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Anne Kultanen 

 
Olen syntynyt Sallassa, esikoiseksi 

seitsemänlapsiseen pienviljelijä-

metsuriperheeseen. Äitini on Impi o.s. 

Liikanen ja hänen vanhempansa Arvi 

ja Anna Liikanen Kuusamon suku-

haarasta. Isäni on Pekka Kultanen. 

Lapsuudessani isäni kulki ympäri 

KoillisLappia töissä savotoilla, joissa 

hän oli talvisaikaan useampiakin viik-

koja käymättä kotona. Myöhemmin 

isäni toimi eläkkeelle siirtymiseen 

saakka taksiautoilijana. 

Äitini hoivasi meitä lapsia kahdessa 

pienessä vinttihuoneessa. Oli keittiö ja 

yhdistetty makuuolohuone. Me viisi 

ensimmäistä lasta olimme keskosia, 

sillä olemme syntyneet yli yksi  kaksi 

ja puoli kuukautta ennen laskettua 

aikaa. Toisin sanoen, maasta se pieni-

kin ponnistaa. Kun minä olin seitse-

män, niin meitä sisaruksia oli viisi. 

Työtä on siis äidillämme ollut, keskos-

lapsosia, siinä sivussa navetta-

askareet, pyykkäyshommat ym. Ei 

ollut vesijohtoja, sähköjä, sisävessasta 

puhumattakaan.  

Lapsuuden asuin Sallan Oulangassa, 

jossa kävin kansakoulun. Sallan kir-

konkylällä suoritin sitten keskikoulun. 

Keskikouluun oli matkaa suuntaansa 

noin seitsemänkymmentä kilometriä. 

Aikuisiällä kävin työnohella kauppa-

opiston. 

Keskikoulusta päästyäni käväisin 

ennen talouskoulua töissä Ruotsissa. 

Työpaikkani ovat olleet myös Oulussa 

sekä pääkaupunkiseudulla  Keravalla 

ja Espoossa, mutta pisimmän ajan olen 

kuitenkin työskennellyt palkkasihtee-

rinä yli kaksikymmentä vuotta Kuu-

samon kaupungilla. Elämääni on siis 

sisältynyt paljon pätkätöitä myös sil-

loin, kun lapset ovat olleet pieniä. 

Tässä yksi mieleeni jäänyt tyttäreni 

Meijun kommentti, hänen ollessa noin 

neljän vuoden ikäinen, kun tulin työ-

reissulta käymään kotona: ”Meinaatko 

sä olla meillä yötäki”. 

Perheeseeni kuuluu aviomies Lauri, 

kaksi lasta ja neljä lastenlasta. Lasten-

lapset ovat mummolle rakkaita ja 

heidän kanssaan vietän myös paljon 

aikaa.  

 

Tykkään samoilla metsässä ja nauttia 

luonnon kauneudesta. Myös vierailut 

sukulaisissa ovat itselleni tärkeitä, jos 

vain aika antaa myöten. Toimin myös 

Käylän talousalueen kylätoimikunnas-

sa. Sukulaiset ovat myös rikkaus, ja he 

ovat olleet minulle voimavara, mistä 

on ollut hyvä ammentaa elämäni var-

rella. 

Liikasten sukuseuraan olen liittynyt 

muistaakseni jo kaksikymmentä vuotta 

sitten, kun Kuusamossa oli edellinen 

sukukokous. 

Toivotan järjestelytoimikunnan puo-

lesta teidät Liikaset tervetulleeksi 

Kuusamoon Liikasten sukukokouk-

seen Kuusamon kaupungin visiolla 

2013 “Kuusamo”  täältä päen kahtoen 

maailmannapa. Täällä asiat tehdään  ei 

paremmin  eikä huonommin  vaan 

vähän eri tavalla. 

      

                                     
 
                   Iida                                                                                              Essi, Peppi ja Juuso                                


