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Hyvät kul*uurin ystävät

Esitän teille aluksi kysymyksen.
Mitä sellaista arkista keksintöä te käytä*e joka päivä, joka on tuhansia vuosia vanha ja joka
on muokannut ihmiskunnan historiaa enemmän kuin mikään muu? Ole*eko tulleet
ajatelleeksi?
E*e väl*ämä*ä, sillä kyseessä on niin arkinen asia, e*ä se tuntuu suorastaan itsestään
selvältä. Tarkoitan aakkosia. Tietokoneiden ja älypuhelinten aikana harvoin juolahtaa
mieleen, e*ä aakkoset on täytynyt joskus keksiä.
Kirjoitusjärjestelmien historia on noin 5000 vuo*a vanha. Vaikka aika tuntuu pitkältä, se on
kuitenkin varsin lyhyt verra*una nykyihmisen noin 300 000 vuoden historiaan. Suomessa
kirjoitustaidon historia alkaa vajaan tuhannen vuoden takaa – ei vielä suomen kielestä vaan
laFnasta, alasaksasta ja ruotsista.
Kirjoitustaidon synty sijoi*uu Mesopotamiaan eli nykyisen Irakin alueelle ja EgypFin.
Sumerilaiset kehiIvät nuolenpääkirjoituksen ja egypFläiset hieroglyﬁt. KäyteIin siis kuvia.
Vähitellen kuvakirjoituksesta aleIin siirtyä äännekirjoitukseen. Yksi*äisten äänteiden
merkkeihin perustuvan kirjaimiston keksivät luultavasF Välimeren seudulla asuneet
seemiläiset noin 1500 eaa. Tämä meidänkin käy*ämä laFnalainen kirjaimisto on laajimmin
levinnyt aakkoskirjoitusjärjestelmä maailmassa.
Aakkosten keksiminen on ihmiskunnan tärkeimpiä oivalluksia. Alun perin kirjanpidon
tarpeisiin syntynyt kirjoitusjärjestelmä on ollut edellytys nykyaikaisten yhteiskunFen
syntymiselle. Se on mahdollistanut Fedon kasaantumisen, järjestelmällisen oppimisen ja
sivistyksen syntymisen. On vaikea kuvitella, mikä taideteoksen aihe olisi ollut sopivampi
tähän uuteen koulu- ja kul*uurikeskukseen kuin aakkoset!
Kiveenhän ne kaiverreIin saven lisäksi myös ensimmäiset kirjainmerkit. Juuri paljastetussa
graniiIveistoksessa voi siis nähdä vii*auksia koko kirjoitustaidon historiaan. Täällä nuorten keskuudessa - taideteos muistu*aa sukupolvesta toiseen kirjoi*amisen ja
lukemisen tärkeydestä.
Siitä, e*ä A:sta meidän kaikkien on aloite*ava. Sen kokivat karvaasF myös Aleksis Kiven
veljekset, jotka pääIvät ryhtyä yhteiskuntakelpoisiksi ope*elemalla lukkarinkoulussa
lukemista. Aapon sanoin ”juuri siinä on ihmis-arvomme ja kunniamme alku”. Päntätessään
aakkosia Juhani ja Timo sada*elivat jopa syntymäänsä. He olisivat mieluummin avanneet

silmänsä ”halkihuulisena jäniksen poikasena” tai ”oravana, joka männyn haarukalla häntä
pystyssä virsku*elee”, eikä tarvitse heidän lukea. Harkitsevainen Aapo kuitenkin kannustaa
veljiään opinFellä: ”Ja täällä ei auta valitus ja murhe, vaan työ ja toimi.”
Historiallisen mi*ava uusi koulu- ja kul*uurikeskus sekä lahjoitusvaroin hanki*u taideteos
ovat kunnioitusta herä*ävä osoitus saarijärveläisestä kul*uuritahdosta. Kul*uurin merkitys
ihmisten hyvinvoinnille sekä kaupunkien vetovoimalle ja elinvoimalle on korostunut
enFsestään koronapandemian aikana, jolloin erityisesF taide on kärsinyt poikkeuksellisista
oloista. Veistoksen paljastaminen juuri nyt osuu oivalliseen aikaan, koska voimme katsoa jo
toiveikkaammin normaaliin elämään ja tulevaisuuteen.
Saarijärveläisellä kul*uurimyönteisyydellä on pitkät perinteet. Yksinomaan Saarijärven
koulun historia on pitempi kuin itsenäisen Suomen. Vuonna 1908 peruste*u koulu
tunneIin omaksi ja mielleIin tärkeäksi osaksi paikallisidenFteeIä. Niin tapahtuu selväsF
vieläkin. Kun olin pitämässä juhlapuhe*a koulun 90-vuoFsjuhlassa vuonna 1998 vii*asin
siihen, miten poikkeuksellisen tärkeä asema Saarijärvellä on suomalaisen kul*uurin
historiassa. Sanoin muun muassa näin: ”Olen voinut kokea tämän myös omakohtaisesF
tullessani nuorena opiskelijana tänne ensimmäiseen työpaikkaani. Mikä olisi ollut
innostavampaa kuin aloi*aa äidinkielen ope*ajana ja kansalaisopiston kirjallisuuspiirin
ohjaajana runebergilaisessa maisemassa ja kul*uurimiljöössä!” Kiitos siitä, e*ä saan olla
kanssanne täällä tänään ja verestää myös vanhoja muistoja.
Esitän taiteilija Radoslaw Grytalle onni*elut puhu*elevasta veistoksesta. Onni*elen myös
lahjoi*ajia, hankkeen toteu*aneita tahoja ja kaupunkia esimerkillisestä kul*uuritahdosta.
Toivon, e*ä tärkeää viesFä kantava taideteos innostaa saarijärveläisiä koululaisia ja
muistu*aa heitä jatkuvan oppimisen tärkeydestä.

