OLLINOPPIVUODET

PIELISJARVI
HOVILA
Slrmyin Hovilassa6.6.I 923. tsiioi oli agronomiHeikki Jalmari Lampdnkotoisin Pielisjiirven
kunnanVuonislahdenkylSn Majalammentalosta.Aitini oli Elma Aurora RyynenenHovilan
gaufrie. Vanhempaniolivat tutustuneetLaatokanKarjalassa"Islini oli-It?i-Karjatar
Heidatvihki
jdn emiinttikouluntalousopettaja"
konsulenttija tiitini Lepp?islT
riraanviljelysseuran
rovasti ErnestiKyander Hovilassakesalle 1922.
joka ny on keittituE Niinpa osoittaessani
Sfro"ftys taputttuii*\'anhempie i makurhuoneessa,
"
paikkaahiin huudahti:"flkkipa on s)'ntynytpesukoneessa
tytra.""q,ttgt"tt"ol tu.t
"mmin
Paikallasijaitseeastiaopesukone.
Synnltys oli vaikea koskaolin isoptiiDenesikoiren. Iopultajouduttiin k4'ttamiiiin pihtejil
Uai t t"ttoi I,yyi nyl'Ileio* ja lisasi, etfi paikallaolut Inkeri Ryynanenjoutui poistumaan
paikalta pahoinvoivana.
'*stioanirneo valinta oli vanhemnilleni vaikeaa Heid{n suruissaatroli tapanavalita yhdeksi
nimeksi syntlmepaivdnnimi. Kohdatleniosui Kustaa.Seei mielllttjinlt vaohempiani,koska
fuoi nt"isivat minua Kustiksi tai Kustuksi.Niin he p6Atyiv6thakemaanratkaisua
to[r"
-o*
polvien nimist6. Aitini isoisaja enoolivat molemmatOlli Ncvalaisia"jotenpojan
aikaisempien
ensimmaiseksinimeksi hrli Olli, toiseksiMatti isoisiin Matti l-anpdnin mukaanje kolmanneksi
a"t"- ai&"i.att a"tti Ryyn?isenmukaao.Kummeinaolivat titini Inkeri Ryynunenjaaidin
koulutoved Olli Kiirki (myiihemmin Salonsairaalanylilitdklri)'
RovastiEmestiKyanderristi minut Hovilassa.

SORTAVALA
Vatrhempaniolivat perustaleetensimmais€nkotiDsakesdH 1922Sortavalaan'Ainoa tietoni
taDahtu;sta sie[e ;li, etui Anna-Liisa Korhonen(Linkola) asui siellSmuutamiakuukausia
tilanteessa
isansakuolemanjalkeisessi sekavassa
Minut vietiin si.ne muutamaksikuukaudeksi.
perheer ne
Krm iseoi valittih Perepohjolanmaanviljelyssewansihteeriksivuoden1924alusta'
muutti Kemiin.

KEMI
jonka omisti JuhoHeiskanen'tlan oli aikanaar
Aluksi asuinrmematkustajakotiOsulassavangtksr'
jeiikarienKeminetapinhoitoonja joutunutSpalemajaan
osallistunut

Hannisentalo
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Hakemisenj?ilkeenlii)'tyi henkikirjoittaja KustaaHiinnisentalon ylziketraslapari huonetta
yliikerran toisessaasunnossaasui samaanarkaanrnm. Toivo Kittele, josta myiihemmintuli
rehtori.
Keminyhteislyseon
sill?ijouduin vatsantoimimiseksi syiimiiiin luumujajatkuvasti'
hankalaa,
uimrlle tuo aila oli
Uuno
Ainoa vanhempienimuistarnatapausoli se,kun PohjolanSanomienp?i?itoimittajan
Pienen
asunnon
Hannulanis?ikavi meillzi.oli Kemin markkinoidenaika, olin saanutilmapallon.
vieras sattuityrkkiiimlilin pallon lfielle hellaa,jolloin serdahti Siiui nousi parku'
ahtaudessa
Hannulanpappalupasi ostaauudenpallon seuraavantalvenmarkkinoilta'
josta oli
veljeni Eeio syntyi 6.6.24.Hzinsairastuivauvam korvahrlehdukseen,
pyslwdhuonokuuloisuus.
seurauksena

Tolvasentalo
kamreeri
Krm perhekasvoi, oli muutettavaisompaaoasuntoon'Sel6)'tyikin naapudkorttelista
keitti6'
Htli fotuu""" p".it*"an talosta.Aluksi oli kiiytetutvissakaksi huonettaja
kuuluviin
huoneenviorilla' SamaanhuoDeistoon
kolmaJrnen
fr4-"0ft"..i"
'f.ifr**"
jolloin
oli varsinlyh)4
"aitntne
isiilp
toimisto,
6""*".*n . ijoitettiin maanvi1jelysseuran
ja
uselmmat
tydmatka.Ympdristdoli avara'koskavastapaiselliitontilla sijaitsi kirkko
lahitontit olivat rakentamattomia.
jota me lapsetkutsuimme
iof"u""n p"rfr""n t"rkeinen henkilii oli rouvaHannaTolvanen,
ennenmuuttoamme
ioi"^"o iaa*"i. rrarrala oli ollut kahdeksanlast4 joista yksi oli kuollut ja
pirivatlapsistaja
m'kavia
if toin* loofi u.u-isemmeaikanaTati. tytuiret poikaolivat
'He
poissaollessa'
huolehtivalmeistiivanhempiemme
Martti ja Nanny vepsdliiinen
tuirt ut ,ron""otudun vastakkaisellapuolella asuivatopettajapad_
minun lehimpia
i"[a" i.p."*" rtaaija(s.l92l) ja Martti (s' 1923)'Lapsetolivat Eeronja
"Ji
leikkitovereita
ja Aino
t t"vtyisin Satlkarikatu)23:ssaasuivatleonetnvirkailijapari Abel
ii"iJtJ"."*tt
Perheoli
(s 1922)
ijft" *ia fraoa" fqtieosaGeorgG.l9l9), Hjdrdis(s- 1920)jaKariD
minut
t i.ikielinen. l,apsetolivatistiivtillisia-ja mielelldiin ottivat Eeronja
r"t".""fin"ti"
mukaanleikkeihinsa.Eero kutsui Karinia Kaamis-nimella'
johtajana'
OG"n iufo ori **u, jossavanhempaniasuivatisin ollessavaliol
jonka
poika Aran (s.1923)
x"i.rikaau[a Kaasilantalossaasuitoimittaja Routavaannperhe,
oli vain pari vuotta leikkikaveri, koskaperhemuutti Jyvdskyldiin.
tyttere.sa Si*ka (s'1924)'
Ruish;uoneenkatu 1l:ssa asuivattalonmiesFrva Bjlrknanja hdnen
jiiserrt vierastivatperhetui'
airkka rukka oli lehtolapsi,jot€n mooetsittoisenyhteiskunnan
Eeiolle ja minulle hiin oli aivankiva leikkikaveri, vaikka olikin t,'tt6'
sekii
9:ssaasurvatpormestarillmari Ervast@rvamaa),vaimonsaHulda
RuiskuhuoneeDkatu
ju p*tti (s 1924).Pentti oti rajoitetusti leikkitoveri' kof.lgT*t-i*
lut**ii""nu
joka kiinnosti
A rcrroisen vaikena.PentilE oli 3-pydrtiinenlastenpyiird"
pi,ii"-pZ""f"
Eeroaja minua.
L:h^It-?:rheineer
n ri"toit oon""ntutu +:ssaasui O.V. Irhto Oy:n toimitusjohtajaElno19251jaPaavo(s. 1927).
ior,""""rn to,rr"iuutvaimoHeltin sekdlapsetosmo (s.1923),Eila_G.
valtava-la"tenhuone'
b.rno oii i"if.f,itou"rl"i. Lehdoilla oli mukavakaydii"koska siellii oli
sisedkdjakeittajL
'.ssa oli tilaamonenlaisilte
leikeille.Siell2ioli erikseenlastenhoitaja'
Suornen
kanalla
1a
Suomen
.fi .onenlaisia Osmonkanssapelasimne
i"*fi"ai"ai"
sieltiijiii
sota;ikkia. viilillii pelasimmeioko jorrkotla mrrstaapekkaa
i;t;;;l#
nuolaisemaanulkona
mieleenikeva leikki, Jossamuutamatvienat pojat yllyttivet Paavon
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bensatynnyrinkantta,jolloin Paavojai siihenkiinni Parkuoli mahtav4iolloin apuun
riensi keittaja kuumanvesipannunkem. Tilkka kuumaavett.iiinoitti kielen oitis'
p-uoo t*ssu
oli varsinainenseikkailu.Kemissii siihenaikaankatuje| aurauslumet
leipaEhtaan
-lnutla viereensulamaan.Paavohiihti Ruiskuhuoneenkadulla
iaEftiinjalkakat4avien
'tottiuffi u*u".iu-iuallin piiiill?i uusilla suksill4 kun tutin vastaanPaavokehui suksiaarq
iolloin owsin koteilla niiti- Nousin suksilla lumivallin piiiille. Kun ennaitinkenan tyitntiie
tuli paikallepoliisiauto'joka
iuu"oifii putoti" jnk?iltzi vatlilta ajomdalle Samanaikaisesti
pysafrtyijuU jAfcojeni eteen.Paavonosti suwenparun siitii ettamina rikon hiinenuudet
suksensa.
kuuluivat vaimo Paulaja
Kirkkokatu 5 asui lii:ik?iri Olavi Kaarakkaperh€ineen'Perheeseen
iiitini sairauden
f"*"i oifi f..rsZ3) j" Tytti. Olli oli rajoitetustileikkitoverini,koskailmeisesti
takia Eeronja minun piti odotellapihamaallaOllia'
puoli
[r- to.tt"ti jo".u tijaitsi Tolvasentalo, oli vain puoleksirakennettu'oli toinen
Sielte
korttetia meszia.Niinpa me Eeronkanssapidimme sit'iiihananaseikkailukohteena
joita
raahasirnrne
tavaroita'
hvia ja ohil'ulkijoinennakkaamia
iorn"i *,"rnuno-iu i<asveja.
ne
Kerranrakensrnme
palautirntne
kiiskyst'?i
Tolvasenpihalle. Kohta vanhempiemme
piilossa'
vanhemmiltamme
aikaasiella
havumajanmetsikkoonja rupesimrneviettzimd?in
ja
oli rnajanhavitt?iminen suru'
kowan;a seurauksena
i tzilorrtri itut
"-u""
joka
kiersi koneestaanreippaftasevelie'
-eita pihalle iosetiivari.
ift"""tyi fof"^en
f"iaiclille onneniehtisen.Posetiivi oli meisd pojistamerkillinen laite'
nait
viii"if-"
koskea.
iohon ei saanut-vi
varrella Seoli
t rt-i*itt rotuu""" talon kanssaRuiskuhuoneenkadun
i-"r*" t"rtai."*i
"ii
ei ollut viela"
fti"a t""ii"i"*a,
t"to ld)'tyi isoja puolukoita' Urheilukenttiiaja tytnilyseota
jJte" me pojat tavirnme i.id;t t-"iu niitttetissi sielli madojaja sieniapoimimassa'
ii."i"""ti oil nau"tuiuilii kerlitziluomontuotteitakeskelh paivdli Kemin keskustassa'
Velieni Eero oli vilktaampi ja rchkearnpikuin min?i'Hin ennefiitekemalin
uidin
tuifl"JuiJ t"uuffistuja luv;tonta. Niinpd hanereiinAkesiini istutti Tolvasen
tarvastzr'
kukkataimetmielesuiiinoikeaanjfiestykseen niin' eft?ijuuret sojoftivat kohtr
taimet
uudet
ishrfti
iof"u"." uti,;om ofi tottunut lapsiin, ei nostanutsiiul metetiii lse
ia asiaoli sillii selvii
'J*""a
fmetteli, miksi Eero liikkuu ilnan myssye(pipoa) Aiti.meni pihalle
"atiffxtf
ettii myssyoli tikapuidenyldpdassdlkda Eerolla oli l-4 vuotia'
tuuit"t*u
iu fruo"i*l
halunnut
'S"*-""tti
B"r. tiip""i tittott tutott" ;ipustamaanpuumerkkinsa'Mine en
olla oikkuvelieiihuonompi.Niin kiivin kalollamerkkauspuuhissa'
paperikorit
aikaiseksi'Eerotyhjensimaanviljelvsseuran
pitl
iJ#"i"Arlii"
e'zirelle
juoksi
paperik&san
"aadajotain
n*kk*n;u huki k"ittiosu hrlitikul' Han
i;;ilr;;i;;;""
tulitikkujen Mvi?imisenja kiiruhti Eeron
l"'"y,-Wr p"pAt Xrrrtenkil iiid ;li huomannut
Der:issA
ia sai nuotion sammutetuksl
josta hei&ir avulla
i^-f"J'fJ ioV*"t t*asivat keskellepihaavaltavanmiiiiran lunta'
puulna'
Lamoeninvelieksetrakensivatkaksikeroksisenlumilinnan' Seoli hauskaa
muutakin.Meill5 molemmilla oli omatpotkurit' Lehin
iatiff.
"p"ltumaan
tontilla- se alkoi kirkon seinanvierestiija piiaftyi Kirkkopuistokadm
oo**i-ati """aitori urton
.i"t"vt"een. Kerran Fero hal.si nayttiia' etta hen on vauhdikaslaskija
iu fi.n-ot"A*
'i"
puistokatuatlrli
Hao ott*ut huomioon,ettaisamanaikaisesti
JJ_
.*ir"i
"i
""i*,airr.
jiirk)4tf
perusteellisesti'
i"t r"" *ti. Nm ft- piiiityi hevosenjalkaparienvaliin ja ajuri
paikalta
ja
poistuimme
jalat
alle
ioin rott ruun4*i tta ttui meiu! mutt silloin otimme
ja
Niinpa Bj6rkmanin pihattavetjeksiensoPurikkoutui Eero
eir"
"Jii*in ""f:esrauha.
kohti minua Sauvaosui otsaanijuuri ja juuri silmSnylapuolelle.
Leitti "isuksisauvan
olimme tottuneet
iafa,rksestaj:lrkyttyi eniten paikalla ollut Sirkka Bjdrkman Me veljekset
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otteluihinja niin painelin kotiin. Aiti sitoi paanija Eero sai nuhteet Lohdutukseksiiiiti otti
minut tunmasilmeirn mukaansaHelsingin matkalle.
Ensimmiisen kerranminua kolhi naapurinpoika Martti Vepsaleinen'Emmesaavuttaneet
joten triin haki iotoaan pullon ja iski silla minua piiahiin Takaraivoonihrli
L*ti"trai.-"
i.o fta""u, jotu "op"a pyyhkeelld.Piifiiini jiii valtavarupi, joka kutitti wosikausia' Unissani
"liottiin
revin senauki usein.
Me veljeksetsaimne kumpikin leikkikuorma-auton.Tietenkin meiddnpiti saadaautoille
kuormia ajettaviksi.Etsimmetditii pihalia, muttahiekka oli toisarvoistataYama'
takanaoli rdfiiiinen vaj4 jossa siiilytettiin maalaustarvikkeiden
Ulkohuonemkennuksen
jafteite. Ovenraostaniiimme, etti sielld oli mielenkiinloisenDakitisiaj auhoja'J'ahonneenoven
joka oti
saimmeauki kasivoimin- Koska Veps6teisitleoli juuri valmistunutleikkimitkki,
maalaamaton.niin ilmoitimne Martti Vepsaliiiselle.etttskuljerusliike veljekset Lamp€o
paikalle. Mydnt?ivdDvastauksenjiitkeen veljeksetruPesivat
toirnittuu tu*ittutn* ua"imii.ituAn
toiselle puolelle Viihdn ajankuluttua
ajarnaanvariainettaeli keltamultaaRuiskuhuoneenkaduD
v;ljekset olivat ylti p2tiilti keltaisia.Kun saavuimmepdivzilliselle,alkoivat vanhemparrme
syitii Tunnustustenjakeen isli sopi Tolvasentedin kanssauuden
f.-,1f"stelfu
"atlryt"*
-.it* ostamisesta.Teti jarj esti vajaankunnollisenlukituksenja niin asiaoli pois
keltamuttaean
piiivaj 6rjestyksesti
'V"p"ifais.n
antoivatkenan opehrksenLamldnin velj-efsille-Olimme leikkindssd
"isa-t"et
Veisataistentaton portaldeneitu€la,kun kaikille tuli pissaharilMe pojar pa'arimmekilpailla
pojat osuimme
siirJ kuka parhaitensuihkuttaatalon s€iniinja portaidenvdtiseenku.lrnaan']v'e
pyllistystetniikallaan
rillt"" uiu* tont"uttisesti, mutta Maija ei ptid?inn)'tatkuunkaan
menoo[; hajustettu,muttarutipa selville qitt6jenja poikien
rvtalttoiv"psam"ter,
"isarn
mkenne-€rot.
Tolvasenpihassaoli puutarhakeinqjonka kiiytto E€roltaia minultaoli kielletty tapatuffEvaaran
pennrm'Senkanssa
uf,". p"ift"t tiimynr-iseksi isi hankki meille skotlanninpaimenkoimn
postiljoonejaja muita
ofi--utu* t"ftnn i.tftou*, taysikeiiseksiserupesi ahdistelemaan
ja
Taljaa
t"ior* tattoia I"a fi-p"-ntti tdhin Tossu-nimiseenkoinan niin setapettiin
ridettiin alkuunDianontuolin alla..
rapakursseja'Samojatemppuja
L"or".i fr".*"ti"" f"laanin Kauppakaduliaasuessaan
t"i--" Iiemissa varsinkin Kirkkokadull4 jossaoli sopiviasavikuoppi4
s"il ju
-irrii f,ar"."oua laudanpdtk n. TaysosumansaavuttiEero viemfitydmaall4 joka sijaitsi
i.ita Ltta
'f"i".UiJf"
Hanni'sentatoa.Sinneoli kertyoy,rjoukko lapsia,jotka huvittelivat
"^t"paata kaivannonyli. Suurikokoisetselvisivatsiitii helposti'Hypitessdin
nyppaA-Afa *nifii;uisen
g'Ji io*uftti f.A"a.ita myotetrkaivantoonennenkuin me suuremmatsaimmevedetqd lrtinet
t;"iff". Sitt"n joostil" kipinkapin kotiin aidin puhdistettavaksiKylle iiiti peivitteli asiaa'
Eeron seuraaviseikkailuLpahtui mantetissa'joka sijaitsi Bjorkmanintalg-avastapaat'li
puolella-Mankeli oli vallan suuri s:ihkdlla
pit
t lorsa Ruiskuhuoneenkadun-toiselli
"oin
i.li u"foivat, enii poikien ollessaerilldin ei kommelluksiatapahtuisi'Seoli
-J.ti lilri iu
ta*a.
mankeliin.Eip6 aikaakaan,kun Eero pisti sormensatelojen
.JnJn". aiii iu f".o
ja litistynyt solmi tosio ilman luuvauriota
-"nivAt
vtiliirrseumuksenahuuto
tatu"oiaett txitt"ty. Lakanoidenve$miseenkuului vaihe'
iii"l
frd"fiit
"f"-ttise"tipuisteltiin.Meistiipojistaoli mieluistaistuskellalakanoiden
iossalevitetwii lakanoita
elimyksii tuoni akkien rikkausteline.jossakurmostetliin
Sarnanrapaisia
;i;;;i;iffit";;;a.
kuluneita peittoja"MeidEntiikit kumostivat 6iti ja ise yhdessa'
hitava
U"itt" po1tt" tiluiti 1o silloi& etti niti talousopettaiamoli iPn talon tyftArena
hoitamaperheeo
isosiskojen
hiin
oti
loai" fioitja. r"a ei dsaonutoikein kii)'tuie tyoicaluja koska
jokin
vaiinko Naisten
i."fta""aitti f.p"i. Ls isa tarttui tyokaluihir; niin useimmitensattui
Niinpa l in neutoi lapsilleni villapuseroitaviel6 elakkeela
ta"itoltli ita o"*i
-.;niosti'

ollessaan.Kuitenkin iszinveli Mikko oli erzisPohjois-Karjalantaitavimmistasepi$d.
Pefteen ka),ttiimistzipolttopuistaosaoli Kuusiluodonsahankilpukoita eli tasauspatkiii,jotka
tuotiin proomullaHahtisaarenlaihuiin ja siitii kuoma-autolla puuliileriirnme. Kerran oli
kilpukoidenj oukossapaljon poikkileikkaukseltaannelidmaisiekappaleita.Kun pojat nukkuivat
olohuoleess4niin vanhemmatantoivatluvan rakentaanziistiierikoiskilpukoistaleikkitalon
heid?inmakuuhuoneeseensaSeuaavanaydna yli metin ko*ea talo romahtija vanhemmat
saivatnykykielelle sanottunasatkyn.He pziattivatmuuttaahuoneistonylapuolellaolevaan
kiertliv?ikarjakko Aino Lappalainen
vinttihuone€seen.Huoneenasukasmaanviljelysseuran
Ainoa me pojat nimittelimme Kadaudiksi.
muutti Tolvasentalon nurkanvinttihuoneeseen.
Harroli kotoisin Liperin Mattisenlahdestaisostap€rheest?ijoten l]lin osasitulla toimeen
poikien kanssa.
Muutostaseurasikuitenkin ik?ivatapahtuma.Er:i?inatalviaamunaEero p)'rki huopasaappaat
jalassanousemadn
oli luukkq joka erotti
vanhempienviottihuoneeseen.
Rappustenylepii?isse
alakerranvintin kylm,istetilasta.Kun Eerotyitnsi luukkua yldspziin,saappaatluisuivat
askelrniltaja Eeron i p?iiiedellii kolme metrid alaslytiden pdiins.iilopulta seiniiiin.Voi siti
huuto4 joka kesti liihestuuin. Olin tapauksenainoa silminndkija.
liihtiel
Kirkto palveli perhettiikahdellatavalla. Ensiksi vanhempaniolivat lapsuudestaan
toftuneetkaymiiSnjumalanpalveluksissaKemiss6tuli ongelmaksikaksi pojanviikaria"jotka oli
pakko ottaamukaankirkkoon. Kun kirkkohen"aJaakkoIlmoser saamatkestivetvzihintaan
tunnirL seoli liikaa a € l0-vuotiaille pojille. Vanhemmatistuivat keskellaja pojat laidoill4
joten ryysistayhteytti oli rnahdotontasaa\,'1rttaa.
Ilmeetja kiemrrtelu lattialle kuuluivat
viihdlysohjelmaan.
Toinen kirkon k?iyttdjohtui vesijohtoverkonpuuttumisesta-Kaivovesi oli liian kova4
joten liiheskaiklien rinnien sy6kslputkien alla oli korvo (saavi).Varhempamme
huomasival,etti ydksi oli hrlossasade,he veivat hamarissiikorvon kirkon tipun
alle. Aamulla aikaisintiiysi korvo kannettiinkotiin. Tzimatoiminta loppui, kun ki*on
katto maalattiinpuraiseksija sitten vesi oli punertavaaTavallisestikaupuDkilaistet
jossa plykki pestiin merivedelld
loppupiiessd,
plrykinpesupaikkaoli Ruiskuhuoneenkadun
kesetja talvet.
Kirkkoherra JaakkoIlmonen oli omaperiiinenhenkil6. Kun Kemi-yhtid rakensi
tavoitti kirkkoherrankadulla
sulfaattisellutehtaarllevisi pistavalemu. Muuan seurakuntalainen
ja sanoi:'Taas sehaiseo."Kirkkoherra vastasi:"Pakkoko seon kulkeapediss?i"
kotiapulainen
toimistoapulaisentoimen, hankittiin perheeseen
Kun iiili sai maanviljelysseumssa
eli silloisen kielenk?iytdnmukaanpalvelija. Perhehrotti ensimn iisen apulaisonPielisjiweltii
(Lieksasta).Hdn oli meille pojille vain Iida, sille suL-uimeeemmekoskaankiiyttaneet.Han
heren yksityiselamastatn.Niinpa
oli pojille mieluisahenkil6, mutta vanhemmateivat pit?tDeet
muistiini or jAdnlt kelnti hiinenkanssaanKemin tydveenralolla.Ihmettelin kovasti salin
etuseinelliiriippuvaataulu4 joka esitti varsinpartaistaukkoa. Vuosiamy6hemrninminulle
tutustunutsamaisen
selvisi, ettapappaoli Karl Marx. Iida oli ilmeisestitydveedalon tansseissa
ja
puuthri asiaan.Han
Isa
palarmut
vaxsin
mydhaan.
lauantaitanssiretkiltiiSn
talon talonmieheen
otti pojat mukaaosasunnuntaiaamupiiivdlldjayhdessemarssirnmetyiivaenblon talonmiehen
asunnolle.Mies oli viele nukkumass4mutta is.iirdykytti ulko-oveaniin, ettil puolipukeinen
ja hlirnmeistynytmies avasioven. Ise tydntyi sisiiiinja aloitti saamansa.
Viatonta neitokaistaei
eika aluksi pystynyt puolustautumaan.
saaviedii syntisille teille. Mies oli unenpttpp€roinen
poishrinme.
Tapahtumanaikanaoli[
lopuksi hen sanoi,ett:i asiaei kuulu isiille. Sitten
ensimmiiisenkenan elaissAninehnytkeltett?iviinjalkarAttejA.
Pian tapahtumanjilkeen Iida irtisanoutuija Mvisi omille teilleen. Vuosienkuluttua hiin
kdvi meillii ja kertoi etimiinsa vaiheista.Kemin aikainensuhdeei onnistunut.Hen muutti
Ruotsiinja meni naimisiin.
Seuraavapalvelija oli nimeltddnHebe.Meistii pojista hdn selvisi teht:ivisul&rjotenkuten.

oli kulunut muutamiaviikkoja, perheemmelfiti keymiizinEmrnija
Kun hiinensaapurnisestaan
paiviinapalasinrne,oli Hebekadonnutmukanaan
Akseli Korpelaisenhuvilalla. Kun seuraavana
ja
poliisilleja parin piiivzinkuluttua H€be
muita
arvotavaroita.
Rikos
ilmoitettiin
6idin korut
tavoitettiin.Arrastefuttavaratsaatiintakaisin.
Pihassaoleva
Siistiltyminen Tolvasentalossaoli hankala.Asunnoissaei ollul pesuhuonetta.
saunaoli suuri,joten senld.nrmituiminenoli tydl?istzijaaikaavieviiii. Perheemmekiivi usein
Saunasijaitsi Metszihallituksen
Etel?irantakadulla
sijaitsevassawinterin yleisessasaunassapuustellin viereiselletontilla- Iseja pojat kiivival miestenpuolellaja iiiti naistenpuolella.
Kun me pojat niiimme miessaunojiennauttivanpunaistalimonadi4 me p,?simme is?in
ostamaansamanlaistanestettii,mutta vastausoli aina sama:"Meillii ei ole siihenvaraa."
perheeseerffne
syntyipoik4 joka sai nimenVeli Heikki llmad. Veli oli ahstapiti€n
19.1.1927
sairaalloinen.Lopulta hiinfii vair€si vatsakalvontulehdus,johonhiin menehtyi9.5.l927.
Ainoa mui$o hanesttioli minulle jiirlgtt?iva TolvasenUiti oli antanutvanhempieni
kaytt66nhuoneistonsatyhjiin huoneen,jonka pdydiille lepiisi veljeni avahrssaarkussa.
Hiin oli ensimmiiinenni.kem?inivainaja.Tolvasenriiti ja aitini levittivet a*kuun
rmelman(Asparagus)hentojaoksia.
oli lahddssekotimme edustaltakohti Peurasaaren
Kuo Veli Heikin hautajaissaatto
hautausmaata,
huomattiin ettii vainajanveljet puuttuivat saatosta.Pojat oli komernettunaapurin
tontille leikkimeiin hautaustoimientielt6. Nytpe leikit maistuivatniin hyvin, ett?iilmoitimme
jaevammeleikkimaen. Silloin viimeisessiisaattoautossa
istmeet Tolvasenqitot puuth.rivat
asiaan.Koskahei a oli kokemustapoikastenkasittelyste,he onnistuivathelposti saamaan
minulle ei ole
Eeronja minut autoonsa.Niin saattopdltsiliikkeelle. Itse siunaustilaisuudesta
jAAnlt muistil:uvaaveli Heikin hautaahoidettiin huolellisesti.Rikkaruohotkitkettiin ja hrkkia ishrtettiiDMeiti poikia kiehtoivat haudalh knynnit vaikka matkatmtui pienissiijaloissa.Ensiksi
oli jemituiviie ylitui5 Karjalahdeltatuleva puro Huokaustensillan alapuoleltahyppimelle
pyttriven portin vaxassaoli hauskakiedhdella
kiveltii toiselle.Toiseksi hautausmaan
portti
teriivasti.Isii valokuvasiuseinhautaa.Kerao halusin
samanaikaisesti
vinkui
varsinkin
Kun ise laukaisi,ojensin
p2iiistiisalaamukaankuvaanKrm is?itiihl.?iili,pidin j alkani kouLtussa.
jalkani, joUoio kuvaanp?i?isitennarinikarki..
Veli Heikin synqmAja kuolemarasiftivat iiitiani niin, ettli hdnenkeuhkoissaantodettiin
vikoja. Hanjoutui kaymeienMuurolan parantolassauseitakertoja. Varhempieni
rakennettiinedkoinentuuletusikkuu- H)'vAllAhoidolla paramettiin tauti,
makuuhuoneeseen
joka oli tarttunuthaneenNurmeksenkoulukodin kotiapulaiselta-Saimusvaati leekkeit?ijoita
haettiin apteekistaMe pojat tydrmyimmemukaaq koskaystdvittinen famraseuttiKaija Kasanen
(my6hemminHarri Paannanvaimo) antoi kummal1ekinomansalmiakkipussinolivat varsinainen
Naihin aikoihin Kemin apteektari F. Skipparikuoli. Hiinen hautajaisensa
joka
veti puoleensamyds pikkupoikia, Eeronkanssaihmettelimme
tapahtum4
siunaustilaisuudenaikanakirkon edustallaseisoviakoristeellisiahautajaisvaunuja.
Tolvasentalon tontin ristikkiisella puolella oli oppikouluttevarattutontti. Siina kasvoi vaDkka
kuusimeba,josta ldytyi pojillekin maistuviamarjoja. Se sai mielessanisatumaistahohdett4
kun MansikkanokansahanjohtajaaSnickarsinmolemmatq.ftdrct hienoissakpllohameissaan
astelivatoikopolkuapitkin kohti Mansikkanokkaa.Seoli mennytttiaikaa,kun Kemin
Yhteislyseontaloa alettiin mkentaakesdlli 1929.Rakennusnousi nopea.sti,mutta samalla
siiui tuli veljelleni E€rolle ndyttllrnisenpaikka.Tydpaivanpentyttyeh&inteki tutkimusmatkoja
talon perustuksiinja eri kenoksia kied?iviintelineisiin. Lyseonrehtori Matti Huumonenoli
havainnutEeronjuoksentelunrakennustelineilHjaoli onnistunutsaarnaanselville viikadn
oli rehtorin iikainenpuhelinsoittoisiille, muttatuskinpasehidasti Eeron
nimen. Seurauksena
liikulltaa.
Talossakdvliiistii onjAinyt mieleer muutama-Kustaavaoli kieft.zivaesiliinakauppias,

joka tunsiiiidinjo Hovilanajoilta.Nuori micsTervolasta
metsoja,
kavi syksyisinmyymasse
jolta
ziiti osti
teedeja pyitii, jo&a hzinitse oli metsastiinlt.Kerran ilmestyi pihalle posetiivari,
onnenlehden.
Maanviljelysseuranraha-asiathoidettiin Kansallispankinkonttorissa,jossarahastonhoitajana
pojistaan.Paokissaoli
toimi Iina Pyyny. Isii otti panktdka)'nnillemukaansajommankumman
ihrneellinenkirjoitusalusta,johon saattoipiirustaatai kirjoittaa. Josalustaasiinettiin takaisin
koreloonsa.
aluslatyhjeni.
Kemin kauppatorinreunassaKOP:n ralon kohdallaoli aikaisemminvalsinainenmonitoimitalo,
jonka Kirktokadun puoleisessapZi?issZl
oli suosittuKettusenkahvila. Keskelletaloa oli
jossa
pidettiin pyhiikoulua.Talon kivijalassaoli Suhosensekatavarakauppa,
seurakmtasali,
jonka iskulauseoli "Suhonensesuhhuttaa,torin reunassaflrhhuttaa".
Iina Pylalyn plynnttsti aiti vei poikansapyhiikouluutr-Kiiynti epeonnistui,koskaEerokuullut
miniiin ja liikkui koko ajan.
Helmikuussa1928saapuiKemiin enoni luuhantti Veikko Ryyniinen,joka oli menossa
RovaniemelleOunasvaarallapidett?iviinLake Plaoidinolympialaisteasotilaspartiohiihdon
Kun hanellaei ollut
karsintoihin.Eeroja mina olimme hada vastassaKemin rautatieasemalla.
olemaan
OTKJainen
tuliaisia meille, hiin halusi ostaaniiti lfiimmA$A kaupasta.Sesattui
Huomautinasiastaenolle,muttah2insanoimenevensasinnejoka
Kemin Osuuskauppa.
l ettii
Astuttuammekauppaanmlyjattiiretjarkyttyivat, silla oli eDnennekematdn
tapauksessa.
Pojat saivatkaxamellipussit.
sotilaspukuinenupseeriilmestyisi punaiseenosuuskauppaan.
piiiissl4
mutta
ei
kisoihin.
kilpailussa,
Eno selvil,tl toiseksi
joka vuokrasitoirnitilat tehtailija tlldnin
Vuonm 1929perustettiinKemin lastentaxhayhdistys,
omistamastatalostaEteliirantakaduflvarrelta.Huoneistossaoli kaksi isohkoahuonetta,joihin
Henkildkmtaa oli vain kaksi,ioista
sijoitettiin ldhes40 lasta,joten toiminta kelsi ahtaudesta.
toinen oli pateviiopettaja.Koulupiiivan pituus oli 3-4 tuntia, koskaruokailuaei ollut.
Ohjelmassaolivat laulu, piirtiminen ja langanompeleminenl':uviopahveihin.Kaksi ensin
mainittuatoimintoa onnistuivatkohtuullisesti,muttakolmasaiheutti sekasorron,koska
pienimrnlit pisteliviit yleensiisormiinsa.Silloin opettajaennettiauttamaanvain muutamiaja
loput pistelijoistii itkiviit katkerasti.Kevaiilla 1930jfiestettiin Kemin Pirtisselasterjut a, jossa
Minakin
esitettiin satun?iltelmA.Siin?ioli prinsessa,prinssija hovivtked metsamaisemassa.
pe?isinmukaanesittamaankuustavihreassakreppiPaperipuvussa.

