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”hylsy tuli.” Veljemme Sakari oli kyllä
löytänyt kaikki rastinsa, mutta yhden
leimaus ei ollut rekisteröitynyt, joten
suorituksemme hylättiin. Nipottamista totesimme, avasimme oluet ja
suuntasimme telttasaunaan.
Jukolasta jäi hampaankoloon
sijoituksen parantaminen sieltä hylättyjen hautuumaalta vähintään tuhannen paremmalle puolelle. Kaikki
kuusi veljestämme ovat ilmoittaneet
halustaan juosta myös Lappeen-

rannassa vuonna 2016, mutta jotta
olemme tonnin joukossa, tulee
meidän palkata aloitusosuudelle joku
maajoukkuemiehistä, jotta emme
pysty kaikella harjoittelemattomuudellakaan tiputtamaan sijoitustamme
alle tuhannen. n
Kivaa oli, mutta silti ensi vuonna uusiksi!
Petri Hollmén
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50-vuotias

Lähes seitsemän veljeksen Jukola
Taas on viety Hollméneja maailmankartalle. Tai ehkä tarkemmin
sanottuna ulos Paimionkin kartalta.
Tässä siis kisaraporttimme Louna-Jukolasta, johon historian ensimmäistä
kertaa kokosimme veljestiimimme
kisaamaan kilvasta jaloimmassa:
suunnistuksen kuningaskilpailussa
Jukolassa.
Meitä veljeksiä on kuusi. Ikäjärjestyksessä seuraavanlaisesti: Markus,
Sakari, Tapani, Petri, Kimmo ja Iiro.
Siis yhtä vajaa seitsemän. Tähän faktaan olemme elämässämme törmänneet useasti: ”ette sitten seitsemättä
hommanneet?”
No ei. Ja jos tarkkoja ollaan, ei
juurikaan ollut meidän veljesten asia
tehdä sitä seitsemättä. Mutta kun
vihdoin tuli mahdolliseksi kompensoida sen seitsemännen puuttuminen
juoksentelemalla puoli vuorokautta
pimeissä Paimion metsissä, niin
päätimme tietenkin asiaan tarttua.
Yöjuoksuista meillä kaikilla oli vähintään koko opiskeluajan (sekä sen
jälkeisen elämän) mittainen kokemus, joten hoituuhan tuo.
Isämme ilmoitti meidät joukkueena kilpaan ja toimi varsin aktiivisena joukkueenjohtajana koko harjoittelukauden ajan. Taisi hän kerran tai
pari kysäistä, että onko joku löytänyt
mitään rasteja. Toisaalta meille, lähes ammattimaisille suunnistajille,
ei paljoa joukkueenjohtoa tarvittu
treenejä vetämään. Kukin harjoitteli
tahoillaan ja omilla lajeillaan. Ainoat,
jotka olivat H-hetkeen mennessä

aidosti suunnistusta harjoittaneet
(poislukien ala-aste, yläaste, lukio
ja armeija) olivat Iiro ja Petri. Muut
lähtivät ns. rajoittamattoman itseluottamuksen voimin kohti oudolta
vaikuttavia karttamerkintöjä.
Ensimmäinen yhteinen kokoontumisemme joukkueena tapahtui
pari tuntia ennen starttia Paimiossa.
Olimme hyvin valmistuneita. Allekirjoittanut oli kärrännyt firmansa
puolesta paikalle alueen komeimman, lounge-henkisen taukoteltan.
Oluttakin oli. Sakari oli lämmitellyt
polkemalla Helsingistä Paimioon.
Markus lämmitteli kyselemällä
Lyyti-tiimin valmentajilta, että ”Mitä
tuo tuollainen karttamerkki oikein
tarkoittaa?” ja Kimmo kysyi vinkkejä
kompassin käyttöön. Iiro ja Tapani
etsivät joukkueen yöpymistelttaa
sekä toisiaan. Kännykkää ja kännykän karttaohjelmaa käyttäen he
onnistuivat tehtävässään alle kahden
tunnin.
Olimme valmiita.
Jukolan lähtö oli yhtä maaginen mitä olimme Youtubesta
ennalta katselleetkin. Reilu tuhat
valopäätä suuntasi pimenevään
metsään kuin biisonilauma Teatterin jonossa. Vaikuttava näky ja
joukkueemme onneksi ainoa aidosti suunnistusta osaava jäsen, se
seitsemäs varaveli, eli serkkumme
Kalle Hollmén, aloitti kilvan. Ja
hyvin Kalle vetikin. Niin hyvin, että
toiselle – sille pimeimmälle osuudelle – startannut allekirjoittanut

antoi kaverin odotella vartin verran
vaihtopuomilla ihan yksikseen. ”Eihän sen noin kovaa pitänyt juosta!”
Itse jännitin toista osuutta, sillä
vaikka olinkin harjoitellut firmani
Jukola-projektin merkeissä koko
vuoden, olivat kokemukseni yösuunnistuksesta lähinnä lamaannuttavia.
Jos ovat rastit hankalia löytää valoisassa, ovat ne lähes mahdottomia
pimeässä.
Ihmeekseni tein vain muutaman
ison pummin ja saavuin maaliin
reilun kahden tunnin rypemisen
jälkeen. ”Jukolassa juostaan junassa – pidä vain huoli siitä, että ensimmäinen junassa tietää, mitä on
tekemässä!” piti paikkaansa. Vain
kahdesti valitsin väärän junakuskin.
En ollut erityisen huolissani
joukkueemme menestyksestä oman
osuuteni jälkeen, sillä päivä oli jo valkenemassa. Luovutin kartan ja valon
Iirolle, joka lähti omalle osuudelleen.
Valo sammui viiden minuutin päästä, joten oli vallan hyvä asia, että
aurinko teki omaan työtään ja nousi
yhä ylemmäs. Kaikki veljeni hoitivat
hommansa yllättävän hyvin (kyllä,
sanon tämän suoraan sydämestäni
ja aidosti yllättyneenä, sillä olimme
varmasti ainoa joukkue, joka lähes
viisinkertaisti vuoden suunnistuskilometrinsä kisan aikana) ja saavuimme maaliin jossain tuhannen tiimin
paikkeilla.
Harmiksemme sääntö-Suomi
kuitenkin iski hampaansa kiinni
suoritukseemme ja armeijatermein

Heinäkuun lopulla vuonna 1965
noin kolmesataa sukumme jäsentä
kokoontui Eurajoen kristilliselle
kansanopistolle perustamaan sukuseuraa. Sukuseuran tarpeellisuuden
perusteluissa mainittiin mm. suvun
keskinäistä kanssakäymistä ja suvun
erityispiirteiden tallentamista jälkipolville. Näin viidenkymmenen
vuoden kuluttuakin voimme nähdä
nämä tehtävät tarpeellisina.
Viisi vuosikymmentä sitten elimme Suomessa vielä agraariyhteiskunnassa, joten suuri osa jäsenistöäkin eli
maatalousammateissa. Yhteiskunta
on muuttunut hurjaa vauhtia. Sen
mukana myös sukumme on levinnyt ympäri Suomen ja maailmallekin. Sen vuoksi suvun keskinäinen
kanssakäymisen tarve ei ole varmaankaan vähentynyt, ehkä päinvastoin. Meidän tulisi vain pystyä
luomaan nykyaikaiset toimintatavat
kanssakäymisen helpottamiseksi.
Sukuseuramme kokoontuu neljän
vuoden välein yleiseen sukukokoukseen. Näissä kokoontumissa on ollut
osanottajia noin 150 henkeä. Käytännön asioita hoitamaan on siellä
valittu sukuneuvosto. Toiminta on
vakiintunut joka toinen vuosi toimitettuun sukulehteen joka sinulla
on kädessäsi. Välivuosina on tehty
retkiä lähiympäristöihin. Kantatilalla sijaitseva upea tuulimylly on
seuramme logossa muistuttamassa
esi-isämme rakennustaidoista.
Meidän tehtävämme on vaalia ja
ylläpitää myllyä joka on iältään jo
yli 175-vuotias.
Suvustamme on tehty kaksi
sukukirjaa. Ensimmäinen on perusteellisesti henkilöitä esittelevä
teos. Toinen on hakemistotyyppinen. Usein on esitetty toiveita
saada uusi ajantasainen suvun hakuteos. Nykyaikainen henkilötiesuojalainsäädäntö hankaloittaa tällaisen
teoksen tekemisen. Ehkä joskus
voisimme saada sellaisen sähköisen
”teoksen” jonka tiedot jokainen itse
ilmoittaisi, ettei tarvittaisi valtavaa
julkaisuluparuljanssia.
Haluan kiittää kaikkia sukuseuramme hyväksi viiden vuosikymme-

