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Alkusanat

Ihmisen sisin olemus voi kuihtua, jos vanhustyössä keskitytään vain kehosta
huolehtimiseen. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävä hoito ottaa huomioon
myös henkiset tarpeet ja muistot. Musiikki voi nostaa pintaan tunteita, jotka rikastuttavat vuorovaikutusta tutussakin ihmissuhteessa. Kun yhteislaulut ja keskustelut tuovat mieleen mukavia hetkiä, elämää varjostavat surut ja säryt saattavat
unohtua. Mieluisat asiat tukevat terveyttä ja helpottavat kanssakäymistä.
Elämänkaariajattelun mukaan eläkeikä vapauttaa luovuutta. Kun työroolit ja
velvollisuudet väistyvät, ideoitaan voi toteuttaa rohkeammin. Joillakin yli kahdeksankymppisillä tuttavillani omannäköinen elämä kukoistaa edelleen. Vaikutuin
musiikkikiertueeni aikana vanhusten spontaaneista laulu- ja runoesityksistä palvelutaloissa. Piristävälle ohjelmalle on paljon tilausta, ja valmiuksia toiminnan
toteuttamiseenkin tuntuu löytyvän. Jotta ikäihmisten omat voimavarat tuottaisivat
iloa pitkään, vahvuuksia on tuettava määrätietoisesti.
Monet eläkeläiset pitävät itsensä ja ikätoverinsa virkeinä osallistumalla vapaaehtoistoimintaan. 1900-luvun alkupuolella syntyneet ovat lähimenneisyyden asiantuntijoita ja hiljaisen tiedon haltijoita. Heitä tarvitaan mukaan luomaan uusia
käytäntöjä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Muisteluryhmistä ikäihmiset saavat elämäänsä sisältöä, ystäviäkin; omien tarinoiden jakaminen on antoisa tapa tutustua. Tapaamisissa pääsee kokemaan myös
yhteenkuuluvuutta, luottamusta ja arvostusta. Hoidettavalle vanhukselle myönteiset vaikutukset voivat tehostua, kun muistot tuodaan osaksi päivittäisiä toimia.
Luovassa muistelussa ja osallistavassa taiteessa ihminen muokkaa ajatuksiaan
taiteeksi itse tai avustetusti: valittavissa on lukuisia elämyksellisiä keinoja jäsentää
ja välittää kokemuksia. Tässä kirjassa kuusikymmentä ikäihmistä antaa tarinoillaan virikkeitä muisteluun, kenties myös vertaistukea ja rohkaisua.
Kirja kutsuu vanhuksen vierelle, hengähtämään ja kuuntelemaan, ehkä koskettamaankin. Kun aikataulut ja velvoitteet rasittavat, tuokio lähihistoriassa voi
virkistää. Toisen kerrontaan eläytyminen saattaa lähentää sukupolvia ja tuoda
omankin elämän tarkasteluun uusia näkökulmia.
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Omien vanhempien ja isovanhempien elämänvaiheet saattavat tuntua tuttuakin
tutummilta. Suosittelen silti ryhtymään muistojen tallentamiseen, mieluiten
kahden kesken. Tarinoita voisi keräillä vähintään parin muistelukerran aikana,
jotta ainakin lapsuuden ja nuoruuden merkittävät kokemukset pääsisivät esiin.
Lisäksi olisi syytä antaa läheisen puhua itselleen merkityksellisistä tapahtumista
ja aiheista. Mielihyvää tuottavien asioiden listaamista ei pidä unohtaa.
Kiinnostus kertojaa ja tämän muistoja kohtaan auttavat avoimen ilmapiirin syntymisessä. Vaikka haluaisikin suoda läheiselle kokemuksen kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisesta, kiusaus keskeyttää toisen puhe voi joskus olla melkoinen.
Mitähän seuraisi, jos antaisi toisen purkaa henkisiä painolastejaan hermostumatta?
Aikuisten lasten ja vanhempien välisessä suhteessa pitää tavallisesti ratkoa monia
ristiriitoja. Jos keskustelu ei ole mahdollista, asioista kannattaa vaikka yrittää
kirjoittaa ajatusten ja tunteiden selkiyttämiseksi. Ajan myötä jaetuista kokemuksista voi tulla kaikille hyvin tärkeitä.
Yksilöllisyyttä tukeva tekeminen edistää mielenterveyttä ja toimintakykyä.
Elämäntarinasta kannattaa poimia ideoita mielekkääseen arkeen koti- tai laitoshoidossa; luova kanssakäyminen voi lisätä yhteisiä ilon hetkiä ja voimavaroja.
Päivittäinen muisteluhetki on myös mainio tapa ehkäistä dementiaa ja hidastaa
sen etenemistä. Kun muistisairas ihminen saa käydä läpi elämäänsä toisen kanssa,
vaikkapa tuttujen tavaroiden ja askareiden parissa, keskusteluun saattaa nousta
mielenkiintoisia aiheita.
Sanallista ilmaisua on hyvä tukea ja tallentaa, vaikka puhetta olisi vaikea ymmärtää.
Tunteiden, muistojen ja aistihavaintojen lomasta tulee esiin persoona, joka kaipaa
edelleen kohtaamista ja nähdyksi tulemista. Sisäisen kontrollin ja tosiasioiden
hämärtymisellä on hyviäkin puolia: voi käydä niinkin, että ikävät ajatukset unohtuvat ja oma tarina on nykyhetkessä onnellinen.
Kun vanhemmat ovat jo ehtineet rajan taakse, tuntuu äidin tai isän elämästä lukeminen rakkaalta lahjalta – voin sanoa sen omasta kokemuksestani. Sukupolvien
kohtaaminen ja muistojen jakaminen voi olla antoisaa silloinkin, jos ei tunne toista
ennestään. ”Aika pienellä saa monelle hyvän mielen”, niin sanoi äitini.
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Toimittajasta
Olen koskelainen kansanmuusikko ja kädentaitokouluttaja.
Erikoisalaani ovat paimensoittimet, joita opin tekemään
soitinrakentaja Jarkko Aallonloiskeen taitavassa ohjauksessa. Maineikas kansanmuusikko Teppo Repo oli johdattanut Jarkon aiheeseen puoli vuosisataa aiemmin. Olen
saanut paljon kiinnostavaa tietoa pilleistä ja torvista Timo
Leisiön väitöskirjasta Suomen ja Karjalan vanhakantaiset
torvi- ja pillisoittimet. Rakensin Suomen Kulttuurirahaston
tuella kirjassa esitellyt 120 puhallinta sekä muutaman inkeriläisen paimensoittimen.
Jaan nykyään oppimaani monin tavoin: konsertit, soitinesittelyt ja -rakennuspajat työllistävät varsinkin kesäisin.
Helkyttelen yleisön edessä myös kanteleita. Esitän toisinaan omia laulelmia ja nykyitkuja, joita olen levyttänytkin.
Itkuvirsiohjaajana rohkaisen lähestymään elämän kipukohtia luovasti, karjalaisen itkukielen periaatteita soveltaen.
Äänellä itkemisen kursseilla tunteita ilmaistaan mielikuvin,
ja kyyneleet ovat tervetulleita.
Työni vanhusten parissa alkoi Kosken palvelukeskuksen
keittiöstä syksyllä 2011. Tarjoiltuani asukkaille aterioita
jonkin aikaa sain ajatuksen, että voisin tuoda musiikilla
vaihtelua elämään. Aloin toisinaan työpäivän päätteeksi
käydä esiintymässä ja laulattamassa asukkaita. Myönteiset
kokemukset sekä arvostava palaute kannustivat järjestämään musiikkikiertueen ikäihmisten iloksi.
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Kiertueella Vanhusten Luona
Tuhannet eläkeläiset innostuivat laulamaan ja tarinoimaan
Suomen Kulttuurirahaston ja Varsinais-Suomen taidetoimikunnan rahoittamassa hankkeessani vuosina 2012–2015.
Herättelin muistoja paimensoittimilla, kanteleilla ja vanhanajan sävelmillä palvelutaloissa, vuodeosastoilla, päiväkeskuksissa ja veteraanitapahtumissa. Pääosin VarsinaisSuomessa järjestämäni konserttikiertueen lisäksi ohjasin
musiikki- ja kanteleryhmää Kosken palvelukeskuksessa.
Muistot kirjaa varten keräsin esitysten jälkeen tai vanhusten
kotona. Tavallisesti haastatteluja oli vain yksi, joskus
useampia. Juttelimme enimmäkseen kahdestaan tai pienryhmässä. Moni jäi kuuntelemaan, vaikkei jaksanutkaan tai
halunnut osallistua. Rohkaisin ihmisiä vapaaseen kerrontaan; usein aloitin rupattelun kyselemällä lapsuudesta tai
koulusta. En erityisemmin ohjannut keskustelua, toisinaan
pyysin kuvailemaan tarkemmin.
Kertojat ovat lähtöisin eri puolilta Suomea ja rajan taakse
jäänyttä Karjalaa. Haastattelun ja julkaisuluvan tarinaansa
antoi yli kuusikymmentä ikäihmistä, joista osa ei halunnut
nimeään esiin. Pyysin myös omaisilta suostumuksen
muistojen julkaisuun ja tein toivotut muutokset tekstiin.
Julkaisen anonyymisti tai keksityllä nimellä muistot, joiden
kertojien omaisia en tavoittanut.
Tervetuloa tutustumaan muistoihin ja ihmisiin.
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Värssyjä elämän varrelta
Kun ikäihmiset alkavat kertoa muistojaan, luvassa on perinnettä ja tarinoita.

Vuoroin vieraissa käydään ja harvoin hyvin syödään.
Ei parta pahoille kasva, ei turpajouhet joutaville.
Hellettä munille, muttei varvasten välille.
Olen sen verran pohjoisesta, ettei pulkalla yli ajeta
ja saan revontulilla keittää kahvit.
Kyl hat nät lak o,
mut kyl karvlak
senttä poikka o.
Tietä myöten tiesin tulla,
kangasta myöten kaputella.
Soutaa, soutaa Sorolaan.
Täti siellä leivän leipoo.
Pani paljon voita päälle,
sianlihalla silitteli,
kananmunalla kaunisteli.
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Turussa muistetaan pätkä soittoniekasta kertovasta polkasta:
Vihtori osasi soiton alkeet,
paljon kestivät haitarin palkeet.
Loppui se meteli, kun Vihtori veteli
komialla Viipurin pelillään.
Rouva esittää määkivällä tyylillä laulun tutusta kotieläimestä:
Päkä, päkä pässini pienoinen,
maitoa sulle annan.
Jopa kili kiittävi mää, mää, mää.
Mä villani palkaksi annan.
Lämmin ja puhdas on villani mun.
Siitä ne tehdään vaattehet sun.
Mieleen on jäänyt myös lapsuuden muistikirjan ensimmäiselle sivulle kirjoitettu
värssy Topeliuksen runosta:
Laps’ Suomen, älä vaihda pois
sä maatas ihanaa.
Sill’ leipä vieraan karvast’ ois
ja sana karkeaa.
Sen taivas, päiv’ on loistoton,
sen sydän sulle outo on.
Laps’ Suomen, älä vaihda pois
sä maatas ihanaa.
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93-vuotias esteetikko taitaa muistaa Paavo Cajanderin runosta olennaisen:
Mun huonehessani seinäll’ on
yks kuva halpa ja koruton.
Se siinä ollut on monta vuotta,
ja aina ihailen mä tuota.
En tiedä, mi’ siinä viehättää,
lumenko peittämä harmaa pää,
vai surun piirtämät vaot nuoko,
vai silmän lempeä tuike tuoko?
En tiedä; mutta niin lämmin on
sen läheisyys kuin auringon,
ja onpa kuin hänen katsannastaan
heloittais taivaan rauha vastaan.
Ken se ompi se armahainen?
Mun oma äitini on se vainen.
Sodanjälkeisessä Suomessa laiskottelua ei siedetty. Loimaalla värssy kumminkin
ilkkuu työnteolle:
Maanantai menee maatessa,
tiistai samalla tavalla.
Keskiviikkona ei kukaan töitä kaipaa
ja torstain palkalla ei elä.
Perjantai on lauantain pyhä
ja lauantai on suurempi kuin sunnuntai.
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Raisiolainen Taimi Eihola muistaa kuulleensa Vihannissa erikoisen saarnan:
Koska itsestään pappikin paha
saarnaa edestä leivän ja rahan,
määkin teille itsestäni saarnaan
ja sitten seurakuntaa nuhtelen ja soimaan,
jos mulle annetaan voimaa.
Niinpä ei äitini tiennyt,
mikä on pojan
harhatielleen vienyt.
Oishan minustakin
muuten tullut pappi,
mutta kasvoi se paha sappi.
Jouduin toraan ja riitaan,
se vei minun virkani vikaan.
Vielä siihen naiset ja viina
saattoivat mulle suuren piinan.
Jouduin tappeluun
ja tulin raivoon.
Siinä pudotin Kirjani kaivoon.

Niin on tämä maailman meno,
kaikki teidän puuhat ja elo
kuin kesäisen kukkasen lehti,
joka lakastui,
aikansa saavuttaa ehti.
Nuorena kukoistaa
ja on kyllä sorja.
Kun tulee vanhaksi
on hyvin korja.
Lapsena ensin
konttaa ja ryömii,
nuorena iloisesti
tanssii ja pyörii.
Juoksulta nuoret
kävellä ei malta,
kun veri kuohuu
ja kepeä on jalka.
Vaan vanhana
ei tee mieli juosta,
vaikka ois pakko
ja takana ruoska.
Vanhana kulkee jo
sauvan kanssa,
väsyneenä oottaa lepoansa.

Nyt olen kiertävä poikaraukka.
Jos saan leipää,
mielelläni haukkaan.
Kuljeksin ympäri maata
ja saarnaan
kaikkia kansoja pahuuteen.

Jos näin on, niin ohoo,
tähän mun saarnani loppukoon.
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Lapsuusmuistoja
Ennen vanhaan useimmilla lapsilla oli seuraa tutustua ympäristöön. Aikuiset
pyrkivät seuraamaan pienimpiä, ainakin katseellaan.

Kaksi rouvaa muistelevat hymyhuulin lapsuutensa pieniä seikkailuja:
Pikkutyttönä suunnittelin lähteväni Viipuriin. Otin hienon punaisen kukkaron
äidiltä. En osannut puhua vielä. Olisin mennyt junaan, mutta kaatusin, enkä
päässyt heti ylös. Ja juna jyskytti ohi.
Mää olin neljävuotias ja asuin isoäidin kanssa pienes harmaas mökis. Talon
lehmät oli siinä lähellä laitumella. Siellä oli sonni, joka oli oikein valtavan
iso. Laitumella oli pieni kumpare, missä kasvoi paljon metsämansikoita.
Minä tietenkin sitten, kun metsämansikat maistu hyviltä, niin menin sinne.
Isoäiti katto ikkunasta, kun neljävuotias pieni tyttö istuu siinä keskellä ja se
kauhian iso sonni on ihan vieressä. Isoäiti pelkäs niin paljon, ettei hän uskaltanu huutaa, eikä tulla hakemaan. Enkä mää ymmärtäny pelätä. Ei mulla
mitään hätää ollu, mää söin mansikoita vaan, ja lehmät söi ruohoa vieressä.
Eikä se sonni tehny minulle mitään.

Piikkiöläismies kertoo konstistaan kylmyyden karkottamiseksi:
Lämmitimme kavereiden kanssa hiihtoretkellä palelevia jalkoja tuoreessa
lehmän paskassa. Se oli pakko, kun oli niin kylmä. Kun tulin kotiin, äiti
patisti haisevan lapsensa saman tien pesulle saunaan.

14

Vuonna 1923 syntyneelle Aino Vilhelmiina Häyriselle tietty nuoruusajan veneretki
on tärkeä muisto:
Myrskytarina
Mä olin lähellä toistakymmentä, pikkuveli oli kymmenvuotias. Me soudettiin
veneellä monta kilometriä Keiteleellä viemään serkkupoikaa vastarannalle
työpaikkaa etsimään.
Kun me pikkuveljen kanssa tultiin sieltä takaisin, niin nousi kova pohjatuuli.
Mentiin yhteen saareen ja sanoin pikkuveljelle, että pidetään tuulta täällä.
Mentiin suojan puolelle ja odotettiin yhdessä mökissä tuulen tyyntymistä.
Jatkettiin soutamista vielä niemen kärkeen ja jäätiin sinne pitämään taukoa.
Me oltiin ostettu kaupasta ruisleipää naapurille, mutta kun meillä meni koko
päivä myrskyssä, niin arvelin, että me voidaan syödä sitä leipää. Muistin,
kun isä sanoi aina, että pohjatuuli tyyntyy illaksi. Minä uskoin niin. Siinä oli
pitkä aika oottaa.
Sitten oli kaikkein suurin ilo, kun isän vene näkyi sieltä toiselta puolelta. Ne
oli etsimässä meitä, kun oli myrsky. Se oli hiljanen mies, se tuli vaan siihen
veneellä. Isän kanssa oli niin turvallista: oli hyvä, ettei isä ollu viinamäen
miehiä.
Kun päästiin kottiin asti, niin äiti sano, että kyllä teitä on etsitty, toiselta
puolelta ja naapureista. Kotona oli riemua, kun me oltiin pelastuttu. Ne luuli,
että me oltiin kuoltu ja jääty sinne myrskyyn. Seilim Häyrinen Sumiaisista
oli mun isä.

88-vuotias rouva Turun kaupunginsairaalassa kertoo:
Kasvoin Loimijoen lähellä. Joki antaa kesät, talvet paljon virikettä. Oli yhtä
juhlaa luistella jäällä. Naapurilla oli tukkikeksi, jolla kokeiltiin, kestääkö
jää. Varotettiin, että älkää menkö sakissa. Kun opeteltiin uimaan, katsottiin
pienempien perään. Tehtiin kaislakimppuja kellukkeiksi, jollain oli laudankappale. Mulla oli usein leivänpaloja likasis taskuis, ei ne sillon mitään
likasii olleet. Aina sain kavereit, kun ne halus sitä hyvää leipää. Ei koululaisil
mittään rahaa ollu, jolla ois voinut karkkia ostaa.
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Keväisin oli hauskaa, kun tuli tukkilaisia. Tukkeja uitettiin Kokemäenjokea
ja Loimijokea myöten. Mä sain sit aina markan, kun juoksin kauppaan jonkun
puolesta. Markka oli silloin tosi suuri raha, sillä saatto saada vaikka litran
maitoa. Ei kaupast saanu maitoa, sitä haettiin taloista.
Kärsin isättömyydestä. En tiedä, meniks isän elämä hyvin, kun hän ei edes
tullu katsomaan tytärtään. Mä oon niin katkera siitä. Äiti teki koko ajan
töitä. Ihmettelen, miten hän jakso: rupes yöllä kahdelta hiiva- ja hapanleipää
leipomaan, seitsemäksi lähti talon töihin. Teki ruokaa, pesi pyykkii ja siivosi.
Mitä teettekin, niin tehkää se hyvin, niin äiti opetti.

Sisarussuhteet voivat välillä olla hankalia:
Mulla on vain yks sisar, mutta kyllä me riideltiin, voi iankaikkista, ihan
kaikesta. Ja hän oli kolme vuotta mua vanhempi ja hän aina voitti. Ja jos mää
puhuin, että mun täytyy mennä vessaan, niin hänel tuli heti hätä ja hän meni
edeltä. Ja ovi hakkaan sisäpuolta. Mää huutamaan ulkopuolelta, että päästä
munt äkkiä sisälle, mult mennee housuihin justiin. Ja ei, ei se avautunut. Ja
jouduin pari kertaa sitten pissat päästämään housuihini. Sit menin sisälle ja
porasin kauhiasti ja sanoin äitille. Ja sisko sai semmoset sapiskat, kun meni
sisälle joskus. Ja yhtään kertaa ei anteeks pyytäny.
Ja eikä me vieläkään sovita. Vaikka sisko assuu aika lähel, ei hän koskaan
tule mun luo. Jouluna hän soittaa ja laittaa mulle postikortin ja mää soitan
hänelle. Kyllä hän sit puhhuu, kun mää soitan. Enkä mä oo koskaan hänen
kotonaans käynyt. Hän ei oo koskaan käskenyt, eikä mul ole aavistustakaan
minkälainen asunto hänel on. On hän naimisis, kun hänel on ainakin yks
poika. Kai hänel useempikin laps on; en tiedä yhtään, onko tyttöi tai poikii.
Että kyl se heikkoo on.

Turun seudulla eräs hurjapää pyörätuolissa toteaa kaunistelematta:
Mää olin kova mäkkee laskemaan ja mä hyppäsin. Mä olin hypänny 41 metriä.
Mä olin niin rämäpäinen, sen takii mä tämmöses surupyöräskin olen. Mä olen
aina jutellu, sil taval on helpompi elää.
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Urho ”Luusääri” Leonsaari Kustavista paljastaa, miten ei-toivotusta lastenhoitajasta pääsee eroon:
Päivölän Miina eli Manta tuli lapsenpiikaks kuutta poikaa ja yhtä tyttöö
vahtimaan, kun vanhukset lähtivät kirkkoon. Ja sisarukset ei tykänneet siitä
Mantast ollenkaan, kun se komens heitä. Ja he päättivät, että kun se Manta
tulee seuraavan kerran, niin Oiva vedetään hirteen tai orteen. Ja sitte oli
kaikki valmist, kun Manta tuli ovesta porstuaan: Oiva vedettiin hirteen ja
mentiin ite kaik kamariin sängyn alle piiloon.
– Voi siunakkoon! Tääl on vähän kauhiaa, kun yks on jo hirres ja killuu.
Manta päästi Oivan alas ja sano:
– Mää en enää tule toista kertaa tänne taloon.
Ja he pääsivät sil taval siitä Mantast eroon. Ei se ihan kurkust ollu killumas,
vaan jostain olkapään alta. Joka torpas oli semmonen orsi, kun leipävartaat
pistettiin sinne ylös killumaan. Ne oli neljäst kuuteen vuotiai pojantapei.
Tuoli oli alla, ja se otettiin alta pois. Oiva oli vapaaehtoinen.

Veera Kauti kertoo makeita muistojaan Mellilästä:
Ennen vanhaan karamellit myytiin paperitötteröissä. Kerran, kun äiti tuli
kaupasta, mää kattoin sallaa, että olik siel truutti ja oli siel. En mää ottanu
sitä, kun tiesin, että kyllä siitä varmaan saa.
Karamellit olivat harvinaisia 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä.
Sota-aikana niitä ei saanu ollenkaan. Silloin, kun haluttiin jotain makeaa,
niin haettiin mansikoi, mustikoi, vadelmii ja lakkamarjoi. Kodin sai kauniimmaksi, kun tuotiin pajunoksia ja päivänkakkaroita maljakkoon.
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Joulunviettoa
Monet lapsuusmuistot liittyvät jouluun, erityisesti joulupukkiin, mutta myös
koulun kuusijuhliin. Kirkkomatkat pimeällä, kynttilöiden loiste ja Enkeli
taivaan painuivat mieleen.

Lapsuuden ikimuistoinen rekikyyti saa turkulaisrouvan hymyilemään:
Olimme kävelemässä Loimaalla jokijäätä pitkin joulukirkkoon. Siinä oli
hyvä kävellä, kun ei ollu yhtään koskea välissä. Jaakkolan kiva isäntä otti
minut, äitin ja Eilan kyytiin. Oli se ihanaa, kun päästiin sinne vällyjen alle.

Oripääläinen isäntä muistaa jouluoljet. Entisaikaan uskottiin, että ne turvaavat
seuraavan vuoden sadon. Kristillisyyteen viittaava perinne takasi lisäksi mukavan
pehmusteen kylmillä lattioilla telmiville lapsille – ja aikuisillekin.
Isäni oli vanhanaikainen. Pirtin nurkkaan tuotiin jouluisin rukiinolkia, siinä
oli lasten lämmin leikkiä. Pian pahnoja oli joka puolella.

Kaarinalainen mies kertoo roolistaan koulun joulunäytelmässä:
Jouduin olemaan kaneliässä ja seisomaan pahvisen S-kirjaimen takana. Se ei
ollut yhtään hauskaa.

Liedon terveyskeskuksen vuodeosastolla rouva muistaa pettymyksen, joka sattui
kasvatuskodissa kauan sitten:
Mä en saanut lahjaks kuin sukkapuikot. Oma lapsi sai suuren säkillisen,
vallan paketei. En pysty unohtamaan, se harmittaa vieläkin. Olis ne voinu
jotakin järjestää.
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Moni muistaa joulupukin:
Mää pelkäsin paljon pukkeja. Ne oli niin rivoja, kun kulkivat turkki nurinperin. Nykyään pukit on niin nättejä. Räsynukke oli ihanin lapsuuden joululahja. Äiti oli sen itte tehny. Ei siihen aikaan kaupasta mittään saanu. Se oli
kauan tallessa.
Saatiin aika paljon montaa lai lahjoiks. Sukkii tuli ja sit tuli suksii. Sukset oli
tärkiöi, niitä sai silloin jo ostaa. Mää köhnäsin kaikkii paikkoi ja kävin meitin
navetan vintil ja näin siel yhdet sukset. Ei ollu yhtään jännää, kun tiesin, että
saan sellaiset. Sit oli jännää kyllä, kun se pukki ei tuonu niit heti. Mä ajattelin, että mä olin kärynny siit ja etten mä saakaan niitä. Ja sitten pukki tuli
uudestaan ja sano:
– Peijakas, tohon rekkeen jäi yks paketti.
Ja siinä oli mun sukseni!
Muistan iankaikkisesti semmosen, kun ootettiin joulupukkii ja katottiin, että
kuka lähtee ulos. Silloin aina jouluaattona joku lähti talliin tai navettaan. Eikä
kettään lähteny. Ja sit rupes joku kolistelemaan nurkis, ja me jännitettiin, että
ketä tullee, ja sieltä tuli joulupukki. Sillä oli iankaikkisen vanhat vaatteet.
Monta vuotta funteerattiin, että ketä se oli. Saatiin vasta paljon myöhemmin
tietää, että se oli isän serkku. Se oli tullu Turust polkupyörän kanssa, eikä me
osattu ollenkaan arvata.
”Kotikylän tyttö” Alli Sällylä kertoo lapsuutensa rakkaimman joulumuiston:
Jouluaatto oli tulossa. Äiti ja isä valmistelivat rekiretkeä Lappajärven toiselle
rannalle äidin veljen perheen luokse. Olin innoissani lähdöstä, koska siellä
olisi paljon lapsia ja sukulaisia koolla. Ja aina hauskaa tiedossa.
Äiti pakkasi rekeen jouluruokia ja lämpimät vällyt. Polle odotteli malttamattomana lähtöä isän etsiessä aisakelloa. Se on oltava mukana!
– Jos sattuu eksymään pimeässä järven jäällä, selitti isä.
Olin kirjoittanut pukille ja toivonut yhden ainoan lahjan, punaiset kumisaappaat. Ne menevät väärään osoitteeseen, jos pukki ei löydä minua kotoa.
– Tuleeko sinne varmasti joulupukki? Ja tietääkö pukki varmasti, missä olen?
kyselin isältä.
– Rauhoitu lapseni, kyllä pukki tietää, missä olet.
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Äiti peitteli lämpimiin vällyihin. Valkoisia lumihiutaleita leijaili kuin enkeleitä maahan. Isän ja äidin lähellä oli turvallista olla. Joskus kuvittelin, mitä
tehdä, jos tulee susia ja karhuja vastaan. Mutta nyt en pelännyt.
Pollen aisakello tuuditteli pikkutytön unten maille. Hetken nukuttuani pistin
pääni lämpimien vällyjen alta ulos. Tähtikirkas taivas loi valoaan ja kuu loisti.
Kysyin äidiltäni:
– Äiti, mennäänkö me taivaaseen?
– Nuku rauhassa. Herätän sitten, kun ollaan taivaassa.
Nukahdin uudelleen. Perillä isä kantoi nukkuvan käärön sisälle. Hetkessä
oli lapsia ja aikuisia, sukulaisia ja serkkuja, suuri joukko ympärilläni. Eikä
kauan kestänyt, kun leikimme ja lauloimme joulukuusen ympärillä. Ja meillä
oli hauskaa!
Jossain välissä hiipi joulupukki keskuuteemme. Sain kuin sainkin toivomani
punaiset kumisaappaat. Sain myös pari muuta lahjaa, mutta annoin ne pukille
takaisin köyhille annettaviksi. Äiti oli selittänyt, että on paljon lapsia, jotka
eivät saa yhtään lahjaa.
Olin niin sanomattoman onnellinen punaisista saappaistani, että kävin suukottamassa pukkia ja kaikkia ympärilläni. Juoksin pitkin ja poikin isoa pirttiä
saappaat jalassa. Jossain vaiheessa meidät lapset komennettiin nukkumaan.
Olin vähän tottelematon tyttö saappaineni. Niinpä isä uhkaili:
– Jos et mene nukkumaan, et pääse joulukirkkoon. Ja pukki voi hakea saappaat takaisin.
Niinpä kätkin saappaat tyynyni alle. Aina, kun isä yritti ottaa ne, heräsin.
En muista, missä vaiheessa nukahdin. Enkä muista matkasta Lappajärven
kirkkoon mitään. Isä oli kantanut nukkuvan käärön rekeen ja kirkkoon. Kun
heräsin, kailotin kovalla äänellä:
– Äiti, ollaanko me nyt siellä taivaassa?
Sellainen tunne syntyi joulukynttilöistä, joita loisti joka puolella. Ja mahtavana kuului laulu Enkeli taivaan lausui näin. Jouluista kirkkomatkaa hevoskyydillä, sukulaisia, tunnelmaa Lappajärven jäällä, tähtikirkasta taivasta –
niitä en unohda koskaan!
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Lounais-Suomessa nuuttipukit kiertelivät taloissa joulunvieton päätteeksi.
Olin töissä kartanossa, jossa oli venäläinen isäntä. En tiennyt nuuttipukeista
mitään ennen, kun kerran niitä nuoria tuli oven täydeltä. Toiset oli naimisissa
jo. Ei niistä tiennyt, oliko ne tyttöjä vai poikia. Kerran menin nuuttipukiksi
itsekin naamarin kanssa.

Paimion nuuttipukkitansseissa tuli kerran valomerkki ennen aikojaan. Eräs parantolan lähellä asunut rouva muistelee tapahtunutta:
Nuori nainen oli kauheen eläväinen. Hän nousi miehen olkapäille ja sammutti
valot. Sitten ne pyörivät vähän aikaa ja läksivät yksitellen pois.
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Musiikki säilyy mielessä
Ennen vanhaan lapsille ei ostettu kalliita soittimia, saati kuljetettu heitä
mihinkään opettajan luo. Onneksi äänen tuottamiseen on monia ilmaisia
keinoja. Kyllä soittimiakin välillä käsiinsä sai, viimeistään omilla tienesteillä.

Tein pajupillei, ratamonlehdillä ja voikukkasen varsilla soitettiin kans.
Pirunviululla peloteltiin vanhoja ihmisiä. Pirunviulu tehtiin niin, että pitkä
karhulanka kiinnitettii ikkunalasin ja kitin väliin nastalla tai hakaneulalla.
Sitte mentiin piiloon, kiristettiin lanka ja hangattiin sitä pihkanpalalla. Siitä
tuli ilkeä ääni.