KESALOMIA
Kun useimnilla perheemmetuttavilla oli omamoottoriveneja lis?iksiomatai ltokmttu
valmiststhr
huvila- niin meillekin hankittiin moottorivenev. 1929. Seoli Pietarsaaressa
jonka
hv
Klvfv'merkkinen.
moottod oli 7
n.5 m pitkii vene,
avonainen,tasasaumainen,
Polttoain€enaoli bensiini. Veneenylii,osaoli lakattuja pohja punaiseksimaalattu.Keulaosaoli
kateft! joltoin polttoainetankkioli piilossa,ja lisiiksi tilaan mahhrikaksi pientii poikaa Venettii
jossa olin muutama\,4uosi
aikaisemminkdyryt
pienvenesatamass4
s:iilytettiin Hahtisaaxen
pirtukanistereita.
l0
lihao
takavarikoituja
ihmettelemassa
tokareilta
Aluksi teimmeveneellSretkiii lfiisaariin. Seuaavaksi{rokrasimme IsostaValkeakaristaOtto
kesiiksi.Saarisijaitsee7 km etiiisyydela KemiDpiensatamasta
Laurilalta saunarakennuksen
Vanhemmatmenivataamuisintdihinsh kaupunkiin-Me pojatjairllme saarcen
Hahtisaaxesta.
Niinpe me ishrimme
kotiapulaisenhoiviin. Kylla meille hrli ittapdivisin ikiivii vanhempiamme.
medveteen
suolaiseen
josta
sdinme
Murheeseemme
oli suoranzikiiyhteyskaupunkiin.
laih[ill4
kastettujakanelisokerikorppuja.Voi kuinka h)'r'iltd ne maistuivat olimme tutkineetsaarcn
pedn pohjin. Siellii oli paljon isoja kivi:L kuivumassaolevia verkkojaja valtaviarysia, mutta
oli
Saunarakennuksessa
niihin ei saanutkoskea.Saarellalaidunnettiinisoa lammaslaumaa.

E
gramofoni,jota kotiapulainensoitteli vapaa-aikana.Tulipa opittua ulkoa muutama
tanssisevelma.Saarioli lapsuuteniPirunsaari.Ainoa kohokohtaoli, kun koirammeTossutuotiin
saareen.Seajoi oitis lampaatmereen.Isajuoksi vaatteetpzizillamereenpelastamaanniit'ii' koska
lampaidenperiiaukhoei pidatii vettii. Onneksikaikki larnpaatpelastettiin
Perheemmetuttavia olivat Ali ja Emmi Korpelainen.Emmi oli kotoisin Kemijoen suulla
sijaitsevaltaSalmelantilalta. Tahantilaan kuului Kemijoen suistonsaaressaKuivanuorossa
jolle Korpelaisetolivat mkentaneethuvila[ Emmin veli Heikki Salmelarakensi
metsapalsta,
huvilan Korpelaistenhuvilan viereen.KoskaHeikki Salmelaoli ammatiltaanvakuutusta*astaj4
ja poikamiei, ei hiinellZiollut aikaaviettliii huvilaeliimiiii' Niin hzinI'uokasi huvilan meille
;. i930. Huvila kisitti aluksi alaketassaison keittidn ja kuistin sekavinttihuoneen.Seuaavana
keviiiinii temssisai seiniitja ytiipuolelle vinttihuoneen.Talon vieressaoli liiteii ja 50 m paiissa
ulkohuone.Meill2i oli lupa kaytui?iKorpelaistensaunaajaplTkkipataa. Ympfistd oli varsin
sopivaa huvilaeldmiille.Metsiin mjastaatkoi 10-20 m leryinen hiekkavydhyke,jossakasvoi
siella u.:illa rantavehn:iryhmiilTiiman vy6hykkeenja rantahietikonvdlissii oli ruohikkoalue'
Putaanpohja oli puhdastahiekkaa,koskal'uotuisetkeviithrlvatpuhdistivatpohjan'
Korpelaisenlapsistavanhin eli Vitho (s.I 916) jaksoi opettaaEeroaja minua kaamapalojen
veistelyssa.Htin oli keksinl't ruolla kaarnoistaveneidenja lentokoneidenpienoiunalleja'
Niille ;htiin vuorostaanlentokenttieja satamiahietikoille. Pdivin ohjelmatsis?ilsiv[tonkimista,
hiekkaleikkeja,auringonotto4uimistaja verkkokiikussalojumista. se oli eliimeni onnellisinta
aikaa,varsinkin kun naapudhuvilallaviettivat kesaaO.V. LehdonjohtajanEino Lehdon
lapsetOsmo,Eilaja Paavo.
Korpelaisetolivat Kemin kulttuurieldE in vaikuttajia.Ali (Akseli) oli kotoisin Miintyharjulta
ja ol'i tullut Kemiin o.v. Lehdontukkuliikkeen konttoristiksi. H6n oli osallistunutaktivistien
ioimintaan ennenSuomenitseniiiryysaikaajaniinpe han kuului Kemin suojeluskuonan
esikuntaan.Sittemminhen perustiomanliikkeen,joka edustiPhilips-radioita
Ernmi (Emilia) rouva oli morostaanpaikallinenlottajohtaja.He hankkivatKemiin
tunnettujataiteilijoita esiintyrnii2in.Molemmatosatlistuivatmonienyhdistysr€ntoimintaan'
Erasniisui oli esierantonopiskelu.Siihenliittyy nf't kuvaamanitapaus.Kemiin oli tulossa
katajanoksia,jotka
Unkaxistaesperantoaharrastavapariskunta.Heidat ksi tuotiin sis?i.lle
silputtiin n.icm pituisiksi palasiksija tevitettiin ynpiiri huonetta.Kylle tuoksuaditti'
Mahtoivatko vieraatnauttiasiitii?
Ali Korpelainenj fiesti isanija Etsiviin KeskuspoliisinKemin osastonp?iiillikdnHarri
Siitli olen tarkemminkertonut
Bromsin @aatsalo,Paarma)kohtaamisenKorpelaisensaunassa.
laatimassaniPaarmanelimakelrassa.
Kun olin oppinut uimaar; niin juoksentelinvuoroin maallaja vedesse'Keran jDostuam
maihin kaaduinja korvani sattui lepenlahoonkantoon.Korva puhdistettii4 mxtta kuukautta
myohernminvalitin HovilassaInkeri-tidille, ettdkorvaankoskee.Niin poika istutettiin
harnmasliiiikdrintuoliin ja tiiti veti korvastatulitikun kokoisenlepiin palan' Paninpalan
talteenvintin rappusiit, mutta en ole sita mydhemminlityuinyt.
1936oli
Plykkipataa kiiltettiin hlvio ahkerastimonenperheenpyykinpesuun.Vuo-nDaLu*i ko.hott tt harjoitlelemassaKemi Oy:n tehtaillaja asuimeille Kun h?inoli
"i"ikotri
mukanahuvilallaja huomasiplrykkipadanporisevanrannall4 niin hlin disui housunsa
ja heitti ne pataan.MuutarnanhrDnil kuluthrahiin muisti housunsaja rupesikepill?i
-tavoittelemaan
housujaanpadasta,muttrasieltii ldylyi vain liitiDki. Seoli k?i)'tgnnon
opetustakemianinsinboriksiopiskelevalle.Villa ei siedafpei*i tauri oli mielestfi
omituinenmies,koskah.anelleoli tapanaviskatamereen5-25 penninkolikot' joilla
pikkupojat olisivat saaneettitkareita kioskista..
ilaapuri-huvilanomistivat kauppiasO.V. Irhdon peiilliset. Heihio kuului mytis luokkatoverini
Osmo Lehto,jonka tapasinkes?iisinhuolimatiasiitt! ettii Lehdonperheoli muuttanut
O. V Lehto Oy:n konkurssinjiilkeen Loviisaan.Kun Osmonvalhemmat olivat Loviisassa"

lapsistahuolehtivathei&in taitinsaAnoikki ja Tuulikki. H€ keksivet,ettakaikki pojat, omat
ja vieraat,pit?i.ii.
pest?isaunassa.He tulivat itse saunaanvaatteetp:iiille ja komensivatOsmoja
Paavokhdon sekdOlli ja Eero Lampion riisuutumaan.Me kaikki jeimme istumaanlauteille
uimahousutjalassa.Kinastelunjalkeentiidit poistuivatja me riisuimm€ housut.Kuitenkin
uimakiynneill2iesiinnyimmehousutjalassa.
Osmoja Paavotoivat Inviisasta kemilaisille ihmeteltziviiksivatkutuksen:Lasten ko din kadul
la.
vakavastija paisi Kemi-yhtion
Kev?iiilb 1933huvilan omistajaHeikki Salmelasairastr.ri
poikiensa
katsomaan.
Keskenvierailun alkoi
potilaaksi.
lzihti
kanssa
saimsta
Isa
sairaalaan
j
joukolla
siirryimne ikkunan iizteen.Kemijoen loppu p,iatlyy usean
ulkoa kuulua rutinaa a
putaanmuodostamaaosuistoon.Nyt k?iviniin, ettAputaatolivat tukkeuhrneetja itiisin pudas
Karihaaraoli jiiiinyt vapaaksi.Jokeaatasrydryi mahtaviajaateleja.Ne saavuttivatKarihaaran
sahansaarellejohtavan sillan ja veiviil senmennessi.{nmerelle.Olipa mahtavanaytelme.
ldhdimmeVilho Korpelainen,
Ise ei ollut oikein tottunut vesilliiliikkuja- Ereenekes?iaamuna
Pedlle saavuttuamme
Hgikki, Olli ja Eerc Lampio Kuivanuorosta}fuhtisaarenpiensatamaan.
eli
Ise
taxthri
henaskaiseen
vene
omaan
laituripaikkaan.
vaikeuksia
saada
meilla oli
ja
oli
tylpp?ip?iiseen
keksiin rupesityitdam&tn venettii pydredstakiinnityspaalusta.Seurauksena
jaimme kotvaksiaikaa
j ?ianeet
isanputoaminenp?iaedelu umpisukkeloon.Me veneeseen
piirskien
pinnalleja me vene€ssa
kuluttua
isa
ilmestyi
ihmeftelemiiiin,miten:iijan kay. Hetken
olleet vedimmeh?inetlaitudlle. Ainoa vahinko oli se,cttii isiin hatunniiimmepurjehtivankohti
kotia kohti. Niiimme isiin hatunpiiatyviin
Ruutinrantaa.Me marssimmepitkin satamarataa
Ruutinmman kaistikkoon. Ise kehotti poikiaanhakernaanhatun.Me pojat sanoinre isiille, ettii
kiiy itse hakemass4koskaolet valmiiksi mdrkd.Samallame otimmejalat alle ja juoksinme
kotiin isdnj?iiidessnsadattelemaan.
Korpelaistenmoottodveneoli entineniso pudevene,joka oli varustettukeskimoottorilla.Siihen
mahtui yti l0 matkustajaa.Kerran Korpelaisetkeriisivatjoukon yst?tviiiiirLmukanaolivat
Larnpiot, Llyli RlTn inen sekaKorpelaisienlapsienkavercita Iihdimme Kuivanuorostaensin
Siel6 ostettiin noin 7 kilon lohi,
PieneenValkeakariin Matti Raotap6rhdliinkalastusnrkikohtaan.
joka haettiin isostajliakellarista.Samatlakertaaise nappasiketlaristajiiiipalan,jonka hiin tipautti
L1ryli Ryyniisenniskanpuoleltapuvun kaula-aukostasiseiin.Siitii seu?si Lyylin kiljaisu. Ise oli
siten saavuttanuttarkoihrksensasaadaLyyli huomionkohteeksi.Isa tuumasi,ettil Matti
RantapiirhdHolisi sopivamies Llrylille. Sitten malkajatkui Isoon Huituriin, joka onl6 km
piussa Hahtisaarensatamasta.Saarcensaavuthlacrmelohi ensiksipuhdistettiinja halkaisiin.
Sitten sytytettiin nuotio,jonka ?iiirelllivalrnistui loimulohta. Miehet hoitivat kalanvalmistuksen
Parin
ja naisetpoimivat runsastamesimarjasatoaNuoriso lfiti uimaankirkkaassamedvedessdtunnin L-uluth4kaikki kokoontuivatnuotion iiarelle sytimdin ihananmakuistaloimulohta.
Niin saimmeh)'vin mielin
Ruokailunjiilkeen kerittiin roskatlaatikkoonja edelleenveneeseen.
palataKuivanuoroon.(Retkikohteistaon kuvia PekkaAntikaisentoimittamassakirjassa
"Viimeiset lohitalonpojaf').
Erdine kesiinetulivat isin serkutToini ja Aune Lamp6n(Lampio) kdymndnKemiss?i.Toini oli
katilit ja Aune ulkomaidenliihetyst6issiitoimiva ompelija.He todella nauttivatKuivanuoron
He olivat innoshrneitavoimistelijoita. Merkillisintii oli tap4 jota he
hietikoistaja uimaxannasta.
keyttivat j alkojen isojenlihastennorjistamiseen.He asethrivatuirnapukuisinalattialle mahalleen.
Mina Toinin p€punpdiille hlppirniiSnja vnhaDajanlorluttuavuorcssaoli Aune.Muutarnan
minuutin kuluttua temppuuusittiin.
Lampin-sisarustenvaDhinveli oli Eero,joka oli kauppaedustaja
ftauppamtsu)ja myi etupiiiissd
vuosittain
laatikollinen appelsiinejel
hedelmi[. Niinpii meillekin ostettiin h?inenvdlitykselliiiin
joissa oli
jotkajaettiin ysuivaperheidenkanssa.Eero myi myds kalttyjA vehrfijauhosiikkeja"
teksti RANK GRANULATED. Niistlt 6iti valmisti plyheliinoja, joista muutanan pesunjdlkeen
katosival tekstit. Rankoli tunnettuenglanti.lainenmyllyfirm4 mydhemrninelol-uvayritys.

l0
jolla tehtiin uistelurnatkojaputaalla-Eero Lampdninveli
lsii hankki v.1935 savolaissoutuveneen,
Hani luopui kanootistaan,ja isii osti ser pojilleen v.1936.Eeroja mina ka]'dmmesiui
l.uorotellen.Teimme matkojasatarna[ja Selkiisaarenymparistiidn.Me uusimmekanootin
kangaspii.iillyksen
uudellapellavakankaallajamaalasimmesen.V.1939 kanootti vietiin
Rovaniemelle.Sielle Eero kaatui meloessaan
Kemijoell4 ja virta vei melan.Ise laiftoi Lapin
Kansaanllmoituksen katoamisesta,mutta melaaei palautettu.Lapin sodastakanootti selvisi
pienin vaurioin, mutta pii?illystysoli lahoja vaati uudistusta.Kankaansaantioli toivotonla,joten
yritin pziiillysuiiikanoottialentokonevanerilla,mutta kanootissaoli niin jlrkkia mutkia, ettei
vaneri taipunut niihin. Kanootti romutettiin.
j oko
Kuivanuoronhuviloille paiisi mydsmaitse.Kaupungistaon ensinmatkattavaPajusaareen
pydrii.lldtai bussilla.Sitten oli seurattavakiivellen tai pyitriilla Kemi-yhlidn vesiputkea.Aluksi
piti noustaPajusaarenjaSotisaarenyhdist?iviillesillalle ja siitajatkettavavahvaapolkua pitkin
Kemijoen Uittoyhdistyksentukikohdairseutuville.Sieltlijohti silta Kuivanuoroon.Seuraamalla
mntapolkuapnadyttiin huvila-alueelle.Matkaakertyi noin 12 km. I-ampionperheesteiseja pojat
osasivatajaapolkupydrellzi mufia aiti ei. Me pojat kavimmernielelliimmehuvilalla saatuarnme
omat pydriimme.Varsinkin Kuivanuoronpolkuosaoli mutkineenja kuoppineel suosioss4koska
seoli varsinaistarynlq.tysui-Niinpa kerranEerc onnistui katkaisemaanpydriinsiirungon.Olen
kerrantaittanut matkanhuvilalta kotiinjatkaisin. S1y oli jokin erimielisyysperheenmuun
joukon kanssa.Kdvelin ensin suoraanmetsanlapi Kuivanuoronja Sotisaarenvdliselle sillalle.
Siit:i teiui pitkin Kenf-yhtidn palokunnannurkalleja siitii edelleenvirkailijoiden asuntoalueen
lApi Karihaaranurheiluken6n nu*al1e. LoppumatkaluormistuiKoirutnrjun oikopolkuja pitkin
T{ikkiil?inkadunvanelta sijaitsevaankotiin. Niin kertyi matkaanoin l0 km. Siella tuli pulma
paastAsisarn,koskaminulla ei ollut avainta Kierrettyfi talon huomasinvanhempieni
makuuhuoneentuuletusikkunanjabeen auki. Hain ulkohuoneentakaama4larintikkaatja asetin
ne ikkunan alle. Silloin yletin avaamaanulkoruuduntiysin auki. Sisiiruutuolikin jo auki. Ei
muutakuin hilauduin mahalleniyliiruudun karmin varaan.Siit.iisydksyinkohti ikkunalautaaj a
edelleenpziinkohdalla ollutta korituolia. En saanutopematiossanaarmuakaan.
Vuonna 1937vietimme viimeisen kesiinKuivanuoross4koskaise oli nimitetty Kaartory:n
toiminnanjohtajaksiRovaniemellevuoden 1938alusta.Krm olin oppinut ajelemaan
moottorivene€lliinme,kivin yksin Kuivanuorcnhiekkarannallaottamassaaurinkoaja tavallaan
jattiimassnjiifiyveisa onnellisille kesille. MoottorivenemlJ.tiin keviiSlla1939.Lis?iksitein
partiokaverienikanssapari retkenVihamaahanKuivanuoaol vastakkaiselleraonalle,josta
saatoinihailla entisii uimarantojani.
Sotienjalkeen ollessad Kemi-yhtidssaharjoittelemassakiivin Korpelaistenhuvilalla saruussa
pari kertaa.
Tolvasentaloon
Kun Emmi Korpelainenoti L:uollutja Ali Korpelainenoli kuolemansairaana
ruonna 1950,pyysi Ali isaiiikiiymiiiin luonaanjatarjosi isell€
siiretyssa vanhustel sairaalassahuvilaansaostettavaksi.Iseinuij4yi kieltdytye tarjouksest4koskaLieksanornaisuudetolivat
ankarastiverotethda.
Viel?iv.1952 olin padioleirillii Kuivanuoronviereiselli hiekkasaarclla.Kun viimeksi v. 1993
k?ivimrneEilan kanssaKuivanuorossa,peEsimmeautollaajamaanKorpelaistenentisenhuvilan
pihaan.Niin maailmamuuttuu.

KOULUTIELLE
Syksylli 1930minun piti aloittaakoulunknynti. Seoli minulle tuskallinentapahtuma.SlTskuun
koulua,jorureoli 300m:nmatkaRuiskuhuoneenkatua
l. p?iivanalzihdinyksin kohti Sauvosaaren
ja
kaksi kulrnanvalie sitten vajaakulmanvali Yrjdnkatua.Portilla kohtasinmellastavan
poikajoukon,joltaiseenen ollut tottunut. Silloin paiatinpalatakotii[ Siella eiti tarttui

kiisipuoleenija niin liihdettiin uudelleenkouluun. Aiti vei minut koulunjuhlasaliin,jossa
jouduin tulevanop€ttajaniHilja Uotilan hoiviin.
Paviljonginmii,envieresse.Tontilla oli kaksi
Koulu sijaitsi Yrjitnkadun loppup?iiisse
Aitakadunvarrella oli alakansakoulu.
Penttil?invanhassarakeruruksessa
koulurakenmrsta.
Opetustasaatiin
Toisessa
oli yllkansakoutu.1. luokkanisijaitsitalonpohjoissiivessa.
lukemisqssa,kirjoittamisess4laskennoss4uskoonossa,kiisitdissaja voimistelussa.Pulpetit
olivat ikivanhoja kahdenoppilaanistuttavia.Vaatenaulal''kooli aivan sopimatonpienille
oppilaille. Sekiisitti noin 180cm:n korkeudellasijaitsevan80 cm leveiinlavaq jonka alapuolelle
oli kiinnitetry koukkuja.Piiiihineetnakattiin lavalle. Niiden poissaantijzidestl siten,ettii
suurimmatpojat nostivat lavalle pienimman, Llttisen rytdn,joka nakkeli lakit tovereilleen.
L?thinkoulutoverini oli OsmoLehto, mutia seumavanakouluruotenahli:r muutti Loviisaan.
Hiinet korvasi ossi Neykki, joka omisti 2-pydraisenlastenpolkupydriiD.Seoli kadehtimisen
kohde,vaikka en osannutpyor:illa ajaa.Opin taidon vastamuutamaavuotta mytiherunin
LieksassahaxjoitlelemallaHovilan emdnniiitsijeinpydrallii mutta osaamisenilosta sai nauttia
Majalamminpihalla-.
Merkillisin tapahturnakoulussaoli tuomenmarjojenj ako.Koulupihankeskelldkasvoi
tuomi, joka oli aidattu Pojat raastoivattuomenoksataidanulkopuolelle
runsastuottoinen
KoulunjohtajaJaakkoLiedesmziltesi tuomenmadat
madoistasuuhrmpantavaa.
saadakseen
kerlittiiviiksi ja marjoja ha.luavatihDittautumaan opetlajilleen. Sitten marjatj aettiin tasan
ilmoittautrmeidenkesken.
2.luokka oli mkermukseneteliisiivessi.Opettajanaoli edelleenHilja Uotila. Pulpetit olivat
yhdenistutiaviasuhteellisenuusia.Istuin kolrnantenaopettajastalukien. Vasemmallapuolellani
istui Irja Valtavaaa Mei$a tuli paxitydrybmiss?ijaleikeissa.Niin hiinestittuli minun
erximmiiinen64t6ihastukseni.HAnei erikoisestivalittenyt minust4 joten kerransatuin
titnaisemaanhen6. Opettajasaftuinekem6antapauksenjatorui minua ikiivdstakii)'t6ksestli.
TamanluokanjzilkeenIrjaja minajouduimme eri luokille, kunnesyhteislyseosmjouduimme
sarnalle4.luokalle.Tiemmeercsivat,kun perheenimuufti Rovaniemelle.Marraskuussa1941
Kidoitin
Vaihdoimmekenttlipostiosoitteitamme.
tapasimmeRovaniemellemeneviissejunassa.
1944,
kerta
tapahtui
Oulussajoulukuussa
kortin hanelle,mutta en saanutvastaustaSeuraava
kun odotimmeautokuljetustaKemiin. Nlt vaihdoirnmeHelsingin osoitteitamme.viimeisen
jolloin totesinhanenolevansairas
kerrantapasimmesyksylla 1945hauenasunnossaan,
ilmeisestildikkeiden yliannostuksentakia. Muitta saintigtiiii" ettahdnja h?inennidnsii olivat
huumeidenka)'ttiiji5. Ida valmistui juristiksi j a sainviran Oulusta Hiin enniitti hoitaavi*aa vain
muutamiakuukausi4 kun huomasinlehdessiihrngn kuolemanilmoituksensa
2.luokallaoli toinenkin tltt6, joka aiheuttiminulle ongelmia,muttaaivantoisella tavalLaHenoli
r].oniikdlaLiisa (Liisi) Viitanen,joka o[ paettiin]'tottaaminut poikaystdvakseen
jonka
Luokaltavietettiin pikkujoulua,johon jokainen toi pienenlahjan.Liisa toi suklaamunan,
siselleoli somus. Hen hoiti lahjojenjaon niin, ettAsain somusmunan.Sitten hanpyysi, ett.ii
Kieltaydyin. Asiapaeijiianyt tiihiir. 2.luokanaikana
laittaisin sormuksenh6oensormeensa.
pohjoisesta
rajusti varsinkin kirko[ kohdalla.Kaaduin
palatessani
tuuli
talvetla koulusta
kinokseen,jolloin kirjal putosivatlumeen,lukukirja hajosija irtonaisetlehdetliitelivet pitkin
hankeakirkon ja Tolvasennaapudtontinalueelle.Sainkotvan talsiakinoksessasaadakseni
irtolehdettalteen.Onneksivain yksi lehd hAvisi,ja niin pitkille ei koko lukwuonna koulussa
ehditty.
Kun pdiisim.rne3.tuokalle,ja€ttiin entisetsekaluokattyttit- ja poikaluokiksi. Luokat piiiisiviit
valitunnilta sisaart],tiit ensinja sittenpojat. Liisa oliifiestliolt ansanminulle T)'titt, Liisa
viimeisend,odottivat minua molernminpuolin eteisui. He peastiviitmuut pojat ohitseen,minut
he ohjasivatkohti Liisaa-Silloin rnurtauduinvekivalloin tyttddviston liipi omaanluokkaani.Ei
voi sanoamuutakuin ettii kaikkeasesaksalainenosaa.Liisan isii oli pankinjohtaja"joka
Saksassa
opiskellessaanoli nainut komeansaksattaren.Kylle Liisassaoli kokoaja ndkdli

venattunaIdan hentoonmuotoon.Keskenkaiken tapahtuikoulukayntiajoissamuutos.Irja
Valtavaaranj a er?iidenmuiden henasvaenvanhempienvaatimuksestaluokkajaettiin kahtia:
toisetkavivatkouluaklo 8-13ja toisetklo 10 15.Syyn?imoiseenoli, etteiIrjaja kumppanit
jaksaneetnoustakello kahdeksaksikouluun. Olipa merkillistii! Mind olin aikaisemmassa
N].t ei ollut ruokatunti4 joteo kotoa piti ottaamukaan€vziet.Ne olivat 2-3 voileipiiaj a
ryhm?isse.
joka l6)'tyi joka taloudesta.)
Illodin-pullomaitoa.(Illodin oli jokapaikanle,?ike,

MaanviljelysseurantaIo
Peripohjolanmaanviljelysseurantaloon,
Kes?ikuussa
1931muutimmevastavalmistuneeseen
joka sijaitsi Ruutinrannankaupunginosassa
Taikkdlenkadunvarrella. Eeronkaossa
osatlistuimmekykyjemme mukaansiten,ettii h?inennzittipistAlisormensamuuttoautonoven
vdliin. Voi siti parkaisua!
Talossaoli seurantoimisto, johon kuului piiiiovestatultaessaulko- ja sisaeteinerLva$inajDen
toimisto, seuransihteednhuonejajohtokunnan huone.Talon toisessapeiisseoli sihteerinasunto'
joka kdsitti ruokailuhuoneerLolohuoneen,makuuhuoneen,keittidn ja palveliianhuoneen.Lisaksi
oli varattutila WC:lle ja kylpyhuoneelte.Viemfiverkosto ei alkuunulothrnuttontille. Vintilla
oli yksi huone,vesisiiilid ja vaatekomerot.Kellaxissaoli sauna,plykkitupa,
polttoainevamsto,talouskellarija toinen puoli kelladsta tyhj?inii
keskusldmmityshuone,
pihamaalla
oli ulkohuoneja kaivo, josta vesi nostettiin s:ihkdpumpullavintin
varastotilana.Isolla
vesisiiili6dn.
Taikkol{rkatu piiattyi silloin temzintalol kohdalle. Katu oli niin savinerLette sateellasiihen
upposinilkkoja mydten. Siksi oli parastakef&i.ii kulkutienavierei$A saamarataatai oikaista
niittyjen ldpi suoraankantakaupunginkaduille. Talvellajouduttiin talsimaanlumihangess4
koskatetli katuaei aurattu.Isii kururostipihan savimaastahuolimattapdaosinpuutarhaksi.
Takarajallehen istutti sernbramiintyjajaitiiiselte sivumjalle koiruja- Piiiirakennuksenviereinen
pihan osapeitettiin hiekkakerroksell4jolla pojat tovereineensaatloivaturheilla. Pihanliintinen
osaomistettiin aluksi vihameksille, sittennansikoille sekiiparatiisiomenapuilleja lopuksi se
muutettiin numrikoksi. Itltinen piha oli pemnamaana.Takalistollemkennettiinsekatomaateille
ett6 kwkuille omat lavansa-Sielle oli mydstunkio, jonka liepeilla kasvatettiinkwpitsoja.
Koivurivin tmtumassaoli suurehkoistakivistli muotoiltu rengas,jossa kasvatettiinkrass€ja"
Talon etupuolellaoli nurmikentti! jonka jakoi kahtia pfiovelle meneveke)'t:iva.
Koko tontti oli aidattu
Koskaisii oli useinmatkoilla ja kokouksiss4jouduimme Eeronkanssahoitamaantalonmiehsn
heittaii hatkojaja talvella
tehflivie VettApiti pumpatavintin seilittitn, keskusl?immitysuuniin
lisiiksi koksia sekatehddlumitoita. Mina olin saanutluottamustehtiivenkolata kerranviikossa
keskuslemmitysuuninsa!'ukanavat,Kesallapiti isdn poissaollessahoilaa kasvilavojenkastelut
ja tuuletukset.fukkaruohojenkitkeminen oti meille pojille vastenrnielistahommaa 29.11.1931
lastenjuhlaan, kun saimmetietiid" ettii meille tulee
olimme Eeronkanssatdhtemzissa
perheenlisiiysta.Me piiatitnme,ettemmelahdejuhtaan. Iltapaiviille meille kerrottiii, etta ohmme
HAnoli meisttiaika riiiipale.
saaneetsisaren.Kohta pa2isimmeniikemiin uudenperheenjdsenen.
Hlin oli ittatiihtiqttt, joka korvasi
huolimattasisarotti pdliosanlapsiparvessaPienuudestaan
menehtyneenVeli Heikin. Varsin ongelrnalliseksiasiamuutnri, kun Riitta kiiytti asemaarsa
h,.veikseen
lapsesb lahtien.
ujostelemattra
Nurmeksessaopetellutpianonsoittoatiiti Langinjohdollaja
kaydessaiin
Aitini oli oppikoulua
jatkanut Helsingin konservatoriossasielle Kasvatusopillistatalouskouluakiiydessiiiin.Mei[a oli
piano kotonaniiD kauankuin muistan.Aiti soitti yksin tai sA€stilaulajiaja viulisteja monissa
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tilaisuuksissa.Lis:iksi han opetti soittoakaikenik?iisilleoppilaille. H,inenlapsistaanvain Riitta
oppi soittarnaan.Veljelllini ja minulla ei ollut siivelkorvaa.Aiti soitti my6s Kemin Soitannollisen
Seuranorkesterissa.Kapellimestarinatoimi palopziallikkdEeroLuostarinerljoka oli taitava
johtaja ja sovittajamutta samallakova [Kl-:n kannatt]aja.
Kerran Luostaxinentuli vaimonsa
kanssameille vierailulle. Eipii aikaakaan,kun Eeroja iszinijoutuivat kovaiiiiniseensanahatkkaan
politiikasta. Eero aikoi poistuapaikalt4 jolloin ziiti kehotti miehidrauhoittumaanja niin
siirrlttiin k:isittelemiientaasmusiikkiasioita.
Is?ioli maalaisliitonjdsenja osallistui kunnallispolitiiklaan. Aluksi hiinetvalittiin kunnalliskodin
Seuraavaksihiinest?ihrli valtuuston
hoitokuntaanja sitten kaupunginvaltuustoon.
puheenjohtaja.
Varapuheenjohtajakaudellaan
hiinjoutui
valtuuston
varapuheenjohtajajalopuksi
joka
kutsui isZi2i"Propuksi".
useintekemisiin Oulun liiinin maahenaE.Y. Pehkosenkanssa,
istuntosalin
seinallamuiden
Kemin
kaupurgin
valtuuston
tehty
muotokuvapiirros
on
Isd$A
puheenjohtajienkuvien rinnalla. Tekijii TaunoMiesmaaoli aikanaanSuomentunnetuin
muotokuvamaalari.
Isa oli yst?tvystynytPohjolanSanomienpeiitoimittajanUuno Hannulankanssa.Siitll seurasi,ettii
Harurulanollessa
isii kusuttiin PohjolanSanomienjohtokunnanpuheenjohtajaksi.
pziivittiiin
Pohjolan
Sanomientoimintaa-Silloin
liihes
seuraamaan
opetusministerineisejoutui
ja
pedsinisiin mukananekemai?in
lehdentoimitusta painatusta.Toimituksessaoli mielestlni
joi$ajeiivat miele€nivaharullat.MuutettuammeRovaniemelle
ihmeellisiAAiirensziil)'tyslaitteita,
j
ja&oi
kuolemaansaasti, Irhtitalon saadessa
isn
edelleenlehden ohtokunnanpuheeqiohtajana
uudentoimitalon isdsti maalattiintaulu toimituksenseindlle.Veljeni Eero niiki senja moitti,
ettei tunnistanutsiit?iisiiiinsa.Lehd€nomistuksensiirryttyi Alnarnedialle taulu siinettiin
vamstoon.KevadlA 2002plysin saadanahdasetLmutta sitii ei haluthrminulle nifttiii - tai ei
ldydetty.
Kun pditsinkansakoulun3. luokalle v.1932,siirryin koulun piiiirakennukseolounaisnurkan
paikallispedllikkd.
tuli Iknari Tilus, joka oli Kemin suojetuskunnan
tuokkaanja puinop€ttajaksi
Apuopettajanalaulussajapiirustuksessatoimi Martti Veps[ldinen-J:irjestysoli ankara-Josei
uskonutkeralla, niin karttakeppiviuhahtija koko poikajouk*o hiljeni. Kenan Peidkktt-niminen
poika pumasi.Tilus nosti pojan niskastakateederilleja potkaisihiinetvauhdilla pulpetin alle.
Tilus huolehti siiui h?inen,ettll hiinenluokkansaoli paraskoulun kilpahiihdoissa.Heti kun lunta
oli riittiivdsti, alkoivat piiivittiiiset harjoituksetPaviljonki-Mansikkanokka-alueella.
Silloinen puta-aikaniikyi mytis koulussa.Luokallani oli kaksi veljestii,jotka kavivat koulussa
woropaivin, koskaheilta oli vain yksi kenkdparikilteftiivissii Vuorotteluakesti runsaanviikon
Kaupunkijakoi vdhivaraisille vaatteitajajalkineitaennenkuin kaupunki antoi lis?ikenkdparin.
JAipemieleeni,etta kaikki avustusleningitolivat violetinviirisiii Seoli siten varattomientlttdjen
tunnus.Niihin aikoihin niilkiisia ihmisia pyitrtyi Kemin kaduille.
Meilld kotonakevi pyytelijoiuj, joile annettiinkasarminalueelleperustetunhiitiiruokalan
ilnaisamoslippuja. Joillakin pyltelijdila teetettiinhalkojenpilkkomista.Pilkkojissa
oli muutarnaveijaxi,joka piilotti pilkkeiden alle pilkkornattomiahalkoja. Silloin tulos naytti
paremmaltaja palkka oli suurempi.
Neuvostoliitto ke)tti tilametta h1'v[kseenja houkutteli ldnnestiiviikea Neuvosto-Kadalaan.
Kun maanviljelysseurantalo oli viimeistelyavaille, l?ihtimuutamankentajista kemiHisten
tydlaistenkanssahiihtiimeansuoraanSuomenpoikki RanuankauttaVenajdlle.Ranuan
nimismieskuulusteli heftnja piiiisti heidatjatkamaanmatkaa,koskahe eivlt olleet slyllistyneen
rikoksiin. Sykslld 1932ilrnestyi koulun pihalle surkeanlaihapoika,joka kertoi perheensii
lahtene€npari vuotta aikaisemminNl:oon parempiinoloihin. Perheoli pett'n)4 Nl-:oonja lahti
paluumatkallemetsienkautta.RavinnoksiperhekerAsimadoja.Lisdksi perhepyrki etenemliiin
kautta,jolloin perhestii haudoillevied,'t ruoka-annokset.
ortodoksienhautausmaiden
eli
Lampion veljeksettoivat kouluun uudenasumuodinesiintyessiimmeiiverhaalareissa
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nykykielelld haalareissaNe olivat kdyt?inniilliset,koskaniissli ei paitatullut esille housuista,
mutta kiiymdllissliisommantarpe€nsattuessapiti riisuutuaperustegllisesti.Kun Sauvosaaren
koulussaoli ahdasts,Eero siirettiin Karjalahdenkouluun.Koulu oli varsinaisesti
tyiiliiiskauptmgirosienKoi mharjunja Kivikon lapsille rakennettu.Siirron alkusry oli se,ett2i

jolloin pojatnimittelivdt
F€romenikouluunsandaalitjalass4
isaoli ostanutpojille sandaalit.
perissa.Silloin
jatkineitaJeesuks€n
kengiksi,Eeropakenisyrj{d4 muttakiusaajatseurasivat
Eerokaatuija loukkasitoisenpolvensaKun polveenhrli veui! isi kueui kotik41nnille
KaroserLHanmu&esiEeronpetiinja polveenviinakiilireen.Kun llvik&i sutki
kaupuagintnAkiri
Eerooli kadomut.Eqopaistui ovcnpse[a.kuten
ulko-ovenja isapalasipoikietrhuonecseen,
halvinta
ostamaan
meill{ pojilla oti tapanaseikytellaihmisi6.Isltlthevettitnennaviinakauppaan
viinaaeli lGrhuviinaajolla oli hwja maine.
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Koulussatapahhriviilikohtaus, kunjohtajaop€fiajaJaakkoLiedesja min6 satuimmeyhtii aikaa
samaanoviaukkoon.Silloin hzintarttui hartioihini ja huusif'Tie&itkii huutia poika?"
Luokalleni hrli uusi oppitasKalle Iohi, joka oli kokoomuslaisenPohjois-Pohjalehden
pii?itoimittajanpoika- Lohet asuivattullinhoit4ian virka-asurmontoisessapuolessa'koska
poikamies-iullinhoitajatyltyi toiseenpuol€en.Tullikamarin isolla tontilla oli useitataloj4 joista
;sa oli tyhjia. Niin tutustuin Kalleenmielessiinipoikkeuksellistentalojentutkiminen'
Onnistuimmehukeutumaantullin hevostalliin,jossateimmeperusteellistatutkimusta.Kun
halusimmeviele lisiiejiinnitysti, Kalle sieppasitalliin mukaanisiinsakivdiirii" jolla
kuvittelimme ampuvammevihollisia. Keskentaisteluharjoituksenlnhdimmekaupungilleomia
asioitammehoitamaarl Silla aikaaKallen 6iti oli saapunutkotiin ja havainnutkivziarin
kadonneenHiin siiikdhti kauheasti.Kun menimmeKallen kotiin, saimmeme pojat kuulla
kunniamme.
Kalle l,ohi, OssiNeykki ja me perustimmelehden"Kemin Sanomat",jota toimitimme
maanviljelysseuraovintille. SielH tapahtuimyds lehdenkopiointi kdsin.Kun tilaajia oli vain
yksi eli bsiin sisar,jouduirnme lopettamaanlehdot! vaikka lehdentoimitus oli poliittisesti
tasapuittoitren:Kallen isa oli kokoomuslehdenpalitoimittajs,ossin isi oli osallistonut
".ittain
Tervolantaisteluwrpunaistenveh[inkuijettajan4 ja islini oli maalaisliittolainen
kaupunginvaltuutettu.Taimehedtti yleisti hilpeyttii.
fevaAfi t ef: pyrin l.luokan jalkeen yhteislyseoon,mutta en piiessyt.Jalke€npaintotesin,etti
olin silloin aivan liian nuori oppikouluun.Kerdill6 1934pyrin uudestaanlyseoonja pdisin' Niin
teki myos ossi Naykki, mutta Kalle Lohi ei piilissyt.Kallen perhemuutti kestilla 1934 Raumalle.
KeselE 1941sain tiet.iia.ettd Kalle Lohi oli kaatmut Petsamonrintamalla.Samanakes?in!
kaatuitoinen lapsuudentoverini OsmoLehto.
UudenasunnooensimmainenkotiapulainenIida Arftnan oli kotoisin Tervotasta Hiin oli
suurperheentytlir, joka oli tottuuut toimimaaopoikalasteokar$sa"Sitenperh€enpojat saivat
haneiu varaaiain,5ookakanssaei ollut ongelmia.Hinen nokkeluutemapelastiperheen
lapsettulipalosta.Ossi Naykki oli keksin$ ettiijos b€nsiininpaellekaataatamferiaja sitten
k"tto. Sellaisenkokeenteirr yhdassiiOssinkanssakotini
saadaattiepioiikl..rna
sltyttaa seokserU
ieittiossa. Samanpdiveniltana Eerorupesitekemaansarnaakoetta.Koe etenih)lr'in siihen
saakka,kun Eero lisesi bensiinii palavaanastiaan.Bensiinipullo syttyi palamaanja Eero
hirtisse5npudotti pullon lattialle. KatsojaRiitta tydntyi halkolaatikontaaksejahuuti
kuin patosireeni.Mina sieppasinpyyhetiinanja heitin s€nliekkien pd6lle Siinn
minuita paloi osatukkaaja kulmakarvat.Meteli toi paikalle lidan huoneestaan'Hiin lajusi
tilanteen,sieppasieteis€nmatonja nakkasisenliekkien piidle. Palo sammui'
Iida erosi toimestaanmenn5kseennaimisiin rautatielaiDenVeino Alaniiritr kanssa-viele
1939
kerranLampiot tulivat tekemisiin AtanirAn perheenkanssa.Krm hein.Akuussa
ja
olimme muuttamassaRovaniemelle'viiiDd Alandrd soitti isdlle ehdotti' ettli muuttoon
maanviljelysseurantalon kohdalle,jolloin tavarat
vaiattu tavam unu tuodaansatamaxadalla
voidaanvied[ suomanvaunuun.Uskon, ettAideaoli hhtitisin Iidatta jolla oli hoksottimet
paikatlaan,niin kuin edellisettapahtumatosoittivat'
-Aiti
erosi maanviljelysseruantoimestaanv.1931. Hiinet nimitettiiD Keskuskalsakoulun
kotitalousopettajaksiv.1934,jolloin tarvittiin kotonaedelleenapuaRiitan tiimoiltaSeuraavak;tiapulainen oli Tylare Sortti,joka oli oltut yli-insin66d Eino Castreninpedeesse
sisakkdnd.TyFe oli erikois€ntaitavakasistain. Kaiklii ompelu-ja koristelutydtsujuivat
hiinela vaivattomasti.Poikien kanssahin tuli toimeenh)ryin,sille edellisenperheenkolme
poikaaolivat teenanneethnntii.Parin 'vrrodenkuluttua Tyyle meoi naimisiin palomestari
bui westerholmin kanssa.Hiin muutti alaaja rupesitaitavin kisin paturoimaan
miestenhiuksia. Minunkin silloin vieli. kasvavaatukkaanihin leikkasi useitakertoja'
Hanenpojastaanhrli isoaaIlmailulaitoksenpalotarkastajaKolrnasji samallaviimeinen kotiapulainenoli Kuolajlrvelui (Sallasta)kotoisin oleva

pieni h.mmanainen(nimen olen unohtanut)\"'\r'1937 39' Hzinei vetzin)tvertoja
Lopulta hantuli raskaaksijaennen
edeltiijilleen.Hiinuijouduftiinjatkuvasti opastamaan.
Rovaniemelleliihtiia isa toimifii hanetNiemiNiemeltin kunnalliskotiin,joone pantiin
mukaanfuitan kissa. Seoli valkoinenja aika pitkiikarvainenuroskissa(ei angora)nimelci:in
Sir, jolla ei tosin ollut aatelisentapoja.Seoli piiattAnytonnellisluttaaminua iiisin siingyssiini
raapimallapeittoaja kehri?imiille.Kyllape pikkusiskotovat harmillisia.
Eeiolla ja minulla oli vuorostaankanejakahteenotteeseen'muttamolemmatkaniparitkuolivat
viikivaltaisesti.Jdaiskoiratdkkoivat hiikit ja sdivatkanit.
HarmstimmeF.eronkanssamonenlaistaurheiluaomalla pihalla. Lajeja olivat talon
yrnpdrijuoksu,pituushlppy, kolmiloikk4 korkeushlppy, seiviishyppy,kuulanfydntd,
katkesi
t"ii.,ii.ti rt
;i mo.rt*inheitto. Niisse tapahtuisilloin t6ll6in vahinkoja.Seiviishypyss?i
"itto
iiidin pyykkinuorantukiseipaiti! kuula vieri kellarin ikkunastasisiiiinja moukari lensi
maanviSetysseuran
3ohtokurmanhuoneenikkrmastasisiiin. Viilineist':ioli vain kuula ostettu
kaupastajamuut olivat omatekoisia.
Keivinpesuorittamassapoikien uheilumerkin Sauvosaarelurheilukenti H.
olin mukanaaluksi I-iiakdn takapihallaja myiihemminRuulinrannan
Jalkapalloharjoituksissa
urheiiukenti ia Otihan minulla oikeinjalkapallokengatja pallo. Pesdpalloapelattiin a'luksi
Torvisentalon liihella olevalla niityllaja myohemminRuutinrannanurheilukent?illii.Minulla oli
pes?ipallo,maila ja dpyla. LuisteluaharrastettiinKiikelinlahdella nurmiksilla jotka kiinnitettiin
ruuveilla hiihtokenkiin. Kun Ruutinrannankenuille tehtiin luistinrat4 sainhokkarit, mailanja
pallon. Er?i.iissa
otelussa sain iskun kasvoihini,jolloin silmdn yliipuolelletuli iso haava'Jalkossa
.iirryin hu..u"tu-uro pikaluisteluaBallangud-luistimilla. osallishrin pikaluistelukilpailuihin
Eeron
vaatimattominnrloksin, Hiihtoa harastin Tervahadulla,Perta-aavallajaSelklisaaressa'
Pyhiifuntudllaj a Kuolajiirven Sallatunturillalaskettelemassa.
kanssakivimme Pelkosenniemetr
joka oli pojalle sopivaajokli' Kuitenkin isa
V.1938 isa osti minulle Crescent-rctkeil)?ydraD,
Hiin huomasi,ette
joutui senkanssaputaanv. I 944 Tomion taistelun loppuvaiheessa-Suensaaren
nouseesavuaUitoo varastonsuunnasta' Sinneoli
(kaupwrkisaad)pohioispiilist?t
varastoituRovaniernenkotimme htaimistoa Han otti retkeillpytirtini j a yritti ajaasill6' mutta
seei onnistunut,kun hAnei ollut tottunut ajamaansarvetalaspiiinkiiiinnettynii" Hiinen t?i)'tyi
ty]rya tyontem?iiinpydriia. Varastoei ollut tulessa'muttahiio toi siel6 nyky?iiin
meiiU otevanitamaiien maton.IsAmanasipydriini pirun keksinntiksi.Pydrduion n}'t Hovilan
liiterin perillA vaxastoitunaIsakinjoutui harrastamaanuheilua puoliv5kisin. Kesiilla 1937Kemisslikedttiin talkoovoimin
varoja. sauvosaareaurheilukent?illepelattiin
Bediinin ol]rnpialaisten suomalaisjoukkueelle
oftelussaolivat vastakkainKemin kaupungin
parl eritoistalatUpalo-ottelua. Ensimrnaisesse
;altuusto ja Kemin Naiwoimisteliiat. Ise pelasivaltuustonjoukkueessaoikeana
Jaloissa
valihydkkii?ijiina.Ien asunaoli diagonaalipuku,joka k?isittipuseronja saapashousut'
etta
pysahtyi
siihen'
keDtlillii
eteneminen
hiheile o[ [pikkaat sekaliiissii lippalakki. Isan
valtuuston
vaikka oli
joku nainenhlpptisi hinen selkaansa.Niin isa ei pyst)'nlt mihiDka?irL
virkailijoitten
Oy:n
Veitsiluoto
Kemi
Oy:nja
iuheenjohtaja. Toinenjalkapallo-ottelu oli
olivat yhti6iden toimitusjohtajat*rorineuvokset Weckmanja
.otilirr"oott"i a.;o".u
-aalivahteina
otieluissayleisd oli tiiysin riDnoinmukanaKivinen. Molemmissa
lalon tiilikatollaEerooli pelotonpoika- Hiin otti tayakseeojuoksennellarnaanviljelysseuran
Me teirntnepahuuksiasiten, ettli Eerohaki tiilien raoistavarpusenpesiA.Niistii tit]4yneet
poikasethiin pudotti vesiranniin.Siiti polmin neja liihetin ne hautaan.sitten is?ituli paikalleja
ja lopetti touhunoitis.
Lampion poikien kiipeilystii aiheutuiikevia seurauksia.Olimme EeronkanssakiiveDneet
tahiseudunkoivuihin usiampia kertoja-Kenan tuli mukaanEercnkoulutoveri Poju Salmi
Han ei ollut tothmut tzih:inliikuntamuotoon.Kavi kalpaten'kun hiin astuikuivalle oksalle'

Hiin putosi oksamukanaanmaahanjarupesiheti valittarnaankylkeaiin. Eeroja mind yhdessa
tukien €ahasimmehzinetmeille kotiin szinkyyn.Isa soitti Pojun aidilleja kertoi tapahtumasta.
Salmenkotiapulainenhaki Pojlm kasikzirryila kotiin. Iltaa myiiten Pojun tila huononi. Pojun setii
jossatohtod Snellmanpoisti
Arvi Valtavaarajii{esti Pojun Kemi-yhtiitn sairaalaarq
rikkoutuneenmunuaisen.Poju saattaaelarivieliikin yhdenmunuaisenvarassa.
Eerolletapahtuikaikenlaista.Kenan sdimmeluun siruja sisiiltziviialiharuokaa.Sattuipa
jii?im?i{nEeronku*kuun. Sitii }Titettiin konstillajos toisella inottaa onnistumatta.Isa
lLrunpala
tilasi taksin Koivuhaduntienylik?ifiiviille j a matka suuntautuiKemi-yhtitin sairaalaan,jossatri
Snellrnanpoisti luun.
Karmein onnettomuustapahtuiEerctleLipposenperikuDnantalon pihalla Pakkahuoneenkadun
varrella.Lipposenliikettajohti LipposenvarT EenokRaikamo(mytthemminkauppaneuvos).
I-lanenvaimollaanoli susikoim,joka liiklui pihalla suurellaalueella.Sarnallatontilla oli Ester
V?ihiisenkemikaliokauppaj a asunto.Eerollaoli tapanaleikldli V?ihasenpoikien kanssa.Miten
ollakaan,koin puraisi Eeroaposkesta.Siitli nousi metelija Eenokriensi apuun.HAn
kiidatti EeronKemi-yhtidn saitaalaarLjossatxi Snellmanompeli poskenkokoon. Sitten Eenok
toi Eeronkotiin. Jitk''tb{l},t 6iti klTnelehtien otti vastaanpoikansa.Seurasintapahtumaa
se
taustalta.E€nokpapinpoikanaosasihoitaatilanteel hienosti.Kun koira puraisi emzint?i?insd'
lopetettiin. MydhemminEenoktarjosi EerolleharjoittelupaikkaaliikkeessdAn.Seei kiinnostanut
insinfi riuralle tiihtiivhii Frroa.
naanviljelysseuranulkohuoneen
Jouduinminiikin tapatuman ubdksi, kun olin tarkastarnassa
katon kuntoa.Kattohuopaoli niin liukas, ettii putosintakapuoliedeltaportaille. Olo oli kuin olisi
saanuttodella'bimputia".
Joskusoli onneakinmukana.Litysin vintiltA katon mjaanpiilotetun teurastuspistoolinj a
patuunalaatikon.Yritin aseellaampuatuloksetta.
Poikien huoneenikhmalaudaltaoli kaktus,jonka vieraammeOssiNliykki kaatoi k{tense
Kaktuspiikit katkesivatjajiivdt kiiruri ihoon. Ossi ratkaisi asiankastellen
k?immensetdlle.
selzinspriilhja sytlttien sentuleen.Ky[a piikit h:ivisiYAt,mufia kAteennrli palovamma.
Kemirlyseon l.luokalle v 1934paesienetDmant)'ttdje kuh poikia joten poikaluokalletuli 7
tytt6a. Koulu oli aluksi minulle hankala.Suomenopettajanioli itse rehtori Toivo Kittela (Topi),
joka oli eritt?iinvaativa-Kun olin upohtanutain€enkodauksestat-viivan kahteenkertaan,
jouduin j ?ilki-isturtoon.II?inkomensiminut taululle kidoittamaanalun perin t-viivapuutteisen
ianan trseammankenan alakkainja rinnakkainniirq etti taulu oli puolillaan sitii sanaat-viivalla
vaxustettuna. Vielii ensimmaiseenviilitodistrks€eni lokakuunlopussatuli nelonen
suomenkielessd.
Senelonenoli ensimm[inenja viimeinen koulukdyntini aikana.
LaudaturylioppilasPertti Trukki (Vuento) antoi minulle ohjeita ainekirjoituksessaveisto,jota opiskeltiin iltaisin. Opettajana
Mieluisin kouluaineoli minulle vapaaehtoinen
oli koulun talonmiesHannuViherieli! joka kahdenpojan isaineosasiklisitelle poikiaMinulle sattui veistotunnillavahinko,kun sahaputosi vasemmanpeukalonkfien pdiille.
Rehtorijfiesti minut tri Kaxosenvastaanotolle,jossahiin sitoi palanpaikalleen- Kesti kolme
tuotta ennenkuin peukalonkarkeenpalasihrnto..
HannuViheri?ilii:itarvittiin meillii kotona.Eero oli piirt.iinyt&reaseellapianonpintaan
viivoittimesta
puurnerkkinsa.SenViheriala korjasi muentamalla vanhastaeebenpuisesta
ja
paikan.
jauhoa,jonka hen liimasi koloihin. Lopuksi hnn hioi laktasi
Kemin kaupunkialueenkarloitus snnettiin 1930lunm alussatydryhmdle, jotajohti
maanmittausinsindtidYrj6 Laukkanen.Laukkasenkonttori ja asuntoolivat samassatalossa
Kirkkopuistokadunja Yrjtinkadun kulrnassaTalon omisti pankinjohtajaHirmu. Neme
paikat olivat minulle tuttuja, koskasama.llatontilla sijaitsi KOP:n konttori. Isa otti
minut mukaanpankkiin. Siettasai piirrella lehtioitn,josta kuvat heilauttamalhhevisivat.
jiilkeen asiaan.Laukkasillaoli kaksi lastaAma-Maija (s.I 923)ja Eero (s.I 924')
Sivr.rhypyn
Eerosratuli veljeni kaveri. Eipii aikaakaanL:unEero LaukkanenLihetti viestirL ettli minun pitdisi
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vierailla l,aukkasilla-Ihmettelinhiukan asiaa,mutta pziatinkuitenkin ktyda heill6. Silloin
selvisi, mistii oli kyse.Ennatinjuuri pziiisti huoneeseenjossa
Anna-Maija istui, kun hzinen
veljensatiinziisiminut viikivaltaisestiAnna-Maijan viereen.Siirryin sohvassahiukan sirulle,
mutta ttiriminen jatkui, joten siirryin toiselle istuimell€. Anna-Maijahzivettija rninii olin
hammastynlt.Kaikestapaituien Anna-Maija oli halunnuttutustumistaja pannutveljensaasialle,
jonka veli pilasi innokkuudellaan.Anna-Maija oli sitternminnaimisissataidemaalariTauno
Miesmaanja akateemikkoTarmoNrumelankaassa.
Pula-aikanaoli maanviljelysseuakinpulassajavuok asi suurestakellaristaosankauppias
Hirsimiielle lipeZikalanvalmistustilaksi.Seurauksena
oli jouluo liihestyessaenenevt lipeikalan
joka
haju,
vdhitellenlevisi koko taloon. Tulipajoulun tuoksutennenaikaisesti.Hyi!
havunneulatiivistetteloyl)'veden
Minakin tein tuoksukokeen.Kun keytimne sauaassa
terlistiimiseen,lisiisin veteenpissaa.Seunus oli dramaattinen.Iseja pojat poishri\at saunasta
kiireen vilkkaa. Tilanoe saatiinnomalisoitua muutamankauhallisenviskaamisellakiukaalle,
Isa haukkui minut peruste€llisestimokaukseslard.

LIEKSANMATKOJA
Perheemmeyritti kiydti Lieksassavahinutankerran vuodessamonestakinslysta, joita olivat
ukin tapaamineD"
Hovilan tilan hoito, Majalammessavierailu seki muidensukulaistenja
tuttavier tapaaminen.Isii joutui kelmaiin usein vuodenaikanaHovilassaollessaanRyynasen
perikunnanmaataloudestavastaavantoimikunnanjiisen. Hiin oli ainoajdserqjolla oli
kokemustamaatilanhoidosta.
VarhaisemmistaLieksanmatkoistaminulla on vain hatariamuistoja.Ensimmainenmuisto on
paluumatkast4jonka osanaoli Oulujoenkoskienlasku. OtimmeyOreVaalanmatkailumaja 4
jolta siirryinune isoonjokiveneeseer Veneessdoli pedmiesja pari soutaja4jotka hoitivat
varsinaisenkoskenlaskun.SuvaDnotajeltiin perrmoottorin avulla. Moottori otettiin veneeseel
rannaltasuvannonalkaessajapoistettiinkoskenalkaessa.Laskuoli jannittiive kokemus
varsinkin silloin, kun vesipisaroitaiskeytyi kasvoihin
Seuraavamuistikuva on paluumatkalt4joka tapahtuiIisalmi-Ylivieska-radankautta-Olimme
vierailu[a. Aiti ja ise
ydt?tIisalmess4joten oti aikaaknydii vanhempientuttavaperheessii
jolla oli toisessakadessn
pertrc€n
poikaar!
poikiaarL
pidii
ettei
vannoftivat
kiinnitt?idhuomiota
kuusi sormea.Tulos oli tietenkin painvastainen.Aiti ja isa saivathAvetlipoikiensauteliaisuutta.
Tuskinpapojat olisirat huomameetpoikkeavuutta,jos asiastaei olisi mainittu.
Lieksanmatkoilla oli rnuutamankenao vntetappina OulussapuhelinteknikkoSundholmin
(Suistola)koti. Rouva Sundholm(os. Ryyniinen)o[ nidin kaukainensukulainen.
Keran aiti ja pojat lShtivetOulun todlta 7 hengenFiat-aulollakohti Kajaania-Autoon oli
tungettuI 0 henkeAEercja mine istuimmevuorcnperiar jokaisen aikuisensyliss6.Hui!
Kun rautatievalmistui OulustaKontiomAenkautia Nurmekseenv. 1930, helpponimatka
Lieksaanoleellis€sti.Silloh ldhdettiinKemistii iltajunalla OuluurLjossa ydvyttiin asemaa
aamunaklo 7 lllhti jrma
Seuraavana
sijaits€vassaPiiparis€nmatkustajakodissa.
vastapeatA
kohti Pohjois-Karjalaa.Lieksaansaavuttiinklo 16. Junapysahe[ lG-20 min. Muhoksella,
j a Lieksassqj otta veturi ja matkustajat
Vaalassa,Kontioma€ssd,Maaselessi!Nurmeksessa
Muistan,ettil ensimmiisellii matkallammeKontiomaenja Numeksen
saivatenergiat?tydennyst?ivilillii junassaoli vain kuusi rnatkust4jaa-PaluumatkaKemiin oli helpompi.Kun Hhti
Lieksastaaamulla,niin saapuiKdmiin illalla. Sejohtui siftn, ettii Pohjanmaanradallaoli
vilkas liikenne. Lieksanmatkoilla pysdhdyttiinuseinKajaanissajanautittiin aitini sisarenAinon
ja SakariArpen vieraanvaraisuuttaTullikallion virta-asunnossatai Sokajzixven
huvilalla.
V.l93l Lampion koko perheoli liipikulkumatkalla LieksaarLkun Sakaxihalusi esitt?izi
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Kajaaniavierailleen.Kienoksenjdlkeen hiin halusi tarjotakahvit IKI:n MustaKarhukahvilassa.Is?iprotestoinakyviisti.Neuvoftelujenjiilkeen koko perheiszintineennautti pikaiset
kahvit.
Toisenkenan kesdllii menimrneSokajiirvelleArpen huvilalle. Suomistenhuvila oli naapurissa
joten Aryet lthettivat Eeronja minut heille vierailulle. Siella tutustui ensimrnaisenkerran
tulevaantydtoveriinja Marjan appeenUolevi Suomiseenluonna 1935.lso Uolevi istui
keinutuolissajaluki Uutta SuomeaeikAv?ilitt?inytm€isttipikkupojista.
Sakaxi,joka oli hadoitellut Kanadassa,oli sielh tutustunutbadmiDton-peliin
jonka
(sulkapalto).HIn oti hankkinutvalineetSokajiirvelle ja jiidesti mestaruuskisan,
voitin- Sitenminustatuli Sokajiirvi BadmintonChampion.
Vuonna 1932isii, Eeroja mina matkustimmeLieksastaViipuriin kiiydAksemmeViipurin
Viipurin asernaltasiirryimme taksilla Talin kartanoon,jossa
suuressamaatalousnayttelyssSLaitoksenjohtajanatoimi isanentinenalainenagronomiNikoskelainen.
oli maatalousoppilaitos.
Meilla pojilla oli omat minimatkalaukut,joihin
kartanon
vierashuoneeseen.
Majoituimme
joten
tunsimmeolevammetodellisiamatkailioita.
mahtuijuuri pyjamaja yksi kirj4
Seuraavana
aamunaisantavekija is8 l5htivet maatalousnliyftelyyo.Petheenq't,iiftAja meitii
jdi valvomaanrouvanpapiksi opiskelevaveli. Hiin paneutuioppikirjoihinsajajatti meidat
kaitsettavatomille teitlemme,Me pojat tutustuimmeympfistiion. Pienenmetsikdntakanaoli
jiirvi ja sennnnassalaihri. Tietysti me menimmelaihuille, mutta seoli erehdys.Pikku tyttd
tuli pqiistii sellaisellavauhdill4 ett?tputosi napaamydtenvet€en.Nostin hanetnDnalle,jolloin
pihapifuisse
Valvoja kiski pysyma.an
hiin kipaisi itkien k ntelemaanvalvojalle tapahtumasta.
johon
hevosta
mahtui
3H0
Pian otimme tulkineet ainoanliihirakeDnuksen.Seoli valtavatalli,
Sittenhuomasimmeeriiin pylvi.injuuressa pylvaskengiitja ei muutakuin yl0s pylvdilseen
ruoronpedlin. Silloiupa taasilmestyi paikallevalvoj4 joka kielsi moisenurheilun.Onneksi
saimmevdliln ruokaa-Iltapalvd kuluikin pihalla kirjoja lukienja mdktlttAen.
katsomaanja ky A ihmettelye
p{irdnii matkustimmeViipuriin maatalousndytlelye
Seuraavana
riitti. Niin isoja kotielaimiaja niin reheviavitjelyskasvejaja kukkia emmeolleet nahncct
koskaan.Pienehkdssdasuintalossariitti kummastelemista,Lopuksi klvimme ibmettelemessE
$6rc61i tomiaja Viipurin tinnaa.Linnan tomi on n, 30 m korkea.Rappus€tkiersivdttomin
sisaGuraaniirL ettii keskellejdi ammottavaaukto. Enjaksanutnoustaaivanhuippuunasti. Isiija
Eerojaksoivat ylehsanteelle.Eero)Titti noustatikkaita mydtentomin huippuunpystytettn
lippulangonjuurclle, mutta isa kielsi sen. En koskaar pddiinnyt Eerollerasittavissa
urheilulajeissakuten pitkiin matkanhiihdosss.
paivind matkustifime Jdask€en
&rvehtimiidn is{n enonkauppiasAiraksisen
Seuraavana
kiiyntieja yliopisto-opiskelua.Lisf,ksi isd oli
isan
oppikoulun
perillisin. Eno oli rahoiftanut
harjoitellut paikallisilla maatiloilla. Pojatjdtettiin isan se*kujen hoitoon isfn ldhtiessli
tapaamaantuttuja. Seolikin kivajarjestely, koskakauppamyi myiis kirjoja. Pojat pantiin
nlyntipttydiin atle lueskelemaankirjoja niin, etteivetne tuhriutuneet.Jaaskest:loli ta*oitus
pistiiytyAhatralla katsomassakoskea,muttaliikenneyhteydeteivAtsinapaivan{ krimine€t'
VuosiklDmenia myohemminolen niihnyt Imatrankoskenvaltoimenaankuohuvana.
palasimmeLieksaan,jossa diti odotti Riitan kanssa.
JaAskestlt
Piiasinlyseon2.luokalle keskinkertaisinarvosanoin.Joulukuussa1935ilmoittauduin
partioon,Koutunloutujublassakie$i poikajoukossabambustatehty kapuh' joka siselsikutsun
Jealleopeteltiin
saapuahiihtorctketle.Retkellel?ihdettiinHahtisaarenpienveoesalamasta"
vigstitystjijonomuodossa.