nen aikana pyyteettömästi toimineita
jäseniä sukuneuvoston puolesta. n
Lopuksi toivotan kaikille sukulaisille
rauhallista joulua ja onnellista uutta
vuotta
Timo Hollmén
Sukuneuvoston puheenjohtaja
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Sukujuhlat v. 2014
Hollmén-suku ry:n sukujuhla ja
kokous pidettiin 19.7.2014 Louhenlinnassa Laitilassa
Hollmén -suvun sukujuhlia vietettiin
jo 14. kerran tänä kesänä. Nyt juhlapaikkana oli Laitilan Louhenlinna.
Aluksi oli ilmoittautuminen juhlaan
ja paikalle saapuikin 160 suvun
jäsentä. Sukuseuran puheenjohtajan
Timo Hollménin pitämän tervetulotoivotuksen jälkeen Louhenlinnan
emäntä Anne-Maria Antola-Pilppula
kertoi juhlapaikan synnystä ja historiasta. Rovasti Sisko Raitis siunasi
ruoan vanhan tavan mukaan. Pitopöytä oli runsas ja maistuva Louhenlinnan menu.
Varsinainen sukukokous aloitettiin viettämällä hiljainen hetki
poisnukkuneiden sukumme jäsenten
muistoksi ja lähettämällä kukkalaitteet Lapin hautausmaalle. Vanhan
tavan mukaan ne lasketaan Sankarivainajien muistopatsaalle, Karjalaan
jääneiden sankarivainajien muistokivelle, Isak Hollmén nuoremman
muistokivelle ja Lovisa Hollménin
muistoristille.
Päivän virallinen osuus, varsinainen sukukokous aloitettiin valitsemalla kokouksen puheenjohtajaksi
Eero Kerttula Laitilasta ja sihteeriksi
Jouko Anttila Lapista. Toimintakertomuksessa v. 2010-2013 kuultiin mm., että sukuneuvosto on
kokoontunut yhteensä 7 kertaa.
Vuonna 2012 oli ns. välitapaaminen
eli tehtiin retki Turun saaristoon
rengastielle, johon osallistui 55 henkilöä. Jouluna 2011 ja 2013 ilmestyi
sukulehti. Kirjoja, viirejä, adresseja

ym. tuotteita on myyty suvun jäsenille. Sakari Alaranta on toteuttanut
DVD-dokumentin Hollmén suvun
myllystä, nimellä ”Kalle ja mylly”.
Tätä voi tilata suoraan Sakarilta.
Internet-sivuja ylläpitää Olli Haaslahti ja näitä on tarkoitus laajentaa
ja tarpeen mukaan päivittää kun
vain lähetätte uusia tietoja Ollille.
Hollmén-suku ry:llä on nyt 516
maksanutta jäsentä. Jäsenmaksuksi
vahvistettiin entinen 25€/hlö/ainaisjäsenmaksu. Uusiksi jäseniksi sukuneuvostoon valittiin Laura Hollmén
Kaarinasta, Mikko Toivonen Eurasta
ja Maija Tuominen Rauman Lapista.
Kokouksen päätteeksi laulettiin yhdessä Satakunnan laulu.

Tauolla ennen kahvitarjoilua saatiin seurata Soturien pienoisnäytelmä
ja leikkimielinen joukkue-kilpailu.
Päivän päätteeksi oli vapaata seurustelua ja Kari Laihon järjestämä luontopolku Louhen-linnan mahtavassa
ympäristössä. n
Heinäkuuta 2014
Seija-Marita Pertola

Hollmen-suku ry Facebook ryhmään voi liittyä vaikka ei sukuseuran jäsen
olisikaan. Ryhmä on suljettu ja tarkoitettu kaikille jotka ovat kiinnostuneita Hollmen suvun vaiheista. Ryhmässä voi jakaa kuvia ja tarinoita, kertoa
vaikka uusista syntyneistä sukulaisista.

Toivasen Vanha Salirivi
Vuonna 1974 tänne Turun saaristoon Rymättylään tuotiin Lapista,
Heinilän tilalta, Kivikylän pitäjästä
nälkävuosina rakennettu vanha
hirsitalo kesäasunnoksi ja mökiksi
Paavo ja Auli Toivasen toimesta.
Talo rakennettiin Kivikylässä ruokapalkalla vuosina 1867-1868 eli on
nyt 147 vuotta vanha, ja ollut täällä
Härmistössä siis 41 vuotta.
Salirivillä lukuisia kesiä ja talvia

Kolmen euron ruusu voi hyvin Loviisa Hollmènin o.s. Pertola haudalla.
(Johan Iisakin vaimo, Iisak nuorempi) Iisakin haudalla on marketta
mutta se ei ole tänä vuonna menestynyt.
Joten ei haudanhoito kalliiksi tule. Samalla yhtenäisellä alueella Lapin
hautausmaalla on 9 Hollmèn-suvun muistomerkkiä. n
Ville Pertola

Tervetuloa
TUL MYLLYL tapahtumaan!
Sukuyhdistyksemme järjestää sunnuntaina 12.6.2016 opastetun
kotiseuturetken Lapissa. Lähdemme aamupäivällä Lapin kirkon
parkkipaikalta linja-autolla tutustumaan Lapin nähtävyyksiin. Kierros
päättyy iltapäivällä Alisen Haudan myllylle, jossa mahdollisesti kevyt
kenttälounas. VARAA JO NYT PÄIVÄ RETKELLE. Tiedotamme
retken yksityiskohdista keväällä kirjeellä.

vietettyään kasvoivat Paavon ja Aulin
lapset. Vuonna 2000 Salirivi siirtyi
Paavolta ja Aulilta heidän vanhimmalle pojalleen, Otolle. Otto täyttää
tänä vuonna pyöreät viisikymmentä
vuotta kuten täyttää myös sukulehti.
Joulut vietettiin Oton lapsuudessa
Salirivillä hänen seitsenhenkisen
perheen kanssa, johon kuuluivat
vanhemmat, Otto sekä hänen neljä
sisarustaan. Salirivillä oli myös televi-

sio, millaista ei ollut heidän kaupunkiasunnossaan. Lisäksi pingispöytä
ja mökillä ollut höyläpenkki olivat
kovassa käytössä, muistelee Otto.
Tänä päivänä Salirivillä mökkeilee
Oton oma viisihenkinen perhe, viettäen lomia, viikonloppuja sekä joulut
ja suuren osan kesästä mökillä. n
Vilho Toivanen
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Elämää Kaliforniassa
Kolme ja puoli vuotta sitten, tuoreena avioparina, pakkasimme elämämme matkalaukkuihin ja muutimme Los Angelesiin, Yhdysvaltojen
länsirannikolle. Iina oli hiljattain
väitellyt tohtoriksi ja saanut tutkijan
pestin yhdestä Kalifornian yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan
laboratorioista. Risto irtisanoutui
työstään helsinkiläisessä tuotantoyhtiössä ja hakeutui ohjaajaopintoihin
American Film Instituteen, joka on
maineikas elokuvakoulu Hollywoodin kukkuloilla. Enkelten kaupunki
oli oivallinen paikka luoda uraa niin
tieteen kuin taiteenkin saralla.
Los Angeles voi olla turistille
luotaantyöntävä kokemus valtavine
moottoriteineen ja loputtomine
ruuhkineen. Pohjoismaiseen hyvinvointiin tottuneena hätkähtää myös
rikkauden ja köyhyyden kontrastia.
Kaupunki on silti myös rosoisen kaunis, erilaisten etnisten ryhmien määrittämistä osista koostuva tilkkutäkki. Metropolin kuhinasta pääsee hetkessä niin valtamerelle, aavikolle kuin
vuoristonkin rauhaan. Ensimmäinen
vuokra-asuntomme löytyi viikon
hotellissa majailun jälkeen Venice
Beachin rantakadulta - surﬀareiden,
kehonrakentajien, rantapummien ja
turistien värikkäästä hälinästä. Alue
on siinä määrin tapahtumarikas, että
ainainen poliisihelikopterien säksätys
alkoi nopeasti kuulostaa kotoisalta,
yhdessä valtameren aaltojen kohinan
kanssa. Kun aloimme kesällä 2013
odottaa esikoistamme, muutimme

hieman perheystävällisemmälle alueelle Westwoodiin, Iinan työpaikan
lähelle. Lapsemme syntyi yliopiston
alueella sijaitsevassa Ronald Reagan
Medical Center -sairaalassa. Pienen
tyttäremme maailmassa paistoi lähes aina aurinko, ja suloinen vauva
sai lapsirakkailta amerikkalaisilta
huomiota kuin paikalliset superjulkkikset.
Tänä kesänä pakkasimme elämämme uudelleen matkalaukkuihin
ja muutimme, nyt kolmihenkisenä
perheenä, Iinan työn perässä Suomen
Turkuun. Toinen kotimme tulee
kuitenkin aina olemaan Tyynenvaltameren rannalla. Toivottavasti
tyttäremme oppii elämässään poimimaan kahden kotimaansa parhaat
puolet. Synnyinmaastaan Amerikasta
ainakin avoimen ja optimistisen elä-

mänasenteen, jonka mukaan kaikki
unelmat voi saavuttaa ahkeralla
työllä. Suomesta kenties taidon elää
sopusoinnussa luonnon kanssa ja
nauttia seesteisestä joutilaisuudesta.
Jälkimmäistä on hyvä harjoitella kesämökin rantakalliolla tepastellen. n
Risto ja Iina Tuominen

