
Sen iori en si I in teristä

ökillämme Karunassa huvi-
maiassa pyhäinpåivån aa-
ton iltana 2OL2:

Kotakeittiössä pal aa tuli. Radios-
sa puhel inlangat laulaa. Soitt aiat
muistelevat vanhoja asioita. Kat-
somme Soilen kanssa huvimaiam-
me seinällä olevaa kitaraa. Muistot
palaavat kitarun myötä ensimmai-
seen ulkomaanmatkaani 45 vuoden
taakse.

Vuonna 1965 kevaallä Soilen
kanssa kihlat vaihdettuamme aloin
kodinkonealan tyot Upolla, jolla oli
tuolloin lähes 300 edustajaa Suo-
messa. Asuinpaikkani oli Naantali.

Vuoden 1967 aikana oli myynti-
kilpailu kamiinoiden myynnistä.
Kymmenen parasta saivat voitoksi

Leningradista ostetussa kitarassani on
seitsemän kieltä. Kun en tiedä, mikä
niistä on ylimääräinen, minusta ei tullut
kitaransoittajaa, nauraa Rauno Aaltonen.

radissa majoituimme hotelli Viburs-
kajaan Onneksi olimme nuoria, jo-
ten unikin tuli. Fluoneissa ei ollut
vessoja, suihkuista puhum attakaan.
Yhteisissä vessoissa ei ollut §fC-
pyttyjä, vain reikä lattialla ja haiu
sen mukainen.

Lauantaina kävimme Iisakin kir-
kossa, Eremitaasissa ym. Ostoksil-
lakin kävimme. Minä ostin tuon hu-
v imajamme seinällä olev an kitar att.
Melkein kaikilla oli joko kitara tai
mandoliini.

Sunnuntaina alkoi paluumatka
Suomeen. Matka kesti taas koko pai-
vån. Viipurissa bussimme oli kurasta
likainen. Ajoimme r autatieasem an ja
nykyisen Druzhba-hotellin välillä
olevalle huoltoasemalle. Kuljettaja

matkan Lahdesta Leningradiin. Torstaina ennen py-
hainpaivaa kokoonnuimme illaksi hotelli Salpaukseen.
Periantaina aamulla klo neljå kokoonnuimme Lahden
kauppatorille. Meidän lisäksemme bussi oli taynnå
muita matkatoimiston matkailijoita.

Bussi kohti Leningradia lähti aamulla aikaisin. Tiet
olivat silloin vielä aika kehnossa kunnossa. Matkaan
meni reilusti aikaa. Bussi oli hiljainen, koska matkus-
tajat nukkuivat.

Neuvostoliiton raialla oli pitkät jonot tulli- ja passi-
tarkastukseen. Pyhäinpåivån seutu on aina ollut suo-
situin matkustusaika l.{euvostoliittoon, koska silloin on
kahden pdivan vapaa. Silloin tehtiin vielä 6-paivdistå
työviikkoa. 2 - 3 tunnin jonofuksen jälkeen bussi läh-
ti hyppiviä teitä Neuvostoliiton puolella.

Muutama kilometri Neuvostoliiton puolella ajettu-
amme bussi pysähtyi eruan Ladan taakse. Lada aukai-
si takalaatikon, jolloin sen "minimarket" juotavineen
olivat myynnissä. Samppanjat, vodkat ja tupakat vaih-
toivat omistaiaa.Kohta bussissa oli täysi ååni påållå.
Viipurissa oli ruokailu rautatieaseman ravintolassa.
Ruokahalu meni monelta siinä "venäläisessä" hajussa.

Matka Viipurista Leningradiin meni hilpeissä, joskin
ankeissa tunnelmissa ulos ankeita maisemia katsellen.
Vahtikoppeja oli rrratkan aikana tosi tiheään. Lening-
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teki kaupat bussin pesusta. Bussin ympdrille tuli 3 - 4
maatuskaa. Heillä oli ämpari ja pitkixartinen juufihar-
jakådessä ia amparin pohjassa vähän vettä. He alkoivat
"pestä" bussia. Kuljettaja lopetti homman alkuunsa,
koska maali olisi mennyt bussista saman tien. Tullimuo-
dollisuudet jonotuksineen ia sitten hitaasti Lahteen.

Ir{aantaliin kotiuduttuani pistin kitaran komeasti sei-
nälle. Lähdin seuraavana påivånä Turkuun. Menin Hu-
malistonkadun Fazerin musiikkikauppaan ja ostin in-
nostuneena kitarunsoiton alkeiskirian. Ajattelin: nyt
minusta tulee huippukitaristi. Yaihdanko Upo-edusta-
ian homm at kitaransoittoon?

Kotona otinkirjan käteeni ia avasin sen. Siinä lukee
ensimmäisessä lauseessa: Kitarassa on kuusi kieltä.
Aloin laskea kitarassani olevia kieliä. Laskin yksi
kaksi - kolme - nelja - viisi - kuusi - seitsemän! Las-
kin uudelleen, sama tulos. Kitarunsoittaiaa minusta ei
tullut - en tiennyt, mikä oli ylimaarainen kieli.

Tällaisen muistelon huvimaiamme kitara kertoo.

Hyuici kauppoja tjtössä oleuille kollegoilleni! I{yuiri se-

nio rip ciiu i ci s eni orik au ereill e ni !

RAUNO AALTONEN
Kodintekniikan seniori Paimiosta