Syntyperältään köyliöläinen isäntä oli lapsena taitava puhaltimien tekijä:
Rakentelin poikaiässä Vuorenmaan kylän metsissä tuohitorvia, joihin jätin
keltaisen puolen päälle. Veistelin keväisin myös pajupillejä ja puolimetrisiä
haapapillejä. Pienillä pajupilleillä sain pyitä, kun piiskutin oikealla tavalla.
Metsästin myös metsoja, teeriä ja kettuja. Monta mettoa sain.

Oripääläinen Helka Salminen kertoo lapsuuden mielipuuhistaan:
Mää prätkytin kammalla ja leivinpaperilla yhtmittaa. Äiti sano, että oo nyt
hiljaa välillä!

Dragsfjärdissä rouva muistaa innokkuutensa:
Olin lapsena aina innokas laulaja. Äiti sanoikin minulle, että ole edes yöllä
laulamatta, jotta saadaan nukkua.
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Sirpa Suominen ajattelee hyräilevää äitiään lämmöllä:
Äiti oli alakoulunope ja kova laulamaan. Kesäaikana kävi usein niin, että
hän oli noukkimassa marjoja pensaista, kun puhelin soi. Minä menin ulos,
että missä äiti mahtaa olla. Päätin, etten mene häntä hakemaan. Mää vaan
kuuntelin, että mistä päin kuuluu äitin hyräily ja jäin oven viereen. Ja se rupes
kuulumaan määrätyn puskan juuresta. Aina äiti löyty ja ehti puhelimmeen.
Äiti lauloi tavallisesti virsiä, isänmaallisia lauluja ja marsseja. Ei Siionin
kanteleesta.

Marja-Liisalle lauloi isä, kun tyttö oli pieni:
Marja-Liisa, Marja-Liisa,
polvenkorkuhuinen.
Kun sä synnyit, linnut lauloi
ja kaikki kukat kukki.
Marja-Liisa, Marja-Liisa,
auringosta tullut.
Oman isän kanteleensoitto oli unohtumaton elämys:
Meil oli kotona kantele, ja isä soitti usein, enimmäkseen virsiä. Mä tykkään
kovasti kuunnella kanteleensoittoa. Ei mikään vedä vertoja virsille, vaikka
kansanlaulutkin on mukavia. Oi katsohan lintua oksalla puun -laulu on niin
maallinen. Oi, Herra, luoksein jää on hyvä. Virsien sisältö on hyvä.

Loimaalainen rouva tarinoi musikaalisista veljistään:
Veljillä oli monenlaisia soittopelejä, ainakin harmooni, viulu ja harmonikka. Yks veli teki kanteleen. Ne soitti välillä tansseissa ja saivat maksua
siitä. Samassa orkesterissa oli muitakin kojonkulmalaisia. Ei sillä porukalla
tainnut mitään erityistä esiintymisnimeä olla. Olen tanssinut veljien orkesterin tahdissa, hyvin soittivat. Isä ja äiti tykkäsivät, kun lapset töiden jälkeen
musisoivat.
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Onni Pitkäsellä on mukavia muistoja mandoliinista:
Veljeni työskenteli eläintenhoitajana junavaunussa, jossa kuljetettiin karjaa
Helsinkiin teurastettavaksi 1930-luvulla. Hän näki matkoillaan isän sisaren
miehellä mandoliinin ja pääsi kokeilemaan. Pian veli osti itselleenkin samanlaisen pelin ja opetteli korvakuulolta. Eihän silloin kukaan mitään nuoteista
ymmärtänyt, että mitä ne pilkut tarkoittaa. Mutta hänel oli hyvä korvakuulo,
ja hyvin soittikin. Naapurissa oli Kallion veljekset ja nekin innostuivat
mandoliinista. Mun kaksi muutakin veljeä innostui. Ja ne soitti sit kohta,
kun ne kuuli jonkun kappaleen.
1.2.1934 syntynyt herra kuunteli Suomenlinnassa 1950-luvulla esityksen, jossa
musta nainen, Marian Anderson, lauloi Tuku, tuku lampaitani Kosti Vihasen säestäessä flyygelillä. Mieleen oli jäänyt myös vuosiluku 1865: isoisä oli syntynyt
samana vuonna kuin markka sidottiin hopeakantaan.

24

Entisajan leikkejä
Lasten leikeissä yhdistyvät mielikuvitus ja todellisuus. Ne antavat liikkumisen iloa ja opettavat toimimaan yhdessä. Lapset matkivat asioita, joita
ympärillä tapahtuu.

92-vuotias rouva Salon Ylhäisistä muistaa välitunnit:
Yhteisissä leikeissä kätkettiin usein erilaisia tavaroita. Ennen vanhaan niihin
liittyi myös loruja tai lauluja. Monia leikkejä on tullu uudestaan takas.
Huvituksiamme olivat pesäpallo, natu ja hippa. Välillä pelattiin nelimaalia,
pojat kumminki enempi jalkapalloa. Käveltiin kans parrua pitkin, ja toinen
tuli toisesta päästä, ja sitten tuuppastiin toista. Kauppaleikissä myytävinä
olivat lähinnä kivet, paperit ja laatikot. Männyn kävyt oli pullia. Välillä
kutsuttiin opettajakin kaffeelle. Ja opettaja sano, että onpa oikein lonkaa
pöydällä. Muistan myös, miten hauskaa oli saada puristelemalla vinkuva
ääni lelusta.
Laitilassa 99-vuotias rouva innostuu juttelemaan ystäviensä kanssa:
Haudattiin nukkeja, laulettiin oikein virsiä ja peitettiin nuket mullalla. Käytiin
välillä tarkistamassa, onko kiusattu eli onko hautoja sotkettu.
Usein leikittiin sellasii leikkei, mis sai juosta tai juksata toista. Sitten oli kans
niitä, mis tarvittiin taitoa. Leikkei oli montaa lai.
Käpykarja
Laitilas männynkäpy on ollut lammas ja kuusenkäpy hevonen tai lehmä.
Tikuista saatiin jalat, joskus sarvetkin. Paksummista kepakoista tehtiin
karsinoi. Tikut lyötiin kivel maahan pystyyn ja niitten väliin pujoteltiin ohuit
oksii aidaksiksi. Taajaan tökityistä risunpätkistä saatiin navetta.
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Parppi
Piirretään hiekkaan kuusiruutuinen kuvio, samanlainen kuin ruutua hypitään.
Heitetään kivi vuorotellen tiettyyn ruutuun ja hypätään sinne, missä kivi on.
Ruutuhyppely
Piirretään maahan kuvio, jossa on kuusi, yksi ja kaksi ruutua. Jokainen
vuorollaan heittää kiven ruutuun. Rata hypitään läpi yhdel jalal ja noukitaan
kivi mukaan. Joskus hyppivällä jalalla piti saada kivi siirtymään seuraavaan
ruutuun.
Naruhyppy
Narua hypitään yksin tai niin, että kaksi pyörittää ja kolmas hyppii. Välillä
hyppijöitä oli kaksi tai kolmekin yhtä aikaa. Kahdestaan pystyi hyppimään
vastakkain tai peräkkäin. Tai sitte sidottiin narun pää johonki tolppaan ja yks
pyöritti, toinen hyppi.
Munkka
Heitetään viisi kiveä ylöspäin ilmaan. Ne pitää saada jäämään kämmeneen.
Pallon heitto seinään
Heitetään pallo seinään ja yritetään ottaa se kiinni. Heiton jälkeen pitää ehtiä
taputtaa käsiä edessä ja takana. Kun pudottiin poies leikistä, ni laulettiin
kaikenlaista.
Joskus ei ollut palloa eikä seinää mailla halmeilla. Silloin heitettiin kivellä
puhelinlankoihin. Aina ei tietenkään osuttu, vaikka kuinka yritettiin.
Numeroissi tai numeroiset
Leikkijöi on pariton määrä. Joku kuiskaa numeron kaikil paitsi yhdel ja
sanoo aina kahdelle saman numeron. Numeroita saa vaihtaa. Sitte se yks
huutaa piirin keskellä jonkun numeron. Ne, joilla on sama numero, juoksee
kilpaa huutajan luo. Siitä, joka jää toiseks, tulee seuraava huutaja.
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Kätken kivi
Ollaan piirissä, yks leikkijä kiertää jokaisen luona antamassa kiveä. Monelle
on vain antavinaan, mutta jollekin antaa oikeasti. Sitten arvataan, kenellä
kivi on. Leikkiessä lausutaan lorua: Kätken kivi pisi rivi. Älä sitä sääst, hauk
sen pääst.
Natussii
Suositussa hippaleikissä yritetään juoksemalla saada kaveri kiinni.
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Laululeikkejä
Lapset oppivat koulussa kymmeniä lauluja, joista moniin liittyy jokin leikki.
Nuorisolla oli tapana kokoontua laulamaan ja pyörimään piirileikkejä.

Ei ole leskeä ollenkaan -leikissä ”lesket” kävelevät ilman paria piirissä myötäpäivään. Ulkopiirissä kuljetaan pareittain käsikynkässä vastapäivään. Sitten lesket
koputtavat olalle jotakin leikkijää, jolla on pari. Ne joita on kosketettu, joutuvat
vaihtamaan paikkaa leskien kanssa. Yleensä laulu alkaa tähän tapaan ja jatkuu
monina versioina:
Ei ole leskeä ollenkaan, ollenkaan, ollenkaan.
Ei ole leskeä ollenkaan, ollenkaan.
Tuolta se tulla sipsuttaa, sipsuttaa, sipsuttaa.
Tuolta se tulla sipsuttaa, sipsuttaa.
No, mitkäs sil on jalassa, jalassa, jalassa?
No, mitkäs sil on jalassa, jalassa?
Vanhat tuohivirsut vaan, virsut vaan, virsut vaan.
Vanhat tuohivirsut vaan, virsut vaan.
Ja nekin tarttis paikata, paikata, paikata.
Nekin tarttis paikata, paikata.
No, kun ei ole nauloja, nauloja, nauloja.
No, kun ei ole nauloja, nauloja.
Kaupastahan niitä saa, niitä saa, niitä saa.
Kaupastahan niitä saa, niitä saa.
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Oripään Kiimakalliolla leikittiin ennen piirileikkejä. Yhtä lyötiin selkään ja tämä
lähti kiertämään piiriä. Samalla laulettiin:
Muistuu mieleeni tuo poika komea.
Missä kohdassa piirin reunassa
oma kultani lienee?
Tämä vanha piirileikki tunnetaan edelleen:
Piiri pieni pyörii,
lapset siinä hyörii.
Sormet sanoo so so so,
kengän kannat ko ko ko.
Piiri pieni pyörii,
lapset siinä hyörii.
Kädet panee lip lap lap,
kengän kärjet kip kap kap.
Piiri pieni pyörii,
lapset siinä hyörii.
Vakavina seisovat
vallan niin kuin vanhemmat.
Piiri pieni pyörii,
lapset siinä hyörii.
Toisiansa tervehtää,
sitten paikoillensa jää.
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Hura hura häitä, kello löi jo kaksitoista,
keisari seisoo palatsissaan.
Niin musta kuin murjaani, valkea kuin varsa,
minkä tähden sotamies on parempi kuin herra?
Se ken tulee viimeiseksi, ompi kuolema.

Hura hura häitä -marssileikissä kävellään parijonossa. Kaksi leikkijää muodostavat käsillään portin, jonka alta muut kumartuvat kulkemaan. Portinpylväinä
toimivat ovat etukäteen valinneet itselleen tunnussanat, esimerkiksi kissa ja koira.
Kuolema-sanan kohdalla portti suljetaan ja vangiksi jääneeltä kysytään: kissa
vai koira. Valinnan mukaan leikkijä menee jommankumman taakse. Kun kaikki
leikkijät ovat jonoissa, portinpylväät ottavat toisiaan käsistä kiinni ja muut heitä
vyötäröltä. Sitten yritetään vetää toinen jono omalle puolelle. Letka joka kiskoo
lujempaa, voittaa.
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LASTENKASVATUSTA
Kaikilla on kokemuksia erilaisista kasvatusmenetelmistä. Elämä ja omien
tekojen seuraukset lienevät parhaita opettajia. Vanhemmat voivat esimerkillään ja vastuun jakamisella tarjota kasvun eväitä.

Sukuni oli alun perin torppareita. Ennen vanhaan torppareilla ei ollu ollenkaan sukunimeä. Vanhempani olivat ensin vuokralla, mutta lunastivat sitten
tilan omaksi. Paljon työtä siinä oli. Äiti oli kansakoulunopettaja. Vanhemmilleni oli tärkeää, että kaikki lapset saavat hyvän koulutuksen. Mä opiskelin
yliopistossa historiaa.
Äiti sano aina, että ruoka pittää siunata. Sisarenlikka sano: Herra siunakkoon
ruokamme ja näkkileipä sammaan kans. Ei viittiny sanoo erikseen.
Mukulat otetaan aina mukaan töihin ja päätösten tekoon, vaikka siinä joutuu
itse korjaamaan perässä.
Niillä on yhtä isot silmät, kun mullakin. Kyllä ne pärjää.

Rangaistuksen pelko saa kenties lapsen hiljaiseksi ja tottelevaiseksi, mutta elämäntaitoa siitä tuskin karttuu.
Lapsi sai aamulla vitsasta, jos oli pissannut alleen.
Mihinkään ei saanut mennä koulun jälkeen, kotona täyty pysyä. Muuten sai
vittaa. En olisi niin kovaa kuria tarvinnut, sillä nuoruusiän tanssitkin jäivät
multa väliin ihan vapaaehtoisesti. En mää halunnu tansseihin mennä. Tanssipaikka oli liki, kilometrin päässä. Soitto kuulu, kun mää askareitani lopettelin.
Hyvät äiti ja isä oli, en koskaan saanut piiskaa.
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Kansakoulussa
Mää menin väkisin kouluun, kun mä olin pikkanen vielä. Opettaja tuli polvillens mun viereen:
– Elä vielä kaksi vuotta, tule sitten vasta.
Odotetun opintien alkaessa moni halusi mukaansa koulurepun, mutta ainakin yksi
tyttö Mellilässä joutui pärjäämään ilman:
Mä olin niin pal vihanen, kun mä en saanu reppua, kun oli niin lyhyt matka.
Piti mennä kirjat kainalossa. Kyllä yhtenä vuonna sain, kun oli kilometri
kuljettavana.

Lapsia opetettiin tallettamaan pienet taskurahansa:
Mulla oli vähän rahaa, kun mä myin jottain kukkasia. Kansakouluissa oli
kerran viikossa säästötunti. Pistin rahani sinne säästöön ja sain ne, kun
läksin koulusta. Kaks oppilasta kerrallaan toimi kassanhoitajina ja vei talletukset pankkiin. Meil oli säästömerkkivihot. Niihin liimattiin säästösumman
arvonen merkki. Kirjan perusteella summat merkattiin omalle tilille.
Anja Hokka kertoo, miten perniöläisessä kansakoulussa toimittiin:
Ennen mentiin kouluun aina maitopullo ja voileivät laukussa, saatto olla
läskiä tai alatoopia leivän välissä. Myöhemmin tuli kouluruoka, makaronivelliä ja hernekeittoa oli usein. Jos oli perunat ja kastike -päivä, täyty olla
veitsi ja haarukka mukana. Talollisten lapset vei syksyllä perunoita kouluun,
puolukoita oli kaikkien pakko noukkia. Ne syötiin ruispuolukkapuuron
joukossa. Järjestäjä haki alakoulurakennuksesta ruoan, jonka opettaja jakoi.
Ruokajärjestäjän oli piti siivota jäljet.
Lapset joutu kantamaan vastuuta koulun lämmityksestä. Aamujärjestäjät haki
puut ja sytytti tulet koulun kakluuneihin. Ennen mentiin kylmään luokkaan.
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Sirpa Suominen muistaa vieläkin pienen koululaisen ajatukset:
Siihen aikaan lapset tuli toinen toisians hakemaan kouluun. Mun oli mukava
mennä vuotta nuoremman Hiljan kanssa kahdestaan. Me köpötettiin käsikynkkää ja reput seljäsä neljä kilometriä maantietä Mellilän ja Kosken välillä.
Se oli hyvä tie ja aina aurattu siihen aikaan, kun mentiin kouluun. Mä olisin
keskitalven pimeinä aamuina pelänny koulumatkalla ilman Hiljaa. Hilja tuli
meille jo seitsemäksi. Äiti tuli usein herättämään hoputtaen:
– Nouse ylös nyt äkkiä. Hilja on istunut meillä jo pitkän aikaa.
Heillä oli eläimiä, he lypsivät lehmäns ja veivät maidot jo kello seitsemäksi
maantien viereen. Siellä täyty lasten nousta vanhempien kanssa yhtä aikasin.
Mää olin huono urheilemaan, enkä olis millään hiihtäny. Olin samanlainen
kuin meijän opettaja, se ei kans urheillu. Mä sanoinki äitille, että on kivaa,
kun opettaja on samanlainen kuin minä. Opettaja vaan sano, että menkää nyt
ulos sitte. Ja se lähti syömään tai lukemaan sanomalehteä. Välil se kävi postis
polkupyöräl, nelisen kilometriä edestakaisin. Ja mukuloil oli hauskaa, kun
kukaan ei ollu komentamas. Koulun pihal oli hirmunen ääni, kun opettaja
tuli. Ja sitte saatiin pauhua taas, ettei niin paljon tartte huutaa.
Opettaja oli lihavahko vanhapoika, jolla oli hiukan väärät sääret. Hän piti
aina hattua päässäns ja ajo usein polkupyörällä. Hänel oli vanhapiika sisar,
Sanni, jolla oli muutama lehmä. Sanni oli vääräsäärinen ja kulki pitkän
hammeens kans. Sisar tiesi aina, mitä me ollaan tehty ja kerto sitte tietysti
veljelleens. Että ei oikein parantunu ihan mennä yli oman ittens. Opettaja
oli muuten kauheen mukava, mutta auta armias, jos hän oli vihaisella päällä.
Silloin jokainen laps pelkäs niin paljon, ettei hänen tarvinnu patistaa meitä
olemaan hiljaa.
Mä olin kerranki lukenu omat läksyni. Kun sisko rupes tekemään tehtäviä,
häristin sitä ulos. Jos siltäkin olis jääny läksyt lukematta, ois sekin välillä
saanut opettajalta sormille. Meil molemmil oli samanlaiset arvosanat. Se on
kyllä ihme, kun mä en viittiny lukia, mää viis veisasin läksyistä. Mää leikein
vaan ja mylläsin. Usein me luettiin sillaikaa, kun opettaja kävi kaupas. Opettaja anto monta kertaa karttakeppiä. Ei ollut vastaan mukisemista, se oli laki
ja profeetat.
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Tieräks, mitä mulle sanottiin koulussa?
– Vie sää, Sirpa, Hämeensaaren mettään tuo huono järkes ja jätä sinne.
Mä en osannu läksyjäni, että se oli kyllä mun vikani. Ja mä puhuin äitille
kotona, mitä opettaja oli mun käskeny tehdä. Mua harmitti niin, kun äiti
rupes nauramaan:
– Vai sanos sillai sulle.
Opettaja kävi meillä aina juttelemas, sillä äiti oli entinen opettaja. Kuulin,
kun äiti sano sille:
– Sää olet Sirpal sillai sanonut, ja Sirpa otti niin torest.
Mä ajattelin sillon, että millai järki vierään sinne mettään. Taisi se sinne
jäädäkin, koska likka on samanlainen, pöhkö.
Viimesillä luokilla mulla oli polkupyörä. Opettaja oli tehny meille selväks,
että täytyy aina niiata, kun tulee joku ihminen vastaan. Ja kun me kerran
Hiljan kanssa mentiin pyöril, niin me tultiin satulasta pois ja niiattiin sitte.
Ja koulussa sanottiin, että silloin ei tarvitte niiata, jos te ajatte polkupyörällä.
Sitä varmaan kauhistutti.
Isonperän koulu, mun kouluni, hävitettiin viime viikolla, siitä oli lehdessä.
Mun teki niin mieli mennä siihen lopettamistilaisuuteen. Se oli Mellilän
toinen koulu. Nythän on tullut se kuntaliitos, ja sen kyllä sanon, että alastarolaiset ja melliläläiset ei tykkää yhtään olla loimaalaisia.

Ennen kansakoulun yleistymistä monet maaseudun lapset oppivat lukemaan ja
kirjoittamaan kiertokouluissa:
Mun lapsuudessa käytiin kiertokoulua isoissa taloissa. Meitä oli siellä hiukan
päälle toistakymmentä lasta. Koulua pidettiin yhdes paikas kevättalvella,
toisessa syystalvella. Leikittiin välituntisin piilosia ja natusia. Meidän opettaja asui piilopirtis. Sillä oli karvaset posket, joita me siveltiin. Me oltiin
kauheen arkoja, opettaja oli leikkine ja huumorintajuinen ja nauro kauheasti.
Opettaja vaati meitä opettelemaan läksyt kunnolla ja pelätä täyty, jollei vaan
nätisti oltu.
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Pulpetissa vierekkäin istuminen mahdollisti lunttaamisen:
Kerran mun vieressäni pulpetissa istu oikein etevä oppilas. Ja mä olin tällänny
oikein oman rivini, mutta vedin viivan sen päälle ja muutin vastaukseni. Mää
varastin naapurilta. Luulin, että se olis etevämpi, mutta se olikin huonompi.
Sain kauheesti tukistusta, kun opettaja oli huomannu jutun.

Koulussa yritettiin kitkeä lapsista huonot tavat:
Jos sattui myöhästymään, täytyi ovella pyytää anteeksi: ”Onks opettaja kiltti
ja antaa anteeks, kun mä myöhästyin.”
Opettaja oli pahana, kun mä haukkasin leivänkappaleesta oppitunnil. Mä
jouduin nurkkaan. Toiset koulukaverit puolusti mua. Ne sano, että leipä
kuivuu, jollei sitä syö.
Heiteltiin papereita oppitunneilla. Opettaja komensi:
– Tuhmat nurkkaan tai ulos!
Opettaja Liisa Melli kohteli kaikkia kakaroita samalla lailla. Minun koulus
oli arvokkaita lapsia ja touplokkaita, jotka eli köyhissä oloissa. Nurkkaan
joutu, jos oli tuhma ja opettajan silmätikuks, jos veti kädet karttakepin alta.
Kerran yks poika alakoulussa oli tuhma, ja opettaja koitti saada sitä nurkkaan.
Mutta poika piti pulpetin kannesta kii, ja opettaja haki yläkoulunopettajan
apuun. Karttakeppi meni rikki, kun opettaja iski sen pöytään. Onneksi poika
oli ehtinyt ottaa kätensä pois välistä.
Kauhulla katsoin, kun opettaja pesi joskus pojan suun saippualla rangaistukseksi kiroilemisesta.
Joskus oppilaat halusivat kostaa:
Opettaja kuritti varsinkin meitä karjalaislapsia. Katsoi sormiensa läpi isojen
talojen poikien kolttosia. Kerran me annettiin opettajalle vähän takaisin: kun
se oli istumassa huussissa, pari poikaa meni kutittelemaan sitä katajanoksilla.
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Opettaja tietenkin suuttu kauheasti ja yritti kovasti selvittää tekijät. Mäkin
tiesin ketkä ne oli, mutten sanonu, eikä kukaan muukaan. Vaikka kyllä me
pelättiin, että joku kertois ja me kaikki saatais rangaistus.

Joskus näytteleminen ei käy työstä, eikä ulkonäkö aina ole sopiva:
Mää pääsin joka vuosi näytelmäkappaleeseen. Esitin usein tonttua. Yks vuosi
mää olin laiskuus. En viittiny ollenkaan nousta ylös vuodepetiltä, joka oli
laitettu sinne lavalle. Mua yritettiin herätellä, mutta mää tykkäsin niin paljon
nukkua, hooh.
Mun koulukaveril oli musta tukka, eikä hän sen vuoksi koskaan päässy enkeliks. Häntä harmitti, kun vaaleita tyttöjä otettiin aina enkeliks.
Hauska koulumuisto paljastuu naurun kera:
Opettaja kysy, mistä erottaa pässin ja lampaan. Pojat sano, että sillä on sarvet.
Opettaja sano, että on lampaallakin sarvet. Mää viittasin ja huusin:
– Pässillä on pussit!
Se kysy hauskasti, että sannooko ne joku töpö. Mää töpö sanoin. Ja jokainen
tiesi, mutta olivat viisaita, eivätkä sanoneet.
Lastenkodin ja päiväkodin johtajana toiminut Iiris Kallio varttui Valkeakosken
tehdasalueella.
Näin paljon niitä miinuspuolia. Siksi mä kouluttauduin sosiaalialalle ja pääsin
työskentelemään huono-osaisten lasten ja nuorten pariin. Ennen huolehdittiin
naapureista, sukulaisista ja vieraistakin. Yleisvastuu on nyt huonompi.
Tottakai ne kiroili aluksi, mutta laitoin ne ajattelemaan, että ei saa, ei saa. Jos
opettaja osaa ottaa sellaisen asenteen, että kaikki on tasavertaisia ja vastuullisia, niin ei tule kiusaamista. Nurkkaan laitettiin ja eristettiin sitten yksin
johonkin lukemaan läksyjä. Mulla oli etu siitä, kun olin niin pitkä, mä sain
katsoa kaikkia alaspäin.
Olen koko ikäni ollut historiahullu. Olen opettanu lapsille paljon menneisyyttä. Laulatin niillä vanhoja lauluja ja loruja. Ne sano:
– Lauletaanko, lauletaanko taas?
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Jooseppi-pappa laulo aina hirmusen mielellään. Muistan yhden värssyn.
Siinä on hyvää vanhaa tietoa, jota halusin nuorillekin jakaa:
Aamulla, kun kiekaiseepi
kotolintu-kukkonen,
kelloansa vilkaiseepi
talon vanha ukkonen.
Ajaa ylös renkilöitä,
käskee tehdä käsitöitä:
uusia laittakaa, vanhoja korjatkaa,
rekiä, ämpäreitä, saaveja.
Renki kun on uskollinen,
isäntä käskee kammariin.
Ottaa naukun oivallisen
itsellensä ensiksi.
Sitten kaataa yhtä haavaa
kaksi ryyppyä rengin naamaan.
Ahkera, toimekas, vilpas ja valpas,
isäntä antaa viel kiitoksen.
Opetin nuorille monia värssyjä, kuten tällaisen sikamaisen jutun:
Oli isällä lätissä seitsemän sikaa,
ja kaikissa niissä oli pikkuisen vikaa.
Vaan sinisen, punaisen, vihreän, harmaan
minä saunassa pesisin puhtaaksi varmaan.
Kun lyhyt on laulu,
niin lauletaan se alusta loppuun uudestaan.
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TYÖTÄ IKÄ KAIKKI
Ennen vanhaan vastuuta tilan töistä opittiin kantamaan pienestä pitäen. Pojat
ahkeroivat isän opissa, ja monenlaisia askareita riitti tytöillekin. Elantoa
hankittiin läheltä ja kaukaa.

”Raskasta laukkua kantaen kulkukauppias taas taivaltaa”, todetaan laulussa. Ennen
vanhaan moinen näky ei ollut harvinainen. Mellilässä muistellaan kaupantekoa:
Reppuryssiä ei käynyt, mutta laukkukauppiaita kyllä. Jalkasin kulkivat,
selässä iso puulaatikko. Siellä oli kaikkea: nauloja ja hakaneuloja, kankaita
ja vaatetavaraa. Ei ostettu säälistä, tarpeeseen ostettiin. Turusta päin tulivat
meidän kohdalle. Oli erikseen sellane kauppias, joka myi kukkapurkkeja,
savivateja ja kukkopillei.

Onni Pitkänen ei ole unohtanut kartanoiden kulkupelejä vuosien takaa:
Kosken ja Pitkäjärven kartanoista tuotiin kahden hevosen vetämillä vankkureilla viljaa Mellilän asemalle, jossa säkit lastattiin junavaunuihin.

