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Minä, Jürgen Berthold Herbert Schwenson synnyin 
lokakuun 1. päivänä 1931 Mecklenburgin Güstrowissa. 
Isäni Bernhard Schwenson (s. 31.8.1903) oli ammatti-
sotilas ja vuonna 1934 hänet siirrettiin Perlebergiin ja 
vuonna 1936 Bremeniin. Äitini oli Margarethe o.s .Mundt, 
syntynyt 12.7.1906. Nuorena hän toimi kotiapulaisena, 
mutta avioiduttuaan hän jäi kotirouvaksi. Hän teki lyhyen 
työuran vuosina 1939-1941 myyjättärenä tavaratalossa 
nimeltään Kaufhaus am Klingenberg. He asuivat siihen 
aikaan alivuokralaisina Lyypekissä. Minä olin silloin isovanhempieni Albert ja Linda Mundtin luona 
Teterowissa Mecklenburgissa. Kävin siellä myös koulua. Sitten vanhempani saivat oman vuokra-asunnon 
Schützenstraße nro 66/68:sta ja minä pääsin takaisin kotiin. Minulla oli nuorempi sisar Brigitte, syntynyt 
1933, joka valitettavasti kuoli vajaa 4-vuotiaana aivokalvontulehdukseen vuonna 1937.  

Samana vuonna isäni joutui eroamaan armeijan palveluksesta vaikean 
keuhkosairauden/tuberkuloosin vuoksi. Parantumisensa jälkeen hän 
suoritti verovirkailijan tutkinnon ja vuonna 1940 muutimme 
Lyypekkiin. Isäni työskenteli verovirastossa vuoteen 1962 saakka, 
jolloin hän jäi sairaseläkkeelle. Kävin kansakoulua Bremenissä ja 
Lyypekissä sekä vuodesta 1942 keskikoulua Lyypekissä. Sodan 
päättymisestä 1945 aina kesään 1946 meillä ei ollut lainkaan koulua. 
Päättäessäni keskikoulun 1949 olin lukuaineissa luokkani priimus. 

1.9.1939 alkoi sota. Hitler oli löytänyt syyn hyökätä Puolaan. Olen joskus myöhemmin kuullut, että se oli 
jotenkin samalla tavalla järjestetty, kuin Stalinin järjestämät ”Mainilan laukaukset” Suomen itärajalla. En 
muista alkuvuosista paljonkaan, mutta v. 1942 Palmusunnuntain vastaisena yönä englantilaiset pommi-
koneet hyökkäsivät Lyypekkiin ja hieno keskiaikainen keskusta kärsi suuret 
vahingot. Se oli ensimmäinen suurpommitus Saksassa siviilikohdetta 
vastaan. Lyypekin 7 kultaisen tornin silhuetista kaatui 5 tornia, St Marian 2, 
St Petrin 1 ja Tuomiokirkon 2 tornia. Mutta se oli pientä verrattuna siihen, 
mitä muut Saksan isot kaupungit joutuivat sitten jatkossa kärsimään. 
Muistan, että v. 1943 katsoimme kattoikkunoista monena yönä, kuinka 60 
km:n päässä oleva Hampuri paloi. Koko eteläinen taivas oli tosiaan tulipunainen.  

Lyypekin keskusta, joka oli Trave- ja Wakenitzjokien välisella saarella (Lübecker Altstadt-Insel), oli upea 
esimerkki Hansa-kaupunkien keskiajan goottilaisesta rakennustyylistä, jossa käytettiin tiiliä rakennus-
materiaalina. Sama rakennustyyli löytyy pitkin Itämeren rannikkoa mm. Danzigissa, Rostockissa, 
Stralsundissa ja Wismarissa. Nämä kuuluivat Hansa-liittoon, joka hallitsi kauppaa Itämeren ja Pohjois-Saksan 
alueella noin 200 vuoden ajan 1300-1400 luvulla. 1300-luvun alkupuolella siitä muodostui Lyypekin johtama 

suurvalta joka oli myös puolustusliitto. Myös Bremen ja Hampuri olivat 
Hansa-kaupunkeja. En silloin nuorena poikana vielä osannut antaa arvoa 
tälle asialle. Vasta sodan jälkeen aloin tutustua paremmin kotikaupunkini 
hienoon keskiaikaiseen arkkitehtuuriin. Eräs turistinähtävyys on mm. 
”Gänge” eli käytävät, joihin päästään kapeiden talojen välisten 
tunneleiden kautta. Siellä löytyy idyllisiä, kadunvarren talojen takapihalle 
rakennettuja pieniä asuintaloja. 



Jürgen Schwensonin elämänkerta, kirjoitettu tammi-maaliskuussa 2021                       sivu 2 (13) 

Poliitikko ja Bundesrepublik Deutschlandin liittokansleri Willy Brandt, syntyjään Herbert Frahm oli 
lyypekkiläinen ”Gangbutscher” elikkä ”käytäväjätkä”. Suurin Lyypekkissä syntynyt kuuluisuus on kirjailija 
Thomas Mann, jonka pääteos ”Die Buddenbrooks” kertoo erään lyypekkiläisen kauppiassuvun kohtalosta. 

Kun täytin 10 vuotta 1.10.1941 jouduin liittymään Hitlerjugendin esiasteeseen, ns. Deutsches Jungvolkiin. Se 
oli pakollinen kaikille 10-14 vuotiaille pojille ja 14-vuotiaana sitten varsinaiseen Hitlerjugendiin. Minä en 
siihen joutunut, koska olin 13½-vuotias kun sota loppui. Tytöillä oli samanlainen Bund Deutscher Mädchen 
(BDM). Meillä oli uniformu; ruskea paita, solmio punottuine ruskeanahkasolkineen, mustat polvihousut, 
leveä musta nahkavyö, musta pusero hakaristinauhoineen, mustat nilkkasaapikkaat ja ihan sotilaallinen kuri 
ja koulutus, ampumista lukuun ottamatta. Se opetettiin vasta Hitlerjugendissa. Kaksi kertaa viikossa oli 
”Dienst” eli palvelu, klo 14-18. Muistan myös, että ajan mittaan ruokasäännöstely kiristyi koko ajan ja kun 
sota loppui toukokuussa 1945, me elimme jo ruoka-apuannosten varassa. 

2.5.1945 marssi säkkipillien soidessa skotlantilainen ”The Gordon 
Highlanders” rykmentti Lyypekkiin. Siellä ei silloin enää käyty mitään 
taisteluja. Lyypekki oli siinä suhteessa onnellinen paikkakunta, että 
sen yhden pommituksen lisäksi ei mistään sotatoimista tarvinnut 
kärsiä ja kun Saksaa jaettiin kahtia, Lyypekki jäi 20 km:n marginaalilla 
länsipuolelle. Minä, 13½-vuotias, osasin silloin jo aika hyvin englantia 
ja tutustuin pian skottilaisiin, jotka olivat mukavia ihmisiä. 
Ystävystyin Robert ”Bobby” Corbetin kanssa, joka oli 23-vuotias 
”Lorrydriver”, rykmentin kuorma-auton kuljettaja, Glasgowsta 
kotoisin. Osaan vieläkin heidän ”Cock of the North” nimisen 
rykmenttimarssin ja Bobbyn minulle opettaman laulun ”I belong te 
Glasgee, dear old Glasgeetuin”, sekoitus ylämaan murretta ja Glasgown satamajätkän slangia. 

Musta pörssi oli tietysti ajan sanelema instituutio ja minä olin kuvioissa mukana. Sotilailla oli savukkeita 
”fags”, suorastaan tuhatmäärin ja minä toimin tulkkina, kun he kauppasivat niitä. Heidän savukkeet olivat 
”Senior Service” ja ”Wild Woodbine” ilman filttereitä ja me pojat keräsimme natsoja, purettiin ne auki, 
levitettiin kuivumaan ja sitten käärittiin sätkiä, jotka olivat ”Pörssissä” täyttä valuuttaa. Isäni oli kova 
tupakkamies ja sai tietysti osansa ja opin kyllä itsekin polttamaan 14-vuotiaana. Alussa poltin kyllä piippua, 
mutta Englannissa ollessani piippu katkesi ja siirryin savukkeisiin. Pääsin siitä tavasta eroon vasta 31-
vuotiaana. 

Mustassa pörssissä oli kaupan mitä vaan ja minä sain kaupoista aina n. 10-15% provisioita, jotka otin 
elintarvikkeina. Voi sanoa, että pidin meidän perheen hengissä, muuten olisimme nähneet vielä enemmän 
nälkää kuin nyt nähtiin. Muistan kyllä myös, kun isä illalla sanoi: ”Jürgen, haepas kellarista yksi lanttu”. Se oli 
monesti iltapalamme ja silloin vannoin, että en syö lanttua enää koskaan. Tamperelaisen jouluajan 
”räätikkälooraa” olen sittemmin kyllä syönyt. 

Vuoteen 1948 nähtiin nälkää. Ruoka säännösteltiin ja elämä oli jotakuinkin ankeaa. Aluksi ravinnon määrä 
oli 1200 kaloria per päivä / hlö ja saimme sitä vastaavat ruokakupongit. Samana vuonna vaihdettiin raha-
yksikkö uuteen. Käyttöön tuli DM eli Deutsche Mark. Vanhaa Reichs Markia vaihdettiin uuteen DM:n, 60 
markkaa jokaista kansalaista kohden ja siitä lähdettiin. Säännöstelyä ei koskaan virallisesti lopetettu mutta 
pikkuhiljaa kaupoissa oli taas tavaraa hyllyllä ja vuonna 1949 kauppiaat eivät enää huolineet kuponkeja. 
Seuraavat vuodet toivat meille sitten talousministeri Ludwig Erhardtin loihtimaan ”Wirtschaftswunderin”, 
talousihmeen ja Saksa pääsi taas jaloilleen. 
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Sen jälkeen kun v. 1949 koulu oli loppunut, aloitin heti samana vuonna optikko-opinnot Optiker Kroschel 
nimisessä firmassa Lyypekissä oppisopimuksella. 

Olin ollut vasta 2 kuukautta opissa, kun sain kutsun haastatteluun englantilaisen Youth officer Gwendolyn 
M. Erringtonin luokse, koska olin mukana seurakuntanuorten toiminnassa. Siitä seurasi 
kutsu National Association for Boys Clubin (NABC) 4 viikon kesäleirille Englantiin. Sain 
työantajaltani luvan lähteä. Olin ainoa lyypekkiläinen kutsun saaneista 6 nuoresta 
Schleswig-Holsteinin maakunnasta. Tapasimme Hampurin päärautatieasemalla ensim-
mäisen kerran. Nousimme siellä englantilaisten sotilaiden lomajunaan, jossa meillä oli 1. 
luokan paikat. Lounastimme yhden kenraalin ja kahden everstin kanssa ravintolavaunussa. He olivat hyvin 
ystävällisiä ja juttelivat mukavia meidän kansamme. Olimme illalla Hoek van Hollannissa, josta lautta vei 
meidät kovassa myrskyssä Harwichiin (jälleen 1. luokassa). Sieltä sitten menimme junalla Shrewsburyyn, joka 
oli pieni paikkakunta Shropshiren kreivikunnassa, lähellä Walesin rajaa. 

Shrewsburyssä olimme 4 viikkoa telttaleirillä liverpoolilaisten poikien kanssa. He puhuivat orginali Liverpool 
slangia, mutta sitäkin opimme ymmärtämään ja yhteishenki oli hyvä koko ajan. Jalkapalloa ja muitakin pelejä 
pelattiin ja meille järjestettiin retkiä ympäri maakuntaa avolavakuorma-autoilla. Kävimme pienissä 
kaupungeissa ostoksilla ja jätskillä ja myös merenrannalla uimassa. Säät onneksi suosivat koko ajan enkä 
muista, olisiko satanut kertakaan. 

Sitten meidät kutsuttiin vielä 2 viikon jatkoajalle kristilliseen lomakoti 
Capernwray Halliin, jota johti Major Ian Thomas. Hän oli ollut Lyypekissä 
Gordon Highlanders rykmentin kanssa ja tuli seuraavana vuonna vierailulle 
minun kotiseurakuntaani Lyypekissä. Niin pieni on maailma joskus. 

Kun optikko-opintoni sitten jatkuivat, niin meillä oli kerran viikossa teoriaopetusta Hampurin ammattikoulun 
optikkoluokassa. Kisälli / silmäoptikko loppututkintoon valmistavat opinnot kestivät 3½ vuotta. 

Valmistumiseni jälkeen sain syksyllä vuonna 1952 tarjouksen suomalaiselta firmalta Instrumentariumilta 
tulla Suomeen optikon työhön, koska Suomessa oli puute optikoista. Palkkani olisi 30.000,- markkaa /kk, + 
asunto ja lounas firman omassa ruokalassa. Työtä tehtiin 6 päivänä viikossa, arkisin 8 tuntia ja lauantaina 4 
tuntia. Markka-ajan rahaksi ja silloisen kurssin mukaan muutettuna 1 DM = 80 Suomen markkaa palkkani oli 
Suomessa 375,- DM kun palkkani Saksassa oli 150,- DM. Mietin tähän tarjoukseen tarttumista pitkään ja 
keskustelin tietysti tästä asiasta vanhempieni ja työnantajani kanssa. Loppujen lopuksi päätin sitten lähteä 
pariksi kolmeksi vuodeksi auttamaan ”hädänalaisia” suomalaisia. 

Huhtikuun 28. päivänä 1953 saavuin sitten rahtilaiva Juliankalla Helsinkiin ja astuin ensimmäisen kerran 
Suomen maankamaralle Katajanokalla, siellä missä on nyt Viking-terminaali. Omaisuuteni mahtui yhteen 
matkalaukkuun ja taskussa oli hieman rahaa. Kun kuuntelin ensimmäisen kerran puhuttavan suomen kieltä 
tuntui siltä, että olisin voinut tulla yhtä hyvin Kiinaan. Niin paljon vieraalta kieli tuntui ensin. 

Työskentelin Instrumentariumin työpajassa yhdessä 20 suomalaisen työtoverin kanssa, heistä 14 oli 
suomenkielisiä ja 6 puhui ruotsia. Suomalaiset työtoverit ottivat minut hyvin vastaan ja ystävystyin Göran 
Sjöholmin, Erik Rosenströmin ja Kanniaisen Arskan kanssa. Erik, joka oli sotainvalidi ja saanut optikko-
koulutuksen Saksan Jenassa Zeissin tehtaalla, asui Katajanokalla. Hän kutsui minut joskus sunnuntai-
lounaalle ja sain myös tutustua hänen perheeseensä. Toinen hänen lapsistaan, Håkan, kouluttautui myös 
optikoksi. Kävin myös Arskan luona kylässä muutaman kerran. Hän asui idyllisessä puutalo-Käpylässä. 
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Minulla oli myös saksalainen työtoveri Horst Wülfing, jonka kanssa asuin vuoden Käpylässä Olympiakylässä 
rouva Sirkka Laine-Mikkolaisen alivuokralaisena. Sirkka oli entinen kaunoluistelun Suomen mestari. Horst ja 
Airi Wülfingin poika Thomas asuu Suomessa ja on FB-kaverini. Voin sanoa, että tunsin olevani kuin kotona 
muutaman kuukauden kuluttua ja sain helposti kontaktia muihinkin suomalaisiin ihmisiin enkä ainoastaan 
työtovereihin. Oli minulla jopa eräs lyhyt romanssi erään Soilen kanssa ennen kuin tapasin Fainan. 

Vuoden kuluttua osasin puhua suomea jo aika hyvin. Ruotsia olin oppinut tyydyttävästi puolessa vuodessa 
ja minut nimitettiinkin kesällä 1954 liikkeen puolelle asiakkaita palvelevaksi optikoksi. Syksyllä 1954 ilmestyi 
Väinö Linnan ”Tuntematon sotilas”. Se oli ensimmäinen romaani, jonka luin suomeksi. Sen jälkeen luin kaikki 
kaunokirjallisuuden teokset suomenkielisenä. Myös maailman kirjallisuuden bestsellerit luin vasta kun ne 
ilmestyivät suomeksi käännettyinä. 

Keväällä 1954 muutin uuteen alivuokralaisasuntoon Katajanokalle Pormestarinrinteelle suomalaisen 
diplomaatin Toivo H. Heikkilän isoon huoneistoon. Heikkilä oli ollut presidentti Paasikiven sihteeri, mutta oli 
silloin vuonna -54 diplomaattina Itä-Saksan Suomen suurlähetystössä Berliinissä ja asui vaimonsa kanssa 
siellä. Heidän poikansa Heikki ja Antti kävivät vielä koulua Helsingissä. Neiti Faina Järvenpää oli työssä 
Tukkukauppojen Oy:n konttorissa, mutta hoiti myös poikien talouden ”finanssit”. Hän jakoi pojille viikkorahat 
ja maksoi palkat taloudenhoitaja-keittäjälle, kuin myös saksalaiselle kotiapulaiselle Ilselle, jonka Heikkilät 
olivat palkanneet Berliinissä. Siitä hyvästä Fainalla oli vuokravapaa asunto. Huoneisto oli tosiaan iso, koska 
me kaikki asuimme siellä, paitsi tämä ”köksä”. 

Siellä siis tutustuin neiti Faina Järvenpäähän, joka asui myös alivuokralaisena samassa huoneistossa kuin 
minä. Tapasimme joka aamu eteisessä ja tervehdimme: ”Hyvää huomenta neiti Järvenpää”, ”Hyvää 
huomenta herra Schwenson”. Hän oli kotoisin Salmista, Laatokan-Karjalasta. Hänen perheensä evakuoitiin 
Suomeen kesällä 1944, koska heidän kotitilansa oli jäävä uuden valtakunnanrajan toiselle puolelle. He 
asettuivat Savon maakuntaan, Kangaslammen Viljolahden kylään, josta ostivat Haapaharjun maatilan 
menetetystä omaisuudesta saadulla valtion korvauksella. 

Olin ollut vuoden Suomessa, tuli vappuaatto 1954 ja ehdotin Fainalle yhteistä 
vapunviettoa. Se sopi hänelle. Joimme lasilliset viiniä ja kerroimme toisellemme 
itsestämme ja perheestämme. Menimme sitten ennen puolta yötä Kauppatorille 
katsomaan Havis Amandan lakitusta klo 24. Sieltä jatkoimme sitten taksilla 
Linnanmäelle ja sieltä aikanaan taksilla kotiin. Meistä tuli 
siis ”Vappu-heilat” ja siihen siis loppuivat minun parin 
kolmen vuoden Suomen auttamissuunnitelmat. Englanti 

oli meidän yhteinen kielemme kolmen vuoden ajan. Vasta kun lapset syntyivät ja 
kasvoivat, meidän perhekielemme muuttui pikkuhiljaa suomeksi. 

Faina ja minä kihlauduimme syntymäpäivänäni 1.10.1954 ja meidät vihittiin 
7.12.1954 Helsingin maistraatissa sekä 12.12.1954 ortodoksisten kirkollismenojen 
mukaan Viljolahden Haapaharjun maatilalla. 

Menimme naimisin näin nopeasti, koska siten saimme tuntuvan veron-
palautuksen koko vuodesta. Asuimme aluksi alivuokralaisina Herttoniemessä 
opettajapariskunnan luona. Vuokraisäntä oli Esko Sonninen, säveltäjä Ahti 
Sonnisen poika isosta veljessarjasta. Hän oli ollut sodan aikana suomalaisessa SS-
pataljoonassa ja puhui hyvin saksaa. 
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Kun löysimme alivuokralaisasunnon Eerikinkadulta, muutimme sinne koska sieltä pääsimme kävelemällä 
työpaikalle. Faina oli töissä TUKO:ssa, Tukkukauppojen Oy:n konttorissa Aleksanterinkadulla. Asuimme vielä 
Eerikinkadulla, kun 11.7.1956 poikamme Cyril syntyi. Faina lähti melkein suoraan synnytyslaitokselta pojan 
kanssa lentämällä Savoon. He olivat Varkaudessa Fainan vanhempien luona siihen asti, kunnes ostamamme 
aravakaksio valmistui alkusyksyllä 1956, jolloin asetuimme Pohjois-Haagan Adolf Lindforsintielle asumaan. 

Vietimme 7.12.2014 vielä kuusikymmenvuotis- eli timanttihääpäiväämme yhdessä Fainan vaikeasta sairau-
desta huolimatta. Rakas vaimoni kuoli 25.1.2015 neljä päivää 85-vuotissyntymäpäivänsä jälkeen. 

Minulla on neljä lasta: poika Cyril (s. 11.7.1956), poika Bernd (s. 29.11.1957) sekä kaksostytