 1275€  

sis. retkiä ja ohjattua liikuntaa! 

p. 017 26 333 23 
toimisto@tilausmatkat.info

www.tilausmatkat.info

TILAUSMATKAT OY

MOMONTENNTENEGRO EGRO 
+ DUBR+ DUBROVNIK!OVNIK!

*Kolmen maan kiertomatka    
  19. - 26.04.                    1295€  
*Kylpylämatkoja Pärnuun  
  joka kuukausi!         alk. 420€
*Kiertomatka: 14. - 18.06. 
  Tallinna-Riika-Pärnu   495€

Eläkkeensaaja-lehden ilmoitusmyynti 045 110 4122
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Suomen kansan 
unohtuneet sanonnat
Sanotaan, että kieli kehittyy koko ajan. Niinhän se var-
masti kehittyy, mutta kehityksen myötä myös menete-
tään jotakin. Esimerkiksi vanhoja värikkäitä ja usein 
 kovin kuvaavia sanontoja.

Nuoret polvet luovat uusia tapoja ilmaista asiat. 
Yleensä uudet ilmaukset vain ovat kovin tiiviitä ja kom-
pakteja. Verratkaapa vaikka nykytekstiä ja sanomalehtien 
50 vuoden takaa-palstoja.

Puhumattakaan palstoista 75 vuoden takaa -palstoista. 
Niiden ilmaisu kuulostaa lähes korukieleltä nykytekstiin 
verrattuna.

Eipä kuule nykyään kenenkään arvioivan uutta tulo-
kasta toteamalla, että tämän ”korvantakuset taitavat olla 
vielä märät”. Ehkä nykyään kaikki osaavat kaiken jo 
 uuteen ympäristöön tullessaan.

Seuraava, vähän rahvaanomaiselta kuulostava totea-
mus sopisi näinä päivinäkin kuvaamaan aika montaa ja 
kovin yllättävästi toimivaa kansalaista. Tai ainakin yhtä: 
”siinä on ovela ihminen, ei se siihen paskanna mihin 
kyykistyy”. En ole ihan varma, mutta epäilen tämän sa-
nonnan kodin olevan muutenkin rikaskielisessä Lapissa.

Nyt kun asiaa pohdin niin huomaan, että ihan kaik-
kia vanhoja höpinöitä ei sentään ole tarpeen enää muis-
tella. Itku pitkästä ilosta on yksi sellainen. Se opettaa 
vain, että ollaanpa kuinka iloisella mielellä tahansa, niin 
taustalla pitää kuitenkin tuntea, ainakin vähän, oman-
tunnon kolkutusta. Minkähän vuoksi?

Edesmennyt appiukkoni, entinen armeijan koulutta-
ja, kysyi useamman kerran vuosien kuluessa tunnenko 
sanonnan, että joku ”on kuin rästästippuun jäänyt 
 häntyri”. Maatalon poikana osaan tämän kyllä tulkita.

Rästästippu kuvaa räystästä, josta vesi tippuu kevään 
ja lumien sulamisen myötä. Häntyri taas on se tahdoton 
takimmainen reki, joka ketjuilla kytkettynä seuraa hevo-
sen vetämää eturekeä. Parireellä kuljetettiin esimerkiksi 
tukkipuita metsästä, perinnemetsurit kuljettavat vielä-
kin. Näillä selityksillä avattuna sanonta kuvaa esimerkik-
si ihmistä, joka on jäänyt vähän tuuliajolle eli säiden 
pieksämäksi.

Sitä vain olen myöhemmin usein miettinyt, että mik-
si appiukko niin usein juuri minulta kyseli rästästippuun 
jääneestä häntyristä. Luulen, että hän viittasi räystään 
alle jääneellä häntyrillä epäsotilaalliseen ja ryhdittömään 
ulkoasuuni. Hyvin me tulimme juttuun kunhan appi-
vanhemmat ensin uskoivat, että olin tosissani. Siihen 
meni parikymmentä vuotta.

EERO-VEIKKO NIEMI

Kuva: Anja Ahola

Olen 66-vuotias äskettäin eläkkeelle siirtynyt IT-ammatin-
harjoittaja. Asun Tampereella. Syntyisin olen Nokialta. 
Lapsena päätin muuttaa heti tilaisuuden tullen mahdolli-
simman kauaksi sieltä. 

Tähän mennessä olenkin päässyt jo noin 20 kilometrin 
päähän vanhasta kotitalostani. Kotitalo on nyt vaimoni ja 
 minun kesä paikkana. Niin se mieli muuttuu iän karttuessa.

Näinä päivinä tulee täyteen 17 vuotta vaimoni omaishoita-
jana. Välillä omaishoitajan työ on kevyempää, välillä raskaam-
paa. Olemme lapseton pari ja voin todeta, että omaishoitajuus 
on henkisesti kasvattanut minua vähintään yhtä paljon kuin 
lasten kasvatus.

Kirjoittaminen on yksi monista harrastuksistani. Asia-
tekstiä on vuosien kuluessa syntynyt paljon, mutta pakinoiden 
kirjoittaminen on aina ollut hauskempaa!