PARTIOSSA
T&nmikuussa1936perustettiinKernin SissipoikienjatkajaksiKemin Metslinkiivijat
toisessakerroksessa.Seei ollut ollenkaan
Lippukunnankoto oti Kemin leip?itehtaan
mukavapaikka, koskasiellli ei ollut liimmitystli. Kaikki tilaisuudetolivat talvella lyhyitii
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Aiti ompelivartiolleviirin,jossaoli valkoinenilvessinisellA
JouduinIlves-vartioon.
pohjalla.SuoritinIII luokkainerkinv.1936Leipiitehdasoli mielenkiintoinenpaikka.Tosin meille partiolaisille oli varattuooin puolet
toisestakerroksesla.Uteliaisuudestanimenin kdysihissillii alakeiaanja tutkin tehtaan
koneiston.Paluuyliikertaanmuotoutuihankalaksi.Someni jziivet kitysipyitrtin veliin"
mutta aikani keplotelhEni piiiisiDpinteesuiehjin nahoin.Siinii tarvittiin tulevaninsin&trin
jitkeilye.
Samaanaikaanaloin
Kavin vaxtionjohtajakurssinja piiiisin v.1936varavaxtionjohtajaksisuorittaaII luokkamerkkizi,jonka sainvuotta mydhemmin.Paesinvadiojohtajaksialkuvuodesta
1937.Niihin aikoihin keksimmemuuttaanuorisontewehdyksen
"Hei hei" kuulumaan"iliih
hith".
ja minun tilalleni
SryskuussaI 937 Arvi Kettunensii6i minut varavartionjohtajaksi
yartionjohtajaksihenkilitn,joka oli pari luotta minua vanhempimutta aloittelija
partiotoiminnassa.Kun sarnaanaikaanoli pqustettu meripartiovenekunta
Aimo (Ami) Solalanjohdolla, siirryin meripartiolaiseksi.Venekuntapiti kokouksensa
maanviljelysseurantalon kellarissa-MaapartiolaisetkokoonhrivatArvi Kettusen
eidin kahvilassaKirklcokadulla.
Pagsiiiisene1938pidettiin Rlikarissa opettajienmajalla vartionjohtajakussi! joihin osallistuin.
sielle oli mukanaKajaanistaUolevi SuomiseDnuoiempi veli Pentti.
retken
Kesiikuussa1938tein Ani SolalankanssaLampion moottoriveneell?i
kesdleirin
Totesimme
saaren
sopivaksi
edustalle
Haikaran
saareen.
Maksniemen
paikaksi. I-eiri pidettiin heindkuussa,mutta en ollut mukana.Sensijaankorjasimme
Amin kaNsa Larnpionmoottodveneenjajarjestimmesilld leiriliisten vanhemmille
tutustumismatkanHaikaraan.
Kun muutimmekesalla I 939 Rovaniemelle,liityin Lapin Samoilijat- nimiseenlippukuntaan,
jossaaloin suorittaaI luokkamerkkid"PMsin vuonna l940jouktueenjohtajaksi. Osallistuin
takana.Oli varsinainenkokemusasua
Lapin Samoilijoidentalvileiriin l94l Ouna.svaaran
j
pakkasella
a
nukkua
havu\uoteellsarmeijanteltassa
Sain 31.3.1941SuornenPartiopoikqifiestdn johtajawltakirjan n:o 177.
Jatkosodanaikanaolin Rovaniemella1941-42,jolloin pidin yll6 yhta vartiotaKokoonnuimmeyhteislyseolla.
OpiskeluaikanaHelsingissaosallishrinAkateernisenPartiokillantoimintaan..
Osallistuin 27.2-9.5.1946opetusministaridDjaSuomenYlioppilaskurtien Liitoo
jfi estiimiin vapaannuorisotyontutushrmiskusseihin
Partiokillassapidin esitelnen kyynehadioideDkel'tost?irctkeibssE-Huomattakoooettli silloin
oltiin viela kaukanakiinnykkdajasta.
MuutamatkemileisetvaoheiDmatplTsi\dt minuajohtamaanpatiotoimintaa l'uonna 1950.
Toimin Kemin Metsinkivijdiden lippukunnanjohtajana1950-1954.Silloin
puhuttelunimenioli Lamppa-.
Lippukunnassaoli 20-30 poikaajaettuna3-4 vartioon. Poliittisista syisti punais€ssa
Kemissaoli toimittava kieli keskelldsuuta,varsinkin kun olin Ab Kemi Oy:n
palveluksessaTietyill[ piireillii oli varmastijoukossammetiedottaji4 jotka kettoivat
Kun Veitsiluodonpaperitehdassaatih keyntii&
vain toiminnanpuolueettomuudest&
lippukuruunjohdosta
niin
ettA
luovuin
lisiilintyivat tyotehtavet
Kesdla 1935pidettiin PerapohjolanMaanviljelysseuranso-motisjuhlaja maatalousniiy$ely
Kemiss6.Tilaisuuksiakunnioitti liisniiolollaantasavallanpresidenttiPehrSvinhufiud
tapahtuivat
ja rouva Ellen Svinhufiud. He saapuivatKemiinjunalla. Vastaanottosercmoniat
jorme yleisdtH ei ollut p?iiisya.Yleisd sai nahdiipresidenftipadn
asemasillatta,
kaupunginpuoleisellasiwlla. Olin siella mukana-YleisdDvastaanotto
asemarakennuksen
oli hillitty, koskakemilziiserolivat pdAosinpunaisraj oukkoaja presidenttioli kokoomuslainen.

Presidenttiparinousi avoautoonmallia Rolls-Roycem,/1920,jonka viluista osaoli oven
ulkopuolella. LAhtOonnistui vasta,kun poliisikomisario Karjalaisenkarjahdukset.tekivet
tilaa autolle.
Siihen aikaanminua vaivasi ankaraharnmastauti,jotenjouduin olemaansrjessa monista
maatalousne),ttelyn
avajaisetpidettiin kasarminurheilukentiila,
tapahtumista.Juhliin liitt r,??in
jolla on n)4 linja-autoasema-Seurasinjuhlaakasarmirakennusten
vaxjosta.Mieleenijzii
kommellus,joka sattui iselle . Hzinenpitiiessaankutsuvieraillepuhettakurmonkemiliiinen
tuulenpuuskanakkasihiinenhattunsakyunenien metrienpiiiih?inpuhujankorokkeesta.
Puheenpziaq.ftyeisa k[vi nuhallisesti hakemassahattunsa.
Juhliin liittj'va maatalousneyttelypidettiin kasamir harjoituskentiillii,joka nykyisin on osin
kaupungintalonalla. Siella oli esille korieleimieja muulamatraldoii laitteineen.Viilila
siellii esiintyi iiidin sukulainenagronomiLyyli R)Annnenlaulellen lehmienkutsuja
Sieltd
kansakoulunalaluokkienrakennuksessa.
Nayttelyn sislitilaosastooli Sauvosaarcn
jei mieleeni Utsjoella kasvatetutminiporkkanat.Olihan siellii tekstiilejiikin, muttaniistii
en )mmaxtan)4siihenaikaanoikeastaanmitadn,
Kemin Yhteislyseonkeytiivissaoli joukkomajoitustilat.
Ollessani2, luokalla v.1935 syksylleryhtyivlit Helsingin yliopiston suomalaiset
Suomalaisuuden
Samanaikaiset
ylioppilaat vaatimaanyliopiston suomalaistamista.
puolestaKemissa
suomalaistamisen
kampanjoimaan
sukunimien
liitto ryhtyi
jonka
jlirjestettiin asiaakoskevakokous,
puheenjohtajana
toimi isani.
liilon
Isihi oli peiittiinyt suomalaistaasukrmimemme.Hiin hanki Suornalaisuuden
julkaisemanvapaideosukunimienluettelon.Luetteloatutkittiin koko perheen
voimin. Lopulta pailidyttiiDtuttuun nimeenMajalampi. Isio Helsingin serkut
Eero Lampionj ohdolla esittivet, ettii pitit4yisimme jo vuosilgrnmenidaikaisemmin
valithrun Lampio-nimeen.Isiille nimi oli paljolti tunneasia,joten henelleoli
liitolta varatustaMajalampinimestii. Sitlen
vaikeataluopuajo Suomalaisuuden
isn hadoitteli pitkaanmolempier nimien kirjoittamista monellepaperiarkille.
Seratkaisi asian,sille sdh?ikiillemiehelleMajalampi oli liian pftke. Niin
meistii tr.rlirrroden 1936alustaLampioita. .
(un piirisin 3.luokatle,selvisi. ettd v.I934 lyseonaloittanutluokka oli vaatimatonta
oli kahdenlukwuoden jiilkeen 10.
ainesta Luokalle jiiiineita ja keskeytuineit?i
Kemi on tydlziiskaupunki,joten oppikoululaistenvanhemmatolivat silloin
paljolti tydntekijttitii. Siihenaikaanoli oppikouluissalularkausimaksu
Luokallani oli 7-8 6yden lukukausimaksunoppilast4 7-8 puolenmaksul naksajia.
Irput olivat vapaaoppilaita.Sekertoo,ettii pe2losaoppilaidenvanhemmista
kuului tydvii,eDluoktaad.Silloin heillii ei ollut mahdollisuuttasaadatukiopetusta
kotoa. Niinpd usealleoppilaallekielien opiskeluaiheutti luokallejiiiirmin..
Luokaltej?i.iivienjoukossaoli muutarni4joille harrastuksetolivat tarke&npie
kuin koulunkiiynti. Huippua edusi Erkki Viitaneq jolla keskikoulunktiyntiin
kului 10 vuotta. Tosin tyti€liimiissi hen selvisi hyviq koskahdn oli erittiiin
j fi estelndllinenja ahkeraKolmannenluokan alkaessav 1936ilmeni, efi?iperheemmeeli kdrlesdisuuhun.Isiin palkka
naanviljelysseurassaoli pieni. Kun lulorkausimaksunsuorittamisenaika hrli, ei isaIA olut antaa
rahaa.Hdpeiller j ouduin kertomaanrchtori Kittelelle, ettenvoinut maksaamdaripeiveina
lukukausimaksua.Isankanssapainelimmesitten OsuusliikeKeminseutuun,jossa isii oli
johtokunnanjasen.Lainasimme50 ma*kaa paivdksi lukukausimaksuavafien. Aidilh olisi ollut
rahaa,jonka han kuiteDkinoli ajatellut sdasreiimyithempialukujammevartenajatellenjopa
opintoja ulkomailla. Aidin saastotkuitenkin hupenivattalvigodanjalkeen valtion sotavelkojen
maksuun.Vanhempammeeivat kuitenkaankoskaankitisoineet niiita valtionvarainministeri
Tannerinnimiin jiidneitii toimia.
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Alaluokkien opettajatolivat useinepapateviiijoten opetusoli joskus heikkoa.
Esimerkiksi matematiikkaaopetti minulle voimistelunopettajaRubenRautil4
joka osasitehdaaineenvaikeastiyrnrniinettiiveksi.Kielissa opettajatolivat
pziaosinpetevie.Surkeintilanne oli lauluss4jonka opettajaHelenaLeinonen
ei pystyn)4piuimii?injiirjestystiiluokalla. Meteli oli niin valtava,ettii rchtori
Kittela kuuli ii?inetkaksi kenostaalempaanluokkaan.Kun hanavasioven,
niin meteliloppuioitis.
ja maantiedonopettaja
Hankalaopettajaoli entinenrehtori, luoDnonhistorian
Matti (Masa)Huumonen.Hiin oli kokoomuslainenjaisdni oli maalaisliittolainen.
He olivat kilpailijoita Kemin kaupunginvaltuustossa.Isani valittiin ennenhiint?i
valtuustonpuheenjohtajaksi.Masapurki kiukkunsaminuun aimittelema[ti
maanviljelij 6i&i pilkkanimilld ja antamallaminulle vaatimattomia
axvostelunumeroita
.Ennenj atkosodanalkua Masanvanhinpoika Georgasui
Rovaniemen asuntommepalvelijanhuoneessaviikonpiiivat.Jouduttuaan
rinramalle,niin hdn kaatui emimmiisessdhydkkeyksessa.Syksylle 1941Masa
kavi luonammekiitt&ngssemeitaipoikansaviimeisten piiivien hoidosta.
Toisenlainentapahtumasattui, kun Topi ldhetti OssiNeykin ja minut herettemii.iin
RubenRautila t6ihin. SaimmeOssinkanssakotvan mekastaaRubeninovella
ennenkuin hin krapulaisenailmestyi ovelleja lupasihrlla tuotapikaa kouluun.
3,luokan saarutuksenioli kevdaodisb.kseDl0 aritrnetiikassa.Sainkaikista
laskukokeistaI 0. Olin erikoistunutproseottilaskuihin.Kuitenkin keskikoulun
pezistdtodistuksessa
aritmetiikan numerooli 9, Kevddlld 1937sainkoulun piiAttiijeisissa
palkinnoksi SanteriIvalon Erimaan taistelu-nimisenkidaD- Saamanitumustus
tuntui minustanololta tekemiinitempuntiimoilta Minulta oli unohturut kotiin
suomentunnillatarvittavaaaineistoa.Edellinentunti oli kirjanpito4 joten oli helppo
pistiiii sieraimeenharpin piikilld" Sainverenvuotamaannenastiini,jolloin viereinentyttit ilrnoitti
opettajalleasiasta.Hiin komensiminut ulos. Niin pddsiopydrAllahakemaantarvittavan
aineiston.
Palkintokirjan saantiinivaikutti varmaanse,ette lyseonopettajatjoukoin ke''ttivet lukukausien
paaftyessiirnaanviljelysseuranlaskukoneitatodistustenkeskiarvojenlaskuurl Rehtori antoi
er:i?ineitseniiis)Tspiiivandminulle ja pari muulle oppilaallekoulunjuhlavalaishrksenhoitamisen.
Silloin piiiisin kdymdin kuuluisassakarsseriss4joka oli juhlasalin nayttiimdnyftipuolella
sijaitsevapime?iputka-Siella oli lyseonk .ottilfivamsto.
jouduin lyseonjuhlasalin neyfiiimttllii
Aivan vahingossaeli luokkani t,,tt6jen eanestiimeina
Kaarle-herthraherjaaKlaus
esitetty],n ne)'telmaiii, ioka perustuiAlbert Edelfeltin maalaukseen
Flemingin ruumista.Olin hettuan sotilaspalvelijanosassa"En osannuteleytyarooliin. Pd5osaa
neytteli mainiosti Erkki Ahtovuo(Adolfsen),Fesidentti Ahtisaarensukulainen.
Timo Nuortimo oli erdslfieisimmistii luokkatovereistani.Hiin oli Kemin rnaaseurakuman
kfukkoherranpoika- Pienenkokonsatakia hainellaoli komplekseja,joten hiin mielell?iiin
rurusteli hiljaisten tovereidensakuten minun kanssa-Aluksi heinlainaili minulta kidoja.
k6vin useinh:inenkotonaanKemijoen vanella sijaitsevassapappilass4
Yst-iivyydens).ventyessd
jossa tutustuin hiinenvanhempiins4sisareenjaveljeen.Tulipa siine kiydyksi katsomassa
RungiuksenmuumiotaKemirunaanvanha$sakftkossa.Useastihiin valitti minulle, ettii kaikki
t)'tttt olivat ihastuneetminuun. Hiin jiii siten ilnan q4tdy$iva;i. Hin l6hti vapaaehtoisena
ja kuoli ylirasirukseen
jatkosotaan
I 94!.
laajeni
lennokkien
rakentamiseen.
Valmistin sekii kuminauhakayftdisiA
Hanasttrkseni
leDnokkejaett:i lentokoneidenpienoismalleja-Tuloksetolivat vaatimattomia.
4.luokka oti poikteuksellinen. Seoli yhdistettypoika-ja ty'ttdtuokka,koskaluokallej Sineit?i
paremmintutustua
oli ollut 1.-3.luokkienaikanarunsaasti.N)t me pojat saatofunme

kolleegat)4tdihin.Ensimmziinentilaisuusoli jokasyksyisenperunaretk€nyht€yd€ssii.Retki
tehtiin aina Tervaharjunsoramontuille,joihin s)'t)'tettiinnuotioita.Niiden hiilloksessa
kyps)4ettiinuusiaperunoita.SZi6oli erinomainenja niin sainotettuaNApsa-kameralla
koko
joukon kuvia luokang4itistaja pojista. Onnistunuttayhteydenpitoahaluttiin jatkaa. Pari viikkoa
myiihenrnin Maiju Haapalakutsui kotiinsa vietter i.in iltaa. Ohjelmassaoli leikkejiija rarjoilua.
lllan kohokohtaoli, kuka pedsiketiikin saattamaan.
SiinZikilvassaonnishrin,luokankaunotar
Kirsti
Pyheluotovalitsi kilpailijajoukostaminut. VaelsimmeKemin rydveenkaupunginosanl?ipiAb
Kemi Oy:n virkailijoiden asuntoalueelleKarihaaraan.Kirsti isa oli yhtittn konttoripiiAllikkd
(talousjohtaja).Kirstistii tuli tyttdystiiviini. Tapasimmeuseanailtana viikossa.Kirsti luokalle
jeAneenaei viilittiinyt erikoisestiopiskelusta.Autoin hdntEtekemiillii algebranja geometrian
kotiteht?ivienmtkaisuistakopiot hiinelte.Hiin oli silloin haaveilij4 joka eli muissamaailmoissa.
H{n siiilytti kaulakorussaan
kuvaani.Kiertelimme talven kuluessaKarihaaranja Pajusaaren
seudutmoneenkertaao.Ongelmaksihrlivat Kintin siskoGlory ja hiiaentoverinsaDorit Eck,
jotka pilkkasivat Kirstiaja minua useinkaytuienruotsinkielta.Heidiin Aitinseolivat
ruotsinkielisia,He vaativat.etti minun on velttlimitti saatettavaDordt hiinenkotiinsa
Pakkahuoneenkadulle.
Seoli minulle kahdenkilomehin ylimiiiltiinen lenkki. Keveiille 1938sain
flunssan..Sitii Kirsti jostain qyst?i pelkiisi,ja niin tiemrneerkanivat.Viimeiset yhteisethetket
vietimme Pyhaluodonuudenasunnonliitedssasateeltatuvassa. Kevdl le 1939Kirsti antoi
ymmfutiiii etui hiin on kiinnostunutsuhteenjatkamis€stqmutta kielt2iydyin.Kev?iiilla1942
tapasinKi$tin RovaniemelliiKoskikadulla.Hiin ill1roitti menevans[kampaajalleeikAjatkanut
keskustelua-.Mydherimin sainkuull4 ett?isaksalaisetolivat k?i,,ttlineetKhstid hyr'ekseen
sopimattoma.lla
tavallaja Kfustiniiiti oli puuthmuttapahhmaan-Seunuksenaoli asiaan
sotkeutuneidenrankaiseminen.Harjoitelin Kemi-yhti6sse keselle 1945ja l946,jolloin
tapasimmekadulla pari kertaatervehtientoisiammehei-hei-huudoin.Ke[an ollmme
nvintolassa samaanaikaan.Hiinelld oli seuranamies,jonka mydhemrnintotesinolgvan
h?inenaviorniehensimerkonomiPalo. Mies oli Kemppaisen.autakaupankonftoisti ja invalidi.
Heillii on kaksi poika4 jotka ornistavatison rautakaupaoKemin Karjalahdenteollisuusalueella.
N]4 Kirsti on leskija asuuyksin Helsingissa.Kun Kirstin avulla sair kokea,miten metsiiyhtidsse
eletii?in.p:i6tin ruvetaopiskelemaanpuuqialostusinsinddriksi.
joka tapahtuivain paperilla
Syksylla 1937jiirjestettiin Kemisseiveestiinsuojeluhadoitus,
poliisilaitoksentiloissaentisess?i
Sauvosaaren
kansakoulussa.
Eri kaupunginosiensuojeluelimet
ja
yhteydet
olivat ei huoneissa niiden suojelukeskuksen
hoidettiin liihettien avulla. Lys€olaisia
oli hankittu ldheteiksi.Sauvosaaren
komensi
lehtori
Matti Huumone4 mutta hiin oli jo
ryhmiii
liian vaohatfiiin toimeen.Hah hermostuiheti alkuunja rupesimeiui hhetteja sD'tUimAih
ep[onnistumisistaau.Niin jouduttiin harjoituslopettamaankeskenkaiken.
Kesiilla I 938 lorvailin enimmiikseen.K{vin kaksi kertaaPetsamossa.
Arpet (Aino, Sakarija
Inkeri) tulivat Kemiin Chevroletillamatkustaakseen
Lappiin toisenkenan woden 1930jilkeen
ja plTsivet minut mukaansa.Ensimm{inenpysnhtymispaikkaoli Kaunispa2lAuto nikotteli
nousussaja vaivoin piiiisirnmelaelle.Nilkynat olivat mahtavat Kuitenkin valtavats5nskiparvet
hdritsivet autonulkopuolellaoleskelua.Siell?it61tyi koko ajanhuitoa s&iskie loitolle.
Yiirryimme Ivalon majalla. Aamulla autonmoottorh sytytysjadesleha korjattiil Jatkoimme
Virtaniemeen,jossa Inkeri ja minAkavimmeuimassakylmassejoessa.Liinahamarissa
asetuimmematkailijayhdistyksenhotelliin. Seumavanaaarnuramuun rctlikulman nukkuessa
kiivin Liinahamarinsatamalaitudllaihmettelemiisslisatamanpienuutta"Siihenmahtui laskujeni
mukaanvain pari valtamerialusta.SittentapahtuimatkanEAkeinostoseli autonjiiShdyttimen
jossa oli jdiikarhun kuva. Ttmi
suojaristikkoonkiinnitettavepydreeemaloituPetsamo-merkki,
jokaisen
merkti kuului
herrasmiehenautoonsiihen aikaan
Ma*alla sdimmeravintoloiss4jolloin naksamincntapahtuiaina samallatavalla.
Tarjoilijan tullessalaskunkanssapiiydzinii.:ireenSakariotti lompakkonsaesilleja rupesi
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laskemaanrahoja.Silloin Aino huomautti,etti taasoli unohtuamatkailijayhdistyksen
jiisenkortin esittdminen.Konilla sai t0 % alemuksenlaskusta.Liinahamaristasiirryimme
Petsamonluostarialueelle,Pistiiydlmme kirkossa,jossa haisi kama.lasti.Lienevatmunkeilta
unohtuneetpesut.SittenmalkustimmeKolttakit.kiiiille. Ylitimme Paatsjoelja k?ivimme
kirkossa.Palatessaniolin pudotakoskeennoustessanimiirk?iekalliota. Onneksisain kasillitni
kiinni kallionlovestaja pelastuin.YdrTimme Ivalon matkailumajalla-Aamulla aioin kirjoittaa
nimeni majanvieraskidaan.Kida oli englanlilaisenhenankasissAja hzinennattikrjoittaa
ensimmiiisensanat! kun hdnenviereensiiilmestyivet veljeksetJomppanen..Hei$A vanhin
sieppasimuina miehenekynen britin kasistAjakirjoitti nimensii antoi klnZin veljelleen,joka
vuorostaankirjoitti nimensi!ja lopuksi ojensi kirjanja kladn brititle. Ivalosta ajoimmesuoraan
Kemiin.
Kolme viikkoa mydhemminsaapuivatKemiin luoksemmeainoaenoni Antti Ryynainen,
piiivlna Veikko ja mind lahdimmeFord EitrelvaimonsaSipi ja poikansaAntti. Seuraavana
autolla kohti Petsamoa.Ydiyimme Sodankyliinmajatalossa.Aamullajatkoimme kohti
Saariselkiiii Klivimme Kaunisp{dtn, jolloin autonmoottori rupesiyskimiiiin. Ivalossasama
huoltomies,joka korjasi Arpen auton,sai autonnormaalikrmtoon.Kylldhin vauhtimmeoli
vaatirnatontaverrattunaohittavaanl2-sfinteris€€n Lincoln-avoautoorLjoka hetkessaplyhalsi
ohitsemrne.trlalla Petsamossa
ldysiDrmeyosijan Parkkina$taomakotitalonvinttihuoneesta.
Aamulla kdvin uimassatalon rarmassaensirnmaisenkemn Jedmeress?i
Paivdllakevimme
luostarinpahanhajuisessa
kirkossa"Sitlen laksimmepaluumatkalleja ydryi$me Ivalol
matkailumajalla.Kirjoitin nyt nimeni vieraskirjaan.Eipa aikaakaaqkun eliis hena tuli
kuulustelemaarlmiksi olin taassiele. Vastasin,ettii seoli sattuma-Olikohan mies Etsivasui
Keskuspoliisista?Vuotsonlehelli meidatpysaytti siviilipukuinen poliisi, joka etsisk€liautosta
tullattavaatavaraa.Toimenpidejohtui siiti ettii Pohjois-Lappioli sitloin tullivapaataaluettaja
tulliraja oli Vuotsossa.LoppumatkaKemiin sujui kotDmettuksitta"
Mieluinen toimeni oli seurataPeripohjolan Maanviljelysseuranvuosikokouksia.
Niitii pidettiin syystalvella.Hiivin nuina miehin6pedpenkille istumaan.Ukkojen
puhe€Dworotkiinnostivat minuaja samallatutustuinheihirL kun he toisinaan
halusiwt keskustellakanssani.PAnsinpiimuksanyhteisvalokuviin.
Kim kesiilld 1938laiskottelin koton4 Diin isii keksi minulle kaikenlaisiapuuhia.
Niinpa han Uhetti minut alaisersaMartti Miettus€napulaiseksiniittyjen mittauksiin Kemin
Tervaharjuntilalle. Mittamieheniiklil'ttiiydyin ikiivisti ja omistuin rikkomaan
mittauskohnion.Lopuksi kavimme kahvilla Tervaharju pinissil jossa tarjottiin
suolatha kahvk" Seoli minustaniin pahaa ettiijefn senjuomatta-Ndiste
tempauksistanihuolimattraMaftti Miettunen suhtautoiminuun asiallisesti.
Kun Miettunenhaki maalaisliitonpalvelukseerqsaintodistaaoikeiksi h?iner
todistuksensa.Mustialankoulun maatalousteknikontodistusoli poikkeuksellinen
Siina oli kaikki arvosamtkymppejatukuun ottamattapuutaftaopin yhdeksa.ii.
Viimeksi tapasinMiettusenkesdlld 1970lentomatlolla OulustaRovariemelle.
Hiin tuli luoks€nija plysi minua kerlomaanhinen saksalaisillevierailleen
matkasuuDniiglrnistaHane$etuli mydhemminvaltioneuvos.IIdn osasihoitaakunnolla asioita-.
Keslillii 1938ajelin moottoriveneelliftnmeyksiDlithisaariinetupAiisseKuivanuoroon.
IsAkeskey$i lorvehtimis€nij a otti minut mukaaDsaOsuusliikeKeminseudunedustustolle
jarjestetylle retkeilylle, joka suuntauhrialuksi Rovaniemelle.Matkalla kernttiin edustajia
Kemijokivanesta.Erdsheistdoli nuoruudessaan
asunutUSA:ssa.Hiinen tervehtimistapansa
oli metka.Minullc oli opetettu,etta kisitervehdyksessiipitiiii oikeaajalkaa siirtia sivuun
ja seujdlkeen kumartuenkapsauttaasevasemmanjalan viereenaanekkHsti.Ul*opa vei oikean
jalkansataakseja sittenvasemrnanjalansamallakumartaen.Rovaniemeltlijatkoimme
matkaaYlitomion Ainolaan. Seoli jo silloin ransistynytherraskartano,muttatoimi
lomailukohteena.Siella sdimmeDaivallisel. Seniiilkeen densin rantaanonkimaan