Mellilässä eräs pappa kertoo saaneensa särvintä joesta:
Kalastettiin katiskalla ja rysällä. Saaliiksi saatiin haukea, lahnaa ja hiukan
ahvenia. Ahvenia sai paremmin ongella. Kerran tuli piisamikin. Sivuojasta,
”Ihmisten ojasta” sai rapua. Koskipaikoissa oli aikoinaan aika hyvin rapuja.
Istutettiin niitä Paimionjokeenkin, mutta ei ne menestyneet siellä. Rutto oli
vienyt ravut. Sitte kun silakkakauppias tuli, niin kauppa kävi puolin ja toisin.
Syksylläkin joku kiersi autolla myymässä suolasilakkaa.
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Perniöläinen emäntä muistelee:
Elontekopäivä oli juhlaa. Silloin niitettiin ruista viikatteella. Viikatemiesten
perässä tulivat ylösottajat, kykkäiden tekijät ja sitojat. Pellolla työskenteli
usein parikymmentä talkoolaista. Keskellä päivää syötiin juhla-ateria, joka
sisälsi perunoita, lihaa, pannukakkua ja juomana kaljaa. Ruismaan muokkaamisessa oli kova työ. Ja oja-auran vetoon tarvittiin neljä hevosta. Vasikoille
revittiin ojan pyörtämilt ruohoa.
Kaksi kertaa vuodessa leivottiin reikäleipää, viikko syksyllä ja toinen
keväällä. Taikinaa varten tarvittiin kaksi tai kolme säkkiä jauhoja. Jokunen
limppukin leivottiin, mutta enimmäkseen kuitenkin reikäleipiä, joita laitettiin
katon kymmeneen vartaaseen kuhunkin kymmenen kappaletta. Lisäksi joka
lauantai leivottiin sekaleipää ja nisupullaa, jota myös makukakuksi kutsuttiin.
Nisupullaa ei saanut ottaa ilman lupaa, sen sijaan sekaleipää sai.
Melkein kaikki kasvattivat kotieläimiä. Moni muistaa niiden nimiä vielä vuosikymmenten jälkeenkin:
Lehmiä: Tipsu, Lystikki, Heluna, Helena, Vippe, Fortuna, Tähdikki, Mansikki,
Mustikki, Nätti, Siro, Elo, Lumikki, Liekki ja Heta
Hevosia: Esa, Vappu, Hurma, Heppa, Hippa, Poju, Reima, Ruusu, Ystävä, Jukka,
Liisa, Sussu, Temu, Sonja, Poku, Oiva, Julle, Polle ja Kille sekä Orpo
Paimiossa karjan keväinen laitumelle lasku on jäänyt mieleen:
Voi sitä sorkan kolinaa, kun lehmät ulos laskettiin. Häntä pystys niil oli ja
utareet heilus, kun ne säntäs ulos.
85-vuotias Veera Kauti muistelee työelämänsä alkutaivalta:
Kolmentoista vanha olin, kun läksin kotoa töihin semmoseen paikkaan, missä
oli kolme lehmää. Hoidin karjan ja tein paljon muutakin, painettiin jatkuvasti
15 tuntisia päiviä. Palkaksi sain 170 markkaa kuussa, sai sillä hamekankaan.
Oltiin renkipojille vihaisia: ne sai mennä kesäisin pellolle maate, kun
hevosten piti syödä puoltoista tuntia. Ja meitin täyty mennä niin pal: tiskata,
tuoda emännälle vettä ja puita. Annettiin pojille semmosta satikutia, kun ne
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sai levätä. Syötiin aamulla perunoita jo kaheksan aikaan, että jaksettiin. Oli
siin kans jotain läskisoosin tapaista, mutta ei niin hyvää. Loppusyksyllä kaks
sikkaa lahdattiin ja pistettiin paloina saaviin suolaliemeen. Liotettuna sitä
syötiin, muttei sekään ollu hyvää.
Lypsäminen ja paimentaminen ovat tuttuja monelle:
Mä lypsin puristamalla, äiti vetämällä. Yks lehmä ei antanu muiden kuin
äitini lypsää. Otin paimeneen kipon mukaan, että sain lypsää siihen. Join
sitten maidon leivän kanssa. Tavattiin välillä muitten paimenien kanssa nuotiolla. Kukin toi hiillokseen laitettavaksi, mitä oli mukaansa saanut: naurista,
porkkanaa ja perunaa. Ja kyllä ne maistuivat ihanilta.
Lapsuuden Elisenvaarassa soivat paimentorvet:
Meillä oli viisitoista lehmää. Äiti nousi aikaisin lypsämään, jotta maito ehdittiin viemään ajoissa maitolaiturille meijeriä varten. Velipojat soitti torvia,
joita olivat tehneet isän kanssa. Torvia käytettiin paimennukseen. Kun niillä
toitotettiin, lehmät tulivat kilpaa luokse. Muistan myös, kun joku tyttö 1930luvulla soitti tuohitorvella. Se kuulosti terävältä. TRRRR!
Alli Sällylä on kokenut, että karjan kaitseminen voi olla vaarallistakin.
Kuljin paljon lehmien perässä pienenä. Se oli kivempaa kuin heinätyöt, kitkeminen ja harventaminen. Siihen aikaan kotikyläämme Söyrinkiä asuttivat
torpparit. Jokaisella oli muutama lehmä, joiden paimentamisesta vastasivat
yleensä kouluikäiset lapset. Kaikkia lypsäviä ei välttämättä päästetty metsään.
Jos lehmä oli heikossa kunnossa tai poikiminen oli pian tulossa, se jätettiin
hakaan. Periaatteessa kustakin talosta piti olla yksi paimen, yleensä meitä oli
kolmesta viiteen karjaa kaitsemassa.
Vanhemmat paimenet oli viistoistakesäsiä, nämä pojat osasivat tehdä tuohitorvia ja antoivat turvaa meille nuoremmille. He tunsivat metsät ja ohjasivat
karjaa. Pikkulikkana talsin varmaan toistakymmentä kilometriä päivässä
lehmien perässä karjapoluilla. Keväällä ja syksyllä oli koulun jälkeen lähdettävä paimeneen. Kyllä se aika raskasta oli soilla tarpoa, hyttyset ja käärmeetkin riesana. Mentiin välillä tien varteen leikkimään. Teimme pajupillejä
ja soittelimme. Siitä kuuli hyvin, missä toinen liikkuu.
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Karja löysi aina illaksi kotiin lypsylle. Joskus kävi niin, ettei paimenia kuulunutkaan. Jäätiin välillä lehmistä jälkeen, kun ei jaksettu koko ajan seurata
tai pysähdyttiin pidemmäksi aikaa syömään herkullisia lakkamarjoja. Eksyminenkin oli mahdollista, jos kellojen kalkatus oli lakannu kuulumasta eikä
mukana ollut ketään, joka tunsi maaston. Silloin jouduttiin nukkumaan yö
metsässä isojen kuusten suojassa, joskus heinäladossa. Mulla näitä ulkoyöpymisiä taisi olla kolme kertaa.
Meidän kylässä melkein joka lehmällä oli kello. Paimenet kantoi kans mukanaan kelloa tai torvea; niitä tarvittiin, kun piti hätyyttää petoja tai kutsua
toisia. Näin kerran suden vilahtavan kauempana, silloin soitin kelloa oikein
kovaa ja nopeasti. Karjaa kutsuttiin huutamalla. Joskus ne säntäs juoksemaan,
kun paarmat oikein kiusas. Savuttavalla nuotiolla ja rauhallisella puhumisella saatiin tilanne rauhoittumaan. Lempilehmäni Mansikki tunsi mun äänen
hyvin. Aina se pysähty pitkäks aikaa kuuntelemaan, kun mä juttelin sille.
Paimenen työ vaati rohkeutta ja neuvokkuutta, jota kokeneet opetti nuoremmille. Ukonilmat iskivät usein rajuina Lappajärven rantamille; oli komeata
katsottavaa seurata aaltoihin iskeviä salamoita. Tietenkin koitettiin ehtiä
kotiin tai latojen suojaan ennen rajuilman puhkeamista. Oli pelottavaa asettua
aukealle paikalle ukonilmalla. Kuulin, että joku poika oli kuusen alla saanut
salamasta iskun. Käytimme kumisaappaita, kun oli ukkosta ilmassa. Minulla
oli välillä pyörän sisäkumi kaulan ympärillä suojelemassa päätä salamoilta.
Suot on vaarallisia paikkoja; siellä ei näe, mihin on turvallista astua. Joskus
paimenet olivat onnistuneet vetämään köydellä lehmän suosta. Kerran oli
ihan täpärällä, etten itse hukkunut sinne. Mulla oli kai jo sammalta suussa,
kun vanhempi toveri löysi minut lähes kokonaan suonsilmään uponneena.
Hän pelasti henkeni vetämällä minut tukasta ylös. Mulla oli päänahka kipeä
monta viikkoa sen jälkeen, mutta olen todella kiitollinen pojalle.
Joskus jätettiin eväät jonnekin ja kuljeskeltiin siinä lähellä. Muutaman kerran
ne oli syöty palatessamme. Ruokarosvoja saattoivat eläinten lisäksi olla myös
vankileiriltä karanneet venäläismiehet. Leiri oli parinkymmenen kilometrin
päässä kotoamme. Siskoni pelkäsi olla paimenessa, koska hänen viereensä
oli kerran tullut mies, joka oli aivan hiljaa. Liekö ollut laukkuryssä vai vanki.

41

Lampaita ei onneksi tarvinnut paimentaa, ne merkattiin ja päästettiin koko
kesäksi vapaasti liikkumaan. Syksyllä koko kylän sakki lähti etsimään niitä,
ja korvamerkeistä ne tunnistettiin. Etsiessään lampaita kylän miehet olivat
joskus löytäneet arvatenkin venäläisten nuotiopaikkoja. Oli varmaan herkuteltu lampaan lihalla.
Eräs rouva aloitteli työelämänsä jäätelön myyjänä:
Myin jäätelöä linja-autoasemalla kymmenen kesän ajan. Jäätelö tuli Valiolta
ja kauppa kävi hyvin, aina oli jono. Syksyllä piti levätä, koska kesän jälkeen
olin niin väsynyt.
Peruna on kuulunut pitkään suomalaiseen ruokapöytään. Lasten työpanos oli
tärkeä perunoiden nostossa, ja kouluista sai sitä varten lomaa. Kaupunkilaiset
käyttivät ajan maalla asuvien sukulaistensa auttamiseen tai keräsivät marjoja ja
sieniä. Perunannostolomasta tuli peruskoulun myötä syysloma.
Turkulaiselle Eeva Laihiselle on jäänyt mieleen ikävä asia:
Ennen kouluikää olin jo paljon mukana talon töissä. Meitä oli kahdeksan
lasta, minä olin kolmanneksi nuorin. Kerran oltiin perunoita nostamassa. Isä
oli kauempana, minä ja veli lähekkäin. Yhden perunan päällä oli hevosen
sontaa. Kun veli näki, että minulta jäi peruna maahan, hän hakkasi minut.
Jälkeenpäin hän on pyytänyt monta kertaa anteeksi.
Marttilalainen Helvi Valkeapää on ahkeroinut muidenkin edestä:
Mun äiti kuoli keuhkotautiin, kun olin vasta viisivuotias. Opettaja sano mulle,
että säästä ittees vähän, älä rehki niin paljon. Mä tein yhtä paljon töitä kuin
neljä vuotta vanhempi siskoni. Ikävintä lapsuudessa oli säkkien paikkaaminen kuumina kesäpäivinä.
Varsinkin miesten ollessa sodassa perunannostoon kului syksyisin kaksikin
viikkoa, kun oman sadon lisäksi käytiin auttamassa muiden sato talteen.
Pyörittelin perunoita myös työssäni koulun keittäjänä: mun piti usein ehtiä
kuorimaan viistoista kiloa perunaa, ennen kuin oppilaat tulivat kouluun.
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Perunajauhoja on melko yksinkertaista, vaikkakin työlästä valmistaa. Eräs emäntä
antaa reseptin:
Perunat raaputettiin puhtaiks ja raastettiin riivinraudalla. Liotusten jälkeen
massa laitettiin kuivumaan pelleille uunin päälle. Äiti teki peruna- ja piapojauhoja.

Pellava ei ihan käden käänteessä muutu peltokasvista pöytäliinaksi, vaan välissä
on monta työvaihetta, kertoo Helvi Valkeapää:
Pellavia liotettiin keräämisen jälkeen vedessä tai hangella muutama viikko.
Sitten miehet pehmitti varret suurella loukulla.
Seuraavaks lihdattiin. Siinä erotettiin päistäreet, tappurat ja rohtimet. Häkilöinti oli sitä, kun kammattiin rohtimista sivuun hienoimmat aivinat. Sen
jälkeen pääsi kehräämään.

Lappajärvellä syntynyt Alli Sällylä paljastaa äitinsä pellavapellon tarinan:
Äitini ensimmäinen rakastettu oli muuttanut Amerikkaan. Äitini halusi mennä
perässä. Hän teki kovasti kaikenlaisia hommia ja säästi kaikki rahat matkaa
varten. Äitini oli ommellut itselleen hienon matkapuvuston ja hankkinut
hatunkin. Laivalippua ostaessaan hän joutui kokemaan raskaan pettymyksen:
silmänpainetauti esti hänen matkansa Amerikkaan. Kiukustuneena äiti oli
heittänyt uuden hattunsa laivan perään. Myöhemmin sukulaiset kiusoittelivat
äitiäni kysymällä, että joko sun hattus on kirjoittanut sieltä Amerikasta.
Äiti osti matkarahoillaan pienen peltotontin. Hän viljeli pellavia ja kutoi
niistä kankaita. En lapsena tykännyt kutittavista pellavavaatteista, mutta
sitten, kun äiti teki niihin vuorin, vaatteita oli kiva käyttää.

Pelto- ja metsätyöt ovat vuosikymmenissä muuttuneet paljon. Oripääläinen isäntä
Unto Markula juttelee kaverinsa kanssa:
Metsätöissä käytettiin ennen koipikkaita ja tollukkaita jalkineina. Talvisodan
aikana ja vuosien 1985 ja 1987 talvet olivat kamalan kylmiä, joten jalkineiden piti olla lämpimiä.
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Koipikkaat oli talvijalkineet, jotka tehtiin nyljetystä hevosen takajalasta
kantapäineen. Isä teki tarpeeksi isot, niihin mahtui kolme sukkaa. Jalat eivät
paleltuneet, vaikka oli 30 astetta pakkasta. Isäl oli semmoset jalkineet ajaessaan tukkeja ennen sotia. Karvaiset jalkineet eivät luistaneet eikä jäätyneet.
Tollukkaat oli talvisaappaat, joiden korkea varsi tehtiin tavallisesti kotona
kankaasta ja annettiin suutarin ommella nahkapohjat. Pohjalle laitettiin
pahnoja tai heiniä.
Neljä mottia halkoja sain aikaseks yhen päivän aikana. Otin pojan mukaan
sahaamaan justeerilla tukkeja. Sanoin aina hop, hop, kun oli hänen vuoro
vettää. Hevoset jakso aina kiskoo tukit kotiin, vaikka hanki oli syvää.
Ostimme ensmäsen moottorisahan vuonna 1944.
1955 hommasin Zetor-merkkisen traktorin ja kyntäminen helpottu hemmetisti, kun moottori hoiti hommat. Kyllä multa meinas alkuun päästä ptruu,
kun olin niin tottunu hevosta ohjastamaan. Toki hevosella jatkettiin vielä.
Niittokone ainaki pysy kauan Valko-tamman vetämänä. Seipäiltä vilja ja
heinätki korjattiin pitkään hevosvetosiin kärryihin. Kerran heitin hankolla
kyyn kyytiin heinän mukana. Kyllä silloin emännästä ääntä lähti. Hän oli
kärryillä heinää järjestelemässä, jotta saatiin mahdollisimman paljon kerralla
vietyä.
Valkon peruuttaminen navetanvintille oli erilaista kuin traktorin. Verkkaan
se asteli taaksepäin, kun piti vallan sokeasti isäntään luottaa. Minä suitsista
vedin sitä hiljalleen. Koskaan en Valkoa lyönyt tai muuten kurittanut. Kerran
joku isäntä pyysi sitä lainaksi, mutta minä en suostunu. Olin kuullut, että se
piiskaa hevosia kettingillä.

Nahan parkitsemisen parhaat niksit olivat harvojen mestarien tiedossa, eikä niitä
helposti kerrottu muille. Melliläläinen Onni Pitkänen muistelee:
Isä osti aikoinaan erityisen paksua pohjanahkaa Hokalta, joka toisinaan
parkituksiaan tarkistaessaan loruili itsekseen:
– Kas, mitä jotta, eiks Hokan parkit kuivii okka?
Isällä oli tapana pohdiskella, että mistä ihmeestä Hokka sai niin paksua
nahkaa. Saiko se sen menemään kokoon? Miten se sitten valmisti sitä? Ei
isä tainnut koskaan saada selville Hokan ammattisalaisuutta.
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Kumijalkineet tuli kauppoihin 1930-luvulla, sitä ennen käytettiin vain nahkakenkiä. Ja kun ne kastu ja kovettu, niistä tuli ihan jäykät. Lapsilta jalkineet
kulu äkkiä puhki, ja niihin piti sitten laittaa puolipohjia. Muistan tämmösen
pienen kenkälorun: Kallen kengät on lintallaan ja Lintan kengät on kallellaan.
Tanhuanpään Nikolai rupes kerran kertomaan Tammisen Huldasta, joka oli
semmonen vähän...
Tammiluoto ja Hokka parkitsivat nahkoja vierekkäin Mellilän keskustassa.
Tääl oli siihen aikaan mones paikas pajualueita. Naiset kävi kuorimassa
pajuja, kuivasivat ja toivat tänne, koska Tammiluoto osti. Tammisen Huldalla
oli Vähässäperässä pieni mökki ja maatila. Hänellä oli kerran pajun kuorta
aika paljon. Hän punnitsi kuoret kotona ja vei ne sitten parkitsijalle.
Tammiluoto sano kuoria punnitessaan:
– Sun painaa sit näin paljon.
Tammisen huuto kuulu sitte vähän päästä:
– Ei sun vaakas tiedä mitään!
– Pojat perkeleet on mun vaakanikin sohlanneet, Tammiluoto murahteli, laitto
vaa’an kuntoon, ja sitte se rupes näyttämään oikein.
Kerran taas keväällä Hulda meni Ponkkiselle, Isonperän keskustaan. Vanha
isäntä oli kuollut, Jussi ja Anna pitivät Ponkkisten taloa. He olivat juuri
syömässä, kun Hulda poikkesi ja kysyi kursailematta:
– Tulisitteks te meille tekemään kaurakylvöt?
Jussi vastas empien:
– Mää tierä, sano, vasta tänään alotettiin kotonakin...
– No, olipas se hyvä. Kiitoksia vaan, kun kohta tulette. Menenkin pistämään
kahveepannun päälle.
Ja Jussi sano hieman tuskastuneena:
– No, kyl maar täytyy mennä tekemään ne kylvöt ennen kun se kahveekin
jäähtyy.
Tammisen Paavo, Huldan tyttärenpoika, oli aikoinaan Mellilässä suntiona.
Tapasin hänet kerran hautausmaalla, ja Paavo kerto siitä, kun oli kerran
pikkupoikana menny isoäidin luo kylään.
– Keittäsin sulle kahviakin, mutta Tanhuanpää ei ole vielä tullut meijeristä,
että sais kahvimaitoo, sano Hulda.
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1900-luvun puolivälin jälkeen teolliset parkkiaineet tulivat vähitellen luonnonparkin tilalle, eikä kukaan enää tarvinnut pajunkuoria. Eräs rouva kertoo työskennelleensä nahka-alalla miehensä kanssa:
Meil oli turkismuokkaamo. Raakasta nahkasta muokattiin pehmeitä ja ompelimot otti niitä. Mulle tuli astma ja nivelreuma, kun työ oli niin rankkaa.
Meillä oli kahreksan työntekijää ja työtä niin paljon, ettei meijän tarvinnu
ollenkaan mainostaa.

90-vuotias Sisko Yli-Mänki toimi Turussa pitkään kauppiaana puolisonsa ja tyttärensä kanssa.
Meijän kenkäliike sijaitsi aluksi Kaskenkatu neloses ja sit viel 40 vuotta
Kaskenahteen päällä, osoittees Kaskenkatu 11. Siel palveltiin, ja juteltiin
asiakkaitten kans kenkien lisäks muustaki. Oli kiva, kun asiakkaat tulivat
uudelleen. Olin kuulemma paras myyjä.
Mieheni Aimo perusti ensalkuun suutarin liikkeen, jossa tehtii uusii kenkii ja
korjattii vanhoja. Myöhemmin siirryttiin myymään tehdastekossii ja suutarin
hommat jäivä. Kenkii venutettin ja lestattiin kumminki koko toiminnan
ajan. Minä ja tyttäreni Salme hoidettiin myynti ja Aimo paperityöt. Meil oli
montaa lai apulaist aina auttamas. Teimme perheenä töitä sopuisasti peräti
64 vuoden ajan. Paljon ei ehditty huilimaa, mutta välillä kävimme sentäs
ulkomail vetämäs henkkee. Meil kävi kotona paljo viarait, ja kokkasin monet
illalliset vuosikymmentte aikan.
Mieheni osas vaik mitä, maalas taului ja sai niit kaupaks. Tilauksest hän
maalas muun muassa Marttilan kirkon kymmenil asiakkail. Hän oli musikaaline ja soitti pianoo, haitarii ja mandoliinii, joka oli erittäin rakas sodast asti.
Hän remontoi kaikenlaist ja hoiti omakotitalomme puutarhaa. Sinne hän teki
uima-altaankin ja huolehti sen puhtaudesta tunnollisest.
Kasvoin maal Marttilas ja lypsin paljo lehmii lapsuudessani, mikä oli hauskaa.
Kynsin hevosvetoisella aural peltoi isäni apuna. Mulla oli seitsemän sisarusta.
Kun veljet joutu sotaan, tein paljon tilan töitä. Mun kaksi siskoa, Saima ja
Anja, on vielä elos. Niitten kans on kiva pitää yhteyttä.
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Anneli Karén-Kellosalo kuiskaa kotitöihin liittyvän tunnustuksen:
En ole ikinä elämässäni siivonnut. Ensin siivos äiti, sitte ystävätär, sitte siivos
mies, ja nyt siivoo pojat.
En mä silti ole joutilaana huilannut. Ensin olin töissä Uusi-Aurassa ja sitten
Turun Sanomissa, lopuksi arkistopäällikkönä. Olen gourmet-kokki: kaalikääröt on mun erikoisuus. Kerran, kun taloa maalattiin, ikkunasta tuli sisälle
maalari, joka oli haistanut kaalikääryleideni tuoksun ja sanos, että teette
sitten koko Puolalanpuiston väelle kaalikääröt. Ja niinhän minä tein.
Entäs tiedättekös, miten vellikelloa ennen soitettiin? Tul vellinkil! Tul
vellinkil! ’Tul’ lausuttiin nuotilla hitaasti ylhäältä ja ’vellinkil’ nopeammin
alhaalta.

Marttilassa on yhdistetty huvi ja hyöty:
Aina lauloin, kun siivosin. En kerenny kuoroon, joten lauloin lapsille. Mulle
sanottiin, että tars kirkkokuoroon mennä, kun siel on pulaa. Mutta mulla oli
työt ja neljä lasta.
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Musiikilla maailmalle

Hannu T. (Tapani) Pulkkinen
Me oltiin samalla luokalla VeePee Lehdon kanssa kansakoulussa Nummenmäellä. Hänellä oli jo lapsena laulajan tekniikkaa ja tietenkin laulussa kymppi.
Hän oli kansakouluaikoina aika kova laulajapoika ja lähti välillä raitiovaunulla lauleskelemaan. VeePee asu Vanhan Hämeentien loppupäässä, mäen
päällä. Mun mielest hän oli ihan luonnonlahjakkuus. Mä olin kans musikaalinen, mutta mun ääni ei ollu sellanen kantava.
Kun olin nuori, kaikki kuunteli Beatles-yhtyettä. Mä tykkäsin Glenn Milleristä ja olin aivan outo lintu ikätoverieni joukossa. Hyvin harvoin kuuli
radiosta mitään hyvää jazzia. 1920-luvun valkoiset muusikot paino lähtemättömän jäljen mun tajuntaani. Samoja levyjä mä vieläkin kuuntelen. Nyt
on hauskaa, kun netistä löytää ihan mitä vaan, ei tartte levykauppaan mennä.
Olen kokenut yhtä ja toista musiikkihommissa, levyjäkin tuli tehtyä monella
porukalla. Nyt olen onnellisesti vanhuuseläkkeellä. Turun Työväenyhdistyksen Soittokuntaan menin jo nuorena keltanokkana. Orkestereita on ollut
lukemattomia: klassista musiikkia ja kuoroja, big bandeja ja Erkki Roivaksen
salonkiorkesteri Astra Promenade. Reine Rimonin Hot Papas soitteli jazzia.
Jazzin alkulähteillä
Pyrittiin neworleansmaiseen tyyliin, ja pitihän sitä lähteä paikan päälle
kattomaan, että miten homma oikeen sujuu. Mentiin kerran New Yorkin ja
Atlantan kautta New Orleansiin.
Oltiin perillä jo ennen iltakymmentä: siellä oli lämmintä ja kaupunki aivan
täynnä. Oli mahtavaa kävellä samoilla kaduilla kuin Louis Armstrong,
vanhojen mestarien jalanjäljissä. Ranskalaisessa kaupunginosassa, Bourbon
Streetillä, oli silloin vapun tienoilla perinnefestivaali. Väkeä tuli eri puolilta
Amerikkaa, brittejä, puolalaisia ja porukkaa Australiasta asti. Siellä oli
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meidänkin tuttavia, jotka oli käyneet Turussa. Meillä oli aika huikeita jameja
keskellä yötä. Kaikki paikat oli auki ja musiikki kuulu joka puolelta. Panin
merkille, että missään ei näkyny humalaisia.
Raviradalla oli varsinainen huvialue, jossa oli suuria telttoja eri musiikkityyleille: vanha dixieland New Orleans, zydeco ja cajun. Meidän kantapaikaksi
muodostu Fizzers, jonka isäntä oli hollantilainen. Siellä soittelin vuosien
varrella eräitäkin kertoja. Ne oli ainutlaatuisia hetkiä, jotka olis ehdottomasti
pitäny äänittää. Soitettiin muutama tunti, ja meidän bändiosuus oli ohi, mutta
ei se siihen koskaan päättyny.
Muistan yhdenkin illan: meillä oli ollu jamit, olin soittanu klarinettia. Joku
koputti mua olalle: siellä oli kaksimetrinen punapukuinen mies, joka kerto
haluavansa soittaa meidän kanssa. Rumpali ja pianisti löyty sitten jostakin.
Sovittiin vaan sävellaji, ja yks, kaks, ja yks, kaks, kol… jamittelu jatku taas.
Siel oli tippiruukku, joka yleensä tuli täyteen dollarin seteleitä, ja me saatiin
syödä ihan kunnollinen aamupala. Tämmöstä se oli ilta illan jälkeen.
Oli sykähdyttävää mennä raitiovaunuissa, joista uusimmat on vuodelta 1924.
Voi mahdotonta, miten mustat ihmiset kaasu pohjassa kuljetti niitä New
Orleansissa. Mulla on seitsemän kasetillista niin mehukasta raitiovaunun
ääntä, että ne pitäis julkasta. Mä olen rakentanu pienoismallit kaikista Turun
vanhoista raitiovaunuista.
New Orleansissa oli yks valkoisten ylläpitämä kerho. Sen jäsenet oli selvittäny, missä jazz on varsinaisesti syntynyt. Se kohta, jossa Buddy Bolden
ensimmäistä kertaa soitti vuonna 1895, on paikallistettu Holiday Inn -hotellin
parkkihallin sisääntulorampille. Kerho vuokraa aina perinnefestivaalien
ajaksi tämän rampin. Se pannaan kummastakin päästä tukkoon verhoilla
ja rakennetaan esiintymislava, tuodaan rumpusetti ja äänentoisto, pöydät ja
tuolit.
Sain kunnian soittaa useamman kerran siellä lavalla. Paikallinen New
Orleansin lehti teki siitä jutun ja julkasi mun kuvan. Mä soitan siinä klarinettia aivan kippurassa, silmät kiinni. Ne oli kirjottanu mun nimen väärin:
kuvatekstissä luki Mister Pudiker. Me oltiin viisi kertaa siellä rapakon takana,
sitten bändi hajos.
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Soitto jatkuu Suomessa
Turussa pääsin dixieland jazzia soittavaan porukkaan tenorisaksofonilla,
vähän niinku takaoven kautta. Sitten lähin opiskelemaan Hesaan. Aloin
seurustella, menin naimisiin ja muutimme Porvooseen. Soitin Porvoon
Maalaiskunnan Big Bandissä tenorisaksofonia. Sain lainaksi kerhon baritonisaksofonin, joka mulla on vieläkin. Saksofoni oli kerholla poistettavien
soitinten listalla. Tarjosin tonnin ja sain sen. Oltiin porvoolaisten kanssa
Norjassakin.
Meille tuli keikka myös Göteborgiin. Rumpali loukkas siellä jalkansa, ja
keikat jäi siihen. Samaan aikaan amerikkalainen kapellimestari kokosi soittajia orkesteriinsa, eli valikoi parhaat päältä. Mä kurkkasin verhon takaa,
ja se Wilson huomas mut ja kysy: ”Where’s your clarinette? Go and get
it!” (Missä klarinettisi on? Mene hakemaan se!) Me mentiin bussikuskin
kanssa sitte täyttä vauhtia hakemaan se. Pääsin siellä esittämään sooloa myös.
Kappale oli Wilsonin oma, stemmat oli alkuperäiset. Mä koitin tavoitella
klarinetilla itämaisia sävyjä, kamelikuskin mutinoita. Mikrofoni, klarinetti ja
mä – ja big band siellä takana! Usein ennen esitystä olo on aika tyhjä, mutta
sitte se lähtee käyntiin.
Paperit edessä vain häiritsee. Yleensä sitä niin uppoutuu musiikkiin ja soitin
on ruumiin jatke. Se tulee vain, ajattelematta, se tulee kuin laulaen, hengittäen. Tärkeää on tietenkin soittimen hallinta, että pystyy keskustelemaan
sen kanssa noin vain. Kaikki soolot on ainutkertaisia tapahtumia. Sitä olis
varmaan vaikea kirjoittaa nuoteiksi, siinä on joustoa nuottien kestossa ja
korkeudessa. Lyhkäinen klarinetti ei ole mikään pilipali-instrumentti.
Tulin avioeron jälkeen takaisin Turkuun, kun vanha äitini oli täällä. Sitte
mulla todettiin sokeritauti. Oltiin treeneissä, kun multa loppus voimat.
Lihakset hävis vallan ja tuli särkyjä. Luulin jo, että jokohan tää oli tässä ja
alanko myymään soittimia. Mutta yks päivä oli parempi vointi ja pystyin
soittamaan Picardyn ruusut. Ja mä soitan vieläkin.
Hannu vetäisee kotonaan baritonisaksofonilla komeasti Ennen kuolemaa -tangon,
sen hän hän oppi jo lapsena muusikkoisältään. Taulut on maalannut äiti. Omin
käsin rakennettuja pienoisraitiovaunuja ja -vetureita löytyy hyllyiltä joka lähtöön;
junarata kulkee huoneesta toiseen. Kasetilta kuuluu New Orleansissa nauhoitettua
länsiväylän metron ja mustan naiskuljettajan ääntä, tunnelma on tallella.
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KONEITA JA TEKNIIKKAA
1900-luvun alun sukupolvet ovat todistaneet monia teknisiä muutoksia
elämänsä aikana. Uusien laitteiden kehitys on antanut aihetta ihmettelyyn
ja varakkuuden esittelyyn.

Kustavilainen kansanmies muistelee radion alkuaikoja:
Jaha, sit tuli Kustaviin taas yhreksän uutta pappii, ja ne oli Virtasen porstuas.
Meijän isävainaa kysys, että mitä ne siel porstuas jutteli. No, siellä ne oli
hiljaa, mutta se ensmäne ratiopappi kyl puheli porstuan puolel Jumalast.
Siihen aikaan vaan ratioo kuulosteltiin, ei paljon mittään muuta tehtykään.
Se oli niin arvokas asia. Ja Virtanen toi paikkakunnalle niitä Philipsin patteriratioi. Viikon hän viipyi kerrallaan reissussa ja palattuaan purki sitte lastin
porstuaansa. Ja oli sellainen kuvakin ”Anna minun seisoa jalallani”, ettei
ihmiset kääntäis sitä ratioo toistepäin laatikos.
Jarruvaroskin semmonen ratio oli. Määkin menin sinne Jarruvaron kamariin
jumalanpalvelust kuulemaan. Siellä oltiin ihan hiljaa ja kuulosteltiin papin
ääntä ratiost. Kun se lakas puhumast, niin sitte se pistettiin kiine. Ja vanha
Jarrula sanos, että kyllä se sellanen talon muonamies on, että se niin pal
kuluttaa ja sitä pitää usein ladata.
Mieleen on jäänyt toinenkin radioaiheinen tarina:
Naapuris, paikkakunnan suurimmas talos, oli ratio jo siihen aikaan, ja taksvärkkiporukka käskettiin sinne joulujumalanpalvelusta kuuntelemaan. No,
sinnehän menivät sitten. Kun jumalanpalvelus oli ohi, niin käännettiin toiseen
asemaan. Yks mamma oli sit ihmetelly kamalan kovin, että kyl hän tämän
muun ymmärtää, mutta kui kirkos polkkaa soitetaan.
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Oripääläinen isäntä juttelee:
40-luvun alussa naapurit veti itselleen sähköt piikkilankalla. Me hankittiin
sähköt oikein luvan kanssa kuparilankaa pitkin. Radiota käytiin aluksi kuuntelemassa naapurissa, kunnes saatiin hankituksi oma laite. Siin oli laatikko ja
iso torvi. Radio toimi ladattavilla akuilla, meiltä ne vietiin naapuriin ladattaviksi. Kelpasi sitten soitella Lauantain toivottuja kotona saunan jälkeen.
Lapsille oli Markus-setä ja satukuunnelmat. Joskus radiota lainattiin naapurin
rouvalle.

96-vuotias rouva kertoo sukunsa vauraudesta:
Isän veli oli tehtailija. Isän sisko avioitui kartanon isännän kanssa. Jäätyään
leskeksi hän muutti uusiin naimisiin Amerikkaan. Heillä oli siellä sekatavarakauppa, ravintola ja teurastamo.
Isä osti konkurssihuutokaupoista naapuritilat, kauppojen yhteydessä saatiin
kaksitoista hehtaaria niittyä kesälaitumeksi. Yhteensä maata oli toistasataa
hehtaaria.
Ensimmäinen puimakoneemme oli hevosvetoinen. Meillä oli myös kahden
hevosen vetämä maantientekokone, jolla tehtiin betoniasfalttia. Kotikylässämme oli lapsuudessani kolme autoa. Yksi oli meidän. Isäni hommasi
sähköt heti ensimmäisten joukossa, varmaan pappilan jälkeen.
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SOTA-AIKANAKIN ELETTIIN
Veteraanit ja lotat ovat sitkeydellään ja urotöillään ansainneet jälkipolvien
kiitoksen ja kunnioituksen. Jälleenrakentaminen ja pula-aika haastoivat
monet ylittämään itsensä ahkeruudessa, nuukuudessa ja neuvokkuudessa.
Onni Pitkänen, Mellilä
Kasvoin Mäkilän tilalla, josta lähti seitsemän poikaa talvi- ja jatkosotaan.
Kolme veljistä kaatui ja kolme haavoittui, vain minä säästyin osumilta. Oli
se kauheaa: nuorin velikin oli luvannut äidille tulla heinäntekoon, mutta
tulikin – arkussa. Toimin jatkosodassa Itä-Karjalassa lähettinä ja vapaahetkinäni kirjoittelin lyijykynillä tapahtumia muistiin. Vuonna 2008 muistoistani julkaistiin kirja Yhdeksän komentajan lähetti – Viisi sodan vuotta.
Veijo Ollula, Marttila
Muistan vieläkin isäntien juttuja sodasta: Alkukesällä 1941 Tarvasjoella koottiin kiväärikomppania, johon kuului myös kersantti Aarne Hokka Koskelta.
Varusteet jaettiin, ja komppaniapäällikkö tuli vastaanottamaan. Vielä samana
iltana marssittiin Paimion asemalle. Juna vei miehet Turun ja Toijalan kautta
Joensuuhun ja Kaltimon pääteasemalle. Ennen juhannusta joukot lähtivät
etenemään rajan yli. Syyskuun puolella oli ensimmäiset taistelut, taisivat
olla Kutismajoella. Eteneminen jatkui koko syksyn, he pääsivät Äänislinnaan
asti. 1944 joukot siirrettiin Kannakselle. Kesä-heinäkuun vaihteessa käytiin
ratkaiseva Ihantalan taistelu ja Neuvostoliiton suurhyökkäys pysäytettiin.
Sylvi Varpula, Piikkiö
Sodan aikana jouduin Sortavalaan hoitamaan sairaita. Se oli elämäni kauhein
ja raskain aika. Olin siellä kaksi vuotta lääkintöhallituksen komennuksella.
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Veera Kauti, Mellilä
Haettiin halkoja hevosellä mettästä. Sota-aikana piti tehdä motteja. Töissä
oltiin ja saatiin pikkasen rahhaa. Turkua pommitettiin, ihan hyvin kuulu. Ei
pelätty.

Martta Sorola, Salo
Menin Kuopioon nuorena tyttönä hakemaan työtä, päädyin ensin hotelliin
tarjoilijaksi ja sieltä lottiin. Minut komennettiin rintamalle, muonitusosastolle Karjalan Kannaksella, jossa jouduin kokemaan ja näkemään kaikkea.
Menin 1944 kesällä vihille, mies oli sodassa silloin vielä. Perjantaina tuli
lomalle, lauantaina kuulutettiin, sunnuntaina vihittiin ja maanantaina meni
takaisin. Mieheni veli kuoli heti häiden jälkeen. Sen jälkeen, kun saksalaiset
oli ajettu, mieheni tuli takaisin: viis ja puoli vuotta kesti hänen sotareissunsa.
Paljon työtä siinä oli. Täytin juuri 90 vuotta, ei tarvi katua mitään, kaikki on
menny hyvin.

Helvi Valkeapää, Marttila
Sodan aikana jouduttiin syöttämään hevosille olkikattoa. Itselle kerättiin
paljon suomuurainta, mustikkaa ja mustaherukkaa sekä kuivattiin omenoita.

Sirpa Suominen, Mellilä
Mä ja äiti tykättiin sienistä, keräsimme enimmäkseen tatteja ja suolasieniä.
Isä ei välittäny sienistä, mutta sota-aikana äiti käytti niitä lihan jatkeena
kaikenlaisissa keitoissa. Silloin kuljettiin voileivät repussa. Mä söin kaikkea
kouluaikana, kun oli pakko. Mun mielestä oli väärin, kun täyty väkisin syödä.
Mää olen kaikkiruokanen. Jos multa kysytään, mitä sää otat, niin sitä mää,
mitä sulla sattuu lähimpänä olemaan.
Kun on kasvanut sodan jaloissa niin hyvä oli, kun jotain sai. Ei mittään muuta
ollu, kun paperia kaupan hyllyillä. Paperikengät olivat muutaman viikon
päästä ihan hajalla, kun tuli ensimmäinen sade.
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Kaarina Kantala, Turku
Kävin rippikoulua, kun sota alko. Välirauhan aikana päästiin ripille. Kaikilla
ei ollut valkoista pukua. Sitte kun olin ripille päässy, puvustani tehtiin minulle
ja siskolle merimiespuserot. Multa hajos kerran tansseissa yhdet kengät, jotka
oli tehty paperinarust. Mitä se mittään haittas, kun hauskaa oli.
Mulla oli nuorempi sisko, joka kulki aina mukana tietty. Asuttiin mamman
tykönä, kun äiti oli päivät töissä. Kankaat oli kortilla, kaikki oli kortilla.
Mamma kehräs kaikki päivät pellavaa, villalankaa ja karvalankaakin lehmänkarvoista. Villalumput leikattiin vinottain ja karstattiin tavallisen villan
kanssa. Niistä kudottiin loimia hevosille.
Pula-aikana moni yritti vaihtaa ylimääräiset tavaransa elintarvikkeisiin.
Ruoka oli kortilla vielä pitkään sodan jälkeen. Säännöstelytalous pakotti
keksimään kaikenlaista. Tein voikukan juuresta kahvinkorviketta eli tohnua.
Kuorin ensin, kuivasin uunissa ja jauhoin sitten lihamyllyllä hienoks. Laitoin
sellastakin syötävää, että hakkasin voikukan, nokkosen, suolaheinän rikki ja
sekoitin sokerin joukkoon.

Alli Sällylä o.s. Back, Turku
Kodissani elettiin tasapainoista elämää, vanhemmat rakastivat toisiaan ja
lapsiaan yli kaiken. Minä olin viisivuotias, isoveljeni kuuden ja siskoni kaksivuotias. Perheen kuopus oli juuri maailmaan tullut Matti. Olin ”isän tyttö” ja
onnellinen olostani. Äitini oli iloinen ja avoin ihminen.
Sota alkoi. Eräänä iltana kirkonkylän poliisi ajoi pihallemme polkupyörällä.
Tuijotin tarkasti mustapukuista miestä, joka antoi isälle valkoisen kirjekuoren
ja lähti. Vanhin veljeni oli opettanut, että poliisia tulee aina pelätä. Mitähän
pahaa isäni on tehnyt, mietin yksikseni. Isä alkoi pakata tavaroita reppuunsa.
Aamulla en löytänyt isää mistään. Olin pettynyt ja itkin. Kiukuttelin ja
huusin: – Miksi isä jätti meidät, miksi ei edes hyvästellyt? Äidiltä en saanut
vastauksia. Kului viikkoja ja kuukausia, eikä isästäni kuulunut mitään. Äiti
rustasi paketteja postiin, vaikkei tiennyt, minne ne menivät. Kirjeitä isältä ei
tullut. Äiti ei puhunut surustaan, mutta vaistosin hänen tunteensa.
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Tein ikkunan alle pienen haudan isälle. Laitoin puuristin ja kuusen havuja
päälle, värkkäsin kukkasia punaisesta kreppipaperista. Kävin joka päivä,
joskus yölläkin, juttelemassa isälle. Välillä peitin haudan lumella, ettei äiti
näkisi. Ei hän ehtinyt seurata tekemisiäni; oli paljon työtä ja pieni vauvakin.
Äiti yritti piristää lapsiaan laulamalla kauniita lauluja. Niistä paljastui
kuitenkin syvä kaipaus ja tuska. Äiti nukutti meidät aina iltarukoukseen. Sain
usein kuulla Siionin kanteleen laulun, josta tuli minulle hyvin rakas:
Oi katsohan lintua oksalla puun,
se laulaa niin kauniisti aina.
Se Korkeimman kiitokseen aukaisee suun,
sen mieltä ei huolet ne paina.
Se laulaen Luojaansa kiittää.
Ei kylvä, ei niitä, ei myös kokoa
se vastaisten päivien ruokaa.
Vaan aina sen mieli on riemuisena,
ei huomisen huolista huokaa,
vaan silti ei puutetta kärsi.
Se laulaen aamulla alkavi työt
ja päättää ne laululla illoin.
Niin rauhassa oksalla nukkuu se yöt,
kuin vuode ois peitetty villoin,
ja kattona sillä on taivas.
Oi, jospa kuin lintunen päiväni vain
myös kiittäen alkaa mä voisin.
Ja murheetta, vaikkakin puuttehissain,
mä ain’ Isän hoidossa oisin.
Ei lapsensa tarvitse surra.
Oli tulossa ensimmäinen joulu ilman isää. Äiti varautui kovaan pakkastalveen kutomalla lämmikkeiksi lapasia ja sukkia. Hän leipoi tuoksuvia hannatädin kakkuja isää varten. Pyytelin maistiaisia, mutta äiti kielsi ottamasta ja
selitti:
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– Ne ovat kallisarvoisia leivonnaisia, tekotarpeita on niin vähän.
Itkin ja raivosin:
– Eikö äitikään välitä minusta? Eikö kukaan välitä minusta?
Kun äiti lähti navettaan lypsylle, otin pienen jakkaran ja menin porstuakamariin.
Yletyin juuri ja juuri ottamaan pikkuleipävadin. Istahdin jakkaralle ja nuolaisin
jokaista pikkuleipää.
Äiti yritti selvittää isän kohtaloa rintamalta lomille palanneilta sotilailta: ei
mitään tietoa. Menin naapuriin, joka oli kylän ”tietotoimisto”. Sain salaa kuuntelemalla selville, että isä oli joutunut venäläisten vangiksi tai komppania oli
joutunut mottiin. Naapurin täti huokaili: – Voi tuota tyttöressukkaa. Juoksin
itkien kotiin, aikeenani kertoa uutinen heti äidilleni. Päätin kuitenkin pitää asian
omana tietonani; en halunnut lisätä äitini taakkaa. Ehkä isä ei palaa koskaan
takaisin.
Eräänä päivänä ovesta astui mies sisälle pirttiin. Hänellä oli sarkavaatteet.
Pelästyin hirveästi: mies oli isäni, mutten uskaltanut mennä hänen syliinsä, en
millään. Isän vaatteet haisivat; hänhän oli maannut niin kauan haudassa. Oliko
isäni elävä vai kuollut? Luulin, etteivät vainajat voi nousta haudasta, mutta
isäni oli noussut. Naapurin tyttö, joka kuoli kolmevuotiaana leukemiaan, ei
ollut noussut.
En antanu isän halata ja suukottaa yhtään, vaikka hän oli aina ollut minulle tosi
rakas. Parin vuorokauden jälkeen loma oli ohi ja isä seisoi ovella. Äiti pyysi
minua halaamaan isää. Puristin äitiä tiukasti kaulasta samalla kun kosketin
sormellani isän poskea. Syliin en vieläkään uskaltanut mennä. Isä sanoi, että
minun pitäisi olla kiltti tyttö ja auttaa äitiä. Isä lupasi tuoda Karjalasta käkikellon tuliaisiksi seuraavalla kerralla.
Sota jatkui, isä tuli ja meni. Perheeseemme syntyi lisää lapsia. Äitikään ei enää
vältellyt sodasta ja isästä puhumista. Kylässä oli aktiivista pikkulottatoimintaa.
Karkasin sinne usein jo seitsemänvuotiaana. Tarmokkuuteni vuoksi pääsin
mukaan, vaikka sääntöjen mukainen ikäraja oli kahdeksan. Äiti ei halunnut
minun käyvän tapaamisissa, sillä hän pelkäsi: jos sota jatkuu, lotat viedään
Siperiaan. Silloin minäkin joutuisin sinne. Lupasin olla poissa kokouksista,
mutta menin kuitenkin. Äiti kyseli:
– Miksi sinä sinne menet?
– Jos sota jatkuu, lähden rintamalle isän mukana Suomea puolustamaan, vastasin.
Perusteluni kuultuaan äitini antoi siunauksensa, tekipä minulle lottapuvunkin.
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Opin lottatyössä monia käytännön asioita. Isojen tyttöjen opastuksella autoin
talojen emäntiä, joiden miehet olivat sodassa: hoidimme pikkulapsia, juoksimme kauppa-asioilla ja siivosimme. Perunoitten kuoriminenkin kuului
tehtäviimme. Olin mukana leipomassa leipiä rintamalle. Siihen aikaan
kaupasta soitettiin lotille, kun auto oli tuonu hiivaa. Mä olin vikkelä likka,
poljin monta kertaa miesten pyörällä tangon alta hakemaan sitä. Edestakainen matka oli melkein viisi kilometriä.
Rintamalta tuotiin kylään vainajia, ja lottien vastuulla oli järjestää hautajaisia.
Surin ensimmäistä vainajaa, joka oli vasta 19-vuotias nuorukainen. Seuraavien kaatuneiden saapuminen oli jo helpompi kestää. Isä oli kuulunut sodassa
pioneerijoukkoihin, jotka rakentelivat siltoja ja purkivat niitä tarvittaessa.
He myös veivät ruokaa rintamalle. Isä oli sen verran vanhempi, että hänet
vapautettiin tästä jo parin vuoden jälkeen. Sen jälkeen isän tehtäviin kuului
kuljettaa siirtolaisia hevoskärryillä Kauhavan asemalta majapaikkoihin.
Isä oli sodan jälkeen pitkään masentunut, vaikka selvisikin koitoksesta fyysisesti vahingoittumattomana. Erityisesti Kannaksen menettäminen painoi isää
raskaasti, vaikkei meillä ole sukujuuria siellä. Karjalaisten ystävällisyys ja
vieraanvaraisuus olivat tehneet isään vaikutuksen sodan aikana. Hän suri
kotinsa menettäneiden evakkojen kohtaloita.
Äitini kuoli kahdeksannen lapsensa synnytykseen pari vuotta sodan loppumisen jälkeen. Vauva adoptoitiin Raumalle. Olin silloin kahdentoista. Minulle
jäi sisko ja viisi veljeä, joista nuorin oli vasta kolmevuotias. Onneksi meillä
oli rakastava ja huolehtiva isä. Leivoimme joka viikonloppu ruisleipiä ja
pullaa. Otin käyttööni kaikki taidot, jotka olin oppinut pikkulottana. Töitä
riitti aamusta iltaan. Kävin aamulla ennen kouluun lähtöä lypsämässä viisi
lehmäämme. Isoveli oli ahkera apulainen isälleni, lisäksi hän osallistui
lastenhoitoon ja muihin kotitöihin. Lotat neuvoivat minua monissa asioissa ja
tekivät talon töitä; he tulivat keritsemään lampaitamme, kehräämään lankoja
ja kutomaan lämmikkeitä suurelle sisarusparvellemme. En tiedä, miten
olisimme jaksaneet ilman yhteisön tukea.
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Kannoin vuosikymmenten ajan syyllisyyttä siitä, että olin nuolaissut pikkuleipiä, jotka oli tarkoitettu isälle. Vasta isän kuolinvuoteella tunnustin pahan
tekoni ja pyysin anteeksi. Isäni sanoi:
– Voi, lapsikulta, jos olisin tiennyt, että oma tyttöni on niitä nuolaissut,
pikkuleivät olisivat maistuneet vielä sata kertaa paremmilta.
Itkimme ja halasimme.
Isäni kuoli vuonna 1982. Jäljellä on muistot, isän Karjalasta tuomasta käkikellosta yksi käpy ja muita rakkaita tavaroita.
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Karjalasta Koskelle

Helka Petranen
Synnyin Uudenkirkon pitäjän Neuvolan kylässä perheeni kuopukseksi.
Minulla on kaksi siskoa ja kolme veljeä, joista nuorin oli paras leikkikaverini. Isovanhemmistani muistan hämärästi äijän, isänisän. En muista omia
mummojani, mutta naapurissa oli kaksi vanhaa rouvaa, joiden luokse usein
karkasin. Kylässä ei ollut siihen aikaan muita ikäisiäni tyttöjä.
Isäni oli rautatieläinen ja paljon poissa kotoa. Meillä oli mehiläistarha,
omenapuita, marjapensaita ja suuri mansikkamaa. Isä vei satoa Viipurin
torille. Ensin mentiin hevosella Mustanmäen asemalle ja sieltä junalla Viipuriin. Siskoni pääsivät sinne myymään, mutta minä olin liian pieni. Pääsin
kuitenkin joskus isän mukana Viipuriin, jossa hänellä oli kortteeri erään
vanhan pariskunnan luona. Isä oli usein väsynyt jouduttuaan valvomaan öitä
järjestelytehtävissä. Kotimme oli maatila, ja niitäkin töitä piti ehtiä tehdä.
Niinpä isä usein nukkui, ja äiti hyssytteli meitä lapsia olemaan hiljaa.
Olin nelivuotias, kun meille saatiin sähkövalot. Isä hommasi saman tien
radion. Se oli pieni laatikko, jonka päällä oli suuri torvi. Me lapset kuuntelimme Markus-sedän lastentuntia ja ihmettelimme, missä setä puhuu.
Isommat sisareni sanoivat, että torvessa on pieni mies.
Kotimme lähellä oli Rasimuksen kauppa. Joskus isosiskoni antoivat markan
käteeni ja juoksuttivat minua hakemaan karamellia. Minä en kuitenkaan
tykännyt mennä sinne, sillä kauppias otti minut aina polvelleen, antoi karamelleja ja jutteli mukavia. Jatkoin siis usein matkaani ja kävin osuuskaupassa.
Kuitin heitin kotimatkalla ojaan, etten paljastuisi.
Meille rakennettiin lisää tilaa, sillä suuri tupa oli tarpeen vanhempieni hopeahääpäivänä. Vieraat olivat sukulaisia, naapureita ja isän rautatieläisystäviä.
Muistan vieläkin äitini hopeanvärisen silkkileningin.
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Navetta palaa
Tammikuussa 1936 elämämme muuttui. Talvi oli kylmä, ja isä oli lähtenyt
Viipuriin työmatkalle. Olimme nukkumassa, kun Rasimuksen poika tempaisi
ulko-ovemme auki niin, että haka katkesi. Hän oli nähnyt iltayöllä tulenlieskat. Lapset juoksutettiin yöpaidat päällä naapurin mummon luo nukkumaan. Näin, miten navetan katto oli kokonaan liekeissä ja palavia puuosia
putoili alas. Palokunnasta ei juuri ollut apua, sillä kovalla pakkasella letkut
jäätyivät. Lammesta saatiin onneksi ihmisketjulla vettä talon suojelemiseksi.
Eräs rohkea mies laskettiin katolta köyden varassa seinälle, josta hän heitti
vettä kiehuvan maalipinnan päälle. Äiti oli viety lähes shokissa naapuriin ja
vanhemmat sisarukset tyhjensivät varmuuden vuoksi taloa.
Kotimme pelastui, mutta navetta ja eläimet paloivat. Naapurin isäntä yritti
ottaa hevosta ikkunasta, mutta se ei lähtenyt. Kun isä sai kuulla tapahtuneesta
hän pääsi kotiin seuraavalla junalla. Silloin hän ei kuitenkaan vielä tiennyt
oliko perhe säästynyt ja koti tallella.
Uuteen kotiin
Sen talven elimme ilman karjaa. Keväällä isä osti pakkohuutokaupasta erään
maatilan kotikylästämme. Muistan, kun olin ensimmäistä kertaa talossa.
Siellä oli iso tupa ja sali. Keittiön valtavan uunin raoista ryömi lattialle torakoita, joita isä koitti tappaa kengällään painamalla. En ollut koskaan nähnyt
niin isoja ötököitä.
Taloon tehtiin iso remontti. Huoneista purettiin uunit ja tilalle asennettiin
keskuslämmitys, mikä oli harvinaista siihen aikaan. Siistiksi maalattuja tai
tapetoituja huoneita oli peräti seitsemän; me tytöt saimme oman kamarin,
samoin pojat. Pääsimme muuttamaan uuteen kotiimme. Isä oli hankkinut
lisää huonekaluja Viipurin huutokaupoista. Torakoitakaan ei onneksi enää
näkynyt.
Sairaalaan ja juhlimaan
Aloitin syksyllä koulun. Vähän ennen joulua kaaduin jäätyneellä pihalla ja
jalkaan sattui kamalasti. Vamman uskottiin parantuvan, mutta muutaman
päivän kuluttua se alkoi särkeä. Minut vietiin Terijoelle sairaalaan, jossa
ajettunut jalka leikattiin nukuttamatta. Kaksi hoitajaa piteli jalastani kiinni,
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ja minä huusin täyttä kurkkua! Äiti meni ulos, koska ei kestänyt kuunnella
huutoani. Eräs hoitaja kehotti viemään minut Viipuriin sairaalaan, mutta
lääkäri lähetti minut kotiin. Joulu tuli, mutta en pystynyt kävelemään, joten
isä kantoi minut salin sohvalle odottamaan joulupukkia.
Pian minut vietiin korkean kuumeen vuoksi Viipurin lääninsairaalaan. Jalassa
oli luumätä, jota piti kypsyttää kauan. Makasin siellä kolmentoista muun
lapsen kanssa. Jalkaan leikattiin aukot, joista tuli mätää ulos. Kun luun sirut
olivat tarpeeksi mädäntyneet, tehtiin uusi leikkaus nukutuksessa. Sitten aloin
parantua.
Pitkän matkan vuoksi kotiväki kävi harvoin minua katsomassa, isä poikkesi
joskus. Olin jo saanut kotiuttamisajan, kun minussa huomattiin pilkkuja. Olin
saanut tuhkarokon! Silloin tulivat miehet, nappasivat sängyn päistä kiinni
ja veivät minut kulkutautiosastolle toiseen rakennukseen. Siellä jouduin
olemaan vielä viikon.
Kotiintulo oli riemullista, minua passattiinkin vähän. Opettelin kävelemään
kainalosauvoilla. Jalka vahvistui ja pääsin liikkumaan omin jaloin, vaikka se
olikin koko kesän aika vaivalloista. Äiti komensi minua usein: – Älä liikkaa!
Ja niin ontuminenkin vähitellen loppui. Lopulta onnettomuudesta muistuttivat vain rumat arvet. Palattuani kouluun kevättalvella olin jäänyt toisista
aika paljon jälkeen. Pääsin kuitenkin syksyllä toiselle luokalle. Olin tehnyt
huolellisesti opettajan sairaalaan lähettämät tehtävät.
Siskoni meni keväällä kihloihin naapurikylän pojan kanssa. Karjalaisen
tavan mukaan morsiamen kotona järjestettiin läksiäiset ja sulhasen kotona
häät. Juhannuksena heidät vihittiin meidän puistossa. Olin saanut vaaleansinisen silkkipuvun, jossa oli tummansininen, leveä vyö. Syömisen jälkeen
juhlaväki lähti toiselle talollemme tanssimaan. Minä ja veljeni menimme
ajamaan lehmät kotiin lypsylle. Häitä jatkettiin sulhasen kotona. Sisko jäi
sinne, mutta kyläilimme usein.
Ensimmäinen evakkomatka
Muistan kesän 1939 hyvin kauniina, mutta pian tunnelma alkoi synkistyä.
Syksyllä sodan uhka kasvoi. Kannaksella tehtiin linnoitustöitä ja miehiä
kutsuttiin ylimääräisiin harjoituksiin. Lopulta pelko toteutui: sota syttyi, ja
me kaikki jouduimme jättämään kotimme.
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Isä ja äiti olivat aamulla menneet Viipuriin asioille, mutta paluumatkalle
pääsy oli hankalaa, sillä siviilijunat eivät enää kulkeneet. Onneksi vanhempani tapasivat asemalla miehen, jolta saivat kyydin kotiin. Oli iltamyöhä,
kun he palasivat. Veljeni olivat valjastaneet hevoset lähtöä varten. Rekiin
laitettiin paljon ruokatavaraa ja vaatteita, sillä eihän kukaan tiennyt, mihin
joutuisimme ja miten matka jatkuisi. Vanhempi veljeni kuului suojeluskuntaan, eikä voinut lähteä mukaamme. Hän ei ollut vielä käynyt sotaväkeä,
eikä joutunut rintamallekaan. Isä pysyi kanssamme, sillä hän oli rautatieltä
sairaslomalla sodan loppuun saakka. Ajaessamme kohti Viipuria taivaanranta
oli takanamme ihan punainen. Sotaväki siellä poltti taloja.
Ensimmäinen yö oli tarkoitus viettää Heinjoella. Saimme Kääntymän kylästä
yösijan. Emännät laittoivat leipätaikinan hapantumaan, mutta yöllä tuli
määräys jatkaa eteenpäin. Rintama lähestyi kovaa vauhtia. Itsenäisyyspäivänä kuuntelimme presidentin puheen jossakin talossa.
Isä ajoi kohti Savoa ja Ristiinaa, josta naapurin emäntä oli kotoisin. Päädyimme
Sydänmaan kylään. Saimme kortteerin koko talven ajaksi Parkkosen talosta.
Isäntä asui siellä kahdestaan taloudenhoitajansa kanssa. Vihollisen pommikoneet lensivät usein taivaalla. Odotimme tietoja rintamalta.
Välirauha
Kun aselepo solmittiin, isä määrättiin töihin Kouvolaan. Lähdimme sinne
koko perhe, mutta saimme jäädä vain pariksi viikoksi. Seuraavaksi isän työ
johdatti meidät Toijalaan.
Asuimme talossa kolmen lapsiperheen kanssa, joten aika kului mukavasti.
Leikimme piilosta, mustaa miestä, karttua, kymmentä tikkua ja pallopelejä
sekä hypimme ruutua. Uimassa kävimme parin kilometrin päässä.
Välirauhan aikana oli kova pula ruokatarvikkeista. Korttiannokset olivat
pieniä, eikä oikein mistään saanut ostaa mitään ylimääräistä. Isällä oli lähipitäjissä tuttavia, joilta saimme joskus munia ja jauhoja. Paremman puutteessa meidän oli usein syötävä joppijuustoa, joka ei maistunut miltään.
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Paluu Karjalaan
Jatkosota syttyi kesällä 1941. Syksyllä isä vei sotilaita Äänislinnaan ja ItäKarjalaan. Kannakselle ja kotipitäjäämme hän pääsi ensimmäisenä siviilinä
pian sen jälkeen, kun ne oli vallattu takaisin. Isä kävi molemmissa taloissamme, jotka olivat pystyssä.
Kodissamme oli toiminut kaatuneiden kokoamiskeskus. Kuistin ikkunalaudalta löytyi Uusi Testamentti ja virsikirja, johon oli kirjoitettu: ”Muistoksi
talon ensimmäisiltä asukkailta, kiitämme talon antimista.” Lopussa oli vielä
lause Korinttolaiskirjeestä: ”Älkää peljätkö, sillä pelkoa ei rakkaudessa ole,
vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon.” Nämä kirjat isä toi ensimmäiseltä käynniltään. Äiti kuljetti niitä mukana seuraavankin evakkomatkan ajan,
mutta nyt ne ovat kadonneet.
Isä alkoi valmistella Kannakselle muuttamista. Lupa paluuseen järjestyi jo
ennen joulua. Haimme hevosemme ja isä osti lehmän. Minulta jäi koulu
kesken. Hevosemme osasi ohjaamatta kotiimme Mustanmäen asemalta.
Perillä meitä odotti yllätys: 42 sotilasta olivat rintamalta lepäämässä talossamme, ja meidän oli asuttava keittiössä.
Talven mittaan siviiliväkeä palasi koteihinsa ja elämä alkoi palata entiselleen.
Sodan aikana keskuslämmityspatterimme olivat jäätyneet ja venäläiset olivat
rakentaneet peltiuunit joka huoneeseen lattian päälle. Pelkäsimme, että sotaväki sytyttää kotimme palamaan lämmittäessään uunit tulikuumiksi. Kaikki
sujui kuitenkin hyvin, ja meillä oli turvallinen olo, kun oli talo täynnä auttavaisia miehiä. Me puolestamme autoimme heitä kykymme mukaan muun
muassa antamalla maitoa korvikepannuun. Koulua ei silloin tietysti vielä
ollut. Siskoni kuului työtyttöihin, jotka kävivät siivoamassa tyhjiä taloja
tulevia asukkaita varten. Pihallemme tuotiin rikiltä haiseva täisauna: hevonen
ajettiin hetkeksi sinne koppiin niin, että vain pää jäi ulkopuolelle.
Kun sotilaat joutuivat kevättalvella rintamalle, isä hajotti huoneista uunit ja
kunnosti keskuslämmityksen. Meille määrättiin sotilaskoti. Miehet antoivat
sotilaskotisisarille ilkeät liikanimet. Tummempi oli Musta Surma ja vaalea
neitonen oli Kalpea Kamala. Nimistä huolimatta sisarista pidettiin kovasti,
koska he passasivat miehiä.
Seuraavana kesänä jo viljeltiin maata. Kaikkiin kyliin ei tosin vielä päästetty
asumaan. Kotiimme tuli syksyllä naapurikylästä lapsia asumaan ja käymään
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koulua. Meillä oli kaksi ahkeraa sotavankia töissä, he tulivat hyvin toimeen
myös siviiliväestön kanssa. Vanhaan kotiimme perustettiin puhelinkeskus,
jota äiti ja sisko hoitivat, ja minä olin apulaisena.
Toinen evakkomatka
Vihollisuudet alkoivat kesäkuussa 1944. Laitoimme kuitenkin kasveja maahan,
vaikka vihollisen hävittäjät jo lensivät kylän ylitse. Silloin me menimme ojan
pohjalle maate ja jatkoimme pian taas töitä. Muistan kun juoksimme kellarin
eteiseen piiloon ja sinne tuli jostakin nuori sotilas, joka torui meitä:
– Hullut siviilit, kun olette vielä täällä!
Pian Neuvolan mäelle tuotiin ilmatorjuntapatteristo ja sotilaiden määrä
kylässä lisääntyi. Kun hyökkäys alkoi, emme enää saaneet olla kotonamme
puhelinkeskuksessa, vaan siitä tehtiin sotilaskeskus Neula. Lottana toiminut
sisareni sai jäädä toisen lotan kanssa hoitamaan keskusta, mutta meille muille
tuli taas kiireinen lähtö.
Emme odottaneet lähtökäskyä. Pakkasimme tavaramme ja ajoimme Kanneljärven asemalle. Siellä oli kuitenkin niin monia lähtijöitä, ettei junaan
mahtunut. Niinpä jatkoimme hevosilla matkaa. Lastasimme karjan härkävaunuihin ja nousimme itse toiseen junaan. Viipurin asemalla oli edellisenä
päivänä ollut kova ilmapommitus, mutta pääsimme turvallisesti Lahden
kautta Heinolan Imjärvelle.
Pian oli juhannus ja minulle tuli sellainen tunne, ettei sotaa missään olekaan.
Isä sai selville, että karjamme oli viety Lahden satamasta lautalla Sysmään.
Löysimme eläimemme eri taloista ja ajoimme ne Imjärvelle. Kesä kului
töissä talonväen mukana. Lapset olivat meidän ikäisiämme, ja viihdyimme
hyvin heidän kanssaan.
Imjärveltä päädyin monien vaiheiden jälkeen Turun läänin Koskelle. Kasvatimme Kauko-mieheni kanssa neljä lasta. Nyt on jo yhdeksän lastenlastakin.
Olen ollut kauan leskenä. Pari vuotta sitten muutin Tuimalaan vanhuudenpäiviksi.
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RIIUUTA JA NAIMISIIN
”Kuinka rakkaus alkoi, se on salaisuus”, hoetaan 1960-luvun iskelmässä.
Muutama ikäihminen kertoo kuitenkin ensikohtaamisesta ja elämästä
puolison kanssa.

Marttilalainen rouva tapasi tulevan aviomiehensä hiihtoladulla:
Minun latuni yhtyi toiseen, siinä hän seisoi. Hyvin on mennyt: aina hän
muistaa ja tuo kukkasia omasta penkistä merkkipäivinä. Hän pyytää minua
laulamaan, eikä koskaan käske olemaan hiljaa.

Joskus kotityöt voivat keskeytyä odottamatta:
Kun äiti lähti kauppaan, mää rupesin siivoomaan. Sit yks tuli kyllään. Se
katteli yhdest nurkast, mää toisest, ja sitte irvistettiin.

Työpaikalla kannatti pitää silmät avoinna, myös romantiikalle:
Tavattiin kaljaasi-laivalla. Mä olin siellä töissä: tein ruokaa ja huolehdin
kaikest. Sitte me mentiin naimisiin ja saatiin lapsii.
Tuleva mieheni teki metsätöitä ja piti kortteeria siellä, missä olin töissä.
Kävimme salatansseissa. Menin naimisiin 23-vuotiaana. Hänelle ei saanut
sanoa vastaan.

92-vuotiaan rouvan parisuhde on tainnut sujua kuin tanssi:
Löysin tulevan puolisoni loimaalaisen orkesterin tahdittamista tansseista.
Olimme tyytyväisiä toisiimme. Mies ei suuttunut koskaan, naiset helpommin
suuttuu.
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Vierustoveri nyökkäilee hymyillen ja myöntää hänelle käyneen samalla tavalla:
Tapasin miehen Uittamolla, hän oli hyvä tanssimaan. Me käytiin pyörähtelemäs myös Vähäväkisis, sielki oli kauheen kivaa. Mies osti kukkasii ja
joskus muitakin lahjoi. Hän kosi Uittamon lavalla.

Pappisten kylässä kasvaneelta ei tanssilavan huuma ole haihtunut mielestä:
Meidän olis tarkotus päästä sinne Pappisten lavalle taas ens kesänä. Oltiin
viime kesänäkin. Nuorena tykkäsin kovasti tanssimisesta, polkasta myös.
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Myötä- ja vastamäkeä
Ennen avioliittoa jatkettiin sinnikkäämmin kuin nykyään. Vanhusten usein
toistama sanonta ”Ei se vaihtamalla parane” vihjaa, että moni ongelma voi
ratketa kehittämällä omaa ajattelu- tai toimintatapaa.

Molemminpuolista arvostusta pidetään tavoiteltavana asiana:
Yhres päätettiin, molemmat siinä sai olla ehdotuksen kanssa.

Marttilan rouvat tuntevat olevansa onnekkaita:
Ei olla komennettu miehiä, ei ole tarvinnut. Se on parasta, että autetaan
pyytämättä. Mistäs sitä katkeruutta tulis? Huolta kyllä, jos mukuloil on asiat
huonosti.

Koivistolta Raisioon päätynyt mies sai orpolapsena kokea kaikenlaista. Hän osaa
ehkä juuri siksi kunnioittaa vaimoaan, joka sinnittelee sairauksiensa kanssa.
Jos heittäisin seinälle, niin vaimo jäisi kynsistään kiinni, koska on niin sitkeä.

Helvi Valkeapää, Marttila
Sulhaseni kysy ensin isältä mun kättäni. Mulla oli hyvä mies, oltiin melkein
70 vuotta aviossa. Opin olemaan oikein hiljaa, kun asiat olivat huonosti.
Joskus, kun mies tuli töistä kotiin, näin jo naamasta, että nyt kannattaa antaa
hänen olla rauhassa.
Mies sairasteli muutaman vuoden ennen kuolemaansa. 66. kihlajaispäivänä
hän sano mulle puhelimessa:
– Älä tule kattoon mun surkeuttani.
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Terttu Tanila, Raisio
Mulla oli 20 vuotta sitten aivokasvain ja neljä vuotta sitten taas. Olen niin
kiitollinen miehelleni, joka tukee henkisesti. Hän hoitaa kotiasiat, pyykit,
ruoat ja imuroi. Kun syöpä iski, mieheni sanoi:
– Sä olet mua palvellut 40 vuotta, nyt on mun vuoro.
Pojallani on ollut viisi aivokasvainta, joista neljä on leikattu ja sädehoidolla
parannettu. Kun hänellä todettiin viides kasvain, huokasin etten enää jaksa.
Poikani nojasi polveeni ja lohdutti.

Åke ja Aili Udd, Mellilä
Åke ja Aili ovat olleet naimisissa jo lähes 70 vuotta, lapsia he saivat kaksi.
Pariskunta kertoo, mitkä asiat ovat tärkeitä pitkässä liitossa:
Aili: – Uskollisuus
Åke: – Minun peräänanto
Mä olin armeijasta lomilla. Meitä oli neljä poikaa vapaa-aikaa viettämäs, ja
niitä kaks likkaa siellä Uittamon mäessä kukkasia poimimassa. Sanoin heti,
että toi on mun. Te kolme saatte tuon toisen. Se alko siittä.
Meillä oli lapsuudenkodissa torvigrammari. Sisaruskatraassamme oli ensin
viis likkaa ja sit viis poikaa. Isosiskoni oli ottanu minut kapaloista ja alkanu
tanssittaa. Mulla oli rytmi päässä, sen takia Ailiki rakastu minuun. Siihen
aikaan oli monia tunnettuja esiintyjiä ja lauluntekijöitä, joista Mononen oli
mun suosikki. Minustakin tuli tango-, valssi- ja foxilaulaja ja reissasin työn
vuoksi paljon.
Oltiin välillä vuosi erossa, kun muutin pohjoiseen. Ikävä Ailin luo sai minut
palaamaan takaisin ja etsimään hänet käsiini. Kerran juhannuksena Ailin
sisko järjesti kotonaan Mellilässä tanssit. Tulin itse katupartiosta vähän
myöhemmin, kun paikalla oli jo aika paljon sakkia. Yks mies oli sanonu
Ailille, että heitä tuo pois ja ota minut. Mutta ei hän vaihtanut.
Kerran sitte kysyin Aililta, mennäänkö kihloihin. Hän sano, että mennään
vaan. Mä löin sormuksen sormeen. Häät pidettiin kirkossa ja kahvitilaisuus
ystävän luona.
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Suhteen alkuaikojen muistelu innostaa Åkea laulamaan vaimostaan kupletin:
Seurojen talossa kun tansseissa oltiin,
siellä se rakkaus alkunsa sai.
Kun Aili sanos, että tules Åke tanssiin.
Niin silloin sitä mentiin jo, ai, jai, jai.
Tanssit, kun loppu, ja mentihin pihhaan.
Minä sanoin Ailille, mennään myös.
Aili niin höylisti tarttu mun hihhaan.
Liekö häntä pelottanut pimmee yö.
Sitten, kun päästihin aittahan päähän,
jost oli kottiini kärrytie.
En oisi lähtenyt kylmähän säähän.
Luulin, että Aili mun aittaan vie.
Enkä tuota suoraan saattanu sannoo,
vaan sen sylliini koppasin.
Vängellä aloin sitä aittahan ruostaa
ja perille päästyä pussasin!
Aili se sanoi, että älä sinä kehtaa
meikäläistä immeistä rettuuttaa
Kaikkien tyttöjen aitassa vehtaat
ja varmasti minuakin petkutat.
Asuttiin pitkään Turussa. Olin rakennuksella töissä, ensin hitsarina. Kun
lääkäri kielsi ne hommat, rupesin kirvesmieheksi. Vaimo on ollut hyvä
munkinpaistaja, mää istuin mielelläni siinä vieressä ja söin niitä lämpiminä.
Tyttökin on hyvä leipuri, kävi ammattikoulun. Ei ole kertynyt vyötärölle, kun
olin kova urheilemaan.
1984 tultiin takas Mellilään. Mä en tykkää enää asua maalla. Aili on sanonu:
– Mene sää Turkuun, mää jään tänne.
Mutta mä oon vannonu:
– En mää sua jätä, enää.
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Kerran, kun olin just tullu kuntoutuksesta, emännällä katkes verisuoni päästä
ja hän kaatu kynnykselle. Verta tuli paljon. Mää tukin haavat ja soitin apua.
Vaimo asuu toistaiseksi täällä Tammikodissa ja käyn häntä katsomassa.
Ei meidän arki aina ihan mallikkaasti sujunut; vaimo hermostui minuun aina
välillä. Lähdin riidan ajaksi autotalliin, juteltiin sitten myöhemmin. Jossain
vaiheessa mulle maistui alkoholi, mutta sit lopetin juomisen kokonaan. En
ala leuhkia raittiudella. Otan päivän kerrallaan.
Aili on kuntoutunut hyvin: pari vuotta haastattelun jälkeen puhekyky on palautunut ja liikkuminen onnistuu rollaattorilla. Pariskunta on muuttanut kerrostaloon.
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ELÄMÄN POLUILLA
Elämä koettelemuksineen tarjoaa viisautta; oppia voi myös kuuntelemalla.

Toimi Seppälä
Turun Portsakodissa asuu mies, jota sairastettu polio ei ole lannistanut. Toimi on
vakuuttava esimerkki siitä, miten jokainen on oman elämänsä seppä – riippumatta
siitä, pystyykö heiluttamaan vasaraa vai ei.
Jokainen ihminen kokee elämänsä aikana lukemattomia vastuksia. Joskus
niissä saa oman tahtonsa läpi, toisinaan kolhuista saa toipua pidemmän aikaa.
Elämä jatkuu ja muovaa ihmisen luonnetta.
Olen ollut 65 vuotta vammasena polion vuoksi. Työtä tein 30 vuotta.
Muutaman vuoden olen asunut täällä, enkä ole ollut päivääkään sängyssä
sairaana. Taudista jäi terveiksi vain vasemman käden sormet, sillä on kaikki
työt tehty. Olin Pansion telakalla varastomiehenä ja tilasin kaikki hitsaustarvikkeet.
Polio on oma historiansa; se on antanut aika monta asiaa. Se on antanut
semmosen kokemuksen, että jouduin opettelemaan uudelleen kävelemään.
Minulle niin kävi viidentoista ikäisenä, just työelämän alussa. Niin sitte sitä
ominaisuutta arvostaa hiukan enemmän. Jotkut haaveilee, että vois jäädä
sänkyyn makaamaan tai viettää päivän rokulia töistä. Mutta kun tuijottaa
vuoden kattoon, mielellään menee töihin, vaikka pääsis jo eläkkeelle.
Ihminen niin helposti arvostaa vääriä asioita. Kapinointi ei auta yhtään, siinä
vaikeuttaa vain omaa elämää.
Kun elämänkirjassa lukee isoilla kirjaimilla ”menee päin helvettiä”, niin
kannattaa jättää lukematta ja kääntää sivua nopeasti. Huono sivu on aina
olemassa, joka aamu ja joka askeleella. Se saa kelvata tai olla kelpaamatta,
mutta ei ne muuksi muutu. Terveillä ihmisillä menee joskus elämä nurin, jos
on kynsi kipeä; mutta minulta on katkaistu jalat.
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Vuoskymmenien aikana on ollut hyviä ja vähemmän hyviä asioita. Ihmisen
pitäis muistaa vaan hyvät asiat, eikä tuijottaa muutamaa huonoa. Mulla on
vaimo ja lapset, jotka on menestyneet normaalisti. Lastenlapsia ja neljättäkin
polvea on jo monta. Onnistuin saamaan työpaikan ja tienaamaan eläkkeen.
Ostin hyvän osakkeen ja toistakymmentä autoa. Matkailuautolla ollaan ajeltu
Suomi läpikotaisin ja pohjoismaissakin moneen kertaan. Uusia ystäviäkin
on tullut vielä näinä vuosina, kun monet vanhat tutut on jo menneet. Kuusi
siskoa ja kaksi veljeäkin kuoli ennen minua. Mä jäin tänne viimiseks naureskelemaan, vaikka toisin luultiin.
Pärjättiin kotona hyvin vaimon kanssa, mutta sitte alko tulla vaikeuksia. Se
on jännä tää polio, kun mikään ei satu. Luulis että vois nousta ja juosta tästä
minne vain. Mutta ei voi, ja sen kanssa on elettävä.

Sylvi Varpula
Minulla on ikää jo 98 vuotta. Elämä on ollut mutkikasta ja ihanaa. Ihanan siitä
tekee rakkaus lähimmäisiin, vähänkin sukulaisiin ja lähiomaisiin. Minulla ei
ole lapsia eikä miestäkään. On sukulaisten lapsia, ne on ihan kuin omia. Olen
kiitollinen niistä kaikista.
Pitkän iän salaisuus on ehkä se, että olen syönyt hyvin, muun muassa hedelmiä,
ja ulkoillu ja hoitanu itseäni. Huumoria tarvitaan, se pitää ihmisen iloisena ja
asiat oikeassa kunnossa.
Osanotto kaikkiin mukaviin asioihin tekee elämästä mielekästä. Olin kirkkokuorossa monta vuotta. Se oli hauskaa ja hyvää aikaa, kun sain olla mukana.

Helka Salminen
Synnyin Oripäässä keväällä 1928. Äitini oli kiertävä hieroja, joka kulki
talosta toiseen. Hän oli leipuri kans, meni iltaisin seittemän maissa naapuriin laittamaan taikinan hapantumaan ja aamulla kävi leipomas. Leivät vietiin
sotapojille.
Äitillä oli sellanenki homma, että hän laitto ihmisiä viimiselle matkalle. Äiti
ei koskaan antanu mukuloitten tulla siihen. Muistan hyvin, kun hänel oli yks
Manta laitettavana ja me oltiin salaa kattelemas. Manta oli nuorena jääny
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kärrynpyörän alle ja hänel oli kauhia kyttyrä seläs. Kun äiti huomas meijät,
hän suuttu kamalasti ja hätisteli pois.
Lapsena meitä oli iso kaveriporukka. Lehtimäen Hilve halusi meidän kaveriksi, mutta me juostiin Haaviston Kaarinan kanssa suuren kiven taakse
piiloon. Siel oli iso käärme, ja Kaarina meinas istuu sen päälle, mutta mä
kiskaisin hänet nopeasti sivuun. Kun päästiin talojen luo, Kaarina huusi:
– Äiti, äiti! Helka pelasti mun henkeni!
Niin pal pojat tuli peräs. Prusilan Iiro tykkäs minusta kauhiasti. Aina se tuli
meille ja juttelimme tuntikausia. Iiro oli maatilan poika. Usein hän poikkes
meille kesken peltotöiden. Siinä Iiro vaan istu ikkunalaudalla, eikä sen kyntämisest meinannu tulla mittään. Äiti ei halunnu, että meen emännäks. Hän
sano mulle aina, että tiedät sen, ettet mee kenenkään piikaks! Iiro pyys mua
kerran pyöränsä taakse, mutta mä kävelin pellon poikki suoraan kottiin.
Siitä on kymmeniä vuosia, kun näin Iiron viimeksi. Menin naimisiin Oivan
kanssa. Hän oli 18 vuotta vanhempi ja antoi minulle kaikessa myöden. Oiva
puolusti minua topakan äitini edessä.

Laina Koskinen o.s. Saarinen
Lapsuuskotini oli Liedon Loukinaisissa. Äitini oli karjakko, isäni renki. Isäni
kotona oli viisi hehtaaria maata. Vietin mamman tykönä lapsuuteni. Naapurin
täti katsoi joskus perääni, muttei jaksanut kauaa, koska olin vilkas.
Silloin kudottiin paljon vanttuita ja sukkia. Sodan jälkeen kaupasta sai värillisiä lankoja. Meillä äiti osti väriainetta ja värjäsimme itse langat. Silloin oli
muodissa villapaidat, joissa oli rinnassa ja hihoissa kuviot. Malleja löytyi
Kotiliesi-lehdistä. Kudoin aikuisiälläkin monenlaista.
Aviomieheni oli hiljainen ja kiltti mies, joka puhui vakavasti. Hänen mielestään oli paras olla hiljaa, jollei ollut tärkeää puhuttavaa. Hän ei tykännyt, jos
puhuttiin turhaan. Ei passannut myöskään haukkua toista tai kehua itseä.
Kyselin välillä mieheltäni:
– Entäs sit, jos kuolen. Otatko uuden?
– En ota, mies lupasi.
Tyttäremme syntyivät 1948 ja -51. Myös enon lapset viettivät paljon aikaansa
meillä. Naapuruston ämmät seurasivat meidän vilkasta elämää ja taisivat
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välillä puhua siitä keskenään. Avioliittomme oli onnellinen ja saimme elää
yhdessä vuosituhannen vaihteeseen saakka.
Nykyään katson televisiota ja luen kirjoja. Kyllä telkkari on hyvä, kun siltä
saa suun kiinni. Mutta paha ämmä ei panekaan suuta kiinni. Olen kuitenkin
sitä mieltä, että kenenkään kanssa ei kannata ruveta riitelemään.
Elämä on opettanut monia viisauksia:
Jokainen tulee omalla tavallaan autuaaksi, jokainen pitäköön oman tahtonsa.
Täytyy olla sen luontonen, että tulee toimeen kaikkien kanssa.
Jos huomaan olevani eri mieltä, kuuntelen toista silti.
Elä elämäsi hymyillen. Hymyile vielä silloinkin, kun taivas pilvessä on.
Olga Oksanen
Kotikaupunkini Pietari oli kaunis ja upea. En ole koskaan ollut pahoillani
tai hävennyt, että olen syntynyt Pietarissa. Monet pitivät sitä pilkkanaan. Ei
tarvinnut lapsena pelätä mitään, miksi olisin pelännyt. Meillä oli luterilaisuus uskontona. Lapsena luulin, että olemme ortodokseja. Vasta myöhemmin
tajusin, että olemme luterilaisia.
Meillä ei kotona paljon laulettu. Minulle ei ole annettu lauluääntä. Olen aina
kadehtinut niitä, jotka osaavat laulaa. Koko suvulla on huono lauluääni.
Sukulaiset leikki keskenään, kavereita ei paljon ollut. Minulla oli vuotta
nuorempi veli. Meillä oli ihanaa yhdessä, olimme paljon yhdessä. Asuimme
suuressa mummon talossa kaikki suvun jälkeläiset. Isovanhempani olivat
herttaisia ihmisiä, jotka rakastivat ja pitivät meistä hyvää huolta. Suomenkarjalainen mummomme valmisti meille perinneruokiaan. Siellä oli usein
iso kasa pyyhkeellä peitettyjä karjalanpiirakoita ja perunapiirakoita. Tehtiin
myös kaalipiirakoita vehnätaikinaan.
Äitiä en voi kehua, mutta isää kehun. Isä oli kultainen. Hän oli hopeaseppä,
ahkera työmies ja osasi kaiken, mitä tarvittiin. Isä kuljetti meitä metsään,
siellä oli hauskaa juoksennella. Hän metsästi enimmäkseen pientä, variksenkokoista riistaa ja jäniksiä. Hänellä oli pyydyksiä ja joku ase, joka paukahti.
Minusta tuntuu, että isä pelkäs, että ansa aiheuttaa eläimelle kipuja. Saaliista
laitettiin ruokaa.
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Sota kesti ja kesti. Veljeni oli vain vähän aikaa armeijassa, eikä joutunut
sotaan. Sitten lähdettiin koti-Suomeen. Helsingissä minä pääsin tyttökouluun. Isäni oli hopeaseppänä toisen palveluksessa. Sillä tavalla hän nelihenkisen perheemme elätti.
Tottakai mä olin tanssimassa. Ei voi sanoa, että löyty vakituista heilaa, mutta
semmosia tilapäisiä. Aina silloin, tällöin. Ei löytyny tarpeeks hyviä. Jossain
vaiheessa löysin miehen, ja tuli kaksi lastakin, tyttö ja poika. Muutimme
Turkuun ja kasvatin lapset täällä. Olen ollut toimitusapulainen koko ikäni.
Nyt olen jo 103 vuotta vanha. Jos jotain haluatte tietää, niin minullehan voi
soittaa kotiin ja kysyä. Ei vaivaa.
Elina Pelagia Mynttinen o.s. Arestoff
Synnyin 1924 Petroskoista yli sata kilometriä Syvärille päin. Ääninen oli
ihan lähellä kotitaloa, hautausmaan takana. Kasvoin sisaruskatraan keskellä.
Mulla oli kultaiset vanhemmat. Kaikki työt minulle opetettiin jo lapsena.
Isä oli vepsäläinen, hän kuoli aika nuorena. Isäpuoleni oli suomalainen. Hän
oli kultainen, ei koskaan kiroillu. Jos äiti suuttui, hän sanoi minulle, että
mennään ulos.
Yks viipurilainen Erkki rupes käymään luonamme, karjalaks sanottais, että
hän alko limppaamaan mua. Hän koitti jututtaa minua, mutta olin niin hiljanen
raukka, ettei siitä meinannut tulla mitään. Toisaalta olin itsepäinen, enkä
meinannut taipua. Pari vuotta hän kävi meillä ja lopulta tykästyin häneen.
Kerran, kun hän oli lähdössä takas Viipuriin, hän tuli sanomaan:
– Kuules lintu, ottaisiks sä mut mieheks?
Mää kysyin että mitä sillä miehel tehhään.
– Mää neuvon, sano Erkki.
Aviomieheni haavoittu pahasti sodassa ja sanoi ennen kuolemaansa:
– Älä jää yksin, ota toinen. Älä ole leskenä, kyllä sinä saat miehiä.
Mutta sanoin, että toista en ota. Meille tuli kahdeksan lasta. Erkki teki
meille talon Tarvasjoelle. Täällä minä olen elänyt ja lapset kasvattanut.
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Arvo Vesterinen
Kanneljärvellä vuonna 1927 syntynyt Arvo laulaa mukaansatempaavasti:
Me Karjalan lapsia laulavia
ja hilpeärintoja oomme.
On Luojamme armias antanut
ilokaiunnan kanteloomme.
Ah, missäpä riemu niin riemulle tuntuu
kuin kaunihin Karjalan mailla?
Me nauramme, laulamme, soitamme vaan,
vaikk’ oomme niin paljoa vailla.
On meidän kuusoset kukkapäiset,
ja hongat on hopeavöiset.
On meidän mielessä päivyt ain,
vaikk’ ilmass’ on henget öiset.
						

(Iivo Härkönen)

Isä oli Soutjärven karjalainen. Meitä oli kolme veljestä ja kolme tyttöä.
Kotona oli eläimiä: lehmiä, hevosia, lampaita, possuja ja kanoja. Lapsena
kerkis leikkimään ja käymään ongella. Asuimme lähellä Kanneljärveä, jossa
oli ankeriaita. Valkjärvestä saimme paljon haukia ja ahvenia, Soutjärvestä
myöskin lohia. Isä ei tykänny pienist lammikoist pyydystää, kun hän oli
tottunut kalastamaan merellä. Valkjärvel hän tykkäs käyttää pitkääsiimaa.
Minua vuotta vanhemmat kutsuttiin armeijan leipiin. Isä ei ollut sodassa,
mutta teki työvelvollisuutta talvella. Hän kävi hevosella metsän ajossa
ylimääräistä työtä tekemässä. Isä oli aina viikon kerrallaan töissä. Siellä oli
talo, missä sai yöpyä. Sota-aikana olin joskus auttamassa.
Isä ja äiti oli hyviä laulamaan. Tupakkarullaa ja virskirjaa sain kuulla pienest
pitäen. Yhdessä he lauloivat sunnuntai-iltaisin hengellisiä lauluja, ja minä
lauloin mukana. Isä otti pyhäsin virsikirjan ja istui tuoliin keskelle lattiaa.
Me oltiin luterilaisia.
Yks kulkumies tuli kerran meille sunnuntai-iltana. Oli jo pimeä, ja äiti ja
isä lauloivat virttä kohdasta ”uskollinen kolkuttaja saapuu ovelle.” Ja sitte
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Lasonen saapu ovelle ja sanoi, että nyt se uskollinen kolkuttaja on tässä.
Köyhä mies tuli ovelle, että sai ruokaa. Hänellä ei ollut mitään ammattia.
Sunnuntaisin lapset sai mennä kylään. Kotimme lähellä oli kyläkukkula ja
tanssipaikkojakin, joissa vanhemmat sisaret kävi; mä olin niin nuori, etten
Karjalassa tanssinut.
Olin kansakoulussa jatkuva runonlausuja. Jos jotakin ohjelmaa koulussa oli,
niin aina minä olin lausumas:
Emo-jänis tuli pyrynä metsän rajaa,
kun poikineen isä teki talvimajaa.
”Se tulee”, huus emo ja ilmaa haukkas
ja huohottain yli kantojen laukkas.
”Mikä?” ärähti isä, ”no, tulla anna! –
Mitä tollotat, poika, käy kiinni ja kanna!”
– ”Vielä kysyt” jo suuttui emo, ”no, Raiku
ja pamaus, tiemmä, ja haiku ja kaiku.
Se tulee jo suolla, sen näki rastas.”
– ”Ei meillä pelätä”, isä vastas.
– ”Sull’ aina on, äiti, se hätä ja hoppu”,
isä pystyyn nous, ”siit’ on tehtävä loppu.”
Putos haavasta lehti ja tuli polun poikki –
isä-jussi kuin ammuttu viitaan loikki.
						
(Lauri Pohjanpää)

Elämä on ollu kovaa. Olin seitsemäntoistavuotias, kun lähettiin viimeisen
kerran Karjalasta. Oltiin silloin oltu siellä uudestaan pari vuotta.
Löysin hyvän vaimon itselleni naapurista. Moni muukin ihastui tanssitaitooni.
Sitte kun sai kahleet, niin oppi kaikenlaista. Molemmin puolin pitää elää
silleen, että antaa periks. Ei pidä olla niin, että minä olen se kanto. Täytyy
mielistelläkin joskus, ei se ole mittään ykspuolista. Jos on periksantamaton,
tulee kantoja. Täytyy sitä kantoa varoa.
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Nuorempi veli oli puuseppä. Minä olin maanviljelijä ja tein kirvesmiehen
hommia lisätyökseni. Rakennettiin Pertteliin ensimmäiseksi hirsitalo, mutta
enimmäkseen olen tehnyt lautarakenteisia taloja. Salossakin on useampi ja
Perttelin tien varrella. Veli ja sisar elävät vielä, he asuvat Salossa. Soitan aika
usein veljelle ja sisarelle. Mä tykkään, että suhteita täytyy hoitaa.
Pidin aikanaan Uskelanjoessa katiskaa, sieltä tuli haukea mukavasti. Lähellä
oli Kurajoki, ja kerran saatiin siitä seitsemän haukea yhdestä katiskasta.
Meinasin jo viedä katiskan makasiiniin, mutta sitten paiskasin sen siihen
vielä. Ja taas sain kalaa: kaksi ahventa paino toista kiloa.
Koskella ruukattiin käydä viljamakasiinis kaffel, oikeen aika monta kertaa.
Pappa eli vaimon isä sano usein pyhäsin, että lähetään taas Koskelle kahveelle.
Siellä oli hyviä piimä- eli rahkapiirakoita. Hän makso bensan ja kahvit. Siinä
oli huvi ja nautinto samas.
Elämä muuttu aika paljon, kun tuli lapsia. Me saatiin kaks poikaa ja yks tytär.
Toinen poikamme kuoli tielle ollessaan vasta 51-vuotias. Hän oli Turus kävelemäs kännykkä kädes. Ja ruumiinavaukses selvis, että aortta oli revenny.
Hän oli kehittynyt mies, mutta hänel oli huonoa tuuria. Hän aloitti pankinjohtajana, mutta menetti työpaikkansa, kun Säästöpankki kaatu. Sitte hän
oli ilmavoimis ja hänet ylennettiin komentajakapteeniks viimeseks ennen
kuolemaa. Vaimo hänel oli, mutta lapsii ei, hän meni niin myöhään naimisiin.
Kuollut poika oli minulle rakas. Mä oisin ollu niin vapaa lähtemään.
Samoihin aikoihin päädyin palvelutaloon, se oli raskasta aikaa. Mie tulin
tänne Suomusjärven Kaukolakotiin Perttelistä, vaimo asuu siellä nytkin.
Sairastelin ensin pitkään kotona ja olin lopulta kokonaan vaimon hoidettavana. Maat vuokrattiin tyttären miehelle. Poika asuu Perttelis samas kyläs,
kun on kotitalokin, ja tytär asuu Halikos. Vähän pitkänä matkana minä tätä
väliä pidän.
Tuli laulettua jo Karjalassa, ja 60 vuotta lauloin Perttelin kirkkokuorossa.
Laulaminen on ollut mulle tärkeintä aikuisiässä. Joskus tulee laulettua ittekseen, mutta ihminen veltostuu. Jottain on jääny. Vaimo ei laula yhtään eikä
lapset.
Elämä ja luopumiset ovat opettaneet, että minkä voin antaa, niin kaikki saa.
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Iiris Kallio
Oon perushämäläinen, karjalan ja savon murret osaan. Isoäiti piti huolen,
että sain vanhan ajan viisautta. Olin hänen numero ykkönen. Ja osasin sitä
hyötykäyttää. Mä osasin ottaa kaikki isoäidin asiat niin kuin hän tahtoi ja
toivoi. Mummi lauloi ja opetti loruja. Kun mun äiti ja täti olis halunneet tehdä
jotain, isoäiti sanoi, että Iiris laittaa, kun hän tulee koulusta. Hän ei luottanu
omiin lapsiinsa. Alkuun musta tuntu, että kaikki työt jää mulle. Mutta sitte
mä tajusin, että se on arvostusta. Minä olin aina hänelle tärkein. Ei ne yrittäny
mua tappaa, ehkä ne oli tyytyväisiä, kun mä tein työt. Minun jälkeen syntyi
vielä kaksi veljeä ja sisko. Veljet ei uskaltanut kiusata, kun mä olin jo niin
vanha.
Menin lastenkodin johtajaksi Pohjois-Karjalaan. Ne otti avosylin vastaan,
vaikka ne tiesi, että olen perushämäläinen. Kerran olin menossa jonnekin
vieraassa kaupungissa. Eksyin ja kysyin tietä yhdeltä mieheltä. Hän sano, että
minäpä näytän. Sitte se iski minun kimppuuni ja halus minut vaimokseen.
Siihen loppui karjalanreissuni. Me oltiin yhdessä miehen kuolemaan saakka.
Mies puhus ja pussaskin, se oli hyvin kasvatettu mies. Varmaan sen isä ja
äiti oli hyvä pari, koska poika oli saanut hyvän alkuopin. Meillä oli samanlaiset ajattelu-, tykkäämis- ja iloitsemistavat. Meillä oli kesämökki ja olimme
molemmat maahenkisiä. Hän osas tehä kaikkea, ja hän halus osata. Oltiin
kumpikin oman alamme erikoisammattilaisia.

Anni Lyydia Nieminen
Synnyin 1915 Sauvon Alsilassa. Jäin aikanaan ensimmäiselle luokalle. Mä
oon luonnostani niin laiska. Koulunkäynnit oli hepreaa. Mun rakkaani kaatus
sodas, ja mää päätin etten ota kettään toista. Mää olen 95, olen ollu yksin
tähän saakka. Mää tääl yksinäs taistelen.
Olin Turun Kirjekuoritehtaas 39 vuotta varastotyöntekijänä. Mestari sanos,
että ole yksi vuosi vielä. Mutta mää sanosin, että kyl tämä riittää mulle. Enkä
mää opeta kettään. Jos ei opi työtä tekemään, niin menköön ovesta ulos.
En mää mittään harrastanu. Kun tulin kottiin, rupesin laittaan ruokaa. Siin
se meni, mulla oli televisio. Mää harrastin itte itteeni ja kävin paljon laivareissuil.
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Kerttu Hietanen
Olen kotoisin Nousiaisista. Lapsena karkasin aina Vilhelmiina-mammani
luo. Asuin siellä kymmenvuotiaasta eteenpäin. Mammalla ei ollut lampaita,
mutta ihmiset veivät hänelle villoja ja hakivat sitten langat niistä. Karstasin
villoja ja kävin Turun torilla myymässä mamman kehräämiä lankoja. Aina
sain myydyksi.
Mammalla ei ollut lehmää, mutta yhdestä naapurista saimme tinkimaitoa.
Mamma herätti minut aamukuudelta hakemaan maitoa kahden kilometrin
päästä. Koulumatka oli kotoa viisi kilometriä, mamman luota kaksi kilometriä. Mamma ei antanut mun lukea läksyjä, joten luin läksyt matkalla
kouluun. Minua nukutti kovasti, myöhästyin usein koulusta ja harmitti, kun
piti pyytää anteeksi. Onneksi opettajat olivat armollisia.
Muistan, kun sain omenasta puolikkaan, mamma söi toisen puolikkaan. En
tykännyt sisätöistä, olin mielelläni ulkona. Mammalle tein ruokaa ja pesin
pyykit ”Ämmä-merkkisellä” koneella eli pyykkilaudalla. Penttilän saha oli
toiminut aikanaan tilalla, lautojen suojaksi pihalle rakennettu katos oli hyvä
myös pyykkien kuivattamiseen. Krouvilan saha toimi kylässä siihen aikaan.
Kerran pääsin vapaalle ja kaatusin rikkinäiseen pulloon. Sain haavan käsivarteen, siinä on arpi vieläkin. Mummolan ja kotitalon välillä oli syvä oja, joka
tulvi aina. Tulvat olivat vieneet sillan laudat kokonaan, vain kannatinriu’ut
olivat jäljellä. Ihmettelen vieläkin, miten lapsena onnistuin aina pääsemään
ojan yli putoamatta.
Menin piikomaan neljätoistavuotiaana. Olin talossa ainoa lypsäjä: aamulypsyltä kouluun vaan. Olen ollut jokapaikanhöylä, osaan tehdä kaikenlaista.
Tein niin paljon töitä, että selkä on ollut kauan kipeä.
Tapasin tulevan aviomieheni eräänä uudenvuodenpäivänä. Olin mennyt tansseihin potkukelkalla. Pääsin hevosella kotiin, hevonen oli talosta, jossa hän
piti kortteeria. Potkukelkka laitettiin rekeen, ja me oltiin vällyjen alla vierekkäin. Sovimme treffit seuraavaksi tiistaiksi. Anoppi ei oikein hyväksynyt
minua, vaan sanoi:
– Nättihän se on, mutta se on tämänpuolisii.
Dementoiduttuaan anoppi jäi meille asumaan.
Mieheni, joka oli Uudeltakirkolta, soitteli tuohenpalalla. Hän soitti haitaria,
viulua ja huuliharppua myös tansseissa. Hän oli sähköasentaja ja viljeli maata.
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Mieheni oli myös kova metsämies, joka toi kotiin metsoja, teeriä, pyitä ja
oravia. Onneksi tuli joskus tyhjinkin käsin, niin ei tarvinnut perata. Jäniksen
nylkeminen oli kauheaa.
Mieheni oli hyvä, romanttinen ja ahkera, ei avioliitto ois muuten 30 vuotta
kestänytkään. Hääpäivisin hän toi helyjä, jotka oli hyvällä maulla hankittuja.
Viimeiset vuodet hoidin miestäni sairaalassa. Hän oli sotainvalidi. Saimme
tyttären ja pojan, kolmannessa polvessa on viisi lasta ja neljännessäkin jo
yksitoista.

Maire Mantula
Synnyin vuonna 1924. Kasvoin kahdentoista lapsen katraassa, jossa oli vain
yksi poika. Meidän piti elää ihmisiksi, ollaan oltu toinen toistemme kasvattajia joka tavalla.
Siihen aikaan lapset päästettiin moneen touhuun keskenään, kun vanhemmat
eivät ehtineet vahtia. Meiltä meni reki nurin aika usein mutkaisella kotitiellä.
Ja Polle jatkoi matkaansa kipattuaan pellolle taakkansa, koko sisaruslauman.
Hevonen ei uskaltanu konstailla silloin, kun isä oli ohjaksissa.
Talon töissä auttaminen kuului elämäämme alusta alkaen, ei se ollut vastenmielinen asia. Lehmiäkin mentiin lypsämään ihan mielellämme. Vähän tietty
valittiin, että sai helpomman lypsettävän. Me tytöt olimme ahkeria ruoanlaittajia, keittiös oli sählinkiä.
Äiti oli käsityön opettaja. Oli ihanaa, kun kansakoulun neljä vuotta oli samas
talossa, missä me asuttiin. Silloin, kun koulua rakennettiin, asuttiin alakerrassa ja koulu oli yläkerrassa. Äiti piti huolta, että siivottiin koulu.
Oppikoulu vei paljon aikaa ja vaivaa. Isi vei ensin kuusi kilometriä hevosella maantien varteen ja pisti meidät linja-autoon, jossa matkustimme vielä
kolmekymmentä lisää. Asuttiin välillä koulukortteerissa.
Meijät oli kasvatettu siihen, ettei pidä mennä sanomaan. Ei me koskaan
yritetty ohjata opettajia. Laiskanläksy luettiin, se oli luonnollinen asia. Jos ei
oltu kotona luettu, niin jäätiin koulun jälkeen lukemaan. Opettaja ei lyönyt
karttakepillä kurittaakseen lapsia, vaan käytti nurkkaa rangaistuksena.
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Olin melkein aina enkelinä joulunäytelmässä, ehkä se oli olemusrooli. Kotona
veli oli joulupukkina: hänellä oli aina samat saappaat ja turkki nurinpäin,
jossain vaihees oli naamarikin.
40-vuotiaina kohdattiin miehen kanssa ja mentiin naimisiin. Sovittiin, että
ollaan ilman lapsia. Ei riidelty koskaan, eikä kumpikaan ole kuitenkaan
tossun alla. Avioliittolupaus pidettiin siihen aikaan. Kestäis vaan. Hän käy
melkein joka päivä katsomassa minua täällä. Parempaa miestä ei ole.

Eila Virtanen
Kasvoin sodan aikana. Äitini oli karjakko. Kotona oli kanoja, sikoja ja
lampaita. Yksin hain lehmiä ja huutelin. Äitini veljenpoika kutsuttiin isäni
sukutaloon avuksi.
Muutimme Kemiöön. Siellä oli semmoinen tapa, että nuoret tuli vastaanottamaan, kun uusia muutti paikkakunnalle. Meille tuli paikalliset nuoret
pyytämään minua elokuviin. Sanoin etten lähde, kun just ollaan muutettu.
Mutta ne kannusti lähtemään. Muut jo luovutti, yks vaan jäi. Lopulta lähdin
elokuviin sen pojan kanssa.
Sitten hänen äitinsä sairastui keuhkotautiin. Kävin heillä kotona pari kertaa
ja muistan sanoneeni pojalle:
– Tulee sellainen olo että olen vaivana.
Poika vastas:
– Ole täällä vaan.
Muutin pois Kemiöstä ja ajattelin, että tuon kanssa en mene ikinä. Lähdin
Naantaliin siskon luo, menin kelloja kokoamaan. Kun tultiin sieltä sisko sano:
– Kukas tuol on?
– Voi että! mä ajattelin.
Nyt meillä on 60 vuotta avioliittoa takana. 18-vuotiaana menin naimisiin,
pian sen jälkeen sain esikoisemme, kolmekymppisenä synnytin vielä toisen
tytön ja pojan.
Talomme paloi parikymmentä vuotta sitten. Olimme käyneet mummoa katsomassa ja kaupassa. Kun ehdimme takaisin kotiin, talo oli tulessa. Syyksi
paljastui oikosulku. Olimme juuri remontoineet yläkerran, mikä tietenkin
harmitti kaiken muun lisäksi.
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Anja Hokka o.s. Peltonen
Tulin maailmaan Taimin ja Aarnen esikoisena Perniön Nurkkilassa 1936.
Sain parin vuoden päästä pikkuveli Anteron leikkikaverikseni. Ollaan oltu
lapsuudesta asti hyviä ystäviä, eikä meillä ole koskaan ollut isompaa kränää.
Kotimme on rakennettu kallion päälle. Muistan äitini pelänneen kovasti
ukonilmoja. Ukkonen iskikin usein taloomme, vei sähköt ja pilkkoi välillä
puitakin. Meillä oli paljon viljelyksiä ja karjaa. Isäni rinnalla maatilan töissä
oli hänen poikamiesveljensä, joka asui piharakennuksessa.
Elämä koettelee
Kun sota alkoi, isä joutui rintamalle. Muistan pommisuojaan menot hyvin
pelottavina. Äiti puki meidät lämpimästi ja vei kiireesti vesikelkalla naapurin
saunaan, sillä meidän saunassa asui venäläisvankeja. Iltaisin oli vedettävä
pimennysverhot ikkunoiden eteen.
Isä pääsi muutaman kerran käymään kotona. Siitä muistona on kotipihalla
otettu valokuva, jossa seison isän vieressä, veli on äidin sylissä. Jatkosodassa
isä haavoittui ja kuoli myöhemmin keuhkokuumeeseen sotasairaalassa. En
muista isästäni oikeastaan mitään. Hän oli lähettänyt rintamalta kauniita
kirjeitä äidilleni; luin niitä myöhemmin salaa. Suureksi surukseni äiti kai
poltti ne, ehkä saadakseen ikävänsä loppumaan. Kirjeissä isä kyseli paljon
meistä ja antoi samalla ohjeita töistä.
Sota vei tilan molemmat isännät, äiti jäi kahden pienen lapsen ja karjan
kanssa. Karjakko meillä oli, mutta eihän se kaikkea ehtinyt. Tukijoukkoina
olivat tädit, sedät ja muut sukulaiset. Samassa kylässä asui yks torpan poika
Eino, joka oli käyny maamieskoulun ennen sotaa. Isän vanhin veli hommasi
hänet meille tilanhoitajaksi. Einosta tuli vuosien varrella minulle melkein isä,
hän auttoi koulutehtävissäkin. Venäläiset vangit olivat kilttejä ja auttoivat
töissä. Kotiimme muutti myös inkeriläinen siirtolaisperhe.
Mulla oli lapsena hankala maitorupi, joka kutisi kamalasti. Raapimisen
estämiseksi äiti laitto pahanhajuista ”tervaa” ja tietysti siteet, etten likasta
kaikkea. Lisäksi oli astma: yskä, nuha ja hengitysvaikeudet. Aina vinkui
eikä henki kulkenut. Vähän helpotti oloa, kun äiti toi eteeni vadin, jossa
oli suopursuja ja kiehuvaa vettä. Siinä sitten kakluunin lämmössä hengitin
höyryä lakana pään yli vedettynä. Tyynyillä lähes istumaan tuettuna pystyin
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nukkumaan kohtalaisesti. Välillä äiti patisti juomaan sipulimaitoa. Sain
hoitoa myös Arvo Ylpön lastensairaalassa, olin siellä Helsingin pommitusten
aikana. Ylppö sanoi, että mun kannattais alkaa soittaa torvea, että keuhkot
vahvistuis. Mutta ei me äitin kanssa innostuttu siitä. Minusta oli aika paljon
vaivaa, muttei äiti koskaan valittanu.
Turvallinen lapsuus
Tuvassa oli kiva leikkiä paperinukeilla, oli myös monta räsynukkea. Kun
sivustavedettävän puusohvan kansi pantiin liukumäeksi, tuli pikkuvelikin
mukaan. Pelasimme Mustaa Pekkaa, Myllyä ja Tammea. Kaleidoskoopin
vaihtuvia värikuvioita jaksoin ihastella. Piirtelin myös mielelläni. Lauloimme
paljon Anteron kanssa ja kilpailimme, kumpi muistaa enemmän laulujen
sanoja. Natusilla olo, pallo- ja kotileikit ja keinuminen oli kans kivoja.
Erityisen hauskaa oli kelkkailu lammen jäällä.
Kodin ilmapiiri oli lämmin, meillä elettiin arjen hengellisyyttä. Siihen
kuuluivat rehellisyys, avoimuus, ahkeruus ja luottamus ihmisten hyvyyteen.
Kotona luettiin aina yhdessä iltarukous. Samoin sanoin rukoilin aikanaan
myös omien lasteni kanssa:
Levolle lasken, Luojani,
armias ole suojani.
Jos sijaltain en nousisi,
taivaaseen ota tykösi.
Aamen.
Isäni Tyyne-sisko oli uskovainen. Tädin sunnuntaiaamuisin pitämä pyhäkoulu oli ”puolipakollinen” niin naapurin lapsille kuin meillekin. Kivointa
pyhäkoulussa oli laulaa ja saada muistoksi pieni kuva. Melkein joka pyhä
mentiin reellä tai jollain muulla pelillä myös Ylönkylän rukoushuoneelle.
Tyyne osallistui aktiivisesti evankelisen herätysliikkeen toimintaan. Hän
teki taidokkaita himmeleitä ja myi niitä lähetystyön hyväksi. Tietenkin hän
lahjoitti niitä myös sukulaisille ja tuttaville. Täti opetti mulle lauluja Siionin
kanteleesta ja virsikirjasta sekä poljettavan harmoonin soittoa.
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Työ ensin, muu vasta sitte
Kasvoin jo lapsena vastuuseen. Ei työnteko aina huvittanut, mutta ei sellaista
vaihtoehtoa ollutkaan, että olisi sanottu ei.
Autoin parhaani mukaan kotieläinten hoitamisessa. Lehmiä oli toistakymmentä. Kun aikanaan hankimme lypsykoneen, olin sen ensimmäinen käyttäjä. Tykkäsin antaa hevosille leipää ja muita herkkupaloja. Kananmunien
etsiminen oli kivaa, kuten kasvimaan hoitokin. Olin mukana myös pellavan
käsittelyn kaikissa vaiheissa, heinätöissä ja sokerijuurikkaan harvennuksessa.
Tahkon kiertäminen ja hevosen taluttaminen peltoa haratessa oli tylsää.
Äidin siskot olivat ahkeria käsityöihmisiä: kangaspuissa syntyi mattoja ja
taidokkaita pellavaliinoja. Käsissä oli aina virkkuukoukku tai kudin. Siiriltä
ja Editiltä minäkin sain oppini käsitöistä. Jos äiti ei ehtinyt, leivoin tätien
kanssa herkkuja juhlahetkiin ja ompeluseuroihin. Pidimme myös vuorollamme lukuset eli kinkerit. Silloin ne olivat kaksipäiväiset ruokapidot koko
kylälle.
Ruoanlaitto on ollu mulle mieluisaa lapsesta lähtien. Keittiöhommissa taisin
saada innostuksen tulevaan ammattiini. Seurasin tarkkaan ja koitin olla
hyödyksi, kun kotona tehtiin perunajauhoja, livekalaa, mämmiä ja saippuaa.
Mulla oli omatkin askareeni, pöydän kattaminen oli kai niistä mieluisin. Olen
aina pitänyt astioista; lysterimaljakko on jäänyt mieleen, toin siihen kesälauantaisin siivouksen jälkeen kukkia. Joskus tuli kiire saada työväelle ruoka
ajallaan pöytään. Silloin äiti komensi:
– Kipases hakemaan kellarist porkkanoit.
Olin huolellinen ja innokas apulainen, mutta kai hiukan hidas. Välillä äiti
tuskastui ja tiuskasi:
– Koko päivänk sää niit rosolliaineit pilkot?
Kouluikä ja harrastukset
Pikkulapsena elämänpiirini oli varsin pieni, mutta koulunkäynti avarsi paljon.
Ensimmäisellä luokalla pelkäsin kulkea yksin, onneksi tätini saattoi minua
usein metsätaipaleen. Olin kiltti ja tunnollinen oppilas. Menestyin hyvin,
vaikka jouduin sairastelun vuoksi olemaan paljon poissa. Lukeminen oli
lempiharrastukseni: luin kaikki koulukirjaston kirjat Jörö-Jukasta tyttöjen
kirjoihin. Isompana lainasin Edit-tädiltä Nyyrikkejä.
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Mulla oli aika vapaa kasvatus: kun tein oman osani kodin töistä, sain iltaisin
mennä niin paljon kuin jaksoin. Halusin oppia ja kävin kerhoissa; kuorosta
ja lausuntakerhosta tykkäsin erityisesti. Voitin lausunta- ja raittiuskirjoituskilpailuja. 4H-kerhossa olin myös aktiivinen, hoidin kerhopalstaa ja ohjasin
kädentaitoja. Matkat kävelin, suksin, pyöräilin tai potkin kelkalla. Joskus
pääsin reen tai maitoauton kyytiin. Reki meni välillä nurin umpihangessa.
Iltaisin tapasin naapuruston nuoria. Työväentalolle menoa ei sallittu.
Erjalan Kaarina oli paras ystäväni kansakoulussa; kerroimme toisillemme
salaisuuksia ja vietimme paljon aikaa yhdessä. Meille oli ostettu koulua
varten kamalat, ruskeat teddytakit. Kasvuvaraa riitti moniksi vuosiksi; siitä
pojat vähä kiusas. Opin pitämään takista, kun sitä lyhennettiin.
Ahlqvistin Kalleen mulla oli alakoulussa kai viha-rakkaussuhde. Hän veti
palmikoista tai esiliinannauhoista, olisko ollu lempeä vai koulukiusaamista?
Kuitenkin aamulla katsoin, milloin Kalle tulee tiettyyn risteykseen ja sovitin
oman matkani samoihin aikoihin.
Sitte kansakoulun ope tuli kotiin patistamaan:
– Kyl toi Anja on niin lahjakas, että hänet tarttis koulun penkil saada. Ei
hänest kunnon työihmist tul!
Yhteiskoulussa ruokavalioni oli päin mäntyä. Lähdin kotoa aamukahdeksalta.
En ottanu eväitä; kouluruokaa ei tainnu vielä olla. Ruokatunnilla kipaisimme
ostamaan munkkeja. Kun illansuussa olin kävellyt linja-autolta kotiin, ahmin
ensin paistinperunoita tai muuta päivältä jäänyttä. Ehtoolla söin sitten vielä
reilusti.
Mulla oli neljän tytön kanssa parin lukukauden ajan kortteeri kirkonkylässä
Hästön huvilalla. Sieltä oli paljon helpompi käydä koulua ja osallistua harrastuksiin. Ei me siellä ihan keskenään oltu, meidän kanssa asui yksi täti. Se
laitto ruokaa ja vahti, että oltiin kunnolla. Hästön Railin ja Inkisen Ritvan
kanssa oltiin parhaat kaverit. Meillä oli yhteinen värssyvihko, johon jokainen
vuoronperään kirjoitti.
Keräsimme filmitähtien kuvia ja seurasimme muotia: patella-vyö ja sifonkihuivi piti olla kaikilla. 1950- ja 60-lukujen vaihteessa pyöritettiin lannevannetta eli hulahula-rengasta. Olympiavuonna 1952 innostuttiin, kun Armi
Kuusela voitti Miss Maailma -kilpailun. Sain ostaa hänestä tehdyn kirjan ja
kaikenlaista materiaalia Armista ja Gil Hilariosta.
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Yläkoulunope piti kuoron lisäksi esiintymiskerhoa. Pääsimme näyttämään
taitojamme jossain tilaisuuksissa. Bravuurina oli ainakin yks vuoropuhelu,
jossa mä olin hieno rouva ja toinen kuuro ja vähän tyhmä. Hörpimme tassilta
kahvia sokeripala suussa, rekvisiittaa oli tietysti myös puvut.
Rippikoulun jälkeen minut ja Kaarina määrättiin kinkereillä toimimaan
silloin tällöin pyhäkoulun opettajina. Kerran olimme Hallin lavalla tansseissa
lauantaina ja tietysti väsyneitä ja kikattavia sunnuntaiaamuna. Kaarinan
vastuulla oli puheen ja mulla laulun johtaminen. Hän ei naurultaan pystynyt
Isä meidän -rukoukseen, mutta mä kokosin itteni ja luin sen.
Lukiossa tykkäsin edelleen koulunkäynnistä, vaikka mun oli vaikea oppia
geometriaa ja algebraa. Järjestin välillä kotihippoja ystävättärilleni. Silloin
oli muotia tarjota aleksanterinleivoksia ja bebejä. Oli mukavaa, kun Siiri ja
Edit leipoivat niitä mun kanssa.
Korkeakoulusta elämänkouluun
Kirjoitin ylioppilaaksi keväällä 1957. Haaveilin opettajan työstä. Mietin
eri vaihtoehtoja, lopulta kotitalousopen ammatti tuntui kiinnostavimmalta.
Suoritin ensin Helsingin Kasvatusopillisen Talouskoulun hyvin paperein.
Pääsin vasta toisella yrittämällä Kotitalousopettajaopistoon, joten ehdin siinä
välissä hankkia kokemusta kansakoulunopettajana. Maisterin papereilla sain
työpaikan Suomen Sähkölaitosyhdistyksen konsulenttina. Pääsin matkustelemaan ja tutustuin mielenkiintoisiin ihmisiin, kuten tähtitieteen professoriin.
Antero oli löytäny hiukan aikasemmin heilan Koskelta. Siellä hänen kaveripiiriinsa kuului Hokan Heikki, joka vaikutti fiksulta ja kohteliaalta. Ois mulla
muitakin ottajia ollut, mutta valitsin parhaan. Kihlauduin Heikin kanssa
kesällä -68, ja joulukuussa meidät vihittiin. Sain onnekseni Someron yläasteelta viran kotitalouden ja kaupallisten aineiden opettajana. Työ ja avioliitto
kestivät kolmekymmentä vuotta. Varsinainen elämäntehtäväni on kuitenkin
ollut neljän lapsen aikuiseksi saattaminen. Toinen työ on antanut voimaa
toiseen. Olen aina pyrkinyt tekemään parhaani.
Olen ikuisen oppimisen kannattaja. Opettajana ”käänsin takkini” monta
kertaa, kun uusia tutkimuksia ravintoaineista julkaistiin. Nautin opettamisesta: olin päässyt toiveammattiini. Taloustaidon ja kotitalouden yhdistäminen oli luovaa ja antoisaa. Se ”jäi päälle” vielä eläkkeellä ollessakin.
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Tyyne-tädin tarkka taloudenpito oli ollut vähän yksipuolista: ei ainainen säästäminen ole hyve.
Nyttemmin koti, uskonto ja isänmaa -arvoni ovat väljentyneet. ”Mitä
enemmän tietoa, sen vähemmän uskoa” taitaa pitää paikkansa. Vastoinkäymisiäkin on ollut, mutta olen lähes aina osannut tuntea kiitollisuutta ja
iloa. Vaikka menetin isäni jo lapsena, sain äidiltä ja tädeiltä vankan perustan
elämälleni.
Muutin eläkepäiviksi Turkuun, lähemmäs kulttuuririentoja ja palveluja.
Monipuoliset harrastukset, vapaaehtoistyöt, ystävät ja matkailu ovat tuoneet
rikkautta, josta en pienenä osannut edes uneksia. Ensimmäisellä sijalla sydämessäni ovat kuitenkin rakkaimpani: olen onnellinen, että saan osallistua
aikuisten tyttärieni elämään ja seurata lastenlasten kasvua ja kehittymistä.
Ole aina oma itsesi:
luja muttei kova,
hellä muttei hauras.
Alli Sällylä o.s. Back
Synnyin Lappajärven Söyringin kylässä vuonna 1934. Aika ennen sotaa
oli hyvin onnellista. Kun sota syttyi, elämääni tuli paljon murheita. Äiti
oli jo sitä ennen surullinen oman äitinsä kuolemasta. Myös hänen veljensä
menehtyi vain neljänkymmenen vuoden ikäisenä. Niinpä äiti lauloikin aina
jouluisin Varpunen jouluaamuna -laulua veljeään muistellen. Minä koitin
kuivata hänen kyyneleistä märkiä poskiaan. Koin äitini surut vahvasti. Kun
äiti vaistosi, että minua vaivasi hänen murheensa, hän kertoi niistä.
Varhain vastuunkantajaksi
Ennen sotaa meitä oli neljä lasta. Sodan aikana sain kaksi pikkuveljeä lisää.
Opin huolehtimaan sisarestani ja pikkuveljistä, kun isä oli sodassa. Äidin
mielestä olin hyvä lasten hoitaja, ja tykkäsin siitä hommasta itsekin. Suunnittelimme, että tuleva ammattini voisi liittyä lapsiin. Siksi olisi hyvä, että
hankkisin suosituksia vieraan palveluksessa.
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Kun olin kahdentoista, lähdin koulun päättymisen jälkeen Laihialle piikomaan. Ehkä kesätyöpaikan hankkimisen syynä olivat myös lisäansiot, joita
perheemme tarvitsi. Äiti luotti minuun, joten sain lähteä yksin pitkälle
matkalle. Ensimmäiset neljäkymmentä kilometriä Kauhavalle pääsin postiauton kyydissä. Sieltä jatkoin junalla Seinäjoelle ja Vaasan kautta Laihialle.
Pastorin perheessä minun kuului huolehtia kolme- ja viisivuotiaista lapsista.
Ulkoilin ja leikin heidän kanssaan sekä autoin talon töissä. Suurperheessä
ahtaissa oloissa vartuttuani minusta oli ihmeellistä, kun sain omaan käyttööni kauniin huoneen. Olin ollut siellä noin kuukauden, kun sain äidiltä
kirjeen: hän kertoi olevansa ensimmäistä kertaa peloissaan. Edelliset seitsemän synnytystä olivat sujuneet hyvin, mutta meneillään olevan raskauden
aikana äiti oli sairastellut.
Näin seuraavana yönä kauhean painajaisunen, jonka keskiössä oli äiti. Hänen
ympärillään oli paljon valkoisia enkeleitä. Tiesin, että minun oli mentävä
kotiin mahdollisimman pian. Isäntäperheelle se ei olisi millään sopinut, sillä
pariskunta oli suunnitellut juhannukseksi matkaa ilman lapsiaan. Olin itsepäinen ja intin, että äiti tarvitsee minua, kunnes sain luvan lähteä.
Kotiin päästyäni sain tietää, että äidille tilattu kätilö oli joutunut auttamaan
raumalaisen kesävieraan synnytyksessä. Niinpä isä oli kutsunut kylän kätilön,
joka oli paikalla, kun saavuin. Isä oli hakemassa lääkäriä. Vietin illan tiukasti
äidin vierellä. En olisi halunnut jättää häntä, mutta äiti sanoi:
– Mene vaan rauhassa nukkumaan. Minä odotan, että isä tulee.
Valvoin sängyssäni aitassa ja varroin isää. Kattelin ikkunasta ulos yökolmelta.
Näin, että äiti käveli ulkona. Kävin kyselemässä, mikä hätänä, mutta äiti
sanoi vain, että kaikki on kunnossa. En nukahtanut, ennen kuin kuulin isän
tulevan.
Aamulla isä oli mennyt taas hakemaan lääkäriä. Autoin kätilöä parhaani
mukaan koko synnytyksen ajan. Poikalapsi oli terve ja äänekäs. Äitikin ehti
jo ristiä kätensä ja kiittää, kun hänelle yhtäkkiä tuli kovat kivut. Pidin äitiä
tiukasti kädestä kiinni ja kuulin hänen sanovan:
– Jos mulle käy huonosti, pidä sää, Alli, huolta pienemmistä.
Sitten hän alkoi vaikeroida:
– Eikö isä jo tule?
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Kun isä tuli lääkärin kanssa, äiti oli tajuton, eikä enää herännyt. Isä meni
heti hakemaan arkkua. Siinä äiti sitten makasi keskellä pihaa juhannussunnuntaina surullisten lasten ja syvään murheeseen vaipuneen miehensä ympäröimänä. Äidin kuolinvuoteellaan synnyttämä vauva adoptoitiin naiselle, joka
oli saanut äidilleni varatun kätilön, mutta menettänyt lapsensa synnytyksessä.
Tämä pikkuveljeni kuoli viisivuotiaana auto-onnettomuudessa.
Kun äiti kuoli, oli kesä. Isä ei raaskinut päästää rakasta vainajaa siunauskappeliin, vaan arkku vietiin saunan lattialle, ja isä keräsi paljon jäitä ympärille.
Niitä varastoitiin siihen aikaan maakuopissa sahanpurujen alla maidon säilytystä varten. Isän kanssa käytiin monena iltana toivottamassa äidille hyvää
yötä. Sillä tavalla saatiin yhdessä käsiteltyä vaikea asia. En usko, että siitä jäi
suurempia traumoja. Kolmevuotias veljeni toki turvautui isään vielä pitkään
eikä halunnut kenenkään muun hoitavan itseään.
Minulla ei ollut juuri aikaa äidin kuoleman murehtimiseen, sillä sisaruksista
huolehtiminen oli täyspäiväistä työtä. Opimme jokainen jo lapsena tekemään
kaikkia hommia. Veljeni tarttuivat epäröimättä myös naisten töihin. Onneksi
saimme paljon apua kyläläisiltä ja lotilta.
Töihin kaupunkiin
Siskoni päästyä ripiltä muutin Tampereelle tienaamaan perheelle lisäansioita.
Halusin säästää saadakseni taloomme vihdoin vesijohdon. Veden kantaminen
kukkulalla sijaitsevalle talollemme oli koko lapsuuteni ajan jokapäiväistä
työtä. Vettä kului paljon, kun oli monta ihmistä, lehmiä, lampaita ja hevonen.
Aikanaan sitten löin setelit isälleni kouraan. Isä kiitteli minua vielä kuolinvuoteellaan, ettei ikinä unohda, kun kraanasta tuli ensimmäisen kerran vettä.
Pääsin alivuokralaiseksi vanhalle rouvalle. Kävin hänelle kaupassa ja toimittelin askareita. Viikolla työskentelin trikootehtaassa ja keilatyttönä. Olin
oppinut ompelua äidiltäni. Taitoni kehittyivät, kun vuokraemäntäni antoi
minun käyttää ompelukonettaan ja auttoi tekemään vaatteita sisaruksilleni.
Kangasta sain ostaa halvalla trikootehtaasta. Minulla oli aina kassillinen
vaatteita tuliaisina kotiin. Toki ompelin kauniita vaatteita myös itselleni.
1950-luvulla tehtaat huolehtivat työntekijöistään; Suomen Trikoo tarjosi
asunnon lisäksi ainakin sairaanhoitoa ja lastenvahdin. Minäkin hoidin
viikonloppuisin vuorotyöläisten lapsia. Monet vanhemmista olivat sisällissodan punaorpoja, joiden jälkikasvua ei oikein haluttu ottaa hoitoon mihin91