Viisi ensimmäistä vuotta Sveitsissä
Startti
Meidän perheelle koitti uusi aika,
kun 2010 kesälomalla shortseissa
hoidettu työhaastattelu toi kutsun
UBS:n, maailman suurimman yksityispankin, Zürichin pääkonttoriin.
Olin jo pohtinut maailmalle lähtöä,
kun pohjoismainen pankkitoiminta
alkoi olla 15 vuoden jälkeen tuttua
ja perheen kanssa muuttavalle Sveitsi
kuullosti järkevältä vaihtoehdolta
muiden pankkikeskusten; Lontoon,
New Yorkin, Singaporen tai Hong
Kongin rinnalla.
Irtautuminen Suomen verotuksesta edellyttää oman kodin myyntiä ja
vaikka emme tienneet tuleeko uudesta kotimaasta pysyvä, niin päätimme
myydä kotimme Katajanokalla ja
pakata tavarat kuorma-auton kyytiin.
Muutto ja asettuminen Sveitsiin sujui
mukavasti - EU:sta on suomalaiselle
konkreettista hyötyä! Sveitsi on hyvin
pragmaattinen - EU-kansalainen on
tervetullut kun palkka tai kohtuullinen sijoitusvarallisuus kattaa menot,
asunto löytyy (oma tai vuokrattu)
ja kunnon sairaskuluvakuutukset
varmistavat, ettei tulla muiden veronmaksajien rasitteeksi. Byrokratia
saatiin kuntoon avustavalla saksalla
ja paikallisten viranomaisten kuunnellessa englantia, pienempiä vastoinkäymisiä tuli lievissä kulttuuri- ja
tapaeroissa, esim. keräyspaperin oikeata pakkaustapaa talonmiehemme
opetti Herr Hollménille isokokoisten
kylttien avulla useampaan otteeseen.
Muuttaessa meitä oli kolme, tyttäremme Annabella oli hiukan yli neljä

ja arvelimme, että kieliosaaminen
tulisi kaikille kuntoon ennen kuin
sitä aletaan kaipaamaan. Annabellan
osalta sopeutuminen tapahtui nopeasti, koska saimme muutaman viikon
armonaikaa ja sitten pikkuinen
tyttäremme aloitti pakollisen kindergartenin. Marika-äiti sai osallistua
ensimmäiseen kouluaamuun puolen
tunnin ajan ja sen jälkeen juuri opittu
stadin slangi ja verenperintönä tullut
Turun Murre oli pakko kääntää Zürichin saksaksi. Onneksi Annabella
oppi kielen kolmessa kuukaudessa.
Koulumatka oli lievä shokki sveitsiläislapset kulkevat kouluun yksin, heijastinliivi päällä heti oppivelvollisuuden alkaessa! Toinen shokki
tulee iltapäiväkerhon tai päivähoidon
hinnoittelusta - Helsingissä hinta
oli 235 euroa ja Zürichissä lähes
kymmenkertainen. Parin, kolmen
lapsen kanssa tuleekin työssäkäyvän
äidin nettopalkan olla 5000-8000
euroa kuussa, jotta lastenhoidon
kustannukset tulevat katetuksi.
Maan hyviin puoliin tutuistuimme
poikamme Alexanderin syntyessä;
oma lääkäri herätetään aamuyöstä
synnytykseen ja Kätilöopiston kerran
nähneelle oma sviitti olohuoneineen,
täysihoitoineen ja viinilistoineen tuntuu aika mukavalta vakuutusyhtiön
piikkiin...
Työelämä ja koulu
Sveitsissä tehdään töitä Suomen
keskivertotasoa kovemmin; normaalisti toimistot täyttyvät kahdeksan aikaan aamulla ja kuudelta