pienie ahvenia,jotka kuitenkin heitin takaisinjzirve€n.
YdrTttyzimmesielle palasirnrneAavasaksankautta Kemiin.
Syksylla 1938kivin rippikoulun. PastodArmas Tolsa piti kouluayhteislyseonruokasalissaKun oppilaita oli lahes50, muutamatselvisiviit koulustailman kysynyksiZi.
Ripille pd.iisytapahtuikirkoss4 ja kun itse tapahtumaaei ollut harjoiteltutai loppuun
asti suunniteltu,tuli siita pieni katastrofi.Pojat vikkeline ryntiisivat alttarille, jolloin
puolet t,46isti j outui tois€€naaltoon.Toimitus menijuud p?iinvastoinkuin pastori
oli ajatellut. Rippilahjaksisain opetusministeriUuno HaDnulaltahopeisetkalvosinnapit.
Syksylla 1938luokkatoveriniInkeri Liedesjiirjesti luokalle kutsut kotonaan. Olinjo
koulussahuomannut,etta Eila Piisparcn oli viehAtt?iva
b/ttit. NiieA kutsujenpiiAtyttyA
tydnnyin h?inenmukaansasaattomatkalle.Kiertelimme Kemin kEupunginkatuja
ainakin tunnin verranennenkuin piifiyimme Eilan kotiovelle. Seurauksena
oli
vanhempienisoitlo Liedekselle.Sieltlt ilmoitettiir! ettaMb poika onjo aikoja sitten
poistunut. Seuustelujatkui sittenjokaviikkoisina tapaamisina.Kaikki meni hyvrn,
mutta ker.anme kiirehdimmeperusteellisesti.Lyseollaoli jokin tilaisuus,josta
siirryimme keskenkaikenjuhlasalistaIII kerroks€enrappusilleistumaarl
Keskustelummeoli niin vilkast4 ettemmehuomarme€ttilaisuudenpa{tyneen.
Yhekkie edessal1lme
kotiin
soisoirehtori Kittelit, joka kehotti meitii menemei?in
Eila antoi minulle joululahjaksi pien€npartiopuukonja minn hdnellekamman
joka oli vahvistettuuushopealistalla,
VuorineuvosLauri Kivinenjiirjesti isalle tyitpaikanRovaniemelleKaarto ry:n
toiminnanjohtajaksivuodan1938alusta.Kaartory oli metswienhuoltoyhdistys.Nirnityksen
yhteydessaIauti KivinerL hanenvaimonsajapoikansaPaavokdvivlit meilla kyldssd.Silloin oli
josta Laud venkoili isalle.. Sejohtui siiti, ettei metstuhoitajilla
is?inisormessaagronomisormus,
ollut omaasomusta. Vierailun jalkeen isa pani sormuksenlaatikkoon,josta hiin ei ottranutsita
koskaanesille. Lauri Kivinen ja isEniolivat vanhojatuttuja'!'nosikymmenientaka4 koska
he olivat olleet yhteaikaaJoensurmklassillisessalyseossa.
lsii valitsi itsellecnsijaisenja asui RovaniemeUatibpaisasunnossa
Kesikuun alussa1939p,iiilsinharjoittelijaksi merivadiolaitokseen.Toimipaikkad oli
Ouhm Toppilaatukikohtanaanpiuivessavartiolaiva Tomiossa.Seoli ruosisadanalussa
.akennettuh0yrylaiva. Karnen alla keulassaoli miehist6nmakuutil4 keskelldkonehuoneja
jossaoli ohjaamo,
periissepezillikdnja konemestarinh)4it. Kannellaoli puurakennelma,
ja
puheputkiyhteys
konehuonees€en.
radiokoppi, ruokailutila varasto.Ohjaamostaoli
Takakannellaoli pelastusvene
nostolaitteineen,Miehist06nkuuluivat petllikko, konemestari.
kaksi karximiest{ ldmmittajdja kokki.
Laivan toiminta-elueeseen
kuului PefimerenosaSiikajoenTauvostaIijoen tlkokruuniin.
Toiminta-alueeltapoikettiin kerranKerniin ja kaksi kertaaRaaheen,joka oli laivan
talvehtimis-ja korjauspaikkaRuonankonepajalla.
Teht?iviinikuului laivan lipunja viirin nostosekahskr4 paellikitnj a konemestarin
hyttien siivous sekdlammittajanavusiaminenpolttoaineidensydttissehdyrykattilao
htipeseri&
Sainkoulutustamerelkulkutaidoissa-Ensiksi opetettiinmerikortin kayttddseka
teodassaettek6).taondssaSainolla ruorissaohjaillen laivaaoikeilta puolin reftnareita
ja noudattaenlinjataulujenmearayksia.Seoli tosi jeinniiatouhua.Lisliksi jouduin
piirtltmiitn saaristakarttaluonnoksiaLaivan pddllikkii oli arvoltaankersantti,Ihmettelin,miten sellainenmies saattoipiiilst{
sellaiseenasemaan.Kenan kun pdydasseoli makaronilaatikkoa,h?inkivenkovaav{itti
Hiin ei uskonutpaikalla olleita nuona
makarcni oli kotoisin Italian makaronipensaista.
miehie. Kuitenkin seuraanliitrynyt laivan konemestarisai lLiinetuskomaan,ettii
makaronion vehn:ituot€.
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Toinen tapaussattui,kun Pohjanlahdenmerivartiostonpziallikkdtuli tarkastamaanlaivaa.
Satuinolemaanlaiturilla ja tervehdinhantii. Piiiillikk6 ihmetteli kotvanja Llsyi minulta
laivanpiiiillikdn poissaoloa.Kerroin piiiillikdn olevanlaivass4jolloin h?ink?iskiminua
hakemaanpaiillikdn laiturille ilmoittautumaan.Tein tydta kiiskettya,Laivan piiiillikitn
ilmestlttya paikalle piiripiiallikkd ihmetteli, miksei piiellikkd ollut laitudlla odottamassa
hante.Laivanpziellikkdilmoitti olleensakahviajuomassa Siitii piiripfilliklo kimmastui
lieneeollut mwheellinen.Laih[ilta olori johtui siitii
lopullisesti. Taxkastuskertomus
etta ruokapd)4aoli niin pieni, ett?ijouduinyksin nauttimaansenantimista.
Laivan konemestarioli koko miehistdnvanhinja fiksuin mies.H2inelleoli laajan
antana rauhallinensuhtautuminenkaikenlaisiintapahtumiinlaivalla.
elamankokemuksen
Hzinantoi minulle h)'vi2iohjeita selviy4ymiseenmuun miehistdnkanssa.H:in oli naimisissa
kanssajatoimi ruokatavarcidentoimittajanakoko miehistdlle.
sekatavarakauppiaan
JokaisellamiehellSoli omatkuivamuonatkutenvoi ja leipii.
Kansimiehisli vanhempi,yli 40-ruotias, oli useinkitttyisell?t tuulella. Nuorempi
suodttamis€nlaivastossa.Hiin oli varsin
oli juuri lopettanutasevelvollisuutensa
positiivinen tylppi.
Lammittdjd oli Tomiostakotoisin oleva vanhapoika,joka oli koko joukoD ilopilleri.
humoristisesti.
Hiin pltki kaikkiin asioihin suhtautumaan
hdn oli oppinut pahoille
kauppalaivastossa,jossa
Kokki aumero I oli ollut aikaisemmin
ja
rlfppiiiimiseen naisiin. Niisti seurasityittehtlivien
tavoille. Heink?iyttivapaa-aikansa
ja
ercttaminen.
laiminlydnti
jossahAnoli saanut
laivastossa,
Kokki numero2 oli juuri paiettan)4asevelvollisuutensa
kokkikoulutuksen.Nyt ruuat olivat ajoissavalmiinaja maittaviaEnsimmziinentehtavd,johon jouduin mukaa!, oli laivan kompassintarkistus.Se
suodtettiin satamanliiheisellauittopuuvarastoll4jossa laiva kihnitettiin diktaaliin eli
pollariin. Laivaa pytidtettiin senympfi tarpeenmukaan.Tarkistuksensuoritti
hdnelle
laivastonluutnantti Carling. Olin ohjaamonoven viercssiiantamassa
joiden
Laivan
kompassia.
hiin
siiiti
laivan
lukemi4
mukaan
tarkistuskompassir
muu miehistd hoiti laivao kdintiimistii. Siina vieriihti pad twtia. Carlingin tapasin
seuraavankerran Teknillisessiikorkeakouluss4jossahdnluennoiepiiorgaaniseen
teknologiar kurssiin kuuluvastaporsliiniteollisuudesta.Hiin kuului silloin Arabian
j ohtajistoon.
Useatmatkat suuntautuivatHailuotoon.Mielenkiintoisin paikkaoli Marjaniemi,jossa
sijaitsi luotsiasemajamajakka.Nousin kiertopoiaita mydtenmajakanylebsanteelle,
jossa oli moniprismainenvalaisin, Senpy6riminenaiheuttivalon vilkkumisen. Siella
oli muutamiakalastajienm6kkejd,joista useirnmatolivat maalaamattomiajgsta
Toinen kiiyntipaikka oli saaxenkoilliskulmassasijaitsevamatkustajalaivasatam4
puolet
yksin
oli lyhyt matka itaraman ihanille hietikoille. Kerran vietin siel16
Sdiioli erinomainenj a vesi l?imminte.
sunnuntaip?iiva$a.
Toisenkenan ldhdimmekokki numero l:n kanssahakenaanmaitoa latitalost4 joka oli suurija
hf'vin hoidettu.Pihalla liikkui useitatalontyttdri4 jotka olivat kauniitaja niipparie.Kokki
ilmoifti iskeviins:iruorinman ja j ettavdnseseuraavanminulle. Hdn paineli taloon sisille. Minua
hevetti moinen meininki, joten jiiin istumaanlipputangonjuureenkoko illaksi, vaikka tytttret
useastiplTtelivet tupaan.
Kerran kiivimme Hailuodonpohjoisrannallataittamassakoi\,'unoksia vastoiksi.
Silloin ltiysimme variksenpesiin,josta otimme munatja puhalsimmene tyhjiksi.
Sain yhdenmuistoksija vein senmukananiRovaniemelle,josta sehiivisi Rovaniemen
havityksenmukara.
tienoilla- Laivaakunnostettiin
TeimmeensimmdisenrnatkanRaaheenjuhannuksen
pari piiiviii! joten oli aikaatutustuakaupunkiin.Minut pantiin hankkimaanmuonaa-

Ensiksijouduin hakemaanpienoistonkallisenmaitoa.L?ihimyymiiliioli kahden
kilometrin p?iessajoten prysin kauppa-apulaisellalainaksihzinenpolkupyitriiansa.Se
oli €rinomainenapu helteisenepiiivzine.Pa.lautinpyoriin velittitme$i omistajalle.
piiivzinaeli sunmurtainavietettiin lfieisesse saaressa
kesiijuhlaa.
Seuraavana
Sielle esiintyivet torvisoittokuntaja mieskuoro.Yleisdnjoukossaolivat mm
koulutoverini Hilkka Nero ja edellisenealvena Sallatunhrilla tapaamaniOeschrn
peiviina
pa.iskunta.Muutenjuhla oli minustatylsa tilaisuus.Seuraavana
suunnistimmetakaisin Ouluun.
Toisen kerrankiivimme Raahessakuukaudenkuluttua. Silloin tarkistettiin edellisen
kerrankorjaukset.
Kenan jdimme viikoksi lin luotsiasernanlaituriin kunnostamaanlaivaa-Seoli aika
rylsiia hornnaa.. Ainoa piristys oli, kun saarellakesA,viettiivlin lziiikfipsheel
aikaansalaiturillaja ikiirTstyneenaahyili nantereelle.
tJrtarrupesiviettiima.?in
Laivan miehistit yllytti minua tarttumaansyiittiin, muttaujostelin tutustua
mielestdniminua vanhempaantjrttddn.
SittentapahtuioDnettomuusluotsille, joka oli siirtymassiilaivastatakaisin
Hiin olijo veneensiikannella,kun hiin horjahti mereenja hukkui.
luotsiveneeseen.
Vartiolaiva joutui naaraustoimiin.Ajoimme
Alkoholilla oli osansatapahtumassasiksakkiaalueellatuntikausianrloksetta.Ruumisldytyi runsaanviikon kuluttua,
Kavinme Martinniemensahallatayden$messepolttopuuvarastoakilpukoilla elt
tasausplitkilla.Sitten matkajatkui kohti Kemiii. Ensiksi pysihdyimme
Ulkokrurmin rannassa.Siellajouduin tekem&inkarttaluonnoksensaarenHnsipeeste.
Se(-uului opetusohjelnaan.Matkajatkui MaakuDninlilnsipuolitsepohjoiseen.
Saarioli suojeltuja sitenmaihinnousuoli kielletty. Saarenlhheislydessiiniin
laituriin.
ensimmiiisenkenan merimetsoja.RantauduimrneKemin sisiisataman
pysiihdys
paluumatkalle.
oli
paiviin
Ensimmiiinen
iltana
liiksimme
Sewaavan
majakkalaivaKemin vieressi. Seoli varsin erikoinenalusmerkinantovaloineenMatkajatkui kohti Oulua.Virpiniemen seutuvillaniimme hiekkamatalikolla
loikoilevan hylkeen. Silloin pddllikkd innostui kaatopalkkiontoivossasen
ampumisesta,Niirpd nuorin kansimiespantiin asialle.H?intuki sotilaskivdlirinpiipun laivan
kaiteese€njaampui. Luoti osui eliiimeo pa.iihiinkuolettavasti.
Ongelmaksimuotoutui saaliinsiirto laivaan.Lopulta kdvi niin, ett?iampujan
tii),tyi riisuunt@ja uimasillaanvet?iiisaalislaivan viereen.Siita moninaisten
kdysioperaatioidenalulla sesaatiinlaivaan.
Oulussaoli minun tukikohtani Sundholm-Suistolanp€rhe.Lapsetolivat muuttaneet
kuului kolme poikaaja kaksi qttita. Kesdlla 1939
nimensiiSuistolaksi.Perheeseen
opiskelemassa.
Nuorin tttdr Kyllikki oli paikalta.Iliin oli
Eino oli Saksassa
joten
hiioestaioli minulle enitenseuraaLuulenpa,
larottavaDhempikuin mind,
oli virkistavaAtavata
etta han oli hiukan ihastrmutrninuun.Jokatapauksessa
ystiiviillisid siviilej ?ilaivamatkojen vAli[e.
Kerran kiivin lomalla KemisseauttamassaperhettliRovaniemellemuutossaSilloio kysyin vanhemmiltanilupaatlhte?iharjoittelijaksi kauppalaivalle.He antoivatkielteiseo
vastaukserLkoskahe pitivet oppikoulun kiiyntia €rkeiin?i..
Olin Eilan kanssakirjeenvaihdossakesan1939ajanruotsinkielelli. Elokuussa
erosimmeysl-?ivillisesti.
Eilanaloifteesta
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ROVANIEMI
Saaluin elokuun lopulla Rovaniemelle.Ensi vaikutelmaoli sarnakuin aikaisemmilla
kiiynneillii. Rovaniemioli kauppalaeikd mikdAnkaupunki.Olihan setoisenlainen
kuin Kemi ja Oulu. Kunnonjalkakiiy:iviii ei ollul, mutta mahtipontisuutiariitti
vaikka toisille jakaaAsuntonrmeoli samanakesiinavalmistuneessaKemiioen uittoyhdistyksentalossa.
Talo sijaitsi Kemijoen mnnassaOunaskoskenyhdistetynrauta-ja maantiesillan
yliipuolella. Paikkaoli erinomainenmonessakinmielessii.Kouluni Rovaniemen
Yhteislyseosijaitsi naapuritontilla-Kauppalanydinkesku3ta(Pumpasenharju) oli
puolen kilometrin pdissd. Talon kellarissasijaitsivatnomaa.lisiiilltystilal,
pommisuoja,saunaja isgnjohtamanKaaxtory:n opetuskeittid.Ensirnm2iis€ssa
ja Kaanon konttori! talonmiehenasunlo
kenoksessaolivat Uitt.,oyhdistyksen
sekeKaanon op€tusluokka.Toisessakgrroksessaoli kolme asuntoa.Molemmissa
paissaoli neljti huonetta,palvelijan huoneen,keittiitrL kylpyhuoneenja WC:n kAsittliviitasunnot.
Keskellii oli kolme huonetta,keittidrL kylpyhuoneenja WC:n
Makuuhuoneitaoli kaksi.
asurmossa.
kiisitt?iveasunto.Me asuimmeetelapa?in
Riitta.
Eeroja mina asuimme
huoneessaasuivatvanhemmatja
Joenpuoleisessa
nantereenpuoleisessa
huoheessa.Siine oli yksi iklunaja kaksi ovea.Toinen ovi
j
vei ruokasaliin a toinen kylpyhuoneenviilikkddn, Siini oli poikien hyva asuaja
Riitta sai
Vanhetessaan
mellastaa.Palvelijan huonetoimi varamakuuhuoneena.
siit2lomanhuoneen.Keskihuoneistatannanpuoleinenoli salija toinen ruokasali.
Keittitissii oli sihkdhell4 amerikkalaineniso jaakaappija tiskipdytn.
asui kontloripdiillikkit Veikko Seitamoperheineen.
ToisessaisossaasuDnossa
Pienessiiasunnossaasui konttoristi llpola. TalonmiesPdrh6asui alaptrolellamme.
RovaniemenYhleislyseonrakennusoli vanhahirsitalo,jota oli jatkettu useaan
kefiran. Seoti L-kidaimen muotoinen,osin kaksikerroksinenUiton talon vastainen
siipi oli lyhlt ja osin 2-kenoksinen.Toinen siipi oli p6nosinkaksikerroksinen.
Sitii oli jatkettu yhdella huoneellaja talonmiehenasurmolla.Juhlasalivoimistelutila
oli pitkiin siiven Uiton puoleisessapaiissii.Siihenkuului my6s parvekerakennelma
6.luokkani oli pitkin siiven yliikerrassa T,luokkaoli 6,luokanvieressi! mutta
alakerrassa8.luokka oli sodantakia Uiton talossaKaarronluentohuoneessa,
joltoin saatoinkulkea asunnostarnme
kellarin kauttakouluun sisatieta.Opettajisbjai mieleen
ensiksirehtori M. R. Koskimies eli Fatsi,joka oli innokasmaantieteenjaluonnonhistorian
opettaja-Keran kun Matti Muto (mestadtasonkolmiloikkaaja) my6hlistyi FatsintuDnilta,niin
hzinilmestyi ikkunan taakseja koputti ikkunaan.Reuativin pojat avasivatsopivassavalissa
ruudun,ja Matti loikkasi luokkaan.
Luokanvalvojaoli Kaisu Vanhal4 joka opetti saksaaja englantia.Han sai enstnrniiisen
luokkansaoppilaatoppimaan
vakituisenviran syksylld 1939.Han yritti kaikkensasaadakseen
kieli:i Saksanopiskelumeni aivan h1vin, mutla englamintunnit olivat vaikeita,koskajoukko
poikia sabotoiniite.
Pahimrnillaenglaonintunneiltapii.:iosapojista oli viittaamatta,jolloin Kalsu suorastaanitki
Lopulta englanniaopiskelutuli toivottomaantilant€eseeo,mutta silloin vastarannankiiskiYrjd
Tinatsunen(mydhemminSeitakad)tuli jutkiins4 osti lorkkakimpurl meni Kaisunasturnolleja
plysi kaikkien puolestaanteeksi.Senjiilkeen opiskelu sujui hlr'in. MatematiikAaaopetti Olli
Vainikainen,joka oli jo toisen polven lukion matikanopettaja.Hdn oli hiljainen humoristi.
Niinpa han geometian kolniot ABC muutti KLM:ksi, jolloin ulkolukua opetelleetlyt6t menivet
aivan sekaisin.Henteon minun kiitett?ivej atko-opiskelunimenestyksestil.

29
Kirkkohistoriaa opetti pastoriAarneTuovinen,joka laajensiopetuksensamuillekin elzimiin
aloille. Hiin kyseli keuan, mikii on pahin syrti. Me oppilaatesitimmernm vihaa,muttah:inen
mielestaseoli kateus.Myiihemmin olen todennut,etti hainoli oikeassa.Aamella oli omituinen
tapatoisinaankeskenoppitunninvaipuanirvanaaneli omiin ajatuksiinsa.Kun oppilaat
malttoivat olla vaiti, saattoihiljaisuuskestzjA10 minuuttia.
Suomeaopetti EevaKoponen,jokaoli kirjailija ElsaHeporaudansisar.Heti syksyllii 1939liihes
koko luokkajiii kiinni MaammeJaulunosaamattomuudesta.
Eevakysyi minult4 osataankolaulu
Kemissa.Vastasinmyiintiiviisti. Onneksiseditti vastaukseksi.
Historianja filosofian opettajaksituli talvisodanjilkeen KorhonenViipurin T)4tdlyseosta.
H:inentunneillaanulkoa lukevattttitt piirjesivet h].vin. Kun pojat vastasivatkysymyksiin omin
sanoin,lehtori sanoi:"Mutta kirjassasanotaann[in..."
Ruotsiaopetti Toini Frey. Htin oli jiirnpti ja asiansaosaava.
Luokkatovereihintutustuinjo ensimmaiseniikodupai ir*i Tyonnyin Uolevi Sundquistin
mukaankoulupi.ivdnpdatyttyli.K6vin Uolevin kotonaKonttisenkadanossa.Tapasinhilnen
vanhempansa
Jarlja Annikki Sundquistin,jotka lukivat lehtiaja olivat huolestuneitajuuri
alkaneestasodasta.Uolevistatuli aikaamydtelrluottoystgveni.Toisenystiiviipiirin muodostivat
luokkatoverini Mikko Mikkeli ja Matti Hannula. Mikon isa oli maataloudenvesirakennuksen
DI. Matin isii oli tiilikansakoulunjohtaje. T{me trio oli kiinteiissayhteydessaMatin veljeen
Yrj0itn ja Keijo (Kekku) Bohmiin. Kekun poliisi-isi oli kuollut ruosia aikaisemmin.Yrj0 ja
Kekku olivat lyseossaluokkaaylemp[nd.. Kolmannenpiirin muodostivatLapin SarnoilijatlippukunnanjasenetluokkatoveriniLaud Jokelaja Esko Lauri. Rovaniemeltiisiaq/ttiiystavia
minulla ei ollut koskaan.Minulle golfhousuiselleKemistii tulleelle pojalle tuotti vaikeuksia
tottua aitorovaniemel4isiinpoikiin. Hehdnesiintyivet ybel|s{ saapashousuissaja
jonka va$i ulotbu reippaastipolven
dukuvarsipieksuissa.Riukuvarsipieksutarkoittaasaapasta,
yl?ipuolelle.Rovaniemelldsaappaan
vanen yl?iosaoli kli$nnettypolven alapuolelle Kulkipa
muodin raja Keminja Rovaniemenviililld. Tulivatpapojat leuhkimaanminulle, ettaihe ovat
Iijoen parcnmalta puoleltaja ettit mini olen eteliin vares.En vastannutpoikien vinoiluihin,
jolloin semuutamanpiiivan kuluttua loppui. Luokkani tyttdjenjoukossaei ollul minua
kiinnostaviatlf ppejii.
Lapin liiiinissnoli vain kolrne lukiota, jotka olivat Kemissd,Tomiossaja Rovaniemella.Siten
slrjassa asuvienlapsetjoutuivat matkustamaaqniiille paiklakunnille. Luokallani oli kolme
oppilastaKemijiirvel6" kolme Ivalostaja yhdestAKittiHst i.
Kouluokiiyftia rupesihiljalleen hiiiritsemldn toisqr masilmansodanlevilminen. Koulun pihalla
tuli puhee@ihe€ksisota.Kun Neuvostoliitto esitti 5,10.39neuvottelujenaloittamista,niin pihalle
syntyi pienid ryhmiii pohtimaal tilarnetta, joka eskaloituinopeasti.I G-l 1.39kutsuttiin
reservileisetkertausharjoituksiin.Koulutyd keskeltettiin, koskakoulustatuli sotilaiden
Katselin sitii ikkunasta.Seoli sekasurkeaaja
majoituspaikka.Liihitriityilla alkoi 5.ks€ereys.
ja toisilla siviilipuL:u
huvittavaa.Miehiii oli joka l6tt66n. Toisilla oti suojeluskuntapuku
pullukoitaMieleeni tuli
ympyrdityn:i sotitaslydlle. Oli siin{ laihoja ruipeloita sekalihavia
ep?iilys,selviiiisikii sellainenjoukko Lapin ankaxissaolosuhteissa.Kuitentir Sillanpii.iin
marssilaulukohensimielialaakoko Suomessajamyds Lampionperheessa.
Lokakurmpuoliviilissd perustettiinPityliiivaarcnhypprrimiien tomiin ilmavalvonta-asema.SieUa
oli aluksi lottamiehitysmetsiinhoitajienHuurreja Simolajohdolla"Kuitenkin lottia pelotti olla
yksin tomissaoisin. Niinpe keksittiin, etta sinneor saatavapoikia turvaksi. Jengi Yrj6 ja Maai
Hannula,Kekku Bohm, Mikko Mikkeli ja Olli Lampio n ivat a'vuksi.Pydr?iiliniltaisin miielleja
nousintukikohtanapidettyyn mdenvartijanmdkkiin. Jokayd oli kahdentunnin vahtivuoro
nuorehkonlotan kanssa.Kun lyseovapautuikertausharjoitteliioista,jatkoimme koulunkayotie.
Kun sotaalkoi, siirryimme taasilmavartiointiin.
Lokakuussa1939isd nimitettiin Lapin leifin kansanhuoltopiirinjohtajaksi.Niin isa pa?isi
jossah?insai ollajatkuvasti tekemisissaerilaistenihmistenkanssa.
mieluisaantehuivAAn,
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30.11.39alkoi talvisota-RovaniemellakAFiin vielii koulua, kun rehtori ilmoitti klo l0 koulutydn
keskeyttiimisestd.Liihdin kotiin ja iltapldvalla ilmavartioon.
Uiton talon pommisuojankattoavahvistettiinKemistii tuoduilla sellupaaleilla.Muutarra piiiv&i
mytthemrnintapahtuiensimmZiinen
ilrnahiilltys. Olin silloin kotona.Talon kaikki asukkaat
joten menin
pom$isuojaan.
situtyivet
Odottelimmesielti, mutta aluksi ei tapahhmutmit?i?in,
Juud kun minulla oli menossatiiysistunto,jysfiti ja talo tuntui heiluvan.Vessan
keymzil?ilin.
piinftd tuntui keinuvarLmutta en pudonnulsiltA. Housutkiireesti ylits ja suin pZiin
pommisuojaan.
Muutamanminuutin kuluttua nousinveljeni Eeronkanssapihamaalleihm€ttelemddn,
mite oikeil oli tapahtunut.Totesimme,ettii Veitsiluoto Oy:[ talo oli saanutosumanja sen
katolla ollut it-konekiviifiasema oli tuhoutunut.Lis?iksiUiton talon il{(unoita oli rikkouhnut.
Asuntommeruokasalinikkuna oli s?ipiileinii.Ruokasalinselkin oveenosui sirpale.Vahinko oli
helppokorjata. Mydhemmin ldytyi asuntommekohdaltapeltikatostaja vintin betonilattiasta
palopommintekemareikii. . Pommitusvaati puolik)'rnmentiikuolonubria.Tapaukenjakeen oli
Rovaniemellamuutatniailmahelytyksiajoulukuun aikana.
Pdylidvaarallasaimmeme pojat omanhuoneenvaaranalapuolellasijaitsevastaHulkon talosta,
kun talossaasuoeetsotapoliisitmuuttivat muualle.Mzlenpzi,2ille
olevassavartiomdkissaoli vain
nelje makuusijaa Kayraalanebimi jAttiHiskiven taustq jonne johti pahaaenpolku nimel€iin
Via Dolorosa-.Hulkon huoneessasaimmenukkuarauhassamuutamiltalotilt4 jotka halusivat
pemuta(nahistella)poikien kanssavaxtiomttkinmakuulavereillaVarsinkin miniijouduin uhdksi.
Niinpe poikajoukko vieni vapaa-aikansa
Hulkon talossapelaamallaBismarck-korttipeliei.
Aurinkoisina piiivinzihiihdin osanOunasvaarankisan 50 km latua,jossaoli hurja lasku
PdylidvaarallaKemijoen rautaniitylle.
joita me
HJppl'r'im?ienalarinteenlaskussaosoittautuivatparhaiksisuudkokoisetvartiosaappaat,
pojat nimitlelimme dponeiksi. Ripon oli pariklmmenui vuotta vanhaSuomenilmavoimien
tiedustelukone.
Ilmavartion lotat olivat peeasiassa
konttoristcjaja kaupanmlyjie. Joukossaoli muutama
j
opiskelija a koululainen.Heitii olivat Tuun yliopiston opiskelija ReginaKariniemi
(mydhemminRovaniemenlyseonmonivuotinenrehtori), lyseolaisetAnna-Liisa Sundquistja
Kaisu Pulli. Olin mieluiten Reginankanssavartiossa,koskahiinell?ioli antaauusia ajatuksia.
Kun ilmahyiikkiiykset tiheniviit puin paeleni kelsitu*kini nurinpflirLjolloin olin vslkoisen
sisustanmydt6 taBllaan lumipuvussa,Hiihdin puoli kilometriejokivadta alasmetsiinsuojaan
erille hypplrimiiestii
Tammikuussa1940venilaisten lentokoneidenvilkas toiminta rupesihairitsemaan
rovaniemelAisten
eldmaiiiniin, ettii muutamialaitoksienyksikdita siirettiin kaupungin
ulkopuolelle.Liihin muuttopaikkaoli Ounasjoenvarrella sijaitsevaNivaDkyla.Siella asui isiin
entinenalainenmaatalousteknikkoPerni Harkki (Hildin) vaimoineen.He ottivat aluksi
eiidinja Riitan piiivavieraiksi. lopuksi sielld kavivdt rva Obrling ja hanenqtttuensii Kdsu.
Pommituksessa
3l.l-1.2,40 osui pomni sainalan yhteenpommisuojaan,jo[oin kuoli 17
henkea Viereisessdporrmisuojassae*is nainenrukoili, ettli sinneosuisi vain pieni pommi.
Silloin suomenopettajani
EevaKoponenoikaisi, ett?lsinneolisi parempiolla loivomatta
minkaenlaistapommia..
Lopulta lnanbhallihrstuskashritilanteestajasiirtyi Pauasturtudnhotelliin. Samalla
kaNanhuoltopiiri metu?ittiinsiirtymaiiinMuonioon. Liihtiipaiiviinedelliseniiiltana Lampion perhe
siirtyi Nivankyliien Harkin taloon. Sieltii liihdimme 24 tumin kututtua linja-autollakohti
Muoniota.
Matkanteimmepommitustentakia ydlta. Aamulla olimmo Pallastunrurillejohtavantienhaa&ssa.
Isaja Eero kavivat Pallastunturinhotellissa-Olin niin poikki valvotun yitnjiilkeen ettenjaksaiut
hiihtiiii sinne..Samanapaiviine saawimme Muonioon,jossa kansarhuoltopiirintoimisto ja

henkilitkuntasijoitettiin kirkonkyl:in kansakouluun.Heti alkuunalkoi ilmet?imonenlaisia
vaikeuksia.Luokkahuoneidenl?immitysvaatijatkuvaapuidentuontia liiteristii. Monille
utmiliimmitys oli outoa.Yhteisenkeittidn kilttd kiristi ruokakuntienvateja.Aiti hermostui
toisentalousopettajaneli Kaanon Vii?inasentoimista. Siihensaattoiolla slyni! ettii is:inija neiti
kun majatalooli
VAiinanenolivat joutuneetviettzim?izin
Vuotsossayhdenydn samassahuoneessa,
tiiysi. Vfiitellen totuimmetoisiimme, muttakuitenkin riitti ongelmiakoko Muonion matkan
jossa lauteittenalla oli
ajaksi. Saunaaei ollut koululla,joten kdvimmekyl2ill2isaunassa,
jiiiimttykky.
Siella katot, seinatja lattiat
Mieleenjd.Avinkokemusoli kiiynti Kolstritmin sekatavarakaupassa.
sainkuljettaakansanhuollonrahaliihetyksiii
olivat tiiynna tavaxaa.Edkoisenaluottarnusteht2iv?ina
postistaja postiir! Saattoipaniit?iollajoskus 1000000markanedestii.Surnmajohtuisiiui, etti
kansanhuoltohoiti sodanaikanaevakkojenasioita.Viikon kuluttua huomattiin,ettii muutto
Muonioon oli erehdys.Puhelinyhteydetolivat riituimettitmat Postinkulku takerteli.Niin
muutettiin takaisinRovaniemelle.Piiiisin entis€enhommaanPdylidvaaralle.Poikienjoukkoon
Lauri Kaijalaisenpoika.
oli liittlmyt Antero Kaijalainen,joka oli pddtoimittajakansanedustaja
sillan kupeeseen
ruotsalaiset
vapaaehtoiset
olivat
tuoreet
Ounaskosken
Poissaoloniaikana
Eskaanilnatorjqntatykin. l,entokentalleoli ilnest)'n]'t Ruotsinilmavoimien vanhoja
kaksitasoh?ivittiijiaNiistd oli vainjonkin venan apua,silld kalustooli vanhanaikaisiajaknyttiijiit
totturnatlomiapommikoneet
RuoGalaisetjoutuivat testiin muutamanpaiviin kuluttua.Y[ett6en veneileiiset
enniittivat
ampua
muulaman
hyitkkiisivat poikkeuksellisestiaamupiiiviilld.Ruotsalaiset
laukauksenkoneitakohti. Yksi hiivittaja&oneennetdilmaan,mutta sennopeusei riittiin)4.
Helmi-maaliskuunvaihteessaveneiliiistenilmatoimintakiihtyi. E*iiina piiivdn?inain vartiomdkin
vieresli, etui kaupunkialiihestyy eri suurmiltauseampialailteita. Kun juokin qvemmiille,
hawitsin kaakostatulevien koneidenavaavanpommiluukutja pomrniensuuntautuvankohti
lfiimaisemia. Hyppdsinkohdalle osuneenmztlnyn alaoksiensuojaan.Kohta mind siikiihdin,
kun jotain putosi pziellenija t.iim:iotustarttui minuun lujasti. Katsoessaniyl6s huomasin,etti
sehaooli nuori, kaunis lottaq/ttdne[ Hen oli peloissaanturvautunutminuun pommienulvoessa
ylliimme ja pudotessaKemijoen vastarannalle.Noustuammehangestatotesin,ettaolipa tltd[A
naiko5jakokoa. Tt'tdn pelkoa varmaanhelpotti, kun sai tarautua minuunpommienujeltaessaja
rtijihtiiess2i
sisarrouva Kaarlas,joka oli paennut
Hulkon talon asukkailleoli vaivanatalonemennzin
Helsingin pommituksiatyttdrensija poikansakanssaRovaniemelle.Han oli todellinel
kotihirmu, joka halusi meliretakaikistaasioista.Tdstetutta!'uudestaoli mydhemminseuauksiaTalvisota peattyi 13.3.40.Siit6 kenottiin radionpiiivauutisissaKuuntelin vartiotuvassa
radiota.Seoli minullekin ylldtteviin ikava uutinen.Seteki mieleni rauhattomaksija niinpA
liihdid pitHille hiihtolenkille. Valilh nipistelin itse?initodetakseni,olenkohereillavai unessa.
Suomalainentiedottaminenoli antanutminulle uskottavankiisityksen,etui kyllii me tiistii
j a taxpeeki vasyn)4
selvidmme.Kun olin hiihtlinyt hhes 20 kilometri:! olin tothDut tilanteeseen
palaamaaaHulkon taloon petille nukkumaan.
Rauhantultua jatkettiin ilmavalvontaamuutamiapiiivi?i.Silloin lappoi vdkeaPdylitivaaralle
Joukossaoli vaDhojajanuoria-Jopa
ihaitemaanRovaniemeAkevaisessliauringonpaisteessa.
muutamaruotsalainenvapaaehtoinenkavi vierailemassa.Itsellenijai kevatauringonpaisteessa
suoriletustataivaanvalvomastapys]'veisestiniikiikentutlirdmustiapisteidi.
Rauhantultuajatkui koulunkiiynti, mutta 6.luokl(akesti vain puolet normaaliajasta.Piiisin
kohtuullisin arvosanoinT.luokalle.
Ensimniinen oli Ruotsinja Suomen
Keviia[A 1940osallistuinpaxiinurheilutapahtumaan.
vailinenmaaotteluma$si,jonka Suomivoitti. Toinenoli partiolaistenmaakuntaviesti,jossa
Lapin Samoilijoidenjoukko pytirdili RovaniemeltiiTervolaan.Siella viesti luo!'utettiin
paivzind.
kemiliiisille. PaluuRovaniemelletapahtuiseuraavana