kään. Aistin lapsissakin salailua ja häpeää. Ne olivat suurperheitä, joissakin
oli kahdeksankin lasta. Näiden ihmisten sosiaalinen tilanne kosketti minua.
Yllätyin kovin, kun sain läksiäislahjaksi näiltä perheiltä tuhat markkaa opiskelurahaa. Se tulikin tarpeeseen.
Vaikka töiden lisäksi ompelin paljon, ehdin silti harrastaa liikuntaa. Olin
ennen sotaa pyörinyt mukana, kun äiti harrasti kansantanssia. Sain siitä
kipinän kaikkeen liikuntaan. Puulaakiotteluissa eri kaupunkien tehtaat kilpailivat keskenään, ja minä olin aktiivinen Suomen Trikoon urheilija. Maastojuoksussakin pärjäsin. Ehkä eniten nautin Tampereen Pirkka-Melojien soutujoukkueessa viettämästäni ajasta. Lähivesistöt tulivat noina aikoina erittäin
tutuiksi. Kilpailin neljän soutajan veneessä ja opin liikkumaan samassa
rytmissä muiden kanssa.
Ura ja avioliitto
Pääsin Seinäjoelle kurssille, josta valmistuin psykiatriseksi hoitajaksi. Mulla
oli lähtiessä kassit täynnä ompelemiani vaatteita ja ihania tanssiaispukuja,
joita lainasin usein ystävättärilleni. Jälkeenpäin on hiukan harmittanut, kun
jouduin myymään monia mekkoja saadakseni kokoon vuokra- ja ruokarahat.
Koulun jälkeen sain vakituisen työpaikan sairaalasta Hämeenlinnassa. Tiesin,
että laitoksen johtaja oli työskennellyt pari vuotta Englannissa. Niinpä
minäkin uskalsin pyytää vuoden virkavapaata päästäkseni itsekin sinne.
Sain lomani, mutta pomoni vannotti minua tulemaan takaisin. Toteutin unelmani ja hankin kokemusta englantilaisessa mielisairaalassa. Palasin matkani
jälkeen töihin Hämeenlinnaan.
Tapasin tulevan puolisoni tansseissa. Hän oli taitava tanssija ja halusi illan
jälkeen tietää sukunimeni, pyysipä puhelinnumeronkin. Sanoin, etten suinkaan ole sellainen tyttö, joka ensimmäisen illan jälkeen antaa yhteystietonsa.
Mies oli kysellyt minusta myös ystävättäreltäni. Eräänä päivänä sairaalaan
oli soitettu. Minulle tultiin sanomaan, että neiti Backmania pyydetään puhelimeen. Tyttönimeni oli Back; ystävättäreni oli auttanut ihailijan jäljilleni
kertomalla oikeaa sukunimeäni muistuttavan peitenimen.
Kyllä se puhelu tuotti tuloksia: menimme naimisiin, muutin Turkuun ja
saimme lapsiakin. Olin iloinen päästessäni rannikkokaupunkiin, kunnon
soutuvesien äärelle. Mieheni oli aktiivinen kilpaurheilija, joka ei malttanut
levätä sairaanakaan. Valitettavasti hän kantoi myös syyllisyyttä, ettei uransa
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vuoksi ehtinyt viettää aikaa perheensä kanssa. Minä sanoin hänelle usein,
ettei mulla ja lapsilla ole mitään hätää. Vuosien mittaan miehelleni kehittyi
sydänvika. Hänet leikattiinkin, mutta sydänkohtaus hänet vei.
Olen työskennellyt monenlaisissa laitoksissa, sairaaloissa ja klinikoilla.
Englannissa yhdessä mielisairaalassa oli peräti 700 potilasta. En halunnut
kangistua yhden laitoksen kaavoihin ja etsin aktiivisesti uusia ideoita. Ennen
perheen perustamista jatkoin kesälomillanikin entisissä työpaikoissani
Seinäjoella, Tampereella ja Hämeenlinnassa. Tampereen Hatanpäässä sain
aurinkoa, kun vahdin kesällä potilaita, etteivät ne karkaa. Urani Tyksin psykiatrian klinikalla Kurjenmäessä kesti 30 vuotta.
Olen tutustunut erilaisiin johtamistapoihin ja työkulttuureihin. Englannissa ei
siihen aikaan enää sairaalassa teititelty lääkäreitä ja potilaita. Pyrin tuomaan
samaa käytäntöä Suomeenkin vaihtelevalla menestyksellä. Uudelta potilaalta
kysyttiin aina aluksi sinuttelulupa. Jos sen sai, hoitosuhde tuli heti läheisemmäksi, ja ihmiset uskalsi kertoa enemmän asioistaan. Pidin paljon työstäni.
Minun on rehellisesti sanottava, että opin potilailtani enemmän kuin pystyin
heille opettamaan.
Osallistuin jatkuvasti sairaaloiden välisiin urheilukilpailuihin. Mun lajit
olivat pituushyppy, kuula ja sadan metrin juoksu. Sain muutamia palkintojakin. Yks kerta mun piti vaan mennä kattomaan kisoja, mutta Turun hoitajat
saivatkin minut juoksemaan. Silloin kävi niin, että suosikkiehdokas kaatu
just ennen maalia ja mä voitin. Sairaaloiden välisissä hiihtokilpailuissa kävin
myös. Tykkäsin paljon hiihtämisestä, kävin usein Lapissakin.
Veikko Valio Annunen
Synnyin Hailuodossa lokakuussa vuonna 1930, kun miehet olivat kyntämässä peltoa. Papalle oli huuettu, että tuu nyt kattoon: sulla on lastenlapsi.
Ne jättivät hevoset ja fältit siihen ja juoksivat talolle. Isoisä sai pian pienen
käärön syliinsä. Hän oli hyvin harvapuhheinen mies, isoisä saattoi viidellä
sanallakin pärjätä päivän. Mummulla kyllä oli taito puhua, se puhutteli kaikki,
jopa hellanrallitkin. Pappa oli katsonut minua ja tokaissut:
– Joo. Kyl. Valioluokan yksilö.
Niillä oli sit sytyttäny, että siitä tulee Veikko Valio. Semmoiset nimet minä
sain kasteessa. Minun jälkeeni vanhempani saivat vielä kolme poikaa.
Minusta tuli ensimmäisenä lastenlapsena heti mummun lellikki.
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Olen saanut kuulla siitä Valiosta paljon matkan varrella:
– Ai, onko sulla tuollainenkin tehas? kaverit viisasivat, kun ajettiin usein
meijerin ohitte. Eihän nimi miestä pahenna, ellei mies nimeään.
Lapsuusmuistoja
Äiti oli mennyt rippikoulun jälkeen Trupukan kartanoon töihin, sieltä isäni
hänet löysi. Oikein kartanossa minä sain oppia, miten kananmunia syödään
posliinisista munakupeista: munan kärki leikataan pois hienolla munaveitsellä, pintaan ripotellaan lisämakua sievällä suolasirottimella ja sisus kaivetaan hopeisella munalusikalla. Opin kartanossa tietenkin myös pöytätapoja.
Panin merkille, että emäntä kohteli siellä palvelijoitaan tasavertaisina oman
väen kanssa.
Isä oli katkassu sodassa jalkansa, eikä hänen siksi tarvinnut mennä rintamalle
vaan sai tehdä töitä armeijan varastolla. Isä oli 1930-luvulta asti Kemin edustalla suurkalastajana. Konsta oli pomo. Isä oli yhden hänen poikansa miehistössä talvisotaan asti, jatkoi vielä välirauhan kesällä ja sodan jälkeenkin.
Kalastus oli perheemme tärkeä elinkeino, joka työllisti tietenkin minuakin.
Kerran äitini, minut ja veljeni tultiin hakemaan juhannuksen viettoon mahonkisella juppiveneellä. Porukat olivat kokemassa rysiä. Muut olivat jo palanneet, yhtä venettä vielä odotettiin. Konstan toinen jalka oli jäykkä ja hänellä
oli ryhmysauva. Hän puhu h:n päällä, Pohojanmaan murretta. Konsta käveli
hermostuneena edestakaisin venettä odotellessaan, löi kallioon metallikärkisellä sauvallaan ja hoki:
– Mihinkä ne on hukhuneet sitten?! Mihin ne on menheet? Saathana!
Pelkäsin ja pyörin äitin helmoissa. Sitten kuulimme koneen äänen.
– Perkhele, tulhhee ne, Konsta päivitteli.
Sitte rupes näkkyyn kaks tappia horisontissa. Kun ne tuli lähemmäs, Konsta
alko päivittelemään:
– Miks ne tulhhee niin hitaasti? Ne on särkheneet venheen, saathana!
Vähitellen alkoi näkyä, että lastina oli monta tonnia saalista, ne ajoivat
sen vuoksi niin hitaasti tyynessä vedessä. Vene oli laitoja myöten täynnä,
ja suurin lohi painoi peräti 38 kg. Jääkellarit olivat Veitsiluodon puolella,
saalista vietiin sinne pikkuveneillä ja naapureille heiteltiin kalaa myös. Ei
siinä rahaa käsitelty, kiiteltiin vain. Äiti otti valokuvia, hän oli saanut kartanosta rippilahjaksi kalliin kameran.
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Pentti-veli synty keväällä 1941. Äiti kuoli saman vuoden heinäkuussa.
Kuopus adoptoitiin ja syksyllä me pojat muutettiin mummulaan. Sieltä me
käytiin koulua, kun kerettiin. Vietin lapsuudessa paljon aikaa mummulassa.
Isäni äiti oli parantaja, jonka luokse monet miehetkin menivät saamaan apua
vaivoihinsa. Mummulla oli taianomainen voima: ihmiset kuuntelivat häntä.
Joskus hänellä oli tiukempi ilme. Opin näkemään mummun ilmeestä, miten
piti olla.
1930-luvulla keräsin mummun kanssa juuria ja monenlaisia yrttejä: kuusen
ja männyn kerkkiä, puolukan ja mustikan varpuja, piharatamon, koivun ja
tuomen lehtiä sekä tuomen ja ruusun marjoja. Niitä hän kuivasi ja haudutteli
kaikenlaisia yrttiliemiä ja -salvoja. Kävimme poimimassa soilta myös karpaloita. Ennen vanhaan mummu laittoi aina ostoslistan pojilleen mukaan kalanvientireissuille. Apteekista piti ostaa pirtua, rikkiä ja puhdistettua vaseliinia.
Uunin pankolla oli monenlaista purkkia ja rasiaa. Kun oli rospuuttoaika, niin
alko tulla niitä nuhaneniä. Eräs mummon valmistamista särkylääkkeistä oli
nimeltään pirunpaska. Pojilleen mummu kirjoitti ohjeita, jotta nämä olisivat
voineet jatkaa parantajina, mutta tiedot jäivät unohduksiin.
Miesten opissa
Kotiväki opetti minut lukemaan viisivuotiaana. Talomme oli sotilastorppa,
jossa oli tupakeittiö ja kamari. Meille tuli kolme sanomalehteä: Kaleva,
Kansan Tahto ja Pohjolan Sanomat. Posti-Viljami puhalsi aina pilliin, kun
tuli mummulan kohalle. Syksyisin minulla oli tärkeä tehtävä, kun miesväki
toi talvinuotan sisälle korjausta varten. Minut nostettiin nuottakasan päälle
ja määrättiin lukemaan ne lehdet kannesta kanteen. Siinä työ kävi. Ja aina
välliin joku sanoi:
– Stoppaapa vähän. Ootappa, puhallappas vähän.
Sitten ne polemisoi uutista. Vähän ajan päästä aihe oli loppuun käsitelty ja
kuulin, että jatkapa taas.
Sain kristillisen kasvatuksen. Puukantinen Raamattu oli lapsen silmille julma
kirja. Siinä oli pelottavia kuvia. Juhla- ja arkipyhinä kirja otettiin esiin. Silloin
minulle osoitettiin sormella, mitkä jakkeet piti lukea.
Pappa oli kivimies, kalastaja ja rakennusmies. Hän oli käynyt Ameriikassakin
ja toi sieltä minulle oikein nätin piilun: sillä minä poikasena tein monenlaista.
Sedältä olin saanut linkkarin, se oli metallista. Toisella puolella oli yhestä
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kuuteen kertotaulu ja toisella seitsemästä kahteentoista. Veistelin kirveenvarsia, kauhoja ja puulusikoita. Kouluiässä opin tekemään kenkiäkin papan
opissa.
Kun Amerikan mantereen poikki tehtiin rautatietä, pappa oli mukana. Kun
hän oli palannut Suomeen, löysimme veljien kanssa kaksi revolveria. Rassasimme rekut toimintakuntoon ja menimme riihikentälle ampumaan. Laukausten ääni kiiri kartanolle saakka, ja me saimme tekojemme vuoksi naisilta
napakat korvapuustit.
Kun pappa tuli kylältä kotiin, jouduimme puhutteluun ja meidän piti antaa
kaikki löytämämme panokset pois. Pappa katsoi meihin tiukasti ja sanoi:
– Kuulkaa pojat, jos te vielä löydätte semmoista, mikä ei kuulu normaalihommiin, niin te tuotte ne minulle. Kyllä minä tiedän teidänlaiset viikarit: aina
koluatte joka paikassa. Jos sieltä löytyy jotakin, ne on tuotava minulle.
Se meni perille. Pappa sano asiansa sen näkösenä ja sellasella äänenpainolla.
Ahkera kalastajapoika
Olin vain neljän tai viiden vanha pojanklupu, kun olin ensimmäistä kertaa
papan ja muun porukan mukana nuotalla. Lähettiin varhain aamulla ajelemaan nuottamökille. Pyörin siellä viikon papan jaloissa. Kaikki muistikuvani siitä ajasta ovat sanoinkuvaamattoman ihania. Olin utelias haitta siellä,
jokaisen kimpussa. Kuulemma jo nelivuotiaana perkasin kaloja, kiiskejäkin.
Isot kiisket oli herrain herkkua, ne piti valita Oulun ravintoloihin. Välistä
vasiten otettiin itellekin:
– Kyllä meillekin, perhana, kiiskipotut keitetään.
Meillä oli verkkoja nippukaupalla: nuotat, rysät sekä siika- ja silakkaverkot.
Rysät oli mulla vastuksena kesällä. Ensin huhkin talon töissä. Kun iltanen oli
syöty, muut pääsi ilta-askareita tekemään, mutta meikäpoika pantiin rysille.
Toisinaan sieltä saatto tulla kalaa venelastillinen, ja ostajat oli aina siellä
laiturilla. Kansanhuollon ostajilta sai siihen aikaan ostotodistuksen, jolla sai
petroolia.
Pitihän sitä joskus viedä joku lasti tai pari mantereellekin. Kalakauppa kävi
hyvin. Ei tarvinnut itse venettä paljon tyhjennellä, innokkaat ostajat hoitivat
sen homman. Kotikylän asukkaille myimme siikaa, silakkaa ja muikkua
suoraan: virkamiehet olivat solidaarisia, eivätkä puuttuneet asiaan.
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Vaan yöt tahto jäädä lyhyiksi isojen saaliiden vuoksi. Se oli sivu puolen yön,
kun tulin takasin kotiin. Pöydälle oli katettu minua varten ruoka valmiiksi.
Joskus olin niin väsyksissä, että olin nukahtanut kesken syönnin ja pudonnut
lattialle. Heräsin, kun saappaat oli veetty jalasta, pantu viltti päälle ja tyyny
pään alle. Tai usseemmiten heräsin vasta siihen, kun mummot tulivat keittelemään aamupuuroa ja kahvia:
– Siunakkoon, poika täällä vielä ja hevoset on tallissa nälissään!
Heinä- ja sadonkorjuuaikanakin nukuttiin usein vain muutama tunti, mutta
rysänpanoaika se vasta hurjaa oli. Kolme ja puoli vuorokauttakin oltiin
samoilla silmillä, kun ensin lyötiin vaajat, sitten laskettiin aitaverkot ja viritettiin koppa. Siihen meni monet kymmenet vaajat. Rysäverkot olivat rannan
lähellä kuusikyynäräisiä, kauempana jopa 18 kyynärää. Aidat, jotka ohjas
kalat koppaan, olivat 60–120 metriä. Koppien vanteiden läpimitta oli kahden
metrin paikkeilla. Ensin oli rysän porstua, sitten etupesä, välipesä ja perimmäisenä koppa, jossa oli neljästä kuuteen vannetta. Jos saalista oli tullut
ylenmäärin, verkko vedettiin viikatteella poikki ja kekseillä huiskuttamalla
tyhjennettiin liiat kalat pois.
Silakka on hullu kala, koska se ahtautuu silleen. Saaristomerellä saatiin
talvinuotalla 40 tonnin saaliita, mutta ei Perämerellä semmosia määriä tullut.
Kerran saimme kuuden tonnin kalasaaliin mahtumaan kahteen veneeseen.
Isommassa lastissa oli 4 000 kiloa, se oli ihan piripinnassa. Onneks oli tyyni
yö ja saatiin hiljalleen ajella. Ei sitä olis tuulella pystyny kuljettamaan.
Sotavanki merellä
Meille annettiin Ivan-niminen venäläinen sotavanki avuksi jostakin Novgorodin alapuolelta. Ivan halusi kovasti opetella suomea, ja minä koitin häntä
opettaa. Hän oli aina innokas lähtemään kalalle. Kerran oli ollut kova lounaistuuli, joka passas siihen meidän rysille. Siinä puhuttiin sitten, että kyllä me
nyt lähetään kokemaan. Ei myrskyaalto enää puhkea. Kyllä me pärjätään
siellä. Jos siellä on saalista, se menee pilalle, sillä verkot on ollu kokematta
toista vuorokautta. Ivan halus mukaan, mutta isä meinas, ettei oteta. Sanoin,
että otetaan vaan, saa olla kerran oikein laineilla.
Kun pääsimme rysille, Ivan halusi välttämättä ottaa ensimmäisenä kiinni
sapan köydestä. Mereltä tuli juuri silloin oikein isoja laineita, ja isä huusi:
– Ivan hei, älä ota sitä! Heitä irti köydestä! Iso laine tulee, se kastelee sinut!
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Mies kuitenkin piti tiukasti kiinni köydestä, eikä uskaltanu irrottaa. Hän
vähän niinku pelkäs siinä ja makas keulatäkillä. Maininki löi yli keulasta,
vettä tuli aika tavalla veneeseenkin, jouduin puolinelikolla sitä tyhjentämään.
Ivan, joka piti kiinni köydestä, huuhtoutu laineen mukana merreen. Siellä
kaveri sitten veden varassa sätki ja roikku siinä köyessä.
– Aja kiinni, niin minä nostan sen raukan ylös, huusin isäukolle, jota nauratti
niin, ettei tahtonu saada ohjattua venettä. Otin keksillä kaverin puseron
kauluksesta kiinni ja nykäsin venneeseen. Ivan vain naureskeli:
– Kui sattuki, kui sattuki.
Koulumuistoja
Enhän minä joutanut koulua käymään paljonkaan sota-aikana. Pikkukoulun
kävin, rippikoulun sodan aikana ja jälkeen. Töitä oli kauheasti: meillä oli
viisi savua, jotka piti pitää lämpiminä, ja tehdä kaikki kesä- ja talvityöt päälle.
Meillä oli kotipaikka, mummola, emätalo, tädin talo ja yks toinenkin sukulaistalo vielä. Kävihän se opettaja välillä sanomassa, että kouluun piti mennä.
– Ei se jouda, isä sanoi. Aina oli halonteko tai jokin muu työ kesken. Pari
päivää viikossa jokusen tunnin sitten kävin koulun penkillä. Pärjäsin silti
ihan kivasti, vaikka tein välillä tempauksia. Pääsin laskennosta muutamalle
kaverille apuopettajaksikin.
Olin isokokoinen ikäisekseni, enkä meinannut sopia pulpettiin, piti istua
sivuttain. Laskentotunnilla edessäni istui tyttö, joka aina huiskautteli pitkiä
lettejään. Tällä kertaa letti osui vihkooni. Sitte hän työnsi vielä kainalonsa
alta viivotinta mun pöydälle. Opettaja oli siellä takana ja kysyi:
– Mitä sinä siinä tyttöjä kiusaat?
– En minä kun tytöt, yritin puolustautua. Mutta turhaan.
– Sormet pöydälle siitä! hän komensi.
Minä vedin sormet viime hetkellä alta pois. Lyönti oli niin kova, että uuden
pulpetin lakkapintaan tuli raita ja kepistä lensi parin sentin katkennut pala
kaaressa pois.
Opettaja alko nyyhkyttää:
– Katso nyt, mitä sinä teit.
– En minä tehnyt, sinä teit, oikaisin.

98

Sitten hän sekosi sanoissaan ja sai vaivoin soperrettua:
– En minä tarkoittanut.
Muita oppilaita alkoi naurattaa, opettaja huomasi sen ja tokaisi:
– Hiljaa!
Sain tapauksesta jälki-istuntoa.
Lempi leimahtaa
Ensin työ ja sitten huvi -sääntö on vaikuttanu mun elämään monessa tilanteessa. Kerran illalla kaverit tulivat hakemaan minua tansseihin. Olin jo
innoissani lähdössä, kun isäni tuli muistuttamaan:
– Pässin yöheinät pittää leikata ensin.
Nappasin sirpin ja kuvittelin hoitavani homman nopeasti. Kiireessä huitaisin
sirpillä heinätukkoa pitelevään käteeni. Kesti tovin, ennen kuin tajusin loukkaantuneeni, sillä haava ei heti sattunut. Veri kuitenkin paljasti tilanteen, ja
menin kaivolle pesemään haavaa. Isäni tuli kyselemään, että jokos sinä näin
nopeasti työsi teit? Piilottelin kättäni, mutta isä huomasi sen.
Onneksi isäni äiti oli ollut parantaja, ja isälläkin oli taidot hallussa. Niinpä
hän varmoin ottein laittoi haavaani Oxygenolia ja mummun salvaa, peitti sen
harsotupolla ja sanoi sitten:
– Piepä sen aikaa, minä laitan kääreen. No, voitkos sinä tämän kanssa
mennä sinne tansseihin?
No, eipä side kädessä tietenkään nuorta poikaa pidättele. Kolmeen viikkoon
en saanut käärettä aukaista. Kun sitten määräaika tuli täyteen, haavani oli
parantunut täysin.
Mustalaiseukko ennusti keväällä 1946 työväentalon pihalla. Hän povasi
ensin kahdelle muulle, mutta sanoi sitten myös minulle:
– No, poika, sulle kans. Tulepa tänne ja anna käsi, onpa sulla iso koura.
Ja sitten muori alkoi kertoa:
– On sulla jo seikkailuja ollu. Sulla on äiti kuollut, mutta älä välitä, poika. Sun
elämäs tulee olemaan onnellinen ja lapsirikas. Juu, kyllä saat tyttöystävän,
pysytte uskollisina toisillenne ja saatte kuusi lasta.
Tämän kuullessaan kaverini nauroivat makeasti ja härnäsivät:
– Sie oot siemenlinko!
Lopetin jutut uhoamalla, että tässä on luuvitonen, jollei pysy suu kiinni.
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Eukko jatkoi:
– Vanhuuskin sulle tulee erikoinen ja pitkäikäinen olet.
Löysin sitten oman heilan melkein naapurista: meidän koti oli puolivälissä
tietä, ja Bertta asui sen päässä. Kun hän pyöräili ohitseni, niin vekkihameen
helmat vaan heiluivat. Välillä Bertta lauloi heleällä äänellään.
Vaikka olin mielessäni jo lupautunut Bertalle, asia eteni kuitenkin vasta kolme
vuotta myöhemmin. Pikkuveljeni Oton piti lähteä Hailuotoon kutsuntoihin.
Me mentiin kaverin kanssa häntä saattamaan. Meinattiin jatkaa Ruotsiin,
mutta Otto sai houkuteltua meidät Hailuotoon. Sillä reissulla olen vieläkin.
Olin kotitalolla pihahommissa, kun Bertta tuli ja kysy minua tanssimaan
seuraavana iltana. Minä vastasin, että tottakai. Bertta oli minulle ainoa.
Minulle käytiin tulkuttamassa, ettei Bertta ole yksin sinun. Tein niille
selväksi, että Bertta kuuluu minulle. 18-vuotiaana ostin hopeiset salakihlat,
rintarossin ja kaulakorun. Tammikuussa julkaistiin kihlaus ja maaliskuussa
meidät vihittiin.
Mulla oli mahdoton tuuri elämänkumppanin suhteen: vaimo oli viisas nero.
Bertta osas järjestää elämän. Viisaampi hän oli kuin minä, oikeastaan liian
kiltti minulle. Olis saanut ottaa minua korvista kiinni. Kaikki Suomen läänit
kiersin töiden perässä ja toki näin nättejä tyttöjä. Jos niiden jutut alko mennä
pitkälle, niin aina tuli vaimon kasvot ja silmät etteen. Vaikken ollutkaan
pahanteossa, olin kuitenkin paljon poissa kotoa, kokouksissa ja muualla.
Kerran vaimo sanoi: – Kuule, iskä. Oisko kiva, että tulisit joskus aikaisemmin ja olisit kotona iltasella? Ettei lapset ala kysellä, että kuka toi setä on,
joka täällä välillä yöpyy. Yritin muuttaa tapani. Se mustalaiseukon ennustus
muuten toteutui: meille syntyi kuusi lasta. Nyt on lisäksi kahdeksan lastenlasta ja tusina lastenlastenlasta.
Parasta lauluseuraa
Mulla oli nuorena jonkinlainen lauluääni, ja meillä oli kööri kotikylällä.
Enoni perusti Helsinkiin Kullervo-kuoron. Peräti 26 vuotta pääsin kuoron
mukana kutsuttuna Tallinnan laululavalle. Virolainen kuoronjohtaja Arne
Ross oli vaikuttava ukko kokoonsa nähden: 160-senttinen, mahtavaääninen
mies käsitteli suurkuoroa kuin soitinta. Enoni kanssa he olivat sinuja ja
sydänystäviä.
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Kerran oltiin Tallinnassa juuri ennen laulujuhlia. Arne Ross tuli vastaan, iski
minua mahaan ja kysyi:
– Mitä se tämä poika, ossaako se laulaa?
Enoni varoitteli Arnea:
– Älä lyö sitä. Se on treenattu maha, sä pomppaat nurin.
Siihen aikaan olin tosiaan mäikännyt aika paljon urheilun kanssa.
– Annapa aa, mestari kehotti ja mottas minua uudestaan.
– Kyllä tommosesta rummusta pitää ääntä tulla! Suomalaiset aina rääkkää sitä
kurkkua. Täältä se ääni pitää lähteä, äijä sanoi palleaani osoittaen.
Toisella kerralla Arne kysy, että mites se laulu on alkanut kulkea. Mun piti
laulaa Aallon tie, joka sujui ihan hyvin. Viivyimme tapahtuman aikana Viruhotellissa monesti kolmatta viikkoa ja saimme osallistua moniin juhliin. Kun
kuorolaisia kävi meillä kylässä, esittelin vuorollani Turkua parhaani mukaan.
Olin Oulun Järjestötalolla järjestysmiehenä siihen aikaan, kun iltamia pidettiin kuukausittain. Saimme sinne Simolan Seijan ja muita kuuluisia iskelmälaulajia esiintymään. Suosituimmat olivat Helismaa ja Rautavaara. Pohojanmaa oli heille semmonen lempipaikka, ja meistä tuli sinuja sitten. Emäntä
otti kerran kuvan, kun me Tapsan ja Repen kanssa lauloimme Kaksi vanhaa
tukkijätkää. Ne oli hauskoja veikkoja, vaikka niitä sanottiin ryyppymiehiksikin. Minä en koskaan tavannut niitä humalassa esiintymässä. Mahdollisesti
kaverit ottivat hiukan ”voitelua” keikan jälkeen, pitihän kalvot rasituksen
jälkeen hoitaa kuntoon. Jos kahden tunnin esiintymisestä oli sovittu, niin
kyllä ne kolme tuntia soitti. Väki olis laulattanut niitä läpi yön.
Yleisö sai usein avustaa ohjelman kanssa. Tapsa ja Repe pyysi, että sanokaa
joku henkilö, josta haluatte kuulla viisun. Meille oli jaettu laput, joista me
kaverin kanssa huudettiin alkuun aiheita, jos muut ei kehdanneet. Kerran kun
pääministeri oli töpännyt esiintymisensä, sanoin että tekaisepa laulu Johannes
Virolaisesta. Mihin säveleen, kysyttiin. No, Kulkurin valssiin. Toinen alko
supista sanoja ja toinen näpläili säveltä. Ei siinä mennyt viittä minuuttiakaan,
kun ne jo esitti sen laulun.
Elämä riippuu paljon itsestä. Sain kasvaa aikaisin vastuuseen. Oli mulla
leikkikavereita, sedät ja tädit opettivat korttiakin pelaamaan. Mummun luona
viihdyin erityisen hyvin. Hän opetti minulle ihmisten tapoja. Hän osas jutella
lapselle sillä tavalla, että asiat jäivät mieleen: otti polvelle ja puhui paljon,
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eikä huutanut. Kaikki ne asiat menivät perille johonkin minussa. Isäni ja
pappani olivat myös hyviä esimerkkejä minulle: heiltä opin suoraselkäisyyden, jota on koeteltu monta kertaa.
Tee se, minkä teet, siihen malliin, että kehtaat sanoa: – Minä sen tein.
Muista, ettei sun tartte katua sitä koskaan, mitä suustasi päästät.
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AKTIIVISUUDESTA ILOA
Olen tavannut monia pirteitä ikäihmisiä, joilla on yksi tai useampi mieluinen
harrastus. Sosiaalisuus ja toisten auttaminen ovat myös tärkeä osa elämää.