iltapäivällä jatkuu vielä täysi tohina.
Koska koulu rajoittaa perheellisten
lomailua pelkästään koulun vapaisiin, niin kesälomalla yleensä ollaan
kaksi viikkoa. Koulussakin tehdään
töitä; ala-asteelta alkaen päivät ovat
pitkiä ja sen jälkeen aloitetaan läksyjen teko. Viikonloppuisin hoidetaan sitten seuraavan viikon läksyt.
Koulussa tärkeitä aineita ovat saksa,
matematiikka ja myöhemmin alkava
fysiikka. Ensimmäisenä vieraana
kielenä meillä alkoi toisella luokalla,
eli 7-8 vuoden iässä, englanti ja sen
jälkeen ohjelmaan lisätään Sveitsin
virallisista kielistä ranska ja italia.
Koulussa kunnioitetaan opettajia ja
lapset tervehtivät opettajaa kädestä
aamulla kouluun tullessa; „Guten
Morgen Frau...“ Tämä voi tuntua
hassulta, mutta muuttuu mukavaksi,
kun kadulla tulee koululaisia vastaan
ja he katsovat silmiin ja tervehtivät
vastaantulijaa reippaasti. Perheemme
pienin, Alexander opiskelee kieltä
kahdesti viikossa läheisellä maatilalla
toimivassa leikkiryhmässä. Kielen
ohella lapset oppivat hoitamaan tilan
eläimiä ja se onkin hauskaa hommaa
nelivuotiaalle!
Maan plussia ja miinuksia
Saksankielisen Sveitsin tavat ovat
kohtuullisen helposti suomalaisen
omaksuttavissa - sääntöjä toki kunnioitetaan Suomeakin tiukemmin.
Poikkeuksena on verotus, koska
täällä saa kerran „unohtaa“ ilmoittaa tulojaan, mutta toista kertaa ei
kannata yrittää... Ja koska lakeja ja

sääntöjä kunnioitetaan, niin kaikki toimii! Verotus on täällä selkeä
plussa - kohtuullisillakin tuloilla
täällä selviää, kunnasta ja kantonista
riippuen, 10-25 prosentilla. Suomen
kannattaisi ottaa oppia Sveitsin demokratiasta - kaikesta äänestetään
ja se takaa että kansa päättää mihin
julkiset rahat käytetään. Täällä ei
tulisi kuuloonkaan, että julkisilla
varoilla rakennettaisiin eduskunnan
lisärakennuksia, musiikkitaloja ja
keskustakirjastoja, jos ne maksava
veronmaksaja ei niitä haluaisi. Äänestäjä voi vaikuttaa ja julkinen sektori
pysyy järkevissä mittasuhteissa.
Meille suomalaiselle tärkeä luonto
on lähellä; kotoa aukeaa järvi- ja
alppimaisemat, maaseutu alkaa
parin sadan metrin päästä ja lumivuoret ovat 30 minuutin päässä.
Viime vuonna ostamamme „mökin“ sauna valmistui kesällä ja nyt
suomalaisen järvimaiseman sijaan
juhannussaunan ikkunasta näkyivät
vuorten huippujen viimeiset lumet.
Kohtuullinen ilmasto on tietysti
plussaa; kevät alkaa aikaisin ja lämmintä jatkuu lokakuulle, mutta täällä
on kuitenkin neljä vuodenaikaa
ja valoisa aika on pitkä. Mukavaa
on, että lapset oppivat liikkumaan
luonnollisesti. Kouluun ei kyyditetä
autolla, siellä urheillaan kolmesti
viikossa ja viikonloppuna vaelletaan
tai hiihdetään vuorilla, uidaan järvissä ja altaissa. Sveitsissä näkee vähän
ylipainoisia ihmisiä ja harvinaisen
paljon urheilevia ja hyväkuntoisia
vanhuksia - liikkuminen on opittu
nuorena!
Sveitsi on ehdottomasti Euroopan sydämessä - kaikkialle pääsee
nopeasti autolla, junalla tai lentäen.
Meiltä ajaa Saksan suurkaupunkeihin
muutamassa tunnissa, Pariisiin vie
parhaiten juna, Milanoon ehtii autolla hiukan reilussa kahdessa tunnissa
ja siitä on sitten enää kaksi tuntia
Välimeren rantaan. Me asumme
lyhyen junamatkan päässä Sveitsin
taloudellisesta pääkaupungista Zu-

