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80 vuotta
Jaana Skyttä
OULU Jos Pauli Kelhä olisi saa-
nut päättää, olisi hänestä tullut 
metsänhoitaja. Koulutukseen ei 
kuitenkaan sotien jälkeen ollut 
taloudellisia mahdollisuuksia. 
Niinpä hän toteutti haaveensa 
hieman toisella tapaa, työsken-
nellen yli 40 vuotta entisen Oulu 
Oy:n puusepäntehtaan palve-
luksessa ensin myyntimiehenä, 
sittemmin työnjohtajana. 

”En voi valittaa. Kansakoulu-
pohjalta se on aika hyvin.” 

Kelhä on syntyjään muhoslai-
sia. Ensimmäiset muistikuvat 
liittyvät tiilitehtaaseen. ”Setäni 
Iikka oli Muhoksen tiilitehtaan 
perustajajäseniä ja toimi siellä 
työnjohtajana. Isäni Samppa 

pääsi tehtaalle koneenhoitajak-
si. Tätinikin on työskennellyt 
tehtaalla.” 

Sekä sedällä että isällä oli au-
tot, mikä oli tuohon aikaan eri-
koista. ”Iikalla oli kuomullinen 

avoauto. En muista merkkejä, 
mutta tiedän, että isä kuljetti au-
tollaan kunnanlääkäri Eino Sipi-
lää sairaskäynneillä. Sittemmin 
auto oli taksikäytössä Oulussa.” 

1930-luvun lopulla veljekset 
Samppa ja Iikka Kelhä lähtivät 
työhön tiilitehtaalle Petsamoon. 
”Siellä oli työntekijöitä Tyrnä-
vältä, Muhokselta, Limingasta ja 
Kempeleestä.” 

Tietotaitoa löytyi, sillä Mu-
hoksen tehtaan lisäksi tiilitehdas 
toimi myös Kempeleessä. 

Pauli muutti äitinsä Hilja Kel-
hän kanssa Ouluun. Opintie al-
koi Heinätorin koulusta. Vapaal-
la leikittiin torinrannassa. Kesät 
1938 ja -39 hän vietti isänsä luona 
Trihvanan kylässä Petsamossa. 

”Maisemat olivat upeat. Joka 

päivä laiva tuli nousuveden ai-
kaan Liinahamarista ja lähti en-
nen laskuvettä.” 

Oman tunnelmansa toi lähei-
nen luostari ja sen asukkaat. 
”Meidän oli tarkoitus jäädä Pet-
samoon, mutta talvisota muutti 
suunnitelmat. Eräänä syyspäi-
vänä poliisit tulivat ja sanoivat, 
että neljän tunnin päästä lähtee 
kyyti. Kassien kanssa juostiin 
seitsemän kilometriä. Suurin 
osa tavaroista jäi Petsamoon.” 

Isä lähti rintamalle. Välirau-
han aikana, kesällä 1940 Hilja 
lähti hakemaan talvitakkia sisa-
rensa luota Utajärveltä. ”Minä 
jäin kotiin, koska housun polvis-
sa oli reiät.” 

Tulomatkalla linja-auto tör-
mäsi tasoristeyksessä junaan. 
”Onnettomuudessa kuoli useita 

henkilöitä, äiti seuraavana päi-
vänä Lasaretinsaaren sairaalas-
sa. Se oli kova paikka.” 

10-vuotias Pauli Kelhä muutti 
jatkosodan ajaksi Muhokselle 
enonsa luo. ”Niihin aikoihin tii-
litehtaalla oli tulipalo. Poikien 
kanssa kiivettiin suuren kuusen 
oksille katsomaan.” 

Kansa- ja rippikoulun käytyään 
Pauli Kelhä lähti jakomieheksi 
savottaan Oulujoki Oy:lle koulu-
tustoiveiden kaaduttua. 

”Jakomies iski kaadettuihin 
puunrunkoihin merkit sopiviin 
katkaisupaikkoihin. Työ oli kyl-
mää. Huonolla vaatetuksella piti 
hiihtää pitkiä metsätaipaleita.”  

Kun Kelhä menetti toisen kä-
tensä peukalon haulikon hajo-
tessa käsiin, oli aika hakea uusi 

työpaikka. Oulu Oy haki myynti-
miestä puusepäntehtaalle. 

”Menin kysymään tointa. 
Apulaisjohtaja teetätti lasku-
kokeen ja tuloksia katsottuaan 
sanoi: tule aamulla töihin. Siitä 
alkoi vuosikymmeniä kestänyt 
urani”, mies nauraa. 

