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NUMERO: S096
NIMIMERKKI TAI NIMI: Xx. Xx.
IKÄ:
SUKUPUOLI: Mies
PAIKKAKUNTA: Kaupunkimainen kunta, Etelä-Suomi
PERHESUHTEET: Naimisissa
LAPSIA KOTONA:
AMMATTI/KOULUTUS:
TEKSTITYYPPI: Suorasanaista kerrontaa
ERITYISHUOMIOITA: 1966 lähtee ovet paukkuen kotoa maalta Helsinkiin ja aloittaa
tyhjästä hanttihommilla, alivuokralaisisäntä huijaa palkkarahat joten ei rahaa ruokaan,
eikä siihen aikaan ruokajonoja ollut, seurasi keripukki ja mahakatarri. Vaimon usko
auttoi elämässä eteenpäin menoa ja nyt on velaton koti. Syvää pohdintaa laajemminkin
maailman köyhyydestä.
Ohessa on novelli jolla osallistun kyseiseen kilpailuun. Novelli kertoo
ajatuksistani omaa elämääni kohtaan, sen jälkeen kun sairastuin masennukseen
ja sen vuoksi jouduin jäämään pois työstä. Novelli sijoittuu tämän vuoden
alkupuoliskolle.
Hei, ohessa tarinani, joka omalta osaltani ajoittuu 40 vuoden taakse.
Ohjeessa sanottiin, että ilmoittaa ajankohta mihin tapahtumat sijoittuvat, joten katsoin,
että voin kirjoittaa niinkin kaukaisia tapahtumia. Lisäksi sanottiin, että kirjoita kuten
kertoisit läheiselle ystävälle, niin katsoin voivani pohtia köyhyyttä laajemmin, sillä
minulla on tapana pohtia asioita syvemmin ja yrittää ymmärtää asioita, joten tässäkin
kohtaa ajatukseni harhailee jopa maailmanlaajuiseen köyhyyden ja syiden pohtimiseen.
Jos olen ymmärtänyt asian väärin, niin unohtakaa kirjoitukseni ja olkoon minun
mielipiteeni mitätön.
Sain tuta aineellisen köyhyyden 60-70 lukujen taitteessa. Vanhemmillani oli
pientila pohjanmaalla ja meitä oli siinä kuusi lasta. Äitini patisteli minua pellolle töihin,
se tapahtui 1966. Oli juhannuksen jälkeinen arki ja minulla oli ollut huonot
juhannusjuhlat. Aloin kinata vastaan ja siitäkös äitini hermostui. Hän alkoi huutaa
minulle. Minä suutuin ja aloin huutaa takaisin ja uhkasin lähteä. Veljeni vinoili, ”ettet sä
mihinkään lähde”. Se oli viimeinen pisara. Pakkasin jenkkikassin puolilleen tavaraa ja
ajoin bussilla Seinäjoelle. Sieltä tulin yöjunalla Helsinkiin.
Aamulla seisoin Helsingin rautatieasemalla 90mk kukkarossa. Vähän aikaa
mietittyäni päätin ostaa Hesarin ja aloin soitella työpaikka ilmoituksiin. Puolen päivän
aikaan minulla oli työpaikka. Illalla istuin puistonpenkillä ja pohdin missä yöpyisin.
Sitten muistin Helsingissä asuvan serkkuni. Soitin hänelle ja hän haki minut asemalta
kotiinsa.
Näin alkoi hanttihommien jakso minimipalkalla, sekä alivuokralaisasunto helvetti.
Joku oli vuokrannut kaksion ja vuokrasi siitä toisen huoneen kolmelle pojalle, niin

kovaan hintaan, että hän asui itse ilmaiseksi. Jäipä hänelle vähän rahaa ylikin, sillä
olimme nähneet hänen vuokrakuittinsa.
Yritin kohentaa asemaani menemällä iltakouluun, mutta lukukausi- ja kirjamaksut
veivät loputkin rahat. Tili tuli perjantaina ja aina silloin söin lämpöisen aterian. Viikolla
söin ranskanleivän puolikkaan ja puoli litraa maitoa, sillä silloin sai ostaa puolikkaitakin.
Yksi työpaikoista oli Hakaniemessä. Ruokatunnilla menin läheiseen kauppaan ja ostin
maidon ja leivän puolikkaani. Niiden kanssa kävelin Hakaniemen sillan alle syömään
eväitäni alkoholistien kanssa. Siitäkin vähästä tuli välillä heitettyä murusia lokeille.

