Elämänohjeita Huttusille savoksi
Seuraavat sutkaukset on poimittu Savon Sanomien Kodin kalenterista 2013.
- Ihastelemalla oppii enemmän, ku arvostelemalla.
- Joskus kun haluat suaha viimesen sanan, sanoppa että:
"Sinä taejattii olla oekeessa".
- Siinäpä oes ruamit, ja taalukii on ennee mualoomista vaella valamis.
- Linnunpoeka hyppee, ku se luottaa siipiisä – sopuli hyppee, ku muuttii kerra
hyppii.
- Melekein vihaks pistää, ku muistaa, että myönteisesti voep
aatella ihan yhtä heleposti ku kielteisestikkii.
- Meijän pitäs olla halukkaeta hylykeemään se elämä, jota myö
on suunniteltu. Sitten voes ellee sitä elämätä, joka meitä outtaa.
- Jotkii onnistuu elämässä, ku kohtalo on niin miärännä; usseemmat
kuitennii pärjee, ku ovat ihan ite niin piättäneet.
- Mikä laalamalla tulloo, se visloomalla muistiin männöö.
- Aatoksestaes et piäse erroon aattelemalla sitä. Se pittää vaehtoo toeseen.
- Alakoo voep, vaekka ei oes mittää.
- Varo arvuuttelua. Se suattaa valavottoo yönseutuna.
- Jos et tiijjä, niin kysy.
- Toeset ellää, toeset ovat vua olemassa.
- Piätään se tikkakii joka päevä tarvihtoo.
- Se mitä itelles sanot, on totta. Ihan sama oljko se se sitä eli ei.
- Niitä pöllyyksiä eniten kattuu, mittee ee tullu tehtyä, ku oes ollu mahollissuus.
- Syntipukki löötyy kyllä aena.
- Sepä ku ee tiennä, ettei voe tehä, niin ee kun ruoja mänj ja tek vuan.
- Lyyvvä tärräätäppä ällikällä ihtes.
- Kokemusta tulloo piätöksistä, piättämättövyyvestä ee tule ku jossittelua.
- Tyhjästä voep alakoo, tietämättä mitenkä männöö loppuun. Kyllä ne konstit
matkalla löytyy.
- Jos et pysty tekemään sitä hyvvee, mitä tahtosit, tie ees se mihin pystyt.
- Vaekka kuinka vähättelisit, nii et sinä ite siitä kasva.
- Jos meinoot männä turvalles, niin hihkase, että "tanssia tässä meinasin".

- Elämä on meleko tympeee näätelmä, jos juoni ee ihteesä kiinnosta.
Seuraavat lainaukset ovat Juhani Huttusen teoksesta Sukua ja
muisteluksia jälkipolville (2011).
- Ikkee tulloo, vuan ee vanahaks tarvihe tulla.
- Huominen on monesti viikon kiireisin päevä.
- Koppoo kiinni tästä päevästä - huomisella on omat kahvasa.
- Murheen kantaa yksinnii, vuan illoon pittää olla kaks.
- Ne tekköö, jotka ossoo - jotka ee ossoo, ne arvostelloo.
- Et ossoo naatiskella jootilaasuuvesta, jos sulla ee oo paljo töetä.
- Jos et opettele naaramaan vaekeuksilles, niin mille sitten vanahana naarat.
- Naara itelles ennen kun muut kerkijää.
- Turha hättäely ja voohoelu on mielikuvituksen puutetta.
- Menestys on kuin pieru - muu kuin oma ee hyvälle haese.
- Jos ymmärrät kaeken, oot varmasti käsittännä viärin.
- Anna kaekkes, vua elä periks.
- Kompastelu voep estee kuatumisen.

- Jos mieles tyhjenöö, elä unneuta katkasta iäntäs.
- Lukemalla ee uimaa opi, vetteen se on mäntävä.
- Misteepä sen tietää, mihin pystyy, ennen kun kokkeeloo.
- Rahalla et voe ostoo ystäviä, mutta suatpaha tasokkaeta vihollisia.