Vuonna 1953 Kelhä avioitui. 
Pian rakennettiin talo Limin-
gantien varteen. ”Vanhaa Juntu-
sen perikunnan torpan maata.” 
Siinä Kelhä yhä asuu nykyisen 
Tuovi-vaimonsa kanssa. 

Pauli Kelhä joutui eläkeput-
keen, kun Oulu Oy pilkottiin; sel-
lutehdas siirtyi Veitsiluoto Oy:lle 
ja Oulux ovi- ja ikkunatehdas Ka-
jaani Oy:lle. 

Kokonaisuutena päiväsankari 
on elämäänsä tyytyväinen. ”Yk-
sitoikkoista ei ole ollut.”

Vaihderikas elämäntaival on antanut Pauli Kelhälle lahjaksi tyytyväisen mielen

Hyvästä laskupäästä urkeni ura
Pauli Kelhä

Syntynyt 31.12.1930 Muhoksella.
Asunut Oulunportissa Perävainiolla, 
Limingantien varressa 1966 lähtien.
Jäi eläkkeelle Oulu Oy:n puusepän-
tehtaalta työnjohtajan toimesta 1993.
Perhe: Vaimo Tuovi, aiemmasta liitos-
ta neljä lasta ja seitsemän lastenlasta.
Harrastukset: Talon remontointi, 
puutyöt sekä kasvi- ja puutarhan hoi-
taminen yhdessä vaimonsa kanssa.
Syntymäpäiväjuhlat sukulaisten 
kesken tänään sunnuntaina 2.1.

Käsistään taitava Pauli Kelhä rakensi talvipuutarhan Tuovi-vaimonsa iloksi. ”Suvussamme on aina ollut käsityöntaitajia raatareista lähtien.” Partaansa mies alkoi kasvattaa täytettyään 50 vuotta.  
”Tämä on Jaakko-papan muistoksi.” Pitkäpartainen isoisä tienasi parilla Amerikan-reissullaan talorahat itselleen.

JAANA SKYTTÄ

Kuolleita
Tapio Vestinen. Toimittaja, hu-
manististen tieteiden kandidaat-
ti Tapio Vestinen on kuollut. Ves-
tinen oli syntynyt Rovaniemellä 
1952.

Tapio Vestinen opiskeli Ou-
lun yliopistossa 1970-luvun al-
kupuolella humanistisessa tie-
dekunnassa yleistä historiaa ja 
muita humanistisia aineita. 

Hän oli innostunut jalkapal-
losta jo nuorena. Niinpä hän 
pelasi sarjatasolla maalivahtina 
Pateniemen Vesassa. Samoin 
hän pelasi yliopistossa ainejär-
jestönsä Tiiman joukkueessa.

Vestinen teki pitkän uran 
Yleisradiossa. Hän aloitti radio-
toimittajana Rovaniemellä La-
pin Radiossa. Hän työskenteli 
Lapin Radiossa myös uutispääl-
likkönä ja tuottajana. Monet 
muistavat myös Vestisen selosta-
massa eläytyvästi Rovaniemen 
Palloseuran europelejä 1980-lu-
vulla. Vestinen osallistui myös 
80-luvulla ay-toimintaan sano-
malehtimiesten liitossa.

Lapin Radion jälkeen Vestinen 
siirtyi Ylen Skandinavian toimi-
tuksen kirjeenvaihtajaksi Tukhol-
maan vuosiksi 1995–1997. Tukhol-
masta Vestinen palasi Suomeen ja 
Yleisradioon, mutta tällä kertaa 
Helsinkiin tv-uutisten ja ajankoh-
taisohjelmien toimittajaksi vuo-
siksi 1998–2000.

Vuosituhannen vaihteessa Ves-
tinen siirtyi freelancer-toimit-
tajaksi Osloon ensin vuodeksi 
ja sitten vuodesta 2002 alkaen 
pysyvästi. Hän teki töitä useille 
sanomalehdille ja edelleen myös 
Ylelle. 

