MUISTO
Ihanan kauniita lapsuuteni muistoja äidin kotikaupungista Kemijärveltä, silloisesta kauppalasta.
Äidin perhe asui Halosenrannalla. Perheeseen kuului 5 lasta/ 4 tyttöä ja yksi poika. Äitini oli
toiseksi vanhin (1933) syntynyt.
Vaarini oli Halosenrannan koulun johtaja opettaja, Perhe asui myös
samassa koulurakennuksessa Halosenrannalla. Koulun pihalla on ulkosauna, joka jäi lapsuudestani
hyvin mieleeni. Sauna on sisältä pyöreän muotoinen ,mikä oli lapsena aivan ihmeellistä. Äitini kävi
aina silloin tällöin opettamassa 1–3 luokkalaisia kolululla.
Saimme olla sisaruksieni kanssa luokassa mukana seuraamassa oppituntia. Perheeni asui Kemissä.
Koululla oli muutenkin paljon tekemistä, saimme olla liikuntasalissa koulupäivän jälkeen. Enoni ja
tätini olivat aivan huippu energisiä meidän kanssa talvella pihalla mäenlaskussa.
Koulun pihalta tuli jyrkkä tie alas tielle, mistä meillä oli mukava laskia pulkalla ja enoni tai
kaksoistytöt (tätini) vetivät aina meidät pulkalla takas ylös, mistä taasen laskimme alas vauhti oli
hurjaa. Kesäisin koulun pihalla oli keinut ja iso urheilukenttä, jossa pelasimme jalkapalloa,
pesäpalloa ja milloin mitäkin. Vietimme Joululomia hiihtolomia ja kesälomia mummolassa aina
silloin tällöin. Enoni oli lomien aikaan paljon meidän kanssa, ajelutti meitä ympäri Kemijärveä.
Kävimme Pyhällä ja Suomutunturilla talvisin laskeen mäkiä.
Tätini jotka ovat kaksosia toivat Kemijärveä kuuluisaksi maailmalle keihään heittäjinä.
(1960-1970) lukujen taitteen kovimmat keihäänheittäjät Lapista. Tytöt pitivät myös valokuvaamoa
Kemijärven keskustassa. Kaksoset muutivat hyvin pian eteläsuomeen, missä he nykyäänkin asuvat.
Tykkäsimme myös uida paljon, kauniina kesäpäivinä kävimme uimassa Pöyliöjärvessä ihan enoni ja
hänen tyttö ystävän asunnon lähellä.
Syksyisin tulimme perheen voimin syysviikon lopuksi kauniiseen ruska-aikaan, tuolloin meillä
oli ihana puolukan pominta viikonloppu. Menimme eväiden ja ämpäreitten kanssa metsään
pomimaan puolukoita koko iso poppoo päivä oli aivan ihana.
Enoni tyttöystävä halusi antaa yllätys joululahjan minulle ja siskolleni, hoitokorvarenkaat ja
reijät korviin. Vuonna 1979 olin silloin 14- vuotias ja siskoni vuoden nuorempi. Kemijärven koru ja
kulta liikkeessä.
Joululomalta kotiin saapuessa äiti ei ilahtunut enoni tyttöystävän Niina antamasta joululahjasta.
Muistan, kuin äiti oli vihainen Niinalle. Tuolloin matkustimme aina keskenäämme Lättähattu/pika
junalla Kemi-Kemijärvi välin, se oli meistä mukavaa.
Vuonna 2003 tulin lapseni Jennin ja Jonin kanssa Suomutunturille laskettelemaan. Olimme
vuokramökissä rinteen lähellä. Tuolloin enoni kävi meitä moikkaamassa Kemijärveltä, mikä oli
ihana asia. Minä olin itse lapsena oppinut käymään Suomutunturilla laskemassa mäkiä suksilla
enoni käyttämässä meitä siellä. Niin ihania muistoja jäi ajasta, että halusin lapseni kokea saman.
Vuonna 2004 laitoimme asuntovaunun toimme sen kausipaikalle Suomun asuntovaunu alueelle.
Laskimme Suomulla 4 talvikautta aivan huippu upeat rinteet ja palvelut. Kävin myös lapsilleni
näyttään Halosenrannan koulurakennuksen ja kerroin, että minä olin siellä useana kesänä,
joululomalla ja hiihtolomalla mummolassa sisarukseni kanssa. Kävimme Suomulla ollessamme
muutaman kerran Kemijärven uimahallissa uimassa. Lapsuuteni aikana, kun olimme mummolassa
niin isäni käytti meitä tuolloin uimassa Kemijärven uimahallissa. Uimahallissa oli
tapahtunut aivan upea remontti niiltä ajoin, kun oli lapsena siellä käynyt. Aivan huippu .

Vuonna 2008 veimme vaunun Pyhätunturille vaunualueelle, missä se on edelleen. Laskimme monet
talvet lapsiemme kanssa ja tykkään laskia edelleen.
Enoni on ainua sisaruksista, joka asuu vielä Kemijärvellä. Olemme enoni kanssa paljon tekemisissä.
Soittelen hänelle 1–2 kertaa viikossa ja yritän käydä kerran kuukaudessa hänen luona kyläilemässä.