Veljeni Eero ltiysi keszil-uussa
1940Uiton talon edestiipalopommin.Hiin teki nuotionja heitti
pommin siihen. Silloin seriijiihti varsin ii?inekk?iasti.
Eerohavisi paikaltaalta aikayksikiin.
Paikalle rientin'.t palokuntaliiysi vain sal.uavankuopan.
Minulle sattui lfies samanlainentapauskuin Eerclle. Pojat olivat ldytaneetKorkalo[vaarasta
piikkilaoka-aidalla eristetynalueen.Piiatimmemenniijoukolla tutkimaansitii. Sieltli lttytyi
maahankaivettujaonkaloil4 joissa oli irrallaandynamiittipakkauksia.Muutamatpojat halusivat
ottaaniita mukaansa.Olin eri mieltii ja sitten muutkin luopuivat ajatuksesta.
Kes?inI 940 harjoiftelin Veitsiluoto Oy:n kodauspajallaVeitsiluodoss4koskaolin pdlittliny4
valmistuapuunjalostusinsinddriksi.Asuin satamamestaxi
Havelantalon ullakolla. Talon
omistajanpoika oli partiotoverini.Ldhdin aarnullaklo 6 pydrailemii2in14 km matkan
kaupungistaR,'tikarin kautta Veitsiluotoon siieolosuhteista
dippumatta.Sdin louraan
VeitsiluodossaOsuusliikeKeminseudunmvintolassa.Ilbpeivelle pyd*iilin takaisin
tapainel
keskikaupunkiin,jossasdin p?iivallisenMeriliissai,joka silloin oli tyttmaaxuokalan
laitos.
Ise oli sopinutsellutehtaanjohtajanKaarlo Stiblbergin karssaharjoittelupaikastani.Stihlberg
liihetti minut kodauspajantyttnjohtajaMami Valtarin luokse.Valtari oli meidiin perheelletuttu.
iiitini s?iestyksella.
Heinoli taitavaviulunsoittajaj a esiintyi hyviintekevaislystilaisuuksissa
Ensimmiinen tehtivfi korjauspajallaoli varovaisestihrottaapaikallavaletuistapyoristii
ylimatuaisiepahsia-Viilille osallistuinrautavalimonvaluastioidenkantoon.Viikon kuluthra
p?i?isin
vanhemmankorjausmiehenVille Vainion apulaiseksi.Seoli varsinanloisaaaikaa,koska
liikuimme ymp?nisellutehdastakuorimostakuivauskoneille.Tosin otin valill{ telakalla
korjaamassahinaajia.
Kun Saksavalloitti Nodan huhti-kesdkuussaI 940 ilmestyi kesiikuussaKemiin
Heidil sijoitettiin Kemin
intemoituja norjalaisiasotilaitaja heidiinnaisseumlaisiaan.
keskuskansakoululle
verkkoaidanraakse.Heiti ei kuitenkaanvaxtioihl joten he saattoivat
joukkoa. Liityin mukaanja
liikkua vapaastikaupungilla.Kemilfiset kiivivet ihmettelemzissa
totesin,ett?the eivet paljorkaan ercttuneetmeist.iisuomalaisista
Palasinelokuunlopulla 1940 Rovaniemellejatkanaan kouluDk?iptia Talvisodantiimoilta
luokalle hrli uusiaoppilaita,joita olivat MargaretaKariniemi Elisenvaansta,PaavoKorhonen
Viipurista, TorstenSurdqvist Te.ijoelta sekaLeenaja Anneli wallenius Helsingistii.Uudeksi
historianopettajaksituli PaavoKorhosenise Viipurin gttdlyseosta.
S;yskuun I 940 puoliviliss?i levisi koulussatieto, ettii saksalaisiasotilaita oli ilmestyn)'t
tiilikoululle. Rovaniemelaisetsaapuivatsuurinj oukoin ihmettelemiiiinvienita. Kavin miniikin
sielleja totesirLett?isotilaatolivat Saksanilrnavoimienmiehid.Niin alkoi Nodan valloittajien
lomamatkailuSuomenkautta. Selis?isimeidansuomalaistenturvallisuudentuonetta.Jo silloin
me ymmitsimme, ettii tuskinpavenalaisetyrittiivet vallataSuomea.ToisaaltatilaDneaiheutti
luokallammeenglarminopiskelunsabotointia.
Syksynpirist?imiseksipoikajengi Matti Hannula,Mikko Mikkeli ja min6 keksinme kepposen
Kekku Bohmille ja Yrjd Hannulalle.Jengioli saanutkiisiinsi teininuorisolletarkoitetunlehderL
jossa oli kirjeenvaihtoilmoituksia-Laarlimmeilmoituksennimimerkille Hermes.Nimi oli minun
kgksimiini. SaimmeLTmmenkuntavastaustaMikon ollessavastaanottaja.Kekunja Yrjdn
nimissii vastasimmemuutamillet]4itille. Mikko teki varsinaisenjekun, kun hiio vastasimyiis
Matin, minun ja itsensadmissii. Niinpe sainkideen toivorikkaaltakotkalaisqttltii Vanhempani
uteliva! kuka minulle kirjoittaa Kotkasta.Keksin, etti hln oli minun luokkaloveriniEnsio
Valavuori, joka oli muuttanutKemistii Kotkaan.Mikko vastasiomaltaosaltaanHelsingin
hovioikeudenpresidenttiNiirasen tl4tirelle, josta mydhemmintuli diplomaatti.Kenestiikiilin
t''t6$e ei hrllut pitkiiaikaistaystave6Kun talvella 1941-42poikkeuksellisentilanteentakia oli tanssienjiirjestiiminenvaikeat4
pafttivat luokkatoverinijiirj estziiisellaisetlyseonluokassa.Niitiiei pidetty omassa
luoklcahuoneessa,
koskasesijaitsi vahtimestarinasunnonvieressi.Niinp6 keksittiin paikaksi

jutdasalin viereinenyl?ikerranhuone.Minii en menn),lsinne,vaartkivelin koulun ohitsetanssiiltana. Totesin,ettii luokastanilkyi valoa kohti kauppalankeskustaajameteli kuului matkojen
piidhnn.Tieto tilaisuudestatuli rehtorinja luokanvalvojankorviin. K?irykiivija osanottajat
joutuivat jzilki-istmtoon. Kun sain muutanastasaksankokeesta
vaatimattomianumeroita,kAvin
igin kolleganvaimon luona yksityistunnilla.
Tammikuussal94l oli Rovaniemellii42 astettapakkasta-Silloin selvisi, ettdmuutamienuusien
kerrostalojenL:utenvaltion virastotalonkaikki ikkuoal jazityivfi ja asukkaatsaivattodella
viirjdtella. Uiton uudessatalossaei ollut ongelrniq koskaseoli rahallarakennettu.
kautta
Koko Lampion perheharasti hiihtoa . 10 kilometrin harrastuslatukulki Ounasvaaran
Isolle Rakalle,jossaoli me*intiikida. Lanpion perhepaiisitalvella 1940-41eniten
j oukkoon.Jopasodanj2ilkeisind
vr-rosinaiiiti oli harrastaneinnaineq.
haxrastaneiden
Olin liitqn).t Lapin Samoilijat- partiolippukuntaanheti Rovademellemuutettuani.Lippukuntaa
johti farmaseuttiPentti Heilal4 joka hoiti sitit poikamiehentarmokkuudella.Lippukunnassaoli
kak6ijoukkuetta joista toista piiesinlaheshetijohtamaan.Kokoontumiskolooli luupuukkoseppii
vieressa.Silloisestapartioajastanionjiinyt
Laurin piharakennuksessa
uudenkeskuskansakoulun
joulupukkipalvelu.
Kun )mpnristd oli minulle
mieleenimieluisia muistoja.Lippukunnallaoli
tuntematonta,lupauduinpukiksi lastenkotiinmuidenkiettltydyttyA.Seoli hurja kokemus.Kun
pii.iisinlastenkodinsaliin, hydkkisivdt rohkeimmatlapsetkimppuuni. Olin vallao helisemiisse,
klm ].ritteliein vinti6 tarautui naamarinpaftaan.ODneksihoitajatrj'rtesivet apuun.Kaikesta
t?istiimenivath,'vat aikomuksenisekaisin.Muutarnansanailunjiilkeen pakenintalosta.Varsiniso
kisojen lipunmyynti. Ensiksi hankittiin
operaatiooli lippukumalla hoitaaOunasvaaxan
kansakoutultapulpettejavaaxallejohtavien teiden"polkujenja latujen varteen.Hiihtokeskuksen
eli ampumaradaniire[a olvat lipunta*astajat. Vuoden l94l kisoissaolin lippujenjakeliia
varsinaisille lipunrnyyjille. Lisdksijouduin olemaanyksi kolmesta Suomenlipun uost4iastaOlin Kemissiiharjoitellut lg,rnmeniakertoja nostamaanlipun kdtudssayl6s ja sitten
seei onnistunut.Silloin Ounasvaaran
heilauttamaanauki, mutta pakkasolosuhteissa
tilanteen,mutta
hiihtoseuranpuheenjohtajaJarl Sundquisthydkknsiareenallepelastaakseen
kuirenkinsainlipun tankooromin voimiD.
Piinsiaisen[l94l Lapin Samoilijat jzidestitalvileirin Ison Rakantakamaastoon.Sinnevietiin
hevosklrydillziameijan teltta. Teltan alle h..levaltamaaltapoistettiin lumi, jonkajelkeen teltta
pystytettiinja pctipaikoille vietiin kuusenhaluja.Keskelletelttaanpystytettiin isohkokamiinaoli mukaaa
Sitten alkoi ltunmitys,joka oli ldhesjatkuva homma.Onneksihevoskuormassa
koiruhalkoja, joten lammitys onnistui hytiin. Viilillii pidettiin luentojamaastossajaharjoiteltiin
hiihtoa umpilumessa.se oli tavallaanhadoitteluamaa[puolustustavarten.
Tatven 1941aikanajadestettiinparit kotihipat. Ensimmainenoli Mikko Mikkelin kotonavaltion
vi€stojen asuintalossaMikko oli poikkeuksellinenpoik4 joka oppi lukemaannelivuotiaanaKun ei l6)'tyn)4 sopivaateosta,hAnpaaloitti tietosanakidanluvun A:sta liihtien. Hiinet pantiin
oppikouluun9- wotiaana, mutta hlin j5i IV luokalle rysiikkansapettiiesseMikon aitipuoli oli
jarjestlinyt h].viin tadoilun. Kaikki olivat tlft)'v6isie.
HdnenAidnseoli
ravintolanasunto-osassa.
Toiset hipat piti MargarctaKa.riniemirautatieas€man
mvintolan pil'ji ja oli ollut ennentalvisotaaEliseavaaranasemallasamassatydsse.Tilaisuudea
tarjoilu oli senmukaista.Kesken kaiken luokanpojat jerjestiviit tempauksen.Kun istuin
keinutuolissakaikessarauhassa,niin he tuuppasivatMargaretansyliini. Eihltn minulla ollut
mitii2inhdna vastaan.[Ii.n oli isokokoinenja hienoluonteinentytt6, mutta helr ei ollut mi4ulle
sopivaaty)?pia. Seoli tavallaansenajan koulukiusaamista.
Pdinvastoinkuin Kemin lyseossaRovaniemellaoppilaateivat s€u.ustelleetkeskentirl Niinpa
minullakaanei ollut q.ttitystdv5a.Luokkatoverini eivat kiinnostaneetminua.
KeviiiillS 1941pd.iisin8.luokalle.Isiini hommasiminulle harjoittelupaikanautokorjaamossa.
Kuitenkin samaanaikaanoli paikallisessalehdessdilmoitus, jossaAero oy etsi kedtlivi*ailijaa
kesaksiRovariemenlentokentiille.

Hain tointa, ja minut valittiin. KoulutustapahtuiHelsingissil Matkustin sinnejunalla. Serkkuni
Irja Nordlund (os. Hannelius)oli asemallavastassajame menimmeHanneliustenasuntoon
Fredrikinkadulle.Tndni tarjoamallepiiiviilliselle ilmesfi I{an mies Kai, joka ehdotti menoa
Kansallisteatteriir. Sehiinoli mainio tapasivistii.iimaalaisse*kua.Irj4 Kai ja mind saimme
jatirnme parvikenoksensdilytystilaan,jossameit2ipalveli
liput parvelta.Peallysvaatteemme
pieni mummeli. Hiin oli isiini kaukainensukulainen,Pikku Madksi kutsuttu.Olin niin vas)'n)'t
yi;n kestAneestii
matkasta,ettenmuistaend?inaylelmiin nimeA Seuaavanaaamunakiveln
Rautatieaseman
todlle, jostajatkoin matkaaliqja-autolla Malmille p6in. Nousin autosta
lentokentin tienhaarassa.
Kavefin kergn portille, jonka vartija piiiisti minut meoemiiiin
lentoasemaiakeDnukseen.
Rakermuson pyiireti [uotoinen. Sisiilla on kaksi kerrostayleisiin
ki,'tdssa. Pohjakerroksessa
ovat odotus-ja toimistotilat ja toisessakerroksessamm ravintola.
Mielestiini rakermuson ihastuttavaja sailltetteva.
Siellii minulle opetettiinoikein ka)'fiimoss?ikoneidenkhltt- ja hrloselvitykset.SainAeron
kenttltvirkailijan koppalakin,joka Rovanienellaerotti minut muustakenttilhenkil6lunnasta.
Lopuksi ta{ottiin lounasasemaruokalassaSydnnissdoli pieni ongelrna,jokajohtui siit5, ettii
kansanhuoltoministeditoli miieritum).ttadoamaanvain kuoripenmoitaravintoloissa Osasin
kuoria vain keyftiimlilld osaksisomi4 ja sehiinei sopinutniiin hienossapaikassa-Sitten
opastajanija mine matkasimmeAeron Helsingin toimistoor Ruotsalaisenteatterintaloon. Sielle
opetettiin leutolippujenkirjoittatnista nuodennaisvir*ailijoiden tirukuessaympedlliini.
Tapasinmyds osastoFiellikkd Veikkasen,jolle kuuluivat matkaihmlippu- ja kenttiasiat.
YdjunassapalasinRovaniemelle.
Aeron toimipiste kauppalassaoli Hotelli Pohjanhovintoimistotilan yhteydess&Seoli halpa
ratkai$4 mutta toisaaltava6in hankal& Hotellin johtajan toimitila oli viercisessahuoneessa,
jonne krljettiin hotellin ja Aeron avotoimistookautta"Kun hotetlin henkilokuntaaoli
vihinlaisesti, jouduin palvelemaanmytis hotellin asiakkaitavarsinkiu lennoilla tulleiden
Helsingin lehtien myynnissa.Kenan j ohtajarcuva Karthrne[ kimpaantuiminulle ja huusi, ettei
h:int:i saahiifuitii, Seuraavanaaamunaodotti minua hotellin h) r'eaamupala.Kattuska oli
luokkatoverini Liisan diti.
Alkuhankaluuksianihelpotti seettii Aero perusti samamikaisestimatkatoimistonRovaniernelle
Pohjanhovintoimistotiloihin. Toimistoahoiti Helsilgin toimiston toimihenkild Appelgr€D,josta
oli paljon apuary6ni alkuvaiheessa.Kuitenkin parin viikon kuluttua hln sai kutsunreservrn
harjoituksiin.
Aoulaiseksenimatkalavaroidenliikutteluu sain I s-vuotiaannuorukaisennimelutln E*ki
Aikdii. Hiin oli va$in palveluhaluinen.Kymmeninvtrosiamydhemminluin lehdistE,eftahzinesta
oli tehty Oulussakauppan€uvos.Lentomatkustajienkuljetuksethoidettiin lla rukselanlinjaautolla kentille ja takaisin.Autor*uljettaja oli vanhempimies,jonka kaDssaystiivystyin.Niinpd
hEnvei minut Kauppayhtiontalon vieresseolevaan HaFnukselanautotalliin. Siella hdn siirsi
tallin takaseiniild muut€manlaaiikon syrjeno,jolloin siel6 10,4i tulitedi De Soto-merkkinen
heDkildautoilrnan Ekisterikilpia Seoli piilotettu viraromaistenpakko-otolta.
Lentokent?illiioli puuakermus,jossatoimivat lennonjohto,radioasemajamm Aeron
kenttipalvelu ja odotushalli.Matkatavamtpunittiin tavallfuellahenkil6vaa'alla.
Onni
Lentokentlilldolivat mainioita yhteyshenkiloitlisehkdttajet,varsiDkinpeasAhkdttaja
Niiranen Henenapulaisensaoli vielZiopiskeliia TeliniskaL6roverketisse.Hanetkutsuttiinjo
kesiikuunpuoliv?i.lissiikenausharjoih*siin.
Lentoreitilld kdyteftiin kahta lentokonemallia-Eniten lennettiin kahdellaDC 2- koneella,
jotka saksalaisetolivat omineetkukistetustaTsekloslovakiastajamyyneet sittenAerolle. Ne
nousi koneesta
eivet olleet aivan kunnossa.Kenan kun kone saapuiRovaniemellevesisateessa,
manailevaohjaajamuistaakseniWolrnari Laurila. Han oli navastaalaspiiinaivanmirk!, koska
tuulilasin tiivisteet vuotivat. Muina ohjaajinatoimivat HelgeLaitinen, Mainio Rarmioja Jorma
Wartiovaara.Poikkeuksellisestivuoro lennettiin Junkers52-koneella.
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KoneidenhuollostavastasiAeron pAihuoltomekaarikkoEmil Olli, johon minulla oli erikoinen
suhde.Hdn oli intohimoinenSevilla-sarlkkeidenpolttaja.Kun niiden saantiHelsingist?iloppui,
h?inpyysi minua hanklcimaanniit?iRovaniemelut.Niitiihiin ldytyi Kauppayhtidnm'rymalaia
lfies koko kesiin 1941,sillzi ne olivat liian kalliita rovaniemeHisille.
Petsamoon.Seoli viela vapaasatama,josta
Juuri eDnenjatkosodanalL-uatuli matL:ustajaryntAys
pa?isiYhdysvaltoihin.Mitkadn paikat eivit riittiineet silloin. Osamatkustajistateki matkanlinjaautolla Petsamoon,Ylibookkauksiasaftuimuutamankerran.Dc-2:sta oli viimeinenkahden
hengenistuinrivi normaalistiirrotettu. Silloin Emil Olli keksi, ettii otetaankoneenruumassa
sail]4etytistuirnenesilleja ruuvataanpaikalleen.Ylimiir?iinen matkailijaparishmtaoli Kesk!
Petsamoon.Siine tohioassa
Euroopastapaenneitajuutalaisia,joiden oli velftiimettiipziastava
lento myithasryi,joten ei jiiiinlt aikaapdlyiste[ istuimien puhdistamis€etl.Sitt paitsi en lit]'tiinyt
sopivia vAlineite.EDnenkoneenliihtiia niin vain kaksi hapannaamaista
mistnin siihenh:it?i?in
matkustajaa.Sehiinoli pieni harmi, kun henki kuitenkin sa{styi.
Kesakuunpuolivelissapoliittinen ja sotilaattinentoiminta vilkastui. Ulkoministeri6npoliittisen
osastonpai2illikkdAaro Pakaslahtiteki useitamatkojaRovaniemellc,joten hiin tunsi minut
muuallakinL:uinlentokentdllii.Saksalaisiaupseerejaliikkui yhii useammiDRovademellaseki
sotilas-etti siviilipukuisina. Vahitellen kentellesaapuisotilaskoneitajailmatoduntayksikitit:i.
tarpeisiin.SaksajaSuomiolivat !€lniit hyttkkaameiin
siviililentotoiminta sopeutuisaksalaisten
Neuvostoliitonvflinen sotaalkoi 25.6.41.
hyttkk?isi
22.6.,Suomenja
Neuvostoliittoon.Saksa
Pommitusuhantakia Rovaniemenhirsiiakenteistapuhelinkeskuta ruvettiin suojaarnaan
vahvistamallaseini5hiekkakenoksella.Talon ymperi 20 s€nttimetrinetiiislydelle rakenneftiin
lautaseinatjavali t tltettiin hiekatta.Partiolaisetlapioivat hiekanseinienvaliin. Olin mukana
talkoissa.
Neuvostokoneethydkkiisiviit 26.6.41Rovaniemelle.Saksalaisetsiirsivet havitutieNorjasta
Rovaniemenkentalle,jolloin tilanne ruuhoittui.NAi$Etoimista huolimattaAem lensi edelleen
Rovaniemelle.Niinpa o[n kenan kentdlli! kun tuli h?il$ys.JuoksinapulaiseniAikaAnkanssa
liheisen kallion takaisetnmetsiiiin.Onneksiviholliskoneeteivet peasseetRovaniemelle.
J?[keenpidntotesin,ett:i olisi ollut parcmpikiertizt kallio lentokentdntulolier kauttametseen,
koskakallioon osuneetpornmit olisivat aiheuttane€tmelkoisenkivisateen.Turvatilanneoli
hankal4 koskakenttliii laajennettiinjatkuvasti.Merkillinen tilanne sattuiereiinasumuisena
saksalaisiasotilaskoneitaSaksalaisettoivat keftalle
paiviina,kun kentallepyrki laskeuhrmaan
tFmyrnaketteja,joista noin 50-100 metrin korkeudessalevisi pienehkdjaraketteja.NAin
toivottiin laskeutuvienkoneidenohjaajienpaikantavanlentokentin. Silla kertaaseei oDnistunut
ja koneetohjattiin vamkent?illeKerniin.
ElokuuDlopulla l94l tuli Helsingisa vanhahkoAeron vakituinenvi*ailii4 joka korvasi minut.
ei kelvannuthiinelle-Josei
Viimeiset tyitptiivani h?inmoitti minua asioittenhoidosta.Mik?i2tur
muutal6)4yryt, niin kiisiala oli huono.Toisaaltakaikki aikaisemmintekemiiniIaportit olivat
kelvanneet.Syynii liele€ ollut hanenhelsinkiliiisenjoutuminen Stadinulkopuolelle.Siina
ilnaislentomat.kaHelsinkiin.
hdtiikisse minultajei k?i).ttzimatta

SODANINTTI
Is-komppania
Siirryin 1.9.41Rovariemenis-komppaniaanIs on lyhenneilmasuojelusta.Mit:tin koulutustaei
ja !Tii.
annettu,mutta annettiinkesdpusero,suorathousut,lakki kokddeineen,saappaat
Ensimrnainenteht?ivaoli siirtye Rovaniemersiihkitlaitokselley6!'uoroonvartiomieheksi.Siihen
aikaatehtiin siihkiiahiiyrykoneilla polttoaineenahalot. Setkdlaitos sijaitsi Kemijo€n iuipuolella

nykyirn Jatkzinkynttildsillanyllipuolella,jossaviimeaikoina on toiminut meijed. Vfiintiiiin
kerranhurnissapiti kiert iii voimalaitos.Kun oii sentehn,'t oli tapanalepiiillii halkovaunuissa.
seumavaankiertoonasti-Jolkut vartijat unohtuivatniihin lukkumaan. Seuraavatehtaveoh
kunnialaukauksienammuntaan.Sitii vartensaimme
osallisluminensankarihautajaisten
toimituksenajaksi upouudetkamppeetja tarvittavatkiv?i.iirinpanokset.Tilaisur.rsoli minulle
jlirkyttiiv?i kokemus.Kymmenkunnanvainajanomaisetilmaisivat surunsaziiinekki.:isti.Meistii
kolme ampui laukauksetkutakuinkin samallakertaa.Mitii?insuurempiahdlmdilyjd kunniaryhma
ei tehnyt. Siitii sittenkiireesti rajavartiostonalueellasijaitsevaanvarastoonvaafteidenvaihloon.
josta puuttui olkalappujenleijonanapit.Juonimmekaverini
Olin saanutarmeijankesapuseron,
jolla
Bergmaninkanssatava4
saisinpuuttuvatnapit. Menimme osastommevaxustevarastolle,
jossa kaverini rupesijuttelemaanvarastonhoitajankanssa.Minii urorostani kiipesin varaston
yliihyllylle ja leikkasinyhdest?iasetakistapaxtakoneen
teri E tarvittavatnapit. Kaikl{i meni
hlvin, paitsi ettzilaskeutuessani
leikkasin sormeenibaavan.Varastonhoitajahuomasihaavanija
tiukkasi syyta.Ilmoitin, ettii sain senhyllyn reunasta.Selityskelpasi.Ilmojen kylmettyli sain
talvipu{rksi englantilaisenvibreiinkeltaisen,villaisen asepuvu{.Englantitoimitti niitii
talvisodanaikanaavustuksenaSuom@D-Seoli varsin kaytarmdllinenpuserotyyppinenpuku
ja minustaparempikuin suomalaisetj a saksalaisettakkitlTppiset puvut. Puvul vaihdossa
palautuivatvar:astoon
sieltii leikkaamaninapit,joten en niit-?ivarastanut.
Kiivimme englantilaispuurssaBergrranin karssatorivalokuvaamossa-Syksylli hrli Suomen
armeijalle puuteautokuljettajista.Heite rupesivArvAiimeiinjakouluttamaanRovaniemen
suojetuskuta. Halukkaitailmoittautui niin paljon, ettei is-joukkojen poikia otettu lainkaan.
Jouduinlopulta Ounaskoskensillan vadioryhmii?in.Se sopi milulle mainiosti, sill6 ryhma asusti
Uiton talon kellarissa eli kotini oli kaksi kerrosta ylempane. vartiomiehistd oli peieosin
nelikymppisiii uktoj4 jofka ottivat sodankaynninrauhaltisesti.Vartiopiiiilliktd oli osallistunut
vapaussotaanjasittenBaltian maidenja Puolanvapauttamisiin.Viina maistui hiinelle hyvin.
vartioluorot kesdvetkaksi tunti4 jolloin oli rnarssittavaedestakaisinsillan piiiistll toiseenyksin
Vuorcjel vAU oli kuusi tuntia. PAivAvuorotolivat helppoja. Iltaydn vuorot olivat ikevia, sillt
humalaisiaja rayhaiiviii miehia riitti. Siieliksi kiivivdt naiset,joita oli humalaisinaja raiskattuina
menossaasuntoihinsaOunasvaamnpuolelle.
Eriiandydnii pikkutunneillaollessanivartiossasillatta porhalsiohitseni sotilaspukuinenmies
yli.
eiki pysiiht).nythuudostanihuolimatta.Silloin arnmuinvanituslaukauksenhanelrpa2insa
Mies pysAhtyija tuli luokseni.H{n oli humalainensotilasvirkailij4 joka koulutti suomalaisille
sotakoiria.Hiin rupesihaukkumaanminua"muttaonneksihuutaminenrauhoitti hiint?LTilanne
piietyi €hiin. Vanhatvartiotoverini kehottivatseuraavallakerralla ampumaanensinkohti ja
sitten iknaan.Eriiiinaaamuydneajoi sillan yli hamariperiiinenkuorma-auto.ParinpiiivAn
kupeessa.
kuluttua oli paikaltisissalehdisseuutinen,ettli auto oli ajanutmiehenyli Ounasvaaran
p?iAvartion
oli
viety
Autonkuljettaja
nahnlt
aulon
sillalla"
Kuulustelussaselvisi, ett?tolin
putkaan.Kdvin putkassa,jossa pi&ltetty pyysi todistamaan,etui h?inoli ylit&inyt sillan aivan
toiseenaikaan kuin mir i senrdin. Kiett:iydin todistamisesta.Ajaja tuomittiin
kuolemanfuottamuksesta.
Koska silta oli yhdistettymaantie-ja rautatiesilta,oli sillan paissalaskettavatpuomit. Ne olivat
yhtenii.iinrikki, sillii sillan kummassakinpii?issaoli mAki.Kun liuklaalla kelille oli ajettava
vauhdilla m?ienp?tlille,oli tosi vaikeatapysfity?i efflen puomia.Rautatiekiskojenylitt:iminen
tuotti vaikeuksiaerikoisestisaksalaisille,koskane on ylitettiiva mahdollisimminkohtisuoman.
Saksalaisetajoivat kaiteisiin ja jopa eriis saksalaisauto
)Titti ylittaA sillan yliirakenteidenkautta.
leveaieI-palkkia vaskn.
nojaamassa
oli
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asteen
kulmassa
Oli metkanziky,kun avoauto
Mahtavaozikysillalla oti parinsadanmuulinjono matkattaPetsamoonSaksalaisetolivat saaneet
ne sotasaaliiksiranskalaisilta.Mydhemmin ilmed, etteivetmuulit selvinneetLapin iknastossa.