Norjassa Vestinen pääsi myös 
esille paikallisissa tiedotusvä-
lineissä. Hän reagoi vuoden 
2004 tapaninpäivän tsunamin 
jälkimainingeissa Aftenpostenin 

kirjoituksellaan Norjan päämi-
nisterin Kjell Magne Bonde-
vikin antamaan lausuntoon 
pohjoismaisten pääministerien 
yhteisestä matkasta Thaimaa-
han. Bondevik ei lainkaan mai-
ninnut, että myös Matti Van-
hasen oli tarkoitus Norjan ja 
Ruotsin pääministerien ohella 
osallistua matkaan. Pääministe-
rin kanslia vastasi Vestisen kirjoi-
tukseen pahoitellen ja selvitellen 
tapahtunutta. Lisäksi asiaa käsi-
teltiin Norjan yleisradion NRK:n 
radiokanavalla. Myös Vestinen 
oli mukana ohjelmassa. 

Pari vuotta sitten Vestinen 
alkoi raportoida muun muassa 
Ylelle Etelä-Afrikasta. Vestisen 
Etelä-Afrikasta tekemiä uutis-
juttuja nähtiin erityisen paljon 
Yleisradiossa viime kesän jal-
kapallon MM-kisojen alla. Hän 
seurasi myös Ruandassa käytyä 
kansanmurhaoikeudenkäyntiä.

Vestinen palasi Etelä-Afrikasta 
Rovaniemelle tänä syksynä. Ves-
tisen viimeiseksi Yleisradiossa 
lähetetyksi ohjelmaksi jäi hänel-
le niin rakkaaseen jalkapalloon 
liittyvä juttu RoPS:n muukalais-
legioonamaineesta. Juttu lähe-
tettiin sekä Urheiluruudussa 
että Urheiluradiossa jouluaaton 
aattona.
Vesa Kärki

Toimittaja raportoi 
Lapista, Norjasta 
ja Etelä-Afrikasta

Tapio Vestinen 1952–2010.

Elisa Juvonen
KEMI Hammaslääkäri lienee 
yksi pelätyimmistä ammateis-
ta, mutta hammaslääkäri Janne 
Jaakolle, 40, ammatinvalinta on 
ollut enemminkin onnenpotku.

”Joskus ajattelin opettajaksi 
ryhtymistä, mutta oltuani vuo-
den verran apuopettajana ala-
asteella jäi haave sikseen. Sitten 
pitkäaikainen koulukaverini 
ehdotti minulle hammaslääkäri-
opintoja ja ajattelin, ettei se kuu-
losta yhtään hullummalta.”

Ja sillä tiellä Jaako on edelleen. 

Uraa on takana jo lähes 15 vuot-
ta, eikä mies kadu valintaansa, 
etenkään kun vaimokin löytyi 
vastaanotolta. Uran kohokoh-
dikseen Janne Jaako mainit-
seekin valmistumisen vuoden 
opiskelijana ja potilaaseen ra-
kastumisen.

”On minua kosiskeltu eri-
koistumisopintoihinkin, mutta 
pidän tästä perustyöstä, koska 

työnkuva on niin laaja”, hän pe-
rustelee.

Vaikkei hammaslääkärin työ 
pääpiirteissään vaarallista ole-
kaan, on Janne Jaako kokenut 
hampaiden terävän iskun sor-
missaan ja jäänyt kerran rönt-
genlaitteen alle. 

”Mitään niin pahaa ei aina-
kaan vielä ole sattunut, että 
traumoja olisi jäänyt”, mies nau-
rahtaa.

Kulunut vuosi on tuonut Ke-
missä asuvan Jaakon elämään 
monia muutoksia. Hän osti 
Hammasasema MediKemin lii-

ketoiminnan Ulla-Maija Kanna-
lan jäätyä eläkkeelle. 

Vanhentuneet laitteet Jaako 
uusi kokonaan. Ulla-Maijakin 
toivotti vastaanoton tervetul-
leeksi 2000-luvulle.

”Alan olla jo siinä iässä, että 
nyt tai ei koskaan. Ulla-Maijan 
jäätyä eläkkeelle tuli sopiva ti-
laisuus alkaa pyörittää omaa 
vastaanottoa, ja ratkaisu oli hyvä 
molempien kannalta.”

Samaan syssyyn syntyi vielä 
perheen kuopus, nyt pariviik-
koinen pojanvesseli. Arjen tasa-
painottaminen kodin ja työn vä-
lillä ei kuitenkaan ole tuottanut 
ongelmia.

”Meidän perheessä oli jo en-
nestään kaksi tytärtä. Ensim-
mäisen kanssa oli helppoa, kun 
pystyi keskittämään kaiken 
huomionsa vain yhteen lapseen, 
mutta tämän kolmannen kanssa 
täytyy muistaa antaa aikaa myös 
muille lapsille. Olenkin pyrkinyt 

tekemään tyttöjen kanssa samo-
ja asioita, mitä teimme ennen 
vauvan syntymää.”