Eino Järvenmäki
Käyn aika usein Salon torilla myymässä käsitöitäni. Valikoima vaihtelee
vuodenajan mukaan linnunpöntöistä ja vihdoista lintulautoihin, risu- ja juuriluutiin. Kauppa käy aika hyvin. Ens viikolla menen taas käsityöläismarkkinoille.
Variksenmarjan varret juurineen kiskon Purasjärveltä ja Inarista. Reissuun
yhdistetään usein myös marjastus ja kyläily pojan luona. Niitä varpuja
mahtuu pakettiautoon tosi paljon. Teen niitä sitten vähitellen luudiksi. Sitte
kun koivusta on lehdet pudonneet haen risuluutien aineksia.
Vuonna 1935 syntyneellä kyröläismiehellä on hallussaan harvinainen taito: hän
osaa soittaa tuohella. Mestari leikkaa tuohesta sopivan palan, ohentaa puukolla
hieman sen kaarevaa reunaa ja alkaa saman tien vinguttaa Lapin äidin kehtolaulua.
Ääni on yllättävän voimakas ja muistuttaa viulua. Tuohenpala onkin aikoinaan voinut korvata viulun tanssin säestyssoittimena. Almanakan välistä se
otettiin esiin, kun teki mieli soitella.
Viikko siinä meni ennen kuin tuohesta sai ääntä, ja sen jälkeen sitä on opetellu
hallitsemaan. Ei tuohensoittoa voi kenellekään opettaa, se pitää opetella itse.
Einon vieraanvarainen vaimo tarjoaa leivällä herkullisia hapankurkkuja. Niitä saa
vielä kotiinkin ja lisäksi reseptin. Kohtaamisista saa usein enemmän kuin osaa
toivoa.
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Alli Sällylä o.s. Back
Vaikka synnyin yli 80 vuotta sitten, harrastukset ja järjestötoiminta pitävät
minut virkeänä. Kun jäin toista kertaa leskeksi menin vapaaehtoistoimintaan. Kävin aika monen ihmisen kanssa lääkärissä ja milloin missäkin. Olin
uimavalvojanakin vanhuskeskuksessa fysioterapeutin apuna. Nykyään olen
kahdelle rouvalle tukihenkilönä viikoittain. Jään usein juttelemaan tuntemattomien kanssa. Aika ei käy pitkäksi; välillä olen ystävän seurana mökillä,
sitten taas kaupungin hulinassa.
Olen aktiivinen sotaveteraanien yhdistyksessä, soppatykistä olen usein
jakanut ihmisille hernekeittoa. Huomenna tarjoilen riisipuuroa Raision torilla.
Tällä viikolla tyhjeni jo 1500 litran pata. Toimin myös lottaperinneyhdistyksessä. Kun liityin mukaan, Turun seudun järjestössä oli vielä 650 jäsentä, nyt
enää 550. Lottajohtajani, joka kiitteli usein innokkuuttani, kuoli äskettäin yli
sadan vuoden ikäisenä. Näissä järjestöissä on kiva olla mukana: olen tutustunut monenlaisiin ihmisiin ja kuullut erilaisia tarinoita sota-ajasta. Viimeksi
muistelimme menneitä joulujuhlassa VPK:n talolla. Monella oli siellä yllään
lottapuku.
Lotta Fanni Luukkonen on ollut minulle esikuva. Rohkeus ja taito yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen yhdistyivät hänessä ahkeruuteen ja vaatimattomuuteen. Lotta-asia on ollut minulle tärkeä lapsesta saakka, ja minulla on yli
kolmekymmentä todistusta maanpuolustuskursseilta.
Fanni voimisteli aikanaan, minulla on ollut sama harrastus pikkutytöstä
asti. Käyn viikoittain puolitoistatuntisissa voimisteluharjoituksissa. Yleensä
menen sinne pyörällä. Turun naisvoimistelijoiden toiminta on tullut minulle
tutuksi 50 vuoden aikana. Kultaisen Iän Voimistelufestivaali on kansainvälinen tapahtuma, joka järjestetään joka toinen vuosi. Viimeksi olimme
Ranskassa, ensi vuonna lähden ryhmän mukana Sloveniaan jumppaamaan.
Tykkään kirjoittamisesta; olen kolmen lapsuudenystäväni kanssa tehnyt kirjaa
Lappajärven Söyringin kylästä viimeiset pari vuotta. Homma on edennyt
hitaasti, kun asumme erillään, mutta näillä näkymin kirjamme valmistuu
jouluksi. Omien muistojen ja valokuvien lisäksi julkaisemme tarinoita, jotka
olemme saaneet haastattelemalla.
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Laitoin jossain vaiheessa paperille muistojani isäni sotaan lähdöstä yhtä
kilpailua varten. Minut palkittiin, ehkä siksi, että minulla oli paljon sanottavaa. Tapasin pari kertaa Timo Koivusalon, kun hän opiskeli Turussa mielisairaanhoitajaksi. Olisi hienoa, jos hän kiinnostuisi elämästäni ja tekisi siitä
elokuvan. Olisi kuitenkin hyvä saada kokemukseni ensin kirjaksi. En ole
mielestäni kovin hyvä kirjoittaja. Koitan kuitenkin kehittää itseäni.
Käyn tietokonekurssilla monikulttuurisen Yhdessä-yhdistyksen tiloissa
Varissuolla. Olin katsomassa siellä maahanmuuttajille suunnatun esityksen
Suomen historiasta. Oli kivaa kerrata opittua kivikaudesta nykyaikaan ja
palauttaa mieleen kansakuntamme vaiheita myös Ruotsin ja Venäjän vallan
ajoilta. Päätteeksi kuuntelimme Sibeliuksen Finlandian. Esitys oli niin hieno,
että se olisi kiva saada ensi vuonna Pääskyvuori-päivään.
Elämässä on tapahtunut niin surullisia kuin iloisiakin asioita. Kaikesta olen
oppinut jotakin. Äidiltä perin positiivisuuden. Lapsena hän antoi mulle kaikkensa, se oli tärkeää. Äiti sanoi, että kaikella on tarkoitus. Aina olen etsinyt
sitä tarkoitusta. Kuolema ei ole enää niin vaikea asia, jokainen täältä joskus
lähtee. Koitan nauttia kaikesta.
Siirrätin aikanaan Ruotsissa asuvan veljeni avulla Lappajärven tontilleni
käsin veistetyn luhdin vuodelta 1857. Arvokas rakennus olisi muuten mennyt
polttopuiksi. Yläkertaan olen kerännyt paljon tavaroita, vanhin on 1700luvulta. Siellä mä nautin ja lataudun ihan yksikseni kaiket kesät. Ja äitin,
kummitädin ja muorin tavarat juttelee mulle menneistä ajoista.
Eeva Laihinen
Kun hoitaja antaa pyjamapukuiselle rouvalle huuliharpun, alkaa kaupunginsairaalan vuodeosastolla kuulua kummia: 1925 syntynyt Eeva Laihinen siellä
soittelee Ievan polkkaa kiihtyvällä tahdilla, eikä taida enää muistaa lainkaan
mahdollisia vaivojaan.
Sairaalajakson jälkeen Eeva jatkaa musisointia kotonaan Turun Runosmäessä.
Hänellä on erilaisia huuliharppuja; kansikuvassa näkyy kuuden asteikon erikoismalli. Eeva soittaa omaksi ilokseen, mutta myös vierailijat saavat nauttia pirteän
yhdeksänkymppisen taidoista. Suosikkikappaleita lienevät ainakin Löylyä lissää
ja On armas mulle aallon tie. Innostus ja hyvä rytmitaju osoittavat, että Eevalla
olisi paljon annettavaa esiintyvänä taiteilijana.
105

Eevalta sujuu myös laulu, silmät loistaen hän rallattelee:
Osta sä poika se kukkuva kello, kukkuva kello, kukkuva kello.
Osta sä poika se kukkuva kello kamarisi seinälle kukkumaan!
Jotta mä tietäisin tunnin määrät, tunnin määrät, tunnin määrät.
Jotta mä tietäisin tunnin määrät, jotta en nukkuisi liikaa vaan.
Hilja Adler
Hilja on hyvä esimerkki toimeliaan asukkaan ja hoitajien toimivasta yhteistyöstä.
Virkeä rouva asuu palvelutalossa kissansa kanssa. Hilja esittää laulujaan ja runojaan rupattelun lomassa. Miisu-kissa on ollut Hiljalle melkoinen innoituksen lähde,
kuten kansanlaulujen sävelmiin sepitetyt runot osoittavat:
Sinä, sinä, sinä, sinä Hiirenloukku,
tule kanssani marssimahan.
Sitten me mennään metsän laitaan
marjoja poimimahan.
Mene sinä, mene sinä Hiirenloukku
noita hiiriä jahtaamahan.
Sitten saat tulla vierelleni
sänkyyni nukkumahan.
Älä sinä, älä sinä Hiirenloukku
noita lintuja ahdistele.
Lintujen täytyy pojillensa
ruokaa kanniskella.
Minulle, minulle, sinä Hiirenloukku,
olet parasta maailmassa,
enkä minä sinua vaihtaisi
edes kultakimpaleesta.

106

Miisu-kissa se kävelee kuin Suomen kaunein missi.
Miisu-kissan kävellessä peräsalko keinuu.
Hiiren ja linnun lähellä se navakasti heiluu.
Miisu-kissa kun voimistelee, sen selkä luokiksi taipuu,
ja illan tullen sille tullee ulkoilmaan kaipuu.
Miisu-kissa se aamusella luomuruokaa maistaa,
kun se pellon pientareelta hiiren ja myyrän haistaa.
Miisu-kissa vanhuksille suurta iloa tuottaa,
ja kyllä sen kummaan taikahoitoon hoitajatkin luottaa.
Usealla vanhuksella pitäis Miisulainen olla.
Mieltä ja jalkoja lämmittäis se talvipakkasella.

Menin 1950-luvun alussa naimisiin, mutta mies kuoli jo parinkymmenen
vuoden jälkeen. En kärsinyt yksinäisyydestä, koska olin monessa mukana.
Kun polvet tuli huonoon kuntoon, aloin pelätä. Kaatumisen vuoksi jouduin
sairaalaan, siellä oli hyvä olla. Täälläkin mulla on hyvä olla. Teen talon
töitä: mulla on iso kerä lankaa, josta mä leikkaan siteitä roskasäkkejä varten.
Ompelen vaatteisiin nappeja ja järjestän kuminauhoja. Sitten mä askaroin
tauluja ja koruja. Annan niitä lahjaksi kivoille tyttölöille.
Menin kerran siskon luokse kylään. Hän oli ottanu pakastimesta kanan ja
kalakukon. Sanoin, että onpa siinä kokoelma. Sitte me tehtiin yhdessä tämä
runo.
Kylmä rakkaus
Tiskipöydän pesualtaan pariskunta täytti,
mut jollain lailla oudolta tuo kokoelma näytti,
kun jäinen kana vierelleen ol kalakukon saanut,
joka myöskin monta päivää pakkasessa maannut.
Loikoilivat vieretysten pitkän talviehtoon,
taisivat jo haaveillakin lemmen suvilehtoon.
Hiljallensa lämpenivät, jäiset tunteet suli,
mutta aamun auetessa erojaiset tuli:
kana joutui sähköuuniin, kukko kahvipöytään.
Sillä lailla erillään viettivät ne häitään.
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Osallistuin yli 65-vuotiaiden runokilpailuun muutamalla kirjoituksella. Tässä
runossani pohdin maailmanmenoa:
Syksy toi luopumisen tuskan,
ajasti kestävyyden kellon.
Piirsi rajat pimeydelle,
valolle varjot laittoi.

Lapset kasvaa laitumilla
katraissa erikokoisten.
Vierahitten kaukaloilla,
äitiemostaan erossa.

Syksy vei jalan alta kiireen,
aukaisi hiljaisuuden portin.
Antoi luvan levähdellä,
torkkua tovin tuvassa.

Nälkävuodet unohdettiin,
pellot pantihin pakettiin.
Kiristettiin muovisolmuun,
kaavakkeisiin kaikenlaisiin.
Valtiolta rahat loppu,
vaikka kootaankin kosolti.
Yhtiöiden yläpäässä
aivot viisahat homeessa.

Syksy antoi uuden alun elämälle,
kasvatti sielun siemenelle.
Puihin silmut kasvatteli,
keväälle terveiset heitti.

Maiden suuret johtavaiset
leikkivät sota-aseilla.
Lasten kanssa leikitellen
uhkuvat isot urokset.

Jo on aikoihin eletty
ihmeaikaan ilmestytty,
kun on maassa mallillansa,
asiat nurinkurisina.
Ihmisyys on maahan piesty,
poljettu luonto lokahan.
Hermoprässin helvetissä
tarkoitus eloon katosi.

Kavallusten petospelit
raharikkaiden ilona.
Köyhän kansan hartioilta
hiki porhojen patahan.
Itse ilman Haltijakin
säät muutti ylösalaisin
ihmislasten ihmetellä,
jotta ottais hän opiksi,
kuink’ on pieni kämmenellään,
hiukkanen elon meressä,
hahtuvainen haudan päällä,
henkäys unholan urassa.

Vapaapäivä lisää saatu
juosta joutavan perässä.
Koota kamat kannoillensa,
hukkua niiden seassa.
Ajaa hermonsa hajalle
mielenrauhan markkinoilla,
tehden kaupat kalman kanssa.
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Raili Leppänen
84-vuotias Raili toteaa tapaamisemme aluksi: – Hyvä, kun sä tulit nyt; kato mun
kalenteria, mulla on aika paljon ohjelmaa. Raili naureskelee esittäessään muistelun lomassa hauskoja näytteitä sketseistä, runoista ja lauluista, joita hän toteuttaa
viikoittain Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen ylläpitämässä Kotikunnaassa.
Työnsä kuva- ja esinetaiteilijana tehnyt Raili on ohjannut jo yli sata lyhyttä taidetuokiota ikäihmisten iloksi.
Mä olen aina kirjoittanu, näytellytkin. Ensimmäisen runoni pappilasta sepitin
jo viisivuotiaana. En kaupunkilaistyttönä ollut vielä koskaan käynyt pappilassa, mutta minulle oli luettu paljon. Nuorena kirjoitin tummasta Anionettatanssitytöstä. Olin kai saanut inspiraatiota Mika Waltarin kirjoista, sillä mulla
ei siihen aikaan ollut vielä yhtään kokemusta pojista. Lausuin runon äidilleni:
Anionetta, kaunotar tumma,
silmissä loiste kumma,
lauloi Kultaisessa Kukossa
käheätä lauluansa kapakassa,
lanteitaan leveitä keinutellen,
verevätä vartaloaan heilutellen.
Paljas povi, nailonsääri liikkui,
miesten silmis himo kiilui.
Aino-äitini kuunteli kuin salamaniskun saaneena, mutta minä kysyin, että
oliko hieno runo.
Pari vuotta sitten opettelin kurssilla kirjoittamaan erityyppisiä runoja: kalevalamittaa, haikuja ja aforismeja. Tehtiin monenlaisia harjoituksia, kuten
kirjoitettiin vuorotellen runo. Yks kerto alun, jonka jokainen kirjoitti omaan
vihkoonsa. Sitte seuraava jatkoi samaa teemaa eteenpäin. Lopuksi kaikilla
oli kirjoitettuna runo, jolla oli monta tekijää. Se oli tosi kivaa. Täytettyäni 80
vuotta osallistuin Proosan työkalupakki -kurssille.
Sitte mulla alkoi tää juttu Kotikunnaan Kortteliklubilla. Siellä on ikäihmisille
seuraa, monipuolista ohjelmaa ja päätteeksi tuolijumppaa. Toimintaa, jossa
voi unohtaa omat vaivansa. Loistavaa! Projektin vetäjä Satu tuli kysymään,
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tulisinko viihdyttämään asukkaita maanantaisin. Nyt oon esittäny taidepläjäyksiä jo kolmen vuoden ajan. Välillä askartelemme kortteja ja origameja.
Musiikki on usein osa ohjelmaa. Tein uudet sanat Oi, muistatkos Emma
-lauluun. Siinä muistellaan tapaamisten sisältöä: hemmottelua ja kahvittelua.
Oi, muistatkos kaikki ne ihanat aamut,
jotka yhdessä Klubilla vietettiin?
Me huulta heitettiin, kahvia keitettiin,
ja kupposet aivoja virkisti.
Oi Klubi, Klubi, oi, Klubi, Klubi,
kun kupposet aivoja virkisti.
Olo nirvanaa hipoi, kieli huulia lipoi,
kun kahvia juotiin ja runoiltiin.
Vielä kortteja tehtiin ja naamamme pestiin,
ja yhdessä meillä oli mukavaa.
Oi Klubi, Klubi, oi, Klubi, Klubi,
ja yhdessä meillä oli mukavaa.

En ole kovin hyvä laulamaan ja useimmiten pyydänkin vapaaehtoisia yleisön
joukosta avustamaan myös sketseissä – tarttee ottaa ihmisiä mukaan, ettei ne
vaan istu.
Naamiaissketsissä mulla oli äitin vanha ruskeakankainen pukupussi. Mä
olin sisällä; taskulampulla näin sen verran läpi, etten törmäilly. Kerroin
olevani suklaapatukka. Joku oli kyl sanonu kakkakikkareeks, mutta ei se
minua haitannu. Sitte kävin vaihtamas ylleni hopeakuvioisen kankaan, johon
olin leikannu reiät silmien kohdalle. Se hahmo näytti vähän kummitukselta
ja esitti dementoitunutta ihmistä. Kankaan olin ostanut aikanaan Kiinasta,
mutta en tykänny siitä.
Minulla on pieni ja siro pöytä, jonka mä kannan usein kotoa rekvisiitaks
esityksiin. Kerran olin leikisti erään rouvan kanssa kahvilassa. Sketsissä
toinen valitti viineristä ja kahvistaan, mutta minulle ne maistuivat. Annoin
ystävättärelle oman annokseni ja otin seuralaiseni haukkumat herkut itselleni.
Sen jälkeen tilasimme kuohuviiniä ja aloimme laulaa ruotsalaisia juomalauluja.
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Mä saan paljon ohjelmaideoita tuttavapiiristä ja ympäristöstä. Kerran odotin
kaupungilla bussia ja kuuntelin, kun nainen komensi miestään:
– Istu nyt siinä, älä mene mihinkään.
Se mies vaikutti kyllä ihan normaalilta, vaikka olikin selvästi tossun alla.
Naisella oli paljon ostoskasseja, joitten kanssa se ahtautu bussiin. Heti kun
pomottaja oli lähteny mies nojautu taaksepäin penkillä ja rupes jutteleen
ihmisten kanssa. Siitä oli ihan pakko tehdä sketsi. Mä aloin kirjoittaa ja
tein luonnoksia; eihän se tule kerralla, vaan kohtaus täytyy työstää moneen
kertaan.
Insipiraatiota esityksiini on antanu muun muassa Don Huonojen Kalle
Aholan sanoittama kappale ”Tule sellaisena kuin olet”. Olen vapaaehtoisena
taideohjaajana kehitysvammaisten kerhossa kuukausittain. Ne tykkää kovasti
ja nauraa helposti. Ja mä tykkään, kun ihmiset nauraa. Siellä lausuin Heli
Laaksosen Marsu muuttu -runon. Siinä kerrotaan, että marsu ei kelvannu
mihinkään sakkiin. Marsu kävi pyytämäs seuraa monilta eläimiltä. Kaikki
kuitenki sano, että marsun pitäis olla samanlainen kuin hekin, muuten ei
ystäviks ruveta. Niinpä marsu yritti olla niin kuin muut ja muuttui samalla
lähes hirviöksi. Lopulta muut eläimet kysyivät, voisiko marsu olla sellainen
kuin ennenkin.
Marraskuussa esitin yhden miehen kanssa Heli Laaksosen runon Ailista ja
Toivosta. Aili opettaa miehelleen aamupalan aikana parempaa suomen kieltä.
Vuoropuhelun aikana Aili korjaa jatkuvasti; ”tattis” ja ”täsä” eivät kelpaa,
vaan ne on korvattava oikeaoppisilla sanoilla.
Helin runoista olen esittäny liikkuen Zumba-jumpan. Aapine-kirjassa kerrotaan Z-kirjaimen kohdalla, miten zumbataan. Tänä jouluna näytän myös
perhepiirissä, miten se sujuu. Siihen täytyy pukeutua; mulla on mustat trikoot
ja pusero sekä pilkullinen tunika. Teen kaikki liikkeet runon ohjeen mukaan.
Z-kirjaimen kohdal lyön kädet pään päällä yhteen. Sitten kipitän oikeelle ja
vasemmalle, jumppaan ja pumppaan omalla tavallani. Lopuks vedän silmälaput päähäni ja rojahdan nojatuoliin nukkumaan.
Päiväkoti Karitsan lapset tulevat Kotikunnaaseen kuukausittain esiintymään.
Viimeks ne pyysi minua lausumaan runon niitten joulukuvaelman jälkeen.
Tein sitte jouluaiheisen runon hiirestä. Otan aina rekvisiittaa mukaan. Olen
jo etsinyt varastostani valkosen hiiren, jolla on punainen takki.
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Esitin tyttären tyttären tyttärelle Sinnalle runon siitä, kun ”emojänis tuli
pyrynä metsän rajaa”. Mulla oli rekvisiittana pupun korvat. Olen kirjottanu
Sinnalle joululahjaksi kaksikymmentä runoa, piirsin niihin kuvatkin ja askartelin sivut kirjaksi. Suurin osa tarinoista kertoo hiiristä. Aloin keksiä niistä
tarinoita, kun tyttäreni kesämökillä oli kauhiast hiiriä yhtenä talvena.
Hiiri-äiti tekee vispipuuroa
Hiiri-äiti puuroa vispasi, vispasi.
Puolukat ensteks varvuista kiskasi.
Juoksi mättäältä mättäälle,
metsään varsin etäälle.
Vasun sai täyteen marjoja,
keitti kotikolossansa puuroja.
Ryynit hiiren ovat mannaa,
vispattu puuro vaaleaa nannaa.
Lusikoin hiirulaiset kaiken saa,
maitotilkkakin puurossa maistuvaa.
Vihdoin on aika nukkua yö,
aamulla alkaa leikki ja työ.
Vapaaehtoistoiminnan syysriehassa huvitimme itseämme näytelmällä. Aluks
kaksi kaveria käveli esirippuna lavan keskeltä reunoille. Estradilla seisoivat
mänty ja tikka, joka hakkas männyn kylkeä. Mäntypistiäinenkin oli siinä
neulasia nakertamassa. Kaikist isoin ihminen esitti karhua. Karhuntappaja
oli kanssa. Yks ihminen makas ja oli suo, vieressä toinen levitteli käsiään
suopursuna. Notkee pitkä nainen oli suon reunassa harjatelttana kädet ja jalat
lattiassa. Vielä oli yks partiotyttö, joka makas suon päällä, teltan alla. Kyl
siinä naurua piisas!
Me vapaaehtoistyöntekijät päästään laivalle pari kertaa vuodessa. En muistanutkaan, miten ihanaa tanssiminen on, liihotin siellä pari tuntia ihan innoissani. Siitä keksin pienen tanssinäytelmän, johon Kotikunnaan toimitusjohtaja
halus tulla avustamaan.
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Kesällä kirjoitin syksyn ohjelmat. Joulutauolla suunnittelin kaikki tulevan
kevään ohjelmani Kortteliklubia varten. Vuoden 2016 ensimmäisessä tapaamisessa aion laulattaa juomalauluun sepittämäni kahvilaulun. Olen taas
muuttanut sanoja hiukan:
Ken on syntynyt tammikuussa ylös nouskohon.
Kupin käteen ottakoon,
kahvit loppuun juotakoon.
Siis juo, juo, juo.
Samalla tulee ohjattua pieni taukojumppa yleisölle, kun jokainen nousee
syntymäkuukautensa kohdalla seisomaan. Joku kerta aion kertoa vanhoista
kauhutarinoista. Löysin kirpputorilta kirjan Jörö-Jukasta, siitä on hyvä
aloittaa.
Kevätkaudella esitän kuukausittain myös tiedepläjäyksiä. Menin itse sanomaan projektipäällikölle, että haluan esitellä Giulia Endersin hauskan ja
todella mielenkiintoisen kirjan Suoliston salaisuus. Ihmisillä on yleensä
hirveän paljon vatsavaivoja, ja tämän kirjan opeilla niitä voidaan helpottaa.
Suoliston hyvinvointiin panostaminen on tehokas keino parantaa terveyttä
laajemminkin. Harvoin tulee ajatelleeksi, että ruokavaliolla pystyy lievittämään kipua ja kohentamaan yleiskuntoa.
Kotikunnaassa oli ennen vesijumppaa. Ehdin olla mukana yhden kevään ja
nautin siitä paljon, mutta sitten allas tyhjennettiin. Ylläpito tuli liian kalliiksi.
Sen jälkeen aloitin tuolijoogan. Ulkoilu raikkaassa ilmassa on hyväksi,
niinpä kävelen Kotikunnaaseen, edestakainen matka on puoli kilometriä. En
käytä hissiä, vaikka asun seitsemännessä kerroksessa. Päätin, etten minä ole
ihminen, joka sanoo, että on huonot jalat. Kotiaskareet ja siivous ovat osa
voimistelua, teen myös päivittäin oman jumppaohjelmani. Jos pää, kädet
ja jalat toimivat, on käytettävä niitä. Tavoitteeni on pysyä liikkuvana; sen
eteen teen tämän kaiken mielelläni. Sinnikkyys oli tarpeen myös syövästä
toipumisessa.
Puolisoni kuoli lähes kolmekymmentä vuotta sitten, mutta minulla on erittäin
hyviä ystäviä. Myös luokkatoveruus on arvokas asia. Tapaamme toisiamme
kuukausittain, vaikka aloitimme Turun Suomalaisen Yhteiskoulun jo vuosikymmeniä sitten. Käyn myös kirjallisuuspiirissä, sielläkin esitän usein jotain.
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Välillä tapaan tuttuja kaupungilla. Yhden kirjailijarouvan kanssa me kirjoitellaan paljon, viimeksi sain häneltä kahvilassa kolmetoista sivua luettavaa.
Meillä molemmilla on aika huono kuulo ja siksi valitsemme rauhallisen
paikan.
Sain joku vuosi sitten vanhan, moniosaisen tietosanakirjan. Mä askartelin
hienoista kuvista ja piirroksista kuvakollaaseja pienille korteille. Niitä voi
käyttää vaikka kirjanmerkkeinä. Kirjassa oli erilaisia kuvia sotilaista. Me
elämme nyt historiallista aikaa: on meneillään suuret vaellukset. Kun vesi
nousee ja tulee vielä vesipakolaisia, sitä ei taatusti sivuuteta myöhemmin.
Askartelin sellaisia joulukortteja, joiden toisella puolella on sotilas ja toisella
puolella enkeli tai muu siivekäs, hyvä olento.
Yhdet kannet käytin käsilaukkuun. Pohja tuli kirjan selkämyksestä. Sit
hakkasin naskalilla ja vasaralla reiät kansien ylä- ja alareunoihin ja virkkasin päädyt villalangasta. Kantokahvat ja soljen värkkäsin vanhasta vyöstä.
Laukusta tuli hieno. Harmittaa, kun heitin pois muut kannet. Välillä vaan
tulee sellainen olo, että jostain on pakko luopua, kun tavaraa on niin paljon.
Jotkut asiat ärsyttää; yks on se, kun ihmiset eivät osaa tai välitä lajitella
jätteitään. Ehkä kuvallisia ohjeita pitäis olla enemmän, että maahanmuuttajatkin oppivat lajittelemaan. Jotkut laittaa kaatopaikkajätteeseen posliinin
sekaan maitopurkkeja. Ystäväni otti kerran niitä väärästä laatikosta pois ja
sai haavan sormeensa. Siitähän voi saada vaikka jäykkäkouristuksen.
Mulla on menny elämä oikeen hyvin. Kyl on ihanaa, että pystyn tekemään tämmöstä hommaa. Tää on ihan välttämätöntä: en ole pitkään aikaan
maalannut ja mielikuvitusta on niin kiva käyttää. Henkinen vireys tulee kiinnostavista asioista ja mieluisista toimista. Niistä saa mahdollisuuksia rikkaaseen elämään ja osallistumiseen. Olen pitänyt mielessäni George Sandin
sanat: ”Olkaamme läpikotaisin nuoria ja sykkiviä vanhuuteen saakka ja yrittäkäämme aina kuoleman kynnykselle asti kuvitella, että olemme vasta aloittamassa elämäämme.” Että sil taval!
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KIITOKSET

Olen kiitollinen hankkeeni rahoittajille. Suomen Kulttuurirahaston Aino
ja Einari Haakin nimikkorahaston myöntämän työskentelyapurahan turvin
sain omistautua kansanmusiikkikiertueen järjestämiseen. Varsinais-Suomen
taidetoimikunnan apurahalla ostin kanteleen yhteislaulujen säestämiseen.
Äitini oli aina suurin kannustajani ja mesenaatti, jonka apu on ollut tarpeen
tämän kirjan valmistumiselle.
Sydämellinen kiitokseni ikäihmisille konsertteihin osallistumisesta sekä
muistojen jakamisesta. Kiitän palvelutalojen johtajia ja hoitajia hyvästä
vastaanotosta sekä mahdollisuudesta haastatella asukkaita kirjaa varten.
Olen kiitollinen kaikille, jotka auttoivat minua tavoittamaan haastateltujen
omaisia. Kiitän lämpimästi vanhusten läheisiä tarinoiden tarkistamisesta,
hyväksymisestä ja lisätiedoista. Muistojen julkaiseminen lisää toivottavasti
ihmisten ja sukupolvien välistä kiinnostusta ja ymmärrystä.
Olen saanut nauraa ja vuodattaa puhdistavia kyyneliä eläytyessäni kertojien kokemuksiin ja kohtaloihin. Vaikka olen työstänyt tarinoita kymmeniä
kertoja, kirjassa kuvatut ihmiset ja muistot koskettavat minua edelleen. On
ollut antoisaa kulkea mukananne elämän mutkaisilla poluilla.
Lukemattomat kiitokset Margit Niemelälle suuresta avusta tekstin muokkaamisessa. Kukkaiskiitos Tiina Törölle joustavuudesta sekä ulkoasun ja taiton
kauniista toteutuksesta.
Halaus avopuolisolleni. Ilman käytännön apuasi en olisi ehtinyt toteuttaa
kiertuetta sekä keskittyä kirjan toimittamiseen. Kiitokset siskoille lapsineen
ja ystäville virkistävistä hetkistä työn lomassa.
Kiitos rakkaille vanhemmilleni. Rohkaisitte minua kasvamaan laulajaksi,
soittajaksi ja runoilijaksi. Opin arvostamaan perinteitä ja vanhan kansan
viisautta. Sain myös huomata, miten arvokas lahja on saada kohdata toinen
ihminen.
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