Vartiomiehistii ihmetteli, miten vartiopzi?illikkosaattoiolla liihesjatkuvastihumalassa.Kun koko
miehistd rupesi seuraamaan
miehenedesottamuksiaselvisi. €tt?ihanvarastilihapurkkejaUiton
varastosta.Ilmoitin asiastaSeitamolle.Seurauksena
oli vadiopliillikdn erottaminenja rankaisu.
j a kavin
Sillan vartiointi rupesituntumaantylsalui.hommalta.Paatinetsiziuuttateht?iv?i.ii
muun aselajinkuin j alkav?ien
kyselemiissiipaikallisessaasevelvollisuustoimistossajonkin
hommi4 esim.tykistdn. Niitii ei ollut, joten jein odottamaan.Is-komppaniantoimistostatuli
j oukko-osastoontarvitaankeskikoulunkeyneilepoikia viestitehtaviin.
tieto, ettAera?iseen
Ilnoittauduin ja minut hlviiksyttiin.
Siltavadiossaollessaniilmestyi viereeniviinrikki Olavi Tuuliainen,joka kertoi hyvdksymisestii.
Hen kehofti ilmoittautumaanOs. Paatsalontoimistossainsin66ri Kallion talossa27.I 0.41.

OS. PAATSALO
SaavuthBniOs. Paatsalontoimistoon oli vastassaminulls Kemin ajoilta tuttu mies kapteeni
Hani Paatsalo,joka aluksi ilmoitti, ettli hiinenpeitenimenseon llkko. I-Iiin ke(oi lyhyesti
osastontiedustelutoiminnastajasiina tarvittavistamdisteistista-Muut hyvziks)'t''tpojat olivat
Erkki Karvo, Mikko Miettuner! JaakkoSalo,Niilo Tievaja Uuno Tieva. Mikko, Uunoja mina
olimme RovaniemenYhteislyseonabitudentteja.Muut olivat samassakoulussaalemmilla
luokilla. Joukontukikohdaksituli Marttatorpp4joka sijaitsi Ounaskoskensillalta n.I 00 metrin
pAAssA
Ounasvaaransuuntaaa.Siella opiskeltiin Morse-merkkeja.Seoli minulle helppo4 koska
olin oppinut ne partiossa.Koko joukko l?ihtikohti Mikkeli?i jossaalkoi koko tiedusteluosastolle
radiokurssi.Matkastatuli vaiheikas.Matkustirrme ensiksip?iivajunallaOuluu4 jossaolirnme
ytttli. Menin Sundholm-Suistoloiden
luo yitksi. Muut jdivdt hotelliin. Kun aamullasaaruin
poikien hotelliin, selvisi, ettii Tievao veljeksetolivat tapelleetmvintolassajajoutuneetputkaan.
kauttaMikkeliin. Sinnesaaruimmeillalla
Me muut dilitirDmejatkaa matkaaKontiom?i,en
rnydhiiiia. Koskahalusimmeolla solidaarisiaTievoja kohtaanja ilmoittautuakoulutuspaikalle
samallakertaa,menimmekomendantintoimistoon,josta meiddtohjattiin tyiiv?i€ntalolle
nukkumaan.Sielln ei ollut tyhiiA potejI"joten palasimmetakaisinkomendantintoimistoon.Sie[e
oli joka paikka tnynnenukkujia. Itsejouduin nukkumaanmppusilla-Selkesiina kipel'tyi.
Aamulla menirnme mvintolaan.Sieltii Mikko Miettunentilasi puhelunRovaniemelleOs.
Paatsaloon.Vastailbpaivdll5 tuli puhelu.Siind selvisi, ett?iTievan veljeksetoli sotapoliisi
lfiettiinl't takaisinRovaniemelleja he olivat ny uudelleenmatkallaMikkeliin. (Sodan
vaiheessaUuno Tieva erotettiin kadettikoulustajuopottelwja tappeluntakia-)
mydhiisemmass?i
Tiedon saatuammemarssimmekoulutuspaikallekauprmginlaidassasijaitsevallekansakoululle.
Kurssin osanottajiaoli parikymmedta.Joukossaolivat tulevat Mannerheim-ristinritaxit Onni
Mlilitt?ine4 Arvo M6rii ja PaavoSuomnta.Joukkoosoittautuimukavaksipailsi, etfi muutamien
piti pelatapokeriapuolille din. Mukavin ku$silaisista oli ODniMiiattanen,joDkakanssa
keskustelinPohjois-Kadalanasioistarnonenailtana. Han oDkotoisin syntymiikuntani
naapuista Ilomantsista-Han viitsi jutetla maanviljelyksenongelmista,jotka olivat agronomin
pojalle tuttujaAluksi ky).nelradionkehitteliie dipl.ins. Matti Vihud opetti radiotekniikanteoriaaja Kyynelradion rakennetta.Vlilirauhan aikanaoli partioidenohjausyksisuuntaista,koskatiedot annettiin
yleisradion uutistenjiilkeen luetuilla laivoille osoitetuillatiedotuksilla.Partioilla oli mukana
pienet patteriradiot.Jalkossatarvittiin paxtioiltatietoja retkenaikana.Niin ruvettiin
eli peitenimelliiEn"Korpikuusenkyynel ".
kehittelemeiinpientalahetin-vastaanotinlaitetta
jo
painoivat
yti 10 kiloa. VeniiHinenlaite painoi 15
ne
Sellaisiaoli suurvalloilla kaytdssd"mutta
kgja oli varsin kookas.Vihu.i onnistui kehitt.:imiiiinnoin kenkiilaatikonkokoisenja 5,6 kg
jiilkeen nrvettiin taaskerranopettelemaanMorse-merkkejii
painavanlaitteen,esittelyn
sahkdtysavaimeral'ulla eli titaamaan.Harjoituksiaoli pdivitfiin Lisiiksi op€teltiin
kansainviilisie toimintalyhenteiden(englanninkielisia)kayttitii Sitten sii4ttiin opiskelemaan
salakidoitusjerjestelmiaeli sifferin keiyttita.Sisiitilaopiskeluakesti kolmattaviikkoa.
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Loppuaikakului maastoharjoituksissa
liihiseudunmetsissa.Siella opeteltiinradioaseman
pystytystiija sanomienlzihetyst?i.
Erikoinen tapahtumaoli paiviirahojenhaku Mikkelin
keskustassasijaitsevastapiiiimajasta.Sinnekussilaiset marssivatkaupunginlzipipaririviss4
joka heretti huomiotakaupunkilaisissa.Joukonvetiljii sai vartiomiehelt?itiedon tiedusteluosaston
sijainaista.Joukkopaineli portinvartion ohi suoraanpii2imajanovestasisiizintoisessakerroksessa
tiloihin. Silloin osastonupseeritsaikfitiviitja poukahtelivatsinne
sijaitsevaantiedusteluosaston
ja utnne.Isolh aanellehe ilmoittivat, ettei niiin ei saatehdii.Lopulta he ralhoittuivat
jajakoivat pziivlirahat.Viimeisellii viikolla tiedusteluosastotr
esikuntajfi esti iltatilaisuuden
mvintolassa.Aluksi osastonpAdlikkd everstiPdyhdnenkertoi osastontoimimastaja jakoi
kunniamerktej?i.Merkkien saajienpuolestavastasiosastoMarttinan luutnantti Ipatti. Sen
j?ilkeennautittiin mainio illallinen.
Kurssin ohjelmaoli niin tiukka, ettei kaupungillemenoonollut aikaa.Muutamatvanhemmat
aarnunavarsin vesyneit:i.Keran
osanotiajatkAvivatiltareissuill4 mutta he olivat seuraavana
jossavaihdoimmelikaiset alusvaatleet
jouduimme kZivelemiiiinkaupunginldpi kasarmialueelle,
puhtaisiin.Palattaessa
me paatsalolaisetniiimme komeanrakennuksenja mielirme tutkia siui,
Kun portti oli auki, niin vilkaisimme pihalle. Siet6 ihnestyi Artlrlyt vanginvartija joka ajoi
meidat pois. Koulutuspaikanrannassaoli saun4joka oli kurssinkaytetuivissa.Siellii ajoin
PaluuRovaniemelle
ensimmdisenkerraneliiissanipartanisaksalaisellaRotbart-partakoneellajuna
alueella
Keski-Suomen
tapahtui
a reittid MikkeliPieksemnki-Haapamiiki-Rovanierni,
joten
uusien
vaunut olivat varsintaysie.Miehia nukkui matkatavaratelineilajaistuimien alla,
matkustajienoli vaikeatald,'tiia tilaa. Muutamankerrantyiinnyimme toisenluokanvaunuihin
upseerienkiusaksi.
Rovanieme aja&ui koulutus MarttatorpassaKun sitli olijathmut viikon verran,ilmoitti
kouluttaja sotilasmestariluoko, ettd minun piti lafiteaKicstiDkiin. Kun plysin, ettdminun pitiiisi
sitli emen saadakoulutustaaseidenkej.tdssa,miituettiin minun tilalleni Uuno Tieva. Hiin oli
ollut talvisodassaKuhmon rintanalla.
MarraskuunpuolivdlissePaatsalopaiitti, ettil me pojat j oudammejatkamaankoulunkiyntie
Luokkani oli gilloin Uiton talon
lyseossa.Niin me rnenirnmekoulunpenkillesotilaspuvussaensimmiiisenkerroksenKaarron luentosalissaLampioidenasunnonalapuolell4joten pdiisin
istuin ikkunarivin puoliviilissii Edessdniistui lettipdinen
sinnesisakautta.Luokkahuoneessa
joka
SaaraIrhtimeki,
useasliheitautti lettinsii mimrn pulpetilleni. En voinut olla silittllmittii
niiti! jolloin Saaraloi minuun vihais€nkatseenja veti samallaleninsapois. Hgn oli
t,'tlir Kittiustd. Henest?ihrli aikanaanlaiakari.Muista luokan tt'titisti en
opettajapariskunnan
vailitt2in''t.
Pelunaloli\at hoonolaatuisiajaosin
Ruokatilannetalvella l94l-42 oli tosi huonoSuomessapaleltuneira.Olin Suomenarmeijanrnuonissa.Sainruokatarpeetraakoina.Monta kertaajaoin
Jatimerenkaloja kavedeni kanssajavein ne kotiin. Aiti loi niistaja monistavaatimattomista
aineksistasytimdkelpoistaruokaa.Meille kotiin ei voitu ostaamustanpdrssintuotteita,koska
isiini oli kansanhuoltopiirinjohtaja.Aidilh oli joitakin suhteita,jolloin joskus saatiinvahiin
parempiaruoka-aineita&iiane tam$ikum pdivana1942ilmesryi kotimme ovelle poliisi, joka halusitavataminut, koska
j a ilmoitin olleenijo nelje kuukautta
en ollut saapunutkutsuntaar.Menin ovelle sotilaspuvussa
armeijassa.Poliisi poishrihimilldlin asunnosta.Kun sittetnminolin anneiianpaperisotaa
vuosiahoitamassa,totesin,ettii sota-aikanasiella tapahtuikaikenlaisiakommelluksia.Niihio
olivat useinsyyllistyneetpaperisotaarlottumattomathenkildt.
KoulunkZiyntionnistui h1vin. Tosin koko luokka paitti pinnataviimeiselt?ipiirushrstunnilta.
Siitd seurasikaikitle turminj?ilki-istunto. Seoli minu koulunkiiyntini ensimmainenja viimeinen
jAki-istunto.
Me piiiisimmeylioppilaiksi ilman kirjoituksia lukuun ottamattayhui oppilast4joka hylattiin
perusteella-Asian hoiti opettajakuntaomituiscsti
aikaisempienvuosienhylkzlysprosenttien
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Hylaty oli Os. Paatsalossa
palvelevaUuno Tiev4 joka kouluhallituksensfiinttijen mukaan
sotilaanaolisi pit?in)'thlviiksy?i ilman muuta.Opettajakuntaoli p2l2ittihlt,ettakfukkoherra
Laitisen Kaija t)4tiircstAtehd:iztnylioppilas. N,'t puuttuivatulkopuolisetasiaan.Irpulta
piiziselvittiijenatoiminut Laud Jokelanise PekkavetosiHelsingissiiopetusministeriin,joka
pziatti,etui Uunostatulee ylioppilas. Asiastaoli sew"auksena"
etti UunoapuolustaneenHari
Paatsalonpoika Pentti ei pnass)'tensi )'rittzimellARovaniemenYhteislyseoon.
Ylioppilastodistustenjakooli pelinteisestitoukokuunlopussalyseonjuhlasalissa-Tilaisuudessa
oli musiikkiesityksidja rehtorin puhe.OIin saanutkomppanianvarastostatilaisuuttavarten
paremmatvarusteetjoihil kuuluivat uudetnarisevatlapikkaat.Olin sopinutkoton4 ettei
minulle annetaruusuja.Aitila is6 olirat onnittglemassa.
Eriis mummohuomasi,ettei minulla
ja
ollut kukkia tyiinsi kdteenipienenkukkakimpun.Kun rnummohdvisi n6k6piiristini, ojensin
kukat Aili Mitllfille, jolle ne oli ta*oitettu.
Juhlanjiilkeen ylioppilasjoukko marssisankarihaudoille.Matkalla luokkatoveriniAame
Eerikdinenrupesijostain syystii vinoilemaanminulle. Luulisin senjohtmeen siiti" etcl olin
p&jarm)'t koulussaparenmin kuin hda. Silloin piiiitin, ettenliihde iltahippoihin. Pysyinkoton4
vaikka Mikko Mikleli soitti minulle kahdestiillan kuluessa.NiinpA saatoinseuraavaDa
aamuna
klo 9 menn{ valokuvaamoon.Senjiilkeen olin klo 12 paiildslounaallaLapinmaanravintolassa
ainoanavirkeiind ylioppilaana.
Koulm loputtuaalkoivat Os. Paatsalonpaxtiomiestenmaastohaljoibkrt, jotka ulottuivat
RovaniemensaharrannastaOunasjoenyli ja siitlt edelleenkorpien kautta Silrnajerven
koulutuskeslc*s€en.Matka suoritettiin suunnistustehtiivenii
eri asemienkaufta.Kuuluin
kersanttiUuno Tdrmlisenpartiooo.Alkumatka sujui hyvin rinnemailla. Sittentuli miirkiaja
osaksilumisia maita,joita oli raskastatarpoa-Parintunnilr kuluttua totesinme olevarune
eksyksissa.Kartlapiirros oli suurpiirteinerqmutta oli toinenkin ongelrna-Partionjohtajalla
oli vaikeuksiahrlkita karttamerkkeja.Toisaaltahan oUtaitava luo rossakulkija. keske)4imme
ohielmanmukaisenetenemisen.Partiojohtajaosasiilman kartanapuajohclattaapadion suoraan
SilmAjarvenkinpAlle. SiellAkivimme saunassajasdimmetukevanatedan.Kats€lin yhdesse
Pentti Laurin kanssamajoitustilojaja tot9simme,ettei kdmpalA o[ut riittavisti niitll Ldhdimme
kdvelemdAnnyklste nelostietdkohden.Olimme illalla nelostienvarrella.Tiell5oli vilkas
liikenne molempiin suurtiin. Aikamllre viitloilhBrnme saksalainenkuorma-autootti mei&1l
lavalleja me piidsimmekauppalaanpuolenyontienoilla" Kiivelinpa tuonapii*inn y[ 30 km.
TnhanpAdtyi koulutuksenikyynelsiihkdttajAksi.Pari piiiviia aikaisemminosastonpiiAllikkd
papsdttit[
Paatsalooli kutsunutminut huoneeseensa.
lIAn tarjosi minulle esikunnassa
ylikersantti Matti Soinisenapulaisena-Matti Soinin€noli haavoittunutpiinhlajatkosodanalussa
Petsamossa
niin. ettgi h:io eneiAkglvannutrintamalle.H{nen sukulaisensatiedusteluosaslon
pnallikkdYrjd Piiyhlinenjfiesti h?inetOs. Paatsaloon.Siina saattoiolla takanaepdily Paarsalon
tuonetustisuu$ihteisesa rahojenkeltdstii. Matti oli koulutukseltaanmerkonomi.IIAn oli
mielest?inierinomainenkontlodmies. Hiin oli syntyn]'t Uruguaissa.HZinenis:inslioli
kuopiolaineninsindtiri,joka rakerui Argentiinanvaltion rautateillesiltoja, joista yksi oli dstitty
Soiniseksi.Isd oli mennytnaimisiin argentiinatrarenkanssa.Kun isi kuoli, niin perhemuutti
Suomeen.Matti oli espanjankietentulkkina puljelaiva SuomenJoutseneoEtrela-Amelikan
pudehduksella.
Ensimm?iinentydni oli puhelinlaskujenjiirjestiminen malliin a la JAnhiA.Siihenaikaan
kaukopuheluistakeskusneitonenUiltti lappusen,jossaoli tiedot mistli mihin, milloin, hintaja
kiireellisyys. lappuset pussitettiinkidekuoriin, joihin oli laskettukokonaishintaTiedusteluosaston
talouspd{llikkd majuri PekkaJanhievaati, ettApuhelinlappuseton liirnatlava
toisestapystysuorastareunastaA4-arkille lomittein. Kun O$ Paatsalossa
si16ei ollut tehty
'vuoteen,uhkasiJiinhii rahaliikenteenlopettamisella.H?itiitilanteenratkaisi Paasalo
komentamallaminut selvittijiksi. Siitlt kertyi vastaoperaatio,koskalappusiaoli yli 1000kpl.
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Tehtyzinipari harjoitusarkkiaja purettuanine pii.iisinsopivaaniatkaisuun.Siftenalkoi
va$inainen puurtarninenliimauksineenja yhteenlaskuineen.
Sekesti kaksi viiktoa. Paperia
kertyi oikein kunnon paketti. Jiinhiatuli seuraavankerranesille, kun hiin tammikuussa1944
vaati lisiiiintyneenvarusteidenkatoamisentakia tekemii.iinkuulusteluptt''tiikirjankaikista
havinneist:ivarusteista.S€koski mytis taistelutilanteita.Os. Paarsaloilmoitti hanele, ettei meille
ole aikaa kuulusteluihinesimerkiksiyhdeokiisineentiimoilta. Jarhiille kavi sodanlopuftua
kdpeldsti. Kun opqaatio Stella Polarisalkoi, hnn oli lomalla,j olloin banenrakkaatpaperinsa
paketoiriinja lfietettiin Tukholmaan.Lornaltapalattuaanh?ink?ivine hakemassa
Tukholmasta
Suomeen.Han teki niiden perusteellatilinpaetiikrn. Sittenhiin meni Helsinkiin
puolustusministeritiiinsaadakseen
sille hyviiksymiseu.Puolustusministerioli lomalla,joten
h.anetoliattiin varamieheneli paeministeriPekkalanpuheille. Ensi tttikseenhiin kysyi Pekkalalta
ettii kelpaakoministerin allekirjoitus asianhoitoon. Pekkalavakuutti, ettEkylle kelpaa.Niin
palasihuoje[tunut mies Mikkeliin rakkaidenpapereittensapariin.
N''t takaisin Os.Paatsalonpiiriin. Siellii tutustuinosastonjohtoryhmiiiin paivanrutiinien
yhteydesse.Venejturkielentr:lkit olivat minustamietllttlivid" Hehrn olivat hienojenperheiden
jiiseniaja keskustelivatkanssanivapautune€sti.Moni aitosuomalainenups€erihalusi
aks€erauttaa
minua sopivassaviilissii mutta eivet uskaltsneetkoskatigsivet, ettii olen Paatsalon
vaDhatuttava Merkillisin tulkeista oli Vladimir Asarjefl joka oli Venejainlaivastonamiraalin
poika. Perheenkotikielet olivat ranskaja veniija. Han o[ kayo]'t ruotsalaisenoppikoulunja
kauppaoppilaitokseDSitenlfin puhui vield suomea,ruotsia,saksaajaenglantia Boris LiDdeman
virkailijaparin poika. Adolf Aminoff oli Uralilla toimineen
oli PietaxinSuomenrautatieasernan
jonka
vuori-insinddrin poika"
2iiti oli veniiliiinen.IsAAminoff omisti Haverin kultakaivoksen.
Boris kehotti minua opisketemaanviralliseksi tilintarkastajaksija Adolfvuorostaan laajasti
syventyma{nkulttuuriin,
Jouduinaivan uudenumni alustaliihtieDtoimimaantoimiston viikonloppupaivystltjiinli.
Useimmatpzii\Tstyks€tmelivat tapahtumitta.Kuitenkin juhannuksenaI 942 tuli ongelmia.
Aattoiltana ovikello soi,jolloin menin avaamaan.Ovella oli kaksi humalaistaosastonkersanttia
pltkimdss2isisdtiloihin-Kielsin heihd sisatutuloD,muttahe tunkeutuivat
naisseuralaisineen
vdkisin sislidn.Silloin rynlisin sulkemaanvarsinaistentoimistohuoneidenovetja kehotio heita
menemiienkeittitidn. Sietla istuimme yhdessiipuolisentuntia,jolloin naisethermostuivatja
siirtyivit kohti ulko-ovea.Nlt totesivatke$antit, ettei titureollut mikArh lemmenpesiij a he
poistuivat. Tastii operaaliostasain kiitosta esimiehiltini, Pari viikkoa nytiherDminolin taas
piii\y$Smassii Muu toimistohenkildkuntaoli poistunutpuolanpaivdnaikaanSihniijliwelle
rentoutumaan.Klo I 4 soi Paatsalonpuhelin. Ihroitin: OsastoPaatsalo,puhelimessasotamies
Lampio. Puhelimestakuului: Tinlla everstiPttyhonen.ODkokapteeniPaatsalotavattavissa?
Selitin, ettlt koko toimistohenkilitkuntaon lahtenlt Silrniijiiwelle. Seoli riittave vastaus.Kenoin
Paatsalolle.
asianrnaanantaiaamuna
Heinakuussa1942sainihmeellisenkomennuksen.Sainvarastostasuomalaisensotilaan
keseyansteet,jotka piti viedi Rovaniemennimismiehenvirkataloon.Sielt?ipiti tuoda
kuulusteltavaksipari piivili aikaisemminSodankyHnPetkulastavangiksi saatudesanttipartion
inkerilainenAntti Paakki.Koskaoli tuuletootosi hellepeivii,pytirtiili-n
kakkossabkdtt?ije
Rovaniemenkeskustassa
sijaitsevaanvirkataloon.Vanginvartijaheitti valust€etselliin ja Paakki
puki ne oitis piiilleen. Kuittasin saaneenivangin. SanoinPaakille,et6 kdvelisi askeleen
kotelossavidtetty Suomi-pistoolija vasernmallakfiellii
edelldni.Minulla oli radlla avoDaisessa
tydnsin pydra6.Nain mentiin yksi kortlelin v[li, jolloin Paakti ehdotti,etta ajettaisiiDyhdessa
koska
pyddH, niin ettii hiin polkisi ja mind istuisin bngolla ohjaten.Kieltiydyin ehdotuksesta,
ja
poljen
mine
han
ohjaapistooli olisi silloin hiloenkaytettAvissaanLopulta sovimme,ettll
Lopuksi tivasin hdnelui,etui osaakohiin pyfteilld. Silloin hin kertoi omistanecrsapyoriin
Leningadissa. Pyor:iily oli siella hankala4 koskamennessiiankauppaanoli hanenraahattava
pytiri sisitlle liikehuonees€en.Kaikki tavarakelpasivarkaille.Niin me ajeliame kauppalanlepi
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osastontoimistolle. KuulusteluissaPaakkilupasisaihkaitellii
toimeksiantajilleensaaliiksi saadulla
radiolla. filapainen radioasemaperustettiinkeskelleRovaniemenkauppalaaAlaruokasentaloon
Kemijoen rantaan.Paakki].ritti useitakertoja tavoittaaKantalahdessa
sijaitsevaa
toimeksiantajiensaradioasemaa,
muttaei onnistunutsiina.IlmeisestimatkaKantalahteenoli
liian pitka tai venel?iisettunsivatdesarttijoukonkohtalon.Paakkijei os. Paatsaloon
aputydlaiseksi,mutta hzh oli varsinvfiatiiinen, tosin mukavaluonteinen.
Alaruokasentalostatuli kDnelslhkttttajien koulutuskeskus.Talon vieressaoli saksalaisten
saksalaistenkov)'t it-tykki ja miehistdevartenkeymiile. Muutamaklynelmies kavi ke),miilzissa
helpottamassa
oloaan.Silloin Alaruokasentaloon ilm€sryi pari aseistettuait-miesti, jotka
ilmoittivat kovaiifisesti, ettii seuraavatsuomalaisetk?iymelAnkaffiijattullaan ampumaan.
Minusta tuli vaihitellenosastonesikunnansekarydl?iinen.
Tydkentt?i2ini
kuului pSivii.mhalistojen
konekirjoittaminen,osastolletulleiden mhojenhaku SuomenPankinRovaniemenkonttorista
@YP), lasl:ujenmaksutoimiuajille eli rahojenvienti asiaomaisille,upseerienlfiefiine toiminen
ensisijaisestiPaatsalonyksityisasioidenhoito jne. Niissa hommissaminulle kertyi paljon salassa
pideft?iviiAdetoa.Pii?isinselville toimeksiantajiennaissuhteistajahamstraamisistaPaatsalollaoli
oma postilokero,josta k?ivinhakemassa
naisenkiisiala.llakirjoitettuja Kemistt ldhetettyja
kapteeniKarakselleosoitettujakideit?i.Vuosiamydhemminminulle selvisi, ett?ikirjoittaja oli
minulle tuttu KaarinaKasaneneli Paatsalontoinen vaimo. Kerranjouduin viemi2in
rautatieasemalleraskaanpaketin,jonka sis?illdksioli me*itty "Sekalaista"ja vastaanottajaksi
Paatsaloniiiti. Todellisuudessasiina oli Lfmrnenkuntalihapurkkia.Edetldmainiftujajuttuja
tiiydensivatmytis esikunan miestenp:iivitteisetjuoruilut. kmqstuinkohentamaan
konekirjoitustaitoanielokuussaI 942 menemiilliikonekirjoituskurssillepaikalliseenSystemaliikkeeseen.Kdvin sielle aamuisinennerltydpAivAna.lkuatunnin verrannaputtelemassa
parin
viikor ajan.Niin pdfisinkirjoittelemaanerilaisiakirjeitiija kertomuksia.Kun osastopaesi
saksalaisiinnuoniin, jouduin hakemaanniiti Somkuopalta(nykyisin sielle on VR:n tavaraasema).Haku oli teht?ivajoka toinen viikko.Ounaskoskensillan lSheisygeenmkennettiinpari
parakkia,joista toinen oli upseeri-ja miehistdruokalasek2itoinen tarvikevaiasto.Jouduinusein
tilapaisestihoitarnaa.d
varastoa.Siella bpahtui varsinainenkommellus.Kun varastostavastaava
viinrikki Taavi Rissanenepziilivaloammustenolevanyli-ik{isid" hAnlatasipistoolinja laukaisin
senviistoon maatakohden.Ammus loikki suomannaapurissasijaitsevansaksalaisenleipomon
seinzinviereen.Kohta sielt?isaapuikaksi aseistettualeipuria kivAirit ojossaja vaati selvitystA
asiasta.Plysimme anteeksitohelointiamme,ja asiaoli sill6 kuitattu.
Heinakuussa1942palatessanipalveluksestakotiin tapasinOunaskoskensillankorvassaKeijukka
Kaarlaksen"joka talvisodanaikanaoli ollut evakkonaPdylidvaaranlaheld sijaitsevassaHulkon
talossa.Keijukka ei ena?iollut mikiiiin keiju, vaanhiin oli tuhti qttit. H?inasui Hulkon talossa
pistiydyin
tiitinse kanssa.Hiin plysi k?iym?i2inja
mina lupauduin.Seunavanalauantaiehtoona
siell6. Ted Hulkko rupesikeittiimiiiin korvikettaja pani minut tutustumaantalon valokuvaalbumeihin.Kahvinjuonninjelkeenhen plysi minuapilktomaan halkoja Keijukan avustuksell4
mutta mei&in molempienpiti olla koko ajanniik).viss?i.Alkuun me olfunmeliiterin ovell mutta
pian Keilukka kiipesi liitein ullakolle- Han kehui, ettti sieuAoli hutiksi4 joiden pdillii olisi
mukavamaata.Minii kielriiydyin, koskaKeijukka ei ollut minulle sopivaatlTppie. Henen
iiitinszioli varsinainenkornentaja,ja KeijukJ<atuli ?iitiinsii.Kiivin Hulkon talossavielii muutamia
kertoja vanlEa uiti Hulkkoa auttamassa.
Talvisodanaikainenvadiotovedni Yrjd Hannulameni
naimisiin Keijukan kanssasodanjdlkeen, mutta avioliitto hajosimuutamanvuodenkuluttua.
j?irjestettiinensimmdisenkenan
1942syksyllailmoittauduin reserviupseerikursille.N,'t
valintakurssi,joka pidettiin Sudmussalmesta
iti.:in rintamantakana.Koskaen ollut koskaanollut
sotilaskoulutuksessa,en ptujiinnyt siella eik?iminua valittu upseerikurssille.Sainmukaanikoko
joukon tiiitii. Ensimmiiiner tliisaunaoli Suomussalmella.
Kun piiiisin kotiin Rovaniernelle,niin
taasolivat taiitliikkeelliija iiiti komensiminut sauraan,mutta sekziiinei riittiinyt. Vastakolmas
saunominenHanhikoskellataDDoiinhottavatotukset.
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Talvella 1943Ukko Paatsaloehdotti,etti siirtyisin SilmajZirvelleA-miestenkoulutusryhmai:in
opettelemaanvenejiia. A-miehet olivat entisiavenzilAisiasotavankejajotkaolivat vaihtaneet
osapuoltaHeit.Zilfietettiin Veniij?illepartioidenmukanasekalentokoneillaetuijopa
sukellusveneillatiedustelutehtiiviinTuloksetolivat vaatimattomiatyd olisi ollut mielenkiintoista,
mutta miten minulle olisi kel,rl}1sodanloputtuajolloirlkoko Silrnajiirvensakki siinettiin
Ruotsiinolisikominullaollut mahdollistamydhemminpalataSuomeen.kieltiiydyin
koska
opiskelin parhaillaanmatematiikkaapai$yiini TeknilliseenKorkeakouluun
Olisiko Ruotsistatullut uusi asuinmaavai olisiko pitiinyt ja&aa pakoa
SiperianAleksanterioli paperintuhooja,kun aselevon1944jalkeen olin saanuttehtiivzikseni
komppanianarkistontuhoarnisen.KapteeniluulnanttiAhola oti antanutkomennuksensiksi, ettii
olin /
ollut sek6komento-osastollaettii talousosastollaUkon aikana. Voimiensatakia
Aleksa.nterioli noussutluottovangiksi.H2injaksoikantaasuuempia taakkojakuin suomalaiset.
HavittiimisellAoli kiire, koskaarkisto ei saanutjdiidiivalvontakomissionniihtziville.Siperian
karhuAleksanterioli lfies sanannimiaenkuin klmmenen luotta mydhernminl0 luoden ajan
maailmanmestaruutta
hallinnut mskaansarjanpainomostajaAleksanteriArkangelilainen.
Aleksanterikantoi tavamatoisestakeroksestapohjakerrokseen,
jossanakkelin asiakirjojauuniin
sopivissanipuissa.Itse asiassamine vastasinsiiti! mitii papereitasailytettiin. Olihan t?ime
melkoinentehtiiva2l -rlotialle alikersantille.Upseeriteivat teht?ivii.:hosallisturcet.Jost?btii
olisi tullut oikeusjuttu,olisin kertonutsaaneenivain miiitueyksentydhdn. paperit olisivat
saattaneetkiiDnostaavenaliiisia Ainoa kiitos oti se,etEikapteeniluubanttiAhola kehui minua
etenkinnaisille komppanianparhaaksialiupseedksi. Muuten ei kehujaeikti edeskunniamerkkiii
herunut.
Viina on viisastenjuoma, sehrli moneenkertaantodethD.Niinpii yaitin eriiittenjuhlien aikana
menn6miestenpuuseehen.Sinneoli rinkalle vas?ihtiinltvarhempi lotta,joka nuokkui. tllinen en
uskaltanutkoskea,vaanhain pii.Zilotan
viemA?inhanetpois.
Komppaniallaoli sik4 joka teuastettiin liihtttpAivaiiedellisenepaiivani SiitAkeitettiin niin tuhti
keitto, etui sevei osanvaestiitym:i.An,elipahoinvointiin
Eerooli menossaTomioon vanhempierualuokse,mutta kun ei sinnepeAssyt,tuli Ruukkiin
luokseni.
Kotiutuspaikla oli Vaasa,jonne mentiin Seinejoenkautta.Jokaristeysasemallaoli kauheatunku
istumapaikoille,muta pidin puolenija sain ainapaikaL Mukanapiti olla ase.Olin valinnut
josta tuli aikoinaankova kuulustelu.Palatessa
itselleni italialaisenTemi-ratsuvaenkiva.?irin,
kuljettiin taasSeinajoenkautta,jossaen ennAtt&r)'t
Vastapa?it?ioi
istui vanhamurnmu,joka piiivitteli: 'Yoi poika parka,sinulle on armettulahtarin
puku!" Olin valinnut puvun tdkoituksell4 lempiminlii mallia, joka oli suojeluskunnanpuku.
Tulin keskiyiill?iKemiin. Samanaydnii piti piiastaviele Alatomiolle, jossa vanhempaniolivat.
Matkustin 30 km autossa,"sekajunassa"vanhempieniluokse.Alatomiotla koputin kattoon.
Piiasinulosja pian olin vanhempieniluonaAlatomion kansanopistolla.Samallama&alla kdvin
SuistolassaOulussahakemassa
perheenhopeat.SuistolatasuivatOulun keskustassa
jolla
Kauppudenkadull4josta oli lyh].t matkalinja-autoasemalle.Sielle nousintaassekajunaan,
pZidsinKemiio Essonhuoltoasemanlfielle.
Vuotta aikaisemmineli I 943 minut oli hlvdksytty Teknilliseenkorkeakouluwr.
Isiin kanssakeldin Ruotsissahakemassa
paterttiterie tussibTdavaxten.Isa oli saanut50joteu
vuotislahjaksiharpikon,
minulla oli viilineet opiskeluavarten.VaatteitasainPunaisen
Rislin varastosta.mm ulsterin.
Kotimme evakuointioli onnistunuthyvi[ huonekalutoli viety Uiton kuorma-autoillaTomioon
Sudensaaren
makasiiniin.Vain muutamiaesineititoli pantuyleiseenevakuointiin,josta ne
I6).tyivatosin mytthemmin.Joulunjiilkeen palasinHelsinkiin. Valio oli luvannut,ettii hei&in