Janne Jaako harrastaa tyttä-
riensä kanssa partiota. Harras-
tus ei ole hänelle mikään pak-
kopulla, vaan on vienyt miehen 
mennessään.

”En lapsena ollut partiossa, 
vaikka olen aina pitänyt luon-
nossa liikkumisesta. Myös uusi 
tulokkaamme on selvää partio-
ainesta, olihan hän jo syntyes-
sään potra poika”, Janne Jaako 
naurahtaa.

Vapaa-aikaa kuluu hevosaller-
giasta huolimatta tallilla, ja hiih-
tokoulun aikaan mies palelee 
hiihtomajalla tyttöjensä kanssa.

Ammatistaan huolimatta 
Jaako herkutteli joulun aikaan. 

”Jouluhan on vain kerran 
vuodessa, joten joulusuklaat sal-
littakoon. Tosin hyvästä suuhy-
gieniasta tulee huolehtia, kuten 
muulloinkin”, hän muistuttaa.

Vaimo löytyi vastaanotolta
”

Alan olla jo 
siinä iässä, 
että nyt tai 
ei koskaan.”

Janne Jaako

Piinapenkkinä pidetty hammaslääkärin tuoli ei ole hammaslääkäri 
Janne Jaakolle itsellekään outo.

ELISA JUVONEN

PÄIVÄN NIMI
Aapeli
Ruotsalainen kalenteri:
Gerhard, Gert
Saamelainen kalenteri:
Ábel
Ortodoksinen kalenteri:
Sylvester, Tapio, Serafim

Raamatun Abel oli Aatamin 
ja Eevan poika, jonka veli Kain 
surmasi. Hepreankielinen Abel 
palautuu sanasta hevel, joka 
tarkoittaa henkäystä, katoavai-
suutta ja turhuutta. Suomalainen 
muunnelma nimestä on Aapeli, 
jonka monet muistavat kirjailija 
Simo Puupposen (1915–67) nimi-

merkkinä. 1950-luvun merkittä-
vimpiin pakinoitsijoihin kuulu-
neen Aapelin tunnetuin romaani 
on Pikku Pietarin piha. 

Aapelin suosio on kasvanut 
2000-luvulla. Kun vuosina 
1960–79 nimi annettiin 91 kertaa, 
on tällä vuosituhannella Aapelik-
si ristitty yli 800 poikalasta.

Veljensä surmaama katoavainen henkäys

Simo Puupponen kirjoitti 
nimimerkillä Aapeli.

HUOMENNA
Elmeri, Elmo, Elmer
Ruotsalainen kalenteri:
Elmer, Helmer
Saamelainen kalenteri:
Duttá
Ortodoksinen kalenteri:
Malakia, Harto

PÄIVÄN SANA
Älä pelkää. Minä olen lunas-
tanut sinut. Minä olen sinut 
nimeltä kutsunut, sinä olet 
minun. 
Jes. 43:1

Vuodenvaihteessa tuli voimaan 
useita muutoksia Kansanelä-
kelaitoksen etuuksissa. Monet 
etuudet, muun muassa kansan-
eläke ja työttömän peruspäivä-
raha, nousevat 0,4 prosenttia. 
Myös elatustuki nousee.

Psykoterapiaan pääsee tänä 
vuonna aiempaa varmemmin, 
koska sen korvaaminen tuli 
lakisääteiseksi.

Muutokset voi tarkistaa net-
tiosoitteesta www.kela.fi . (STT)

Kela korvaa terapian 16–67-
vuotiaille, joiden työ- tai opis-
kelukyky on mielenterveyden 
takia uhattuna.

Lämpimät 40-vuotishääpäivä- 
onnoittelut 31.12.2010  

Kyllikki ja Reijo Kehusmaalle 
t. lapset ja lastenlapset 

Onnittele!
ystävää,

sukulaista,
Kalevassa.

Sanoimme toisillemme tahdon  
Seinäjoella Lakeuden Ristissä 
21.8.2010 Hanna Kristola ja  

Petri Kolehmainen.  

Onnea Marjatalle ja Raimolle 
kultahääpäivän johdosta! 

 
Toivottavat lapset ja lastenlapset 

Onnitteluhalaukset 
äidille ja isälle 

safiirihääpäivän johdosta 31.12. 
T. Anu ja Esa perheineen 

Palijon onnia 
30-vuotishääpäivänä 31.12. 

Heleenalle ja Erkille 
toivoopi tytöt 

Hääkuvat


