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Pitkän miehen rikas elämä kertoo professori Martti Ruudun (1910–2005)
elämänvaiheista 14 eri kirjoittajan silmin. Teoksen kirjoittajakuntaan kuuluvat
mm. akateemikko Päiviö Tommila ja professori Matti Klinge.

Kirjaan sisältyy myös Martti Ruudun itsensä kirjoittamia tai hänen luentoihinsa
perustuvia tekstejä. Lähisuvun muistelmat luovat kuvaa isästä ja isoisästä, joka
monista velvollisuuksistaan huolimatta löysi aikaa myös perheelleen.

Ruutu oli ennen kaikkea opettajankoulutuksen kehittäjä, koulutuspolitiikan
asiantuntija ja historiantutkija. Sen lisäksi hän oli mm. SM-tason aitajuoksija,
elokuvasensori, kuoromies ja arvostettu ylioppilaselämän toimija ja tuntija.
Ruudun voi täydellä syyllä sanoa olleen elämänilmiöistä ja yhteiskunnasta laaja-
alaisesti kiinnostunut humanisti.

Teoksen nimi viittaa jo fyysiseltä olemukseltaan vaikuttavan 193-senttisen
Ruudun kykyyn innostua asioista ja kehitellä havaintojensa pohjalta uusia
ajatuskulkuja. Ruutu halusi myös jakaa omaksumaansa sivistystä toisille
ihmisille opettajana, tutkijana, laulumiehenä ja perhepiirissä.

Ruutu oli juuriltaan helsinkiläinen, mutta silti hän halusi sukuperinteiden
innoittamana kuulua opiskeluvuosinaan Savolaiseen Osakuntaan (SavO). Hän
toimi 1940-luvun lopussa SavO:n kuraattorina, ja osakunnan kuoroa hän johti
lähes 30 vuotta. SavO:n kunniajäsenenä Ruutu kävi osakunnan tilaisuuksissa
vielä 2000-luvun alkuvuosina.

Savon maakuntahistorian toimituskuntaan Ruutu kuului yli 50 vuotta. Hän
toimi aktiivisesti 1960-luvulla Kuopion musiikkilukion ja Savonlinnan
taidelukion perustamiseksi. Savoon Ruudun liitti myös Mäntyharjulla sijaitseva
suvun 1900-luvun alussa valmistunut kesähuvila.

Ruudusta henki koko elämän ajan liberaali porvarillinen sivistys ja
laajakatseisuus. Ruudun voisi väittää jakaneen osaamistaan liian monelle
taholle. Yhtä hyvin voi sanoa hänen eläneen, kuten opetti. Ruudun mukaan
sivistyneen eliitin oli käytettävä saamiaan tietoja ja taitoja yhteiskunnan hyväksi.
Näin nuori suomenkielinen kulttuuri saattoi kehittyä ja vahvistua.

Teoksen on toimittanut FT Jouko Kokkonen. Savolaisen Osakunnan Savotar-
sarjassa ilmestyvän teoksen on kustantanut Savolaiset Seniorit r.y., ja hanketta
on merkittävästi tukenut Savolaisten ylioppilaiden säätiö.

Kirja on laajuudeltaan 128 sivua ja sisältää 50 mustavalkokuvaa. Sen
myyntihinta on Savolaiset Seniorit r.y.:n kautta 22 euroa. Postitse toimitettaessa
hintaan lisätään toimituskuluja 6 euroa.

Kirjatilauksia ottaa vastaan professori Mirja Saari, p. 040-573 3848.


