Vuoden Liikanen Impi Kultanen kertoo elämästään

Arvi ja Anna Liikasen perhekuva kesältä 1950. Kuva
otettu Oulangassa Kultasen pihapiirissä. Asuimme
silloin Kultasten väliaikaisessa kämpässä. Kuvasta
puuttuu vanhin Siskotyttö.

Olen 84vuotias, Kuusamon Liikasia. Synnyin
vuonna 1936 Vanhassa Sallassa Sovajärven kylässä
Anna ja Arvi Liikasen perheeseen toisena lapsena.
Minun jälkeeni sisarussarja kasvoi vielä kahdek‐
salla.
Ensimmäiseen evakkoon lähdimme vuonna
1939, kun käsky kävi, kohteena Alapekkalan talo
Tornion Laivajärven kylässä. Olin silloin kolme‐
vuotias, ja perheessämme oli silloin minua pari
vuotta vanhempi Sisko ja kolme vuotta nuorempi,
vasta vuoden vanha Kaisu. Alapekkalan talo oli
kylmä, eikä omistajan puoliso antanut huonettakaan
oikein lämmittää. Sieltä sitten mutimme Kemijär‐
ven Isokylän Porovaaraan. Evakkomatka jatkui
Kemijärveltä Sallan Hirvasvaaralle AlaPiilolan ta‐
loon. AlaPiilolan pirtistä, jossa oli paljon poruk‐
kaa, jouduimmekin hetimiten muuttamaan Poikelan
taloon. Siellä perheeseemme syntyi MaijaLiisa
vuonna 1941. Hirvasvaaralta evakkomatka jatkui
Kuusamoon Käylän Ollillaan Ervastin taloon, jossa
syntyi Jouko vuonna 1943. Sieltä siirryimme Käy‐
lään Ahosen mökkiin. Toiveena oli, että pääsisim‐
me takaisin synnyinseudulle Sovajärvelle. Kun
Ahosen mökkiin palasikin omistajat EteläSuomes‐
ta, meidän evakkojen täytyi muutta jälleen Käyläs‐
sä Kurtinvaaraan Kurtin taloon.

Sitten alkoikin jatkosota ja välirauhan aikainen
toive synnyinseudulle pääsystä ei toteutunut, vaan
evakkomatkamme jatkui vuonna 1944 KeskiPoh‐
janmaalle Alaveteliin, josta jouduin serkkuni Rit‐
van kanssa lähtemään Pietarsaareen lastenkotiin
virkistymään, kun olimme niin pieniä ja laihoja.
Lastenkodissa oli virkistäytymässä monia muitakin
sallalaisia lapsia. Sillä välin oli perheemme muut‐
tanut Vetelin Räyringin kylään. Kaisusisar sairastui
aivokalvontulehdukseen, jonka seurauksena hän
kuuroutui viisivuotiaana.
Räyringissä menin kouluun ensimmäiselle luo‐
kalle helmikuun puolessavälissä vuonna 1945. Olin
silloin kahdeksanvuotias. Räyringissä kävin eka
luokkaa vain kaksi ja puoli kuukautta, sillä huhti‐
kuun lopussa muutimme Vetelin Torpan puolelle,
jossa kävin vielä yhden kuukauden ensimmäistä
luokkaa Heikkilän piirissä.
Evakkomatka jatkui Vetelin Torpan puolelta Ve‐
telin Sillanpään kylään, jossa menin sitten syksyllä
1945 suoraan kolmannelle luokalle. Toinen luokka
jäi siis väliin.
Sillanpäässä syntyivät sitten MarjaLeena vuon‐
na 1946 ja kaksoset Raija ja Reijo vuonna 1948.
Vetelin Sillanpäässä asuimme evakkoina yli kolme
vuotta. Lokakuussa 1948 lähdimme takaisin pohjoi‐
seen kohden Sallan Hirvasvaaraa, jossa kävin kuu‐
dennen luokan. Hirvasvaaralta muutimme 1949
Hautajärvelle, jossa kävin 7. luokan.
Keväällä 1950 muutimme Oulankaan Kultasen
väliaikaiseen kämppään. Tässä kämpässä syntyi
Markku vuonna 1951.
Arviisämme rakensi Oulangasta saadulle vasti‐
ketilalle talon, jossa myös kaksi setämme perhettä
asui. Nuorin veljeni Heikki syntyi tässä kodissa
maaliskuussa 1953. Isä rakensi vielä ihan oman ko‐
din, johon pääsimme muuttamaan vuonna 1953.
Syksyllä 1952 olin kotiapulaisena sekä taloudenhoi‐
tajana Haukiputaalla.
Kihloihin menin Pekka Kultasen kanssa kevääl‐
lä 1955, kun Pekka lähti armeijaan Ouluun. Minä‐
kin kävin muutaman kuukauden Oulussa armeijan
keittiöllä keittiöapulaisena ennen vihille menoa
marraskuussa 1955.

Impi ja Pekka Kultasen hääkuva 20.11.1955.

Mieheni teki ensin ojankaivuuta ja metsätöitä
ympäri Sallaa. Minä puolestani hoidin lapset, kodin
ja navettatyöt. Lapsistamme viisi ensimmäistä ovat
keskosia, ja selvitty on jos jonkimoisesta. Myö‐
hemmin, 70luvun alusta lähtien, puolisoni toimi
taksiyrittäjänä. Aviomieheni kuoli nyt maaliskuun
13. päivänä juuri kun korona alkoi jyllätä.
Saimme seitsemän lasta, neljä tyttöä ja kolme
poikaa. Lasten nimet ikäjärjestyksessä: Anne, Eija,
Martti, Heli, Merja, VeliPekka ja Jani.
Lastenlapsia meillä on kahdeksantoista ja lap‐
senlapsenlapsia tällä hetkellä kolmekymmentä‐
kuusi. Nuorin heistä kastettiin marraskuun 7.
päivänä Mico Kristianiksi. Mico Kristianin van‐
hemmat ovat Janina Kultanen ja Harri Tornberg
ja isovanhemmat Martti ja Teija Kultanen.
Hyvinkään sukukokouksessa kuuntelin, kenestä
mahtaa tulla vuoden Liikanen 2020. Kun nimeni
mainittiin, olin todella hämmästynyt. Minäkö Vuo‐
den Liikanen 2020!
Kiitoksin ja lämpöisin terveisin
Impi Kultanen

Yläkuvassa isomummi ja hänellä sylissä 36.
lapsenlapsenlapsi. Alakuvassa samainen lapsi eli
Mico Kristian Tornberg s. 16.8.2020. Hänet kastettiin
7.11.2020.