henkilijautonsavie Uolevi Sundquistinjaminut pziZikaupunkiin.
Matkankeskeltyess?iUolevi
soitti isalleen,joka jirjesti paikankanaatinkuoda kuljettavassaautossa.Koskamatkakatkesi
bensiinin loppumiseen,hakeuduimmeHaukiputaallaer?iziseen
taloon.Haukiputaaltap?i?isimme
Ouluunja sielti junallaHelsirkiin.
HelsingissaasetuinaswnaanAitini sisarenHelenaHanneliukseni a hiinenmiehensdOssianin
kotiin Fredrikinkadulle.Perheeseen
kuuluivat myds poika Amo ja 1)tar Irja. Siltarakennuksen
professoriOssianHanneliusoli erinomaisensuosittuopiskelijoidenkeskuudessa.
Onnenpotkuoli, ettii olinkin pd?issytpaperilinjalleeikii sellulinjalle,kuten olin kuvitellut. Sellu
vaknistarninenoli taantwnassa.Tuotteidenjalostustasoa
nostettiin,paperinvalmistustaliseftiin.
Kouluun oli h).\r'iiksyttykaksinkertainenma?ireopiskelijoita normaalimiidriiiinnfiden. Ensiksi
valmishrneetsaisivatvamimmin tydpaikkoja.Piiatin valmishE nopeastikiinDittamattilhuomiota
arvosa.nojen
laatum. Opiskelu oli yhta huitomista.Taktiikkani osoittautuioikeaksi,sill6
tyttllistyin Kemi-yhtiiin palvelukseen14.6.l948.Tuloksetolivat vaihtelevia.kolmenFityksen
jalkeen. Sainorgaadsestakemiasta1-. kun taasakaleemikkoOiva Ketonenmietti
minuuttikaupallaantaakominulle 3 vai 2 rnatsrnatiikastapzietyenlopulta 2:een.
Parinviikon
Kevii2illaI 944jfiestettiin ylioppilaille tuberkuloositaxkashrs.
Menin tarkastukseen.
kuluthra minut kutsuttiin tuberkuloosilli?ikiaiGitta Tingvald-Hannikaisenvast anotolle,jossa
h?inilmoitti, ettdminulla on tuberkuloosi.Hoitoon olisi ryhd)4taveheti. Hen varasiminulle
paikan Paivarinteenparantolaan.Matkustin kotiin, koskaoletin, ett?iiseja iiiti py$yva1parhaiten
hoitamaanminua. tiesin 6idin aikanaansairastaneen
samaatautia.Uskoin saavanih]'veAruokaa
jolloin todeftiin
ja riittiiviisti. K:ivin ken-anRovaniernenyleisessdsairaalassa,
keuhkovadoshrmaniaryeutuneen.Diagnoosisaatiinison rdntgenl-uvanalulla. Sdin didin hyvi?i
ruoki4 kdvin vZilillii uimaramalla varovastiaurinkoaottaen.Krm olo tuntui parcmmalta,meniD
Kemi-yhti66n harjoittelemaan-Asuin yhtion asunnoss4joka oli entinenkonttori. Sahanhoit4ja
Osrnakehotti tekema.:intttitii ahkerastieika vain pelaamaantermisti kutenjoku "PosliiniLampen"joka kaytti joka paikassatenniskenkii. RuuatKemisseolivat surkeita.Kivin
kului aika romutarhallasopivien
tehdasruokalassa
sydmassa,Kotoa toki tuli avustuksia-Tehraalla
ja
korj auskappaleiden
haussa valimossaapulairna toimimis€en
6kl myiihemminminua alettiin kuulustellaHelsingissliaseketkenniisanykyise[ VALMETIN
pii?ikonttodnkohdalla sijainneessatyhjass.lirakennuksessa.
Liekd syynii ollut se,etta otiDkotiutusaseeksilukottomanitalialaisenratsuvaenkivearin Temin.
oli TKK:i uusin osasto,oli sille perustettrava
oma kiltansahoitamaan
Kun puunjalostusosasto
kokouksessa.Syyskaudenfixkein tapahtuma
opiskelijoidenasioita. Olin mukanaperustavassa
oli fuksikasvatuksenaloittaminentiukkapipoisenOlavi J Mattilanjohdolla, mutia koulutus
liissiihti alluunsa"Kevin kuitenkin kahdenarkkitehdiksilukevant'titn kanssakeriiarnassa
vapaaehtoistakuuntelumaksuajonkinradio-ohjelnan tiimoilta. Tupsulakinsainvappuaamuna
Teekkarilanyliihallissa.
Asuintovedni Puttosenkanssakdvimmemottitalkoissa-mutta saimmeenemm[nkonkeloitakuin
halkoia. Ku$sitoverini Yrjd Lehtisenkanssaosallishrimmet€€kkareidensuunnistuskilpailum,
mutta eksyimmeviililla Ilmalan maastoon.
Teckkarcilla oli tempausstadionillakevliAllii 1944.Olin viikolla valmisteluissastadionin
pahvirakennelmialastenleikkeje varten.
kentA[e pystyttiimuissa
varsinais€€njuhlaan sunnuntain4muttatoisin Mvi:
Oli sovittu ettli ulten olisin vapaapeiiseme?in
partio
100m lzihtitkuoppienkohdalle,jome
tempasi
minut
kadultajaxjestysmieheksi
autoileva
joka
jakanut
Nalaimttnme8atilanHovilan
oli j?i.enytmyits pofessori Kokkonen,
aikanaanoli
omistajienkesken,Ihmettelin silloin ja n)4 viele enemmiin,miten noin lihava ukko on voinut
tutkia tilan tarkoin, kun keseille2003minultaja nuorcltametsanhoitajaltakului l,ampioiden
alueen tutkisteluunyksi viikko
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Erannasyyskuul iltana 1942sattumapuuttui el?imiiiiniasuintov€riniJoma Puttonen.HAn
tarvitsijotain rakermusalankirjaaja arveli sellaisenl6)4,a?inHelsingin yliopiston
ylioppilaskurmankirj astosta.
Vanhaltayo-talolta hiin pyysi minua mukaanretkelle hlinentutkiessaankirjoja min?itutkin
lainaajaluetteloitajasieltii ldytyi Eila PiispasenosoitepuhelinnumeroineenSoitin hiinelle
ja siitd alkoi meidiin seurustelumme
seuraavana
toinenjakso.
jiilkeen
Kun ensimm?iisen
kerran sodan
matkustinRovaniemellc,juna pysahtyiniityn keskelle.
SlTnn dli vehlimiesten kuil,Iltimaidonhaussa.
Vuoden 1948alustaliihtien isiini toimi Valion Lapin liiiinin toimintojenjohtajanajonka
virka-asuntonaoliOivojen entinentalo Ruiskuhuoneenkadunvarrella eli nykyisenSankarikadun
varrella Kemissli

LEIVANISA
AB KEMI OY Sainkaikki tutkintoon kuuluvat tydtja t€ntit valrniiksi toukokuussa1948
joten saatoinruvetakatsomaantydpaikkaa-ProfessoriPcllineDesitti VoikkaanpaperitEhtaan
hiomoa,mutta kun Kymi Oy oli varsin ruotsinkielinen]'ritys ja kun en ollut koskaanollut hio
hiomossaty6ssa"hykasin ehdotuksen.Matkustin Kemiin pohtiakseniasiaaisdni kanssa.Niinpd
piiiv?indvuorineuvoksenluon4
isani otti yhteytui vuorineuvosWeckmaniin.KAvin seuraavana
ja hiin l?ihettiminut yli-insinddri Weiss€nberginluoksePajusaareen.
Sovittiin, ettAaloitat
Ylimestarinatoimi Einari Oksajoka
14.6.48 Jaaklo Hacklinin apulaisena-sulfiiuisellutehtaalla..
Sulfiittisellu valmistusoli hiljalleen biipumassa.
oli maailnanmestarikivSdriammunnassa.
sulfaattisetluntielti! koskasutfaattisellunvalmistusperustuindntyhakkeenkq'tkton; mdntyhake
oli sahojenarvokassilutuote, jota oli helpposaadakohhruhintaan,niinpa Kemissnkinsiioitettiin
etupdassasufaattiin. Oli turhauttavaatydskennellatehtaallajonkakoneidenuusimat olivat
piiAttyneetviimeis€enkeittimeen.Tehdasoli huonokuntoinensotientiirnoilta" varsinkinkun
saksalais€tsydksypoEmittajatolivat osuneetkiisunpolttolaitokseen,
joka oli muuterkin murheellineDlaitos,koskaseoli numeroapienenpi kuin tuotaDnoltaan
Veitsiluodonja Kajaanintehtaidenlaitokset.Uunejepiti ylikuormitta4 ja
sarnaDkokoisten
tulikuuna tuhka pottti VR:n vaunujamatkallaOutokurnpuun.VR:n miehetolivat likdisinaja
UhettivAtkorjauslaskuja-Suurin investointi oli yhdenkeittimen uusinta,Aluksi keittimen
kohdaltapurettiin keittimdu seiniikatostalattiaanasti, poiststtavak€itin siinettiin sein.daukosta
2g.pihallehappos{ilioksimuiden happosailididenrinnalle. Uusi keitin rakernettiin pihalla ja
siirrettiin keittamdnseiniaukostariviin muidenkeittimiel kanssa.Muut uusinnatjaivat
vaiftiisiksi. Tehdasjei odottamaanpysayttimi$a
alkanutlakko,
Vuosi 1949muotoutui Kemi oy:lle kohtalokkaaksi.Ensin oli massavamstosta
joka kesti l{hes koko kesiin siluilmidirc€n. Sealkoi sosiaaliministeridnjiirjestdmn$e
jossa yhtidn todettiin maksaneenliian suudapalkkoja varastomiehille.
palkkatarkastuksest4
jolloin syntyi lakko,joka levisi muillekin tydmaille. Tapahtuimyds
Palkkojaoli aleDnettava,
vikivaltaisia tekoja-Viikijoukto tunkeutuiyhtidn pii.iikontloriin.Seuasintilannettahappotomin
huipult . Eilan kanssaseurasimmeKemin tydviertalon pihalla pidettyAkokoustaappeni
puusteltinullakolta. Edi.iineaamunayhtidn pa?ikonttodneteenmarssineetmielenosoittrajat
bnkeutuivat konttoriin poliisimestariKoskimaankielloista huolimatta.Seurasintitiikin
happotomista-Insin66rit Hacklinja Esile rynuisivAtpaikalle.Muutamatmuhallisetsise?in
tunkeutule€t tyduiset pelastivatheidiit puhelinkeshrkseenjalukitsivat ovet. Massavamstolla
olosuhteetolivat
siito kesikitrryillZijapinoaminenoli piiiiosin
hankalat.Tyit, kaksisatakiloistenselluloosapaalien
tehtiiva ulkona sateissajapakkasissa.Liukkailla lankkutasoillasiihenvaadittiin hyve terveysja

45
tasapainotaito.
29.9 04 syftl Karihaaranlautatarhapalamaanhinaajanpiipusta ldhtenee$akipiniistA.Tuli levisi
voimakkaantuulen ansiostapian koko lautatarhaan.Kaikki liihiseudunpalokumat osallistuivat
sammutukseen,
mutta paloa ei saatuhallintaan,koskapalopiiiillystttei hallinnut niiin ison palon
miehitysorganisaaliota.
Ruotsistatuli joukko nykyaikaisin vilinein varustettujayksiktiit:i.
Jiirjestyspaloalueellaoli sekava:saattoipaolla samantapulin alle miehie asentarnassa
dynamiittipdtkyj:i kun tapulin pd?illi oli ruiskumiehi?i.Viimeinen nikemfi tilame palopaikalla
oli, ettii palokunnanpuoleisellararmallaseisoimuutamiaruotsalaisiajattipaloautojaruiskuttaen
epetoivoisestisammuviatapuleita.Palo aiheutti valtavia ilrnavinoja yldspainviedenmennessAarl
lintuja sek?ilaudan-ja lankunkappaleita
9.3.53syntyi poikammeHeikki Seppoeli samanapaiv?in:ikuin hdnenisoiitinsii Aino Piispanen
titytti 60 wotta
Syyskuussa1953yli-insinddri Weisseobergirtisanoi minut SakariVirtasenkirjan Lapin leiv?in
isi mukaankoko irtisanomisoperaatiotapahtuiomituisella tavalla: vaaditustatasapuolisesta
k?isittelystliruotsinkielis€lesimiehetpoikkesivat,mm Weiss€nbergerotti vain suomenkielisi?i.
Toimitusjohtajahuomasimenettglynmutta ei halun[ut siihet eni6 puuthra MioA olin Kairamon
ja Weissenberginyhteinenuhri. Erottamisiensyynzioli yhtiiin huonotaloudellinentilanne.

VEITSILUOTOOY
IlmeisestiEilan tiiti Inkeri Kivinen soitti veljelleen ruorineuvosLauri Kiviselle kysyen
johtaja Eero Muhonensoitti ja tarjosi tttitii
olisiko Veitsiluoto oy:tld tttitli minulle. Paperitehtaan
paperitehtaalla.
rakennettavalla
Otin toimen vastaanilomielirq ja niin.olin mukanauudentehtaan
asennusva.lvonnassr|.
Aloitin tydni tutkimalla tilattujen koneidenharkintasopimuksiatehdenniistd omia
muistiinpanoja.Sopimuksetolival asiantuntemuksella
tehtyjii, koskaFojektia olivat
alkuunhoitaneetentisetkonekauppiaat.Ihmet,'tti etta bhtaastaei ldytFyt minkeAnlaisia
prosessikaaviota.
Pros€ssinsuunnittelijana
toimi Kaarlo Ampedaninsindoritoimisto,joka oli
aloittelija alalla. Kaavioita olisi tarvittu varsirkir kliyntiidahddn aikana.Sellaisessatilanteessa
Eero Muhonentavoitti minut ylanollavesiseilidniiiirelti! kun juud viiravesialtaastapumpattu
vesi syiiksyi takaisinliihtiipaikkaansa.Eerotuumasi,ettzitdtenturvataanIsohaaransahkdn
meDekki.
Era?inekayntiinlahtdyttndVille Nunninen keksi, ettaviiraosansuihkujenlampdtilan
nostosaattaisiparantaapaperinvalmistusta,ja niin hzinrakeDnuttitehtaanhiiyryjohdostasuoran
putkensuihkuvesialtaaseen.
Kokeiluajdlkeen putkeaei purettu,jolloin hliyryputkeen
muodostuDuttyhjid veti putkeenvettli. Sananaaarnunaoli tarkoitustarkaskapziiihdyrnutken
laittect paperitehtaanpaessa.Hdyryn poisto ornistui hyvin, muttahiiyryn avaamineoaiheutti ns.
vesi-iskurukun htiyry sydksyi vedenkanssa paetesaifodrja edelleenpaperikoneen
hdyryputkistoon.Paperitehtaanhoyryputkenpe?itesiiilionousijalustastaanjaputosi takaisin
paikalleen,yksi hiiyryn jakoventtiili hajosija paperikoneenhdyrynjakoputkenpiietylaippaantuli
Valmetin
kuhmrl jonka aiheuttajaksildytyi putkensisiiltii 6 m pitkd asennuslankku,
huolimattornuusvhhe.
Paperikoneentuotantojai vaatimattomaksi.Syinaolivat koneensuunnittelu-ja asennusvirheet
sekAherkilokunnantothmattomuus.Valmet oli tehnlt vhheite varsinkin h6yryjfiestehAn
johtuen vaatimuksestaajaasamallakoneellakartonkiaja painopaperia-Jostain
rakenteessa,
slTstii Muhonenotti mil ut moitteidenkohteeksijopa niin otta seapahtui muidenliisnii ollessa.
Muhonenoli jouhuut yhtidn toimitusjohtajanMuhonenali joutunut yhtittr toimitusjohtajan
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iltatilaiAamePelkosen
moitteidenkohteeksi.
Pelkonerj:idestikoko tuotantotoiminnanjohdolle
suudenjossapaneuduttiinongelmienratkaisuihin.Avauspuheessaan
hiin sanoi, ett?ihuonosti
meneekatsottiinpaasioitavaikka minkdvfisten lasienliipi. Seoli osuvaviittaus Muhosen
alkoholin keiyttdttn.
Aarne Pelkosestaon min'ile jaiain)'tpositiiviset muistot Viineksi tapasinfuinetKemin
lentokent?illij,jossa me molemmatodotimmeOulustatulevaakonetta.Hiinelle oli tulossa
vieraita,mina olin matkalla lnariin. Kone oli myithass4ja meilla oli aikaakeskustella.Hanella
oli kisi kipea, koskaautoakii)'nnist:iessaveivi oli antanuttakapolkun.Pelkosen vieras
olikin esimieheniKajaanistaMikko Tlhtinenjoka ei tuntenutminua. Aame Pelkonen
esitteli minut T?ihtiselle,siit?ip?iriitti iloa kaikille. Lopulta Muhonenerosi veitsiluodostaja
siirtyi tapettitehtaanjohtajaksiToijalaan,mutta sielliikin h?inellehrli ongelmia.Lopuksi hiinen
ystav?insA
Ensossajtujestiveth:inellekaupallisiatehtiivii! joita suorittaessaan
hiin kuoli
lentokoneessa
matkalla Hollannistasuomeen.
KevaelE1956isanlsairastuijakuoli.SiunaustapahtuiKeminkirkossaia hautausLieksassa.

ja mineSusitielleEeronluonaensinyritinostaa
Eib ja lapsetasuivataluksi Nahkurinkadulla
silloinonni
osakehuoneiston
tiiytyisiirtyevuokrauslinjalle
,muttasopivaaei loytynyt,joten
potkaisi:kalliinvelitysliikkeen
Ohjaajantielta3 huonettaja
luettelostaloytyiPohjois-Haagasta
jonkaomistajaoli
oli ruokatavarakauppa,
keittidnkesiftavehuoneislo.Naapuritalossa
metsanhoitaja
lalossaasuitydtoverini
vuokEamaniasunnonomista.ia.LisAksisamaisessa
josta oli
reunassa,
velenpoika.
Talot
aivan
meban
Jussiltkonen,vihkipappimme
sijaitsivat
Marja
aloitti
lyhytmatkamatojenihmeelliseen
maailmaan,jokakiinnostilapsiamme.
kansakoulun
kdynnin.
TURKKI
paperikonetoimitukseen
Turkinvaltion
tytini liittyiTampellan
Metexissaensimmdinen
rannalla.
Matkustin
ensin
lzmitintehiaalleMarmarameren
omistamalle
SEKA-yritykselle
jonka
neuvottelimme
MetexinTurkin
lentokentalle
esimieheniAamo Esilankanssaceneveen,
Matkallaostimme
kanssa.Siefteia*oimme lstanbuliin.
edustajanpdekonsuliTammivuoren
vatsatauteihin.
sairastuvat
koneenviinavaraston
tyhjaksi,koskaraittiitulkomaalaiset
ja
AasianpuolelleUskudaraan
laksimmeGalata-sallan
eareltemoottoriveneella
Seuraavaksi
ja kaksi
oli siellAsulfiiftiselluloosatehdas
sieltEi
edelleentaksillalzmitiin.SEKA-yrityksella
paperitehdasta.
missesijaitsimyitstehtaan
merenrantaan,
Uusipaperikonerakennettiin
jonkakeymeEoli yksinkertaisasti
reikdlattiassa.Kevinrannassaihmettelemassa
vierastalo,
huomaufti,
PenttiVahakallio
mddraejakokoa.Talonrakennesuunnitelija
betonirautojen
ja
voimat.Kolmevuotta
ettaTurkkion maanjdristysaluettapit6aoftaahuomioonvaakasuorat
asuintalotfomahtivat,uhrejaoli kymmenietuhansia.
siftenlzmitissatapahtuimaanjaristys,
Tehtaatpysyivatpystysse.
jossaoli kaksiperi teistdoveajoila vartioikaksi
Tehtaallaoli komeakonttorirakennus
jonkatilalleaioinostaa
kihlasormus,
Eilalta
oliAmerikassa
kadonnut
elekeukkoa.
pestannut
Kaupankeynti
konsuli
Tammivuori
nuoremman.
Olin
avustajaksi
timanttisormuksen.
suosittelemasta
sujuildhesloppuunastihyvinkunnesolijdljelleviimeinenkierrosTammivuoren
jolloinkauppasaatiin
ohjelmasta.Kunaikaaoli kulunutEhes 30 minuuttiahermostuin,
oaet6kseen.
ViimeisenmatkammelzmitiinteimmeJussi ltkosenkanssajunallaSe onnistuihyvin.tosin oli
outoa,kunjuna kulkikeskellakatualoppumatkan
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Useimminmatkustin
Turkkiin
Wieninkauttakaksikertaamatkustin
FranKurtin
kauttaSiefta
ostinAnnillenukkejen
keittoastioita
Tamanauratti
myyjdtdrtd
mahdottomasti
BRASILIA
paetettiinEhe ae Brasiliaan
"valtuuskunta
TAMPELTAoli edelleenvaillatilauksia,jolloin
ja Metexista
selvittdmadn
tilannettaryhmddnmaarettiin
Tampellasta
konttoripaallikko
Henrikson
varatoimitusjohtaja
PaavoKolasekdOlli Lampio
ja sittenhankittiinviisumitBrasillaanja Argentiinaan
Ensinminutrokotettiin
Koskajohtajatmatkustavat'l.luokassahe eivetjdttaneetminuaturistiluokkaan
teinAtlanlin
jostasiirryimmeSwissairin
ylityksetl.luokassa EnsinlensimmeHampurinkauttaGeneveen,
jaettiinmatkustajille
portviinidmainospulloissa
koneellaLissaboniin.SiellS
Kuljetinpullonseke
pysahdyspaikka
EteE-ettaPohjois-Amerikan
DakarSenegalissa
kautta Suomeen.Seuraava
paikka
Se oli kamala
Allottdvatmatamiskaasut
kaikkialletarttuenvaatteisiinSiita
tunkeutuivat
sai kersidreiluntunninajan. lluokassaoli hyvdnukkua,Aamupeivella
lehesMtiinRion
joka nousisuoraanmerestasielldhenolitapahtunutonneltomuuksia
lentokentte5,
koneiden
joitaoli aamutuimaan
laskeutuesss
suoraanmereenEhkemeitasuojelivatkatollilaispapit,
liikkeellai
kaytaiventaydelt:i
RiostaolilyhytmatkaperilleSao Paoloon.
joutuivattullimiesten
Matkalaukkuni
kasittelyyn
niinpehe ldysivdtpiirustusrullien
sisate auton
mukaankoskaniitdei ollut saatavissa
tuulilasinpyyhkimien
osia,Ne olin saanutHelsingistd
Brasiliassa
MeitdtulUoita
vastaanotti
Metexin
t Nytsyntyivarsinainenkaupankdyntitilanne
ja
paksun
paikallinen
veti
esille
lompakon,
edustajaSeppoRaisanenoli hetitilanteentasalla
ja
josta han iskitullimiesten
poytdanriittavesti
seteleiteNiinsaimmevaraosathaltuumme
jatkoimmematkaapilvenpiidejdkaupungin
oli
SaoPaulonkeskustanholelliinKaupungissa
joka kuukausiuusipilvenpiirteje.
Liikennneoli sekasortoinenoli vuosi
menossanousukausi,
1959
sen yhteydessd
olevaa
Eradneiltapeivene
lehdimmekatsomaankaarmetarhaaja
seerumilaitosta.
autoja.Silloin
Emmepdesseetldhellelaitosta,koskakadunvanel olivattdynnepysiikoityja
peruutetaan
ratkaisunongelmaan:ensin
autorivistttn
SeppoRaisanenesittglibrasilialaisen
tdneiddanrivistaissa
obvan auton
viereen,sittenkiihdytyseteenpein,omanautonetupuskurilla
takapuskuria,
niinette kokoautbriviliikahtaa,seuraavaksi
ajetaanhiukaneteenpdinja sitten
vauhdillataaksepein,
omanautontakapuskurilla
tdnaisteanbkanaolevanautonetupuskuria
niinette kokoautorivitaasliikkuu.Nainsaadaanalle minuutissaDarkkipaikka.
Otin
oli hurjapaikka.Aidatutpuutolivatteynnakiemurlelevia
kauniitakeermeitS.
Kddrmepuisto
niistemuutamiaverivalokuvia.
Brasiliansisdmaahan
lenieen,muttase retki
Ensimmaisene
viikonloppuna
teimmehuvimatkan
kulkuvdlineitd.
Puolentunninlennonialkeen
osoitti,ette paikalliset
lentokoneet
ovatepavarmoja
ja .kunkone
konerupesimenettdmden
korkeutta:kaikillaaukioillajalkapalloilevat
suurentuivat,
konettaja
oli kenttekintavoitettu.Kentdllevaihdettiin
oli muulamanmelrinkorkeudessa
ja Ehdettiintutkimaan
l6hdettiinuudelleenkohtitavoitetta.Nyt pdestiinperilleongelmitta
punaistenlamppujenkoriteleita.Ensimmeisesse
talossakimppuunihyokkasiBulga asta
ja me retkelaiset
pdetimmepolstuatalosta.Menimme
kotoisinolevaikenainen,
jossa
ja poistumisreitit.
Henkil6kunta
vastavalmistuneeseen
taloon,
oli erikseenvastaanottotilat
ja
oli alle kaksikymppisiS,heitavartioivatnuoretmiehet.Jain PaavoKolankanssa
elemdn
ihmettelemaen
Olipasekinpoikkeuksellinen
touhuaeika meitdhdirittytarjouksilla.
jollahe ostivatitselleenyksionja jatkoivat
kokemus.Naisetkerasivatpienenomaisuuden,
toimintaayksityisyrittejind
kunneslopuksisortuivatsukupuolitauteihin.
juutalaisten
kaksimerkittavdd
Metexillaolisiihenaikaan Brasiliassa
asiakasta,molemmat
paperitehtaita
omistamia
Kavineraste
omistamia.Maassaoli useilavanhojasaksalaisten
sellaistakatsomassa
San Paulonlaheisyydessa.
Siitajaiimieleenvimmatutkasienpuistukset
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hyvenhuomenentoivotustenyhteydesse.
Pienempijuutalaistehdas
sijaitsiSan Paulon
ldheisyydesse.
(Feffer?)Se oli sulfaattisellutehdas
ilmansoodakattilaa.
Jatteetlaskettiinleheisellesuolle.
joka oli mielestdnitoivoton
Omistajaperikunta
halusitarjouksenriisutustapaperikoneesta,
aamukahvia
oli minulleliikaa.
tapaus.Siellatotesin,ett6kaksikuppiabrasilialaista
join
ja
johtajan
kupin
hotellissa
Ensimmdisen
toisen kupintarjosi
sihteeri,minkdjelkeen
padtti
sydemeni
ottaatosi loppukirininhottavaavauhtia.
jota
jossatutustuintoiseenjuutalaisyhti6ain,
Lensintaksikoneella
LondrinaanMonteAlegressa,
johtitohtori Aron,todellinenammattimies.
Tutustuinhanenopastuksellaan
sulfiittisellutehtaaseen.
SieltSyhtidnmetsepaAllikkd
lenneftiminutomaketisesti
Curitibaan,
jossametsepaellikiin
'!Gvuotiaspoikaohjailiminut Sad Paulonjunaan.
insinaidritoimisto
oli
Matkanaikanaoli minulleannettuuusitehlave:eresyhdysvaltalainen
ja
hankkinutoikeudetagaavenkuidutusmenetelmadntarjosisite Metexilleostettavaksi.
MallilaitosolisiRecifessePohjois-Brasiliassa
ndhtevissa,muttaensiksiminunpititavata
johtajaSao Paulossa.Kevinpeivittainhdnentoimistossaan
insinddritoimiston
tuloksetla.
aamuname
Lopultapaiedyftiin
siihen,ette matkustanRecifeentutkimaanasiaa.Seuraavana
kolmesamanvuosikurssin
insind6riePaavoKola,SeppoRaisanenja Olli Lampioaloimme
viettdeerojuhliahotellinbaarissa,joka oli olluttoisenmaailmansodanaikanaUSA:n
ilmavoimien
meritiedustelulentdjien
keyt6s85.Niinpebaarinjuomatia voileivatolivat
joten matkaohjelmaan
amerikkalaispereisie.
Siindhurahtiiltapaive,
tuli muutosja Rioon
jdi
ja
tutustuminen poisohjelmasta.LensinvastailtasellaRioon, rosvojentakiaajointaksilla
'100metrinmatkanlentoasemalta
Aeroporto.hotelliin.
Kun meninaamullalentokentdlle,
niinsielE oli paljonvdkeatummissavaatteissaAsia
iltapeivalla
startannut
selvisiminullevastapalattuaniSuomeen:SaoPaulostaldhtdpaivani
Ientokoneoli pudonoutjakaikkikoneessaolleetkuolivat.SeppoRaisdnenilmoiitiasiasta
Recifen
HelsinkiinMetexiin,jostasihleerisoittiEilalle,eta obn elossa.Paluumatkalla
paikalliseen
hotelliin,iosta minulleoli
lentokentailld
minuavastassaoli limusiini,
ioka vei minut
joka oli
keksijen,henoli saksalainen
kemisti-insinddri,
varattuyksi ke.ros.Tapasinmenetelmen
ja
menettdnyt
terveytensdkehittelypuuhissaan
Menetelmaperustuikalkin rikkidioksidin
oli vainrajoitetusti
saatavissa,katsoinetteiMetexinkannattanut
kayttdon.Koskaraaka-ainefta
josta matkaiatkuikohti
aamunalimusiinivei minutlentokentalb,
satsatasiihen.Seuraavana
saivat
minuutin
kuluftua
noususta
t5mankin
koneen
moottorit
Belemid.Muutaman
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