richistä, joka on upea, iso pikkukaupunki. Kaupunki on kansainvälinen,
mutta siitä huolimatta erittäin siisti,
rauhallinen ja turvallinen lapsillekin.
Huonona puolena täytyy mainita
hintataso ja se, että matalat verot tarkoittavat, että käyttäjä maksaa palveluista markkinahinnan. Kouluruokaa
saa maksua vastaan, terveydenhoidon
vakuutuksiin ja niiden ulkopuoliseen
hammashoitoon uppoaa rahaa ja niin
edelleen. Sveitsiläiset haluavat pitää
maaseudun elävänä ja tulliraja estää
tehokkaasti elintarvikkeiden halpatuonnin. Ruoka, erityisesti liha ja
kala, on hurjan hintaista, mutta esim.
vihannekset ja hedelmät ovat edullisia ja laadukkaita ympäri vuoden.
Sveitsiläiset ovat ylpeitä maastaan
ja syystäkin! Täällä on luotu toimiva
ja vauras yhteiskunta, jonka heikentymisestä sveitsiläiset ovat huolissaan.
Tämä näkyy osin fiksuina päätöksinä, joilla varjellaan omaa hyvinvointia, mutta osin myös epäluulona ulkomaalaisia ja esim. EU:ta kohtaan.
Onneksi täällä me suomalaiset emme
kuulu kategoriaan „ulkomaalaiset“!
Summa summarum
Päädyimme tänne osittain sattumalta, mutta koska meidät on otettu
mukavasti vastaan ja maa kehittyy
koti-Suomea parempaan suuntaan,
niin me olemme jäämässä tänne.
Voimme suositella saksankielistä
osaa lapsiperheille, mutta varautukaa
siihen, että täällä maahanmuuttajan
odotetaan sopeutuvan vauhdilla
sveitsiläiseen elämänmenoon! Eläkeläiselle sen sijaan italiankielinen ja
Alppien eteläpuolinen, ilmastoltaan
välimerellinen Ticino voi olla parempi valinta. Tervetuloa tutustumaan
kauniiseen Sveitsiin! n
Aurinkoisista ruskamaisemista
lokakuussa 2015,
Markus, Marika, Annabella ja
Alexander Hollmén
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Emma ja Hannes Pirilän sota-ajan
kirjeenvaihto on koottu kirjaksi
Isäni, Hannes Pirilä, syntyi 25.7
1895 ja kuoli 10.9 1984. Emmaäitini syntyi 28.12 1904 ja kuoli
2.4.1995. Suureksi yllätykseksi
vanhempiemme jäämistöstä löytyi
laaja kirjekokoelma. Se selittyy sillä,
että äiti ja isä joutuivat elämässään
kahdesti olemaan erossa toisistaan
useita vuosia ja silloin he pitivät yhteyttä kirjeitse. He olivat olleet koulutovereita ja aloittaneet seurustelun
vuonna 1926. Ylioppilaaksi tultuaan
Hannes lähti kuudeksi vuodeksi
Saksaan, missä hän opiskeli eläinlääkäriksi. Emma puolestaan hakeutui
Helsinkiin, opiskeli sairaanhoitajaksi
ja työskenteli Lastensairaalassa.
Tunteikkaita kirjeitä seilasi ahkerasti
Suomen ja Saksan väliä. Kun avioliitto solmittiin v 1933 kirjeenvaihto
luonnollisesti tyrehtyi. Se käynnistyi
kuitenkin uudestaan sodan aikana,
sillä Hannes vietti rintamalla viisi
vuotta. Sota-aikaista ja siihen liittyvää kirjeenvaihtoa on ajanjaksolla
vv.1939-1946.
Vanhempani eivät kertoneet säilyttämistään kirjeistä. Isäni, kuten
muutkin sodasta palanneet miehet,

vaikenivat raskaista rintamakokemuksistaan. Tutustuttuaan kirjeisiin
Auli-sisareni luovutti ne minun
luettavakseni, kun hänen poikansa
Hannes Toivanen oli ne arkistoinut.
Kesti n. pari vuotta ennen kuin
tohdin kirjeisiin lainkaan kajota,
mutta sitten oivalsin, että kirjeet oli
nimenomaan tarkoitettu jälkipolven
luettavaksi, koska niitä ei oltu hävitetty vaan huolellisesti säilytetty niin
että ne olivat seuranneet Emmaa ja
Hannesta vielä Turkuunkin, minne
he ikäännyttyään Salosta muuttivat.
Hannes oli tarinankertoja ja rintamalla kirjoitetuissa kirjeissä kuvastuu
hänen kirjallinen lahjakkuutensa.
Ehkä hän suunnitteli hyödyntävänsä
kirjeitä joskus myöhemmin? Sujuvaa
ja ilmeikästä oli Emmankin kynänkäyttö. Kauniisti käsin kirjoitetut
kirjeet ovat sikälikin ainutlaatuisia
kun tänä päivänä yhteyttä pidetään
enimmäkseen sähköpostein ja tekstiviestein. Kokoelma sisältää Emman
ja Hanneksen kirjeenvaihdon lisäksi
lasten, lähisukulaisten ja ystävien
Emmalle ja Hannekselle lähettämiä
kirjeitä.

Kopioin ja kokosin sota-ajan kirjeet kirjaksi. Koska valtaosa kirjeistä
on hyvinkin henkilökohtaisia, on
teos tarkoitettu vain lähiomaisten
luettavaksi. Kirjeistä välittyy avioparin syvä rakkaus sekä toisiinsa että
meihin lapsiin. Ne myös valottavat
kouriintuntuvasti jälkipolville miten
kovia aikoja Emma ja Hannes joutuivat sota-aikana elämään. Vaikeinta
varmaan oli neljän lapsen lähettäminen sota-lapsina Ruotsiin.
Kirjeiden välityksellä me omaiset
saamme aivan uudella tavalla tutustua edesmenneihin vanhempiimme.
Minulle kirjeisiin tutustuminen oli
äärimmäisen ravisteleva kokemus.
Nenäliina oli kovassa käytössä, niin
koskettavia kirjeet ovat. Projekti oli
myös terapeuttinen. Olin kehittänyt
sota-lapsikokemuksestani itselleni
jonkinlaisen trauman, joka parani
kun sain tietää taustat siihen, miksi minut ja sisarukseni lähetettiin
Ruotsiin. n
Eeva Nikoskelainen

Myllyn maalaustalkoot 10.06.2015

Koko alkusuvi näytti harmaat puolensa; vettä satoi tämän tästä enemmän ja vähemmän. Aurinko näyttäytyi rajallisesti. Sukuneuvostolaiset
jännittivätkin, että millainen sää
lienee 10.6. Silloin nimittäin oli

suunniteltu pidettäväksi maalaustalkoot suvun monumentilla Hollménin tuulimyllyllä Lapin Haudan
kylässä. Ja kuinka ollakaan, tuona
keskiviikkoisena päivänä sade piti
taukoa ja aurinko paistoi. Pertolan
Ville oli jo aamupäivällä hakenut
henkilönosturin Tuomisen Sepänliikkeeltä katon tervaamista ja myllyn
yläosien maalaamista varten. Neljän
maissa ehtoopuolella sukuneuvoston
jäseniä alkoi kokoontua tuulimyllylle. Kauimmaiset talkoolaiset,
Laura ja Timo, tulivat Kaarinasta.
Hollméneita molemmat, mutta eivät
samasta perheestä. Suvun junnuja
edusti Villen pojanpoika Henrik.
Kari Laiho oli hommannut Virtasen punaista maalia ja Toivosen
Mikko tervaa. Jokaisella tulijalla oli
maalaustarvikkeita mukanaan. Eipä
siinä paljon rupateltu, kun aloitettiin
hommat. Jokainen löysi paikkansa ja
tuulimyllyn vanhat sään runtelemat
kiivottuneet laudat alkoivat imeä
maalia. ”Eihän tämä maali mihinkään riitä”, kuului hetkenpäästä
kommentti. Eikä riittänytkään. En-

Turku
www.diacorturku.fi
Laura Pirilä
Sisätautien, geriatrian ja
reumatologian erikoislääkäri

nen kuin pensseli kosketti seinää, oli
se jo imaissut maalit syövereihinsä.
No’, riittihän sitä maalia niin kauan,
kuin ylipäätään jaksettiin maalata.
Ville ja Haaslahden Mikko uskaltautuivat nosturiin tervaamaan kattoa
ja Alarannan Sakari maalaamaan
tuulimyllyn yläosaa. Toivosen Mikko
piti hetken porukkaa jännityksessä
putoamalla liukuun lähteneiltä
tikapuilta. Maali lensi lahjakkaasti,
mutta mies pysyi pystyssä. Urheilumiehiä, kun on. Kaiken kaikkiaan
työ sujui mukavasti kuulumisia ja
tarinoita kertoillen. Fiilis oli hyvä.
Kun sitten vihdoin pantiin ehtooksi,
oli talkooeväitten vuoro: makkaraa ja
salaattia, päällisruuaks’ munkkia ja
kahvia. Puheenjohtaja Timo kiitteli
ahkeraa talkooporukkaa ja toivotteli
hyvää kesän jatkoa. Lähdettiin hyvillä
mielin kotiin.
Sakari, Mikko ja Ville maalasivat
myöhemmin myllyn valmiiksi muilta
osin, mutta siivet jäivät odottamaan
seuraavaa vuotta. n
Maija Tuominen

Ihotautilääkäri Antero Hollmén lisäsi eläkkeelle jäätyään harrastuksiinsa
puutyöt. Tässä Antero Kuopion Karttulan mökille tekemänsä tuulimyllyn
vierellä. Tuulimylly on suvun tuulimyllyn pienoismalli (pienin muutoksin).
Näitä mamsellimyllyjä ei Savossa ole ollut. Lieneekö tämä pikkuinen ainoa? n
Terveisin
Irmeli Anteron puoliso Hollmén
Sukumme myllyn pienoismallin rakennuspiirustukset
on tilattavissa Ville Pertolalta.
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