
Väkeä oli kadulla tavattomasti. Musiikki soi, valot
välkkyivät  ja  ihmiset  tungeksivat.  Edessäni  näin
vain ihmisten saapikkaita ja talvitakkeja.  Kyllikki-
täti nosti minut ylös. Hänen olkapäillään näin pa-
raatin, joulupukin ja tonttuja! Oli joulukadun avaus
Turussa 1940-luvun loppupuolella.  Kaikki oli  ih-
meellistä  ja  kiehtovaa.  Olin  päässyt  vierailulle
Kyllikki- ja Martta-tädin luo. He olivat äitini serk-
kuja. Olin matkalla joko äitini tai hänen sisarensa
Anna-tädin kanssa.
   Äitini suvun naiset, etenkin äitini, hänen kaksi si-
sartaan ja perheettömät äitini serkut Martta ja Kyl-
likki olivat paljon tekemisissä keskenään. 

Sisarukset Kyllikki ja Martta

Sisarukset Martta ja Kyllikki olivat tulleet Kiika-
lasta Turkuun. He asuivat Linnankadulla, korkeas-
sa  kivitalossa.   Martta  oli  päässyt  kauppaneuvos
August  Laurenin  perheeseen  emännöitsijäksi.
Martta kunnioitti suuresti isäntäväkeään ja eli hei-
dän  elämäänsä  kuin  omaansa.  Myöhemmin  hän
siirtyi Raision vanhainkodin emännäksi.

Kyllikki  pääsi  sodan jälkeen kutojaksi  Siloon.
Kauppaneuvos Lauren oli perustanut naisten alus-
vaatteita ja trikoopohjaisia valmis vaatteita valmis-
tavan  tehtaan  Silon  vuonna  1928.  Se  sijaitsi
Kupittaalla. Suurimmillaan tehdas oli 1950-luvulla
työllistäen  noin  800  henkeä.  Jokainen  siihen  ai-
kaan elänyt nainen muistaa  Silon kauniit pahvira-
siat ja mainoksen ”Silo luo suloa”. Iskulauseen oli
keksinyt kirjailija  Olavi Paavolainen vuonna 1935
ollessaan Silon mainospäällikkönä. Sanottiin, että
Kestilä  ja  Kaunotar  pukivat  naisen  päältäpäin  ja
alla oli Silon suloisia alusvaatteita. 

Lapsen silmin

Martta  ja  Kyllikki  asuivat  Laurenin  perheen
palvelijoille tarkoitetuissa huoneissa. Heillä oli
oma sisäänkäynti,  eteinen,  vessa ja omat huo-
neet. Heidän huoneistostaan pääsi myös herras-
väen  puolelle.  Minäkin  sain  kerran  kurkistaa
ovesta salin puolelle, kun herrasväki ei ollut 
kotona. Lapsen silmiin jäi kuva isoista tauluista
ja  mahtavista  huonekaluista.  Se  oli  aivan  eri
maailma kuin mihin olin tottunut kotona maalla.

Turku oli jotain hienoa! Peilillä, penkillä ja
haitariovella  varustetut  hissit  sekä  kaarteissa
kitkuttavat raitiovaunut puupenkkeineen tuotti-
vat suurta hupia.  Tuomiokirkon korkeat pilarit
ja  askelista  kuluneet  lattialaatat  tekivät  lähte-
mättömän vaikutuksen. Ja ne ihanat ruuat, jotka
Martta-täti taikoi meille!

Serkukset vierailulla Turussa. Kirjoittaja oikealla.

Lukioaika

Kotipitäjässäni oli keskikoulu, jonka perustami-
seen isänikin vaikutti keräämällä varoja ja oppi-
laita kouluun. Lukioon oli  lähdettävä muualle.

Turku elämäni eri vaiheissa
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Useimmat tovereistani ja sisarenikin siirtyivät Sa-
loon,  mutta  minä  halusin  Turkuun.  Kyllikki  oli
edelleen  kutojana  Silossa.  Hän  oli  ostanut  oman
asunnon  Martin  kaupunginosasta,  läheltä  Turun
Normaalilyseota, joka oli silloin Mestarinkadulla.

 Lukioaikainen asuintaloni Tapulikadulla

Hän otti minut asumaan kolmeksi vuodeksi 1960-
luvun alkupuolella. Se oli minulle itsenäistymisen
aikaa monellakin tavalla. Oli opittava käyttämään
kaasua  ruuanlaitossa  ja  huollettava  vaatteet;  olin
vastuussa itsestäni. Viikonloppuisin kävin kotona.
   Tulo uuteen, vieraaseen kouluun ei ollut helppo.
Muistan  elävästi  ensimmäisen  koulupäivän.  Ko-
koonnuimme  juhlasaliin.  Tilaisuuden  loputtua  en
tiennyt, mihin minun olisi pitänyt mennä. Talo oli
vieras,  enkä  tuntenut  luokkatovereitani.  Ajattelin
olevani tollo maalainen kaupunkilaisten joukossa.
Tunsin suurta mielihyvää, kun tuleva luokanvalvo-
jani lehtori  Lilli  Mäkelä lähestyi minua ja ohjasi
oikeaan luokkaan. 

Pian sain huomata, että tyttövaltaisessa luokassa
oli tietyt ”piirit”, joihin ei ollut asiaa. Ajan kanssa
tutustuin  luokkatoveriin,  joka  asui  samalla  suun-
nalla  ja  oli  myös  valinnut  pitkän  matikkalinjan.
Hänestä sain ystävän. 
   Edellisessä koulussa saamani hyvät numerot al-
koivat ”horjua” ja ymmärsin, että työtä oli tehtävä
lujasti. Opetus koulussa oli hyvää. Erityisesti muis-
tan mielenkiintoiset historian tunnit.  FT Tauno Pe-
rälä sai oppilaan ajattelemaan syitä ja seurauksia.
Matematiikan lehtori Yrjö Metsänkylän tunnit he-
rättivät  pelkoa ja jännitystä siitä, ettei vain joutuisi
taululle selittämään jotain mitä ei ymmärtänyt ol-
lenkaan, se oli häpeä. Matematiikan tuntia varten

piti  välitunnilla  mennä  lähelle  pääovea,  jotta
ehti  nopeasti  luokkaan.  Myöhästyä  ei  saanut!
Mutta   lehtori  Osmo  Laineen  kuvaamataidon
tunnit  olivat  terapiaa.  Ilokseni  sain  hänet
opettajakseni myöhemminkin.  

Kutomakone, jollaisia Kyllikki hoiti

Kyllikki  oli  kolmivuorotyössä.  Usein  hän  oli
yönkin poissa kotoa.  Hän oli  taitava ja  nopea
työntekijä, ja siksi hänen työnjohtajansa halusi
hänen tekevän taiteilijoiden suunnittelemia mal-
likappaleita. Sitä työtä ei voinut kaikille uskoa.
Työ oli rankkaa. Yhden kutojan piti hallita usei-
ta kutomakoneita. Näin, että toisinaan hän kärsi
univajeesta. Ei ollut helppoa siirtyä työvuorosta
toiseen. Sain käsityksen siitä, millaista on työ-
läisnaisen elämä.  Keskustelimme usein yhteis-
kunnallisista asioista, ja se avarsi omaa suppeaa
näkemystäni. Ihailin hänen intoaan lukea kirjoja
ja  olla  kiinnostunut  kulttuurista.  Myöhemmin
hän teki lukuisia ulkomaanmatkoja.  Minua hu-
vitti hänen kiinnostuksensa kuninkaallisiin. Hei-
dän elämäänsä hän ihaili. Ehkä se oli yleistä sii-
hen aikaan ja myös vastapainoa työlle.

Sisaren kanssa opiskelijaboksissa

Päästyäni ylioppilaaksi jatkoin Turun Opettaja-
korkeakoulussa. Haikein mielin jätin Kyllikin. 

Jatkuu seuraavalla sivulla



Jatkoa edelliseltä sivulta

Åbo  Akademissa  opiskelevan  sisareni  kanssa
vuokrasimme yhteisasunnon. Siihen aikaan ei ollut
opintorahoja  ja  lainan  saamiseksi  olisi  tarvittu
takaaja. 
Teimme yhteistyötä. Elimme aluksi sisareni kesä-
tienesteillä, ja kun valmistuin, osat vaihtuivat. 

Ne  vuodet  olivat  täynnä  työtä.  Yötä  myöten
tehtiin käsitöitä ja tuntien valmisteluja. Vuokrasin
urkuharmoninkin  opiskeluasuntoon  ja  yritin  ope-
tella vaadittavat virret, tosin taitoa en sen jälkeen
ole  tarvinnut.  Kotona  käytiin  vain  kääntymässä.
Lukioaikana kävin kuuntelemassa erilaisia kirjalli-
suusluentoja ja runoiltoja, mutta nyt piti keskittyä
opiskeluun. Opettajakorkeakoulusta sainkin hyvän
pohjan myöhempää opiskelua varten.  Jätin Turun
vuonna  1966.  Kun  sitten  myöhemmin  jatkoin
opiskelujani  yliopistossa,  tunsin  iloa  siitä,  että
”pärstäkerroin” ei enää vaikuttanut. Sain tenteissä
juuri sen mitä olin ansainnut.

Takaisin Turkuun

Opiskelijoiden piireissä tapasin tulevan puolisoni.
Perheemme kanssa  kierrettiin  Suomea:  Oulu,  Jy-
väskylä,  Tampere  ja  Kajaani.  Kajaanissa  teimme
elämäntyömme. Jokaisesta paikasta jäi hyviä ystä-
viä ja muistoja. Kajaanissa on edelleen kesäkotim-
me.
   Eläkepäiviksi  tulimme  Turkuun.  Kyllikkiä  ja
Marttaa ei  enää ole,  muita  sukulaisia  kyllä.  Hel-
mikuussa 2005 tulimme Turkuun tekemään asunto-
kauppoja. Oli kaunis aurinkoinen ilma. Abit kier-
telivät  kaduilla  ja  heittelivät  runsaasti  karkkeja.
Tuli mieleen oma abi-päivä. Keräsin kadulta joita-
kin karkkeja laukkuuni. Asunnonvälittäjä päivitteli
miten vanhat mummotkin vaarantavat itsensä ke-
räämällä  ajotieltä  karkkeja!  Äkkiä  tunsin  itseni
vanhaksi ja laitoin laukun vetoketjun tiukasti kiin-
ni.

Turku ei ollut kovin paljon muuttunut. Tietysti
oli tullut uusia rakennuksia ja teitä, mutta keskusta
oli  aika  lailla  entisenlainen.  Raitiovaunut  olivat
lähteneet,  niitä  aluksi  kaipasin.  Kaupunkiliikenne
sujuu kuitenkin hyvin. Murre tuntui aluksi kotoi-
san  hauskalta.  Jokirannasta  on  tullut  viihtyisä
kävelypaikka. 
   
Kajaani on Turkua paljon pienempi paikka, mutta
päätöksenteko  sujui  siellä  huomattavasti  jousta-
vammin kuin täällä. Aluksi tuntui oudolta asioiden
jahkailu, turkulaiset ovat kai tottuneet jo siihen että

päätöksiä  on  vaikea  saada  aikaan.  Samoin  on
mietityttänyt  pienten  lasten  elämä  kaupungin
keskustassa  olevissa   päivähoitopaikoissa.
Jotkut  pihat  näyttävät  varsin  karuilta,  on  vain
ahdas  alue  eikä  juurikaan  kasvillisuutta  tai
muuta  virikettä.  Ilmaston  muutoksen  myötä
myös  lumileikit  jäävät  varsin  vähäisiksi.
Useimmat  lapsiperheet  asunevat  keskustan
ulkopuolella.  Liikuntaa  ja  kulttuuria  kaupunki
tukee hyvin.
   Elämä on aivan toisenlaista nyt kuin kouluai-
kana.  Silloin  tyydyttiin  vähempään,  säästettiin
ja  ajateltiin,  että  pikkuhiljaa  elintaso  nousee
opintojen  myötä.  Nyt  elintaso  on   korkeampi
kuin milloinkaan. Nykyajan opiskelijoilla onkin
edessään toisenlaisia ongelmia.  
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    Haikuja    

1   ihminen etsii
     polkujensa varsilta 
     omaa kotiaan

2   lyhyt on hetki
     onnea kukkuroillaan
     muistona pitkä

3   muistatko vielä
     astuttiin samaan junaan
     koivuissa silmut

4   eläkeläinen
     odottaa asemalla
     mennyttä junaa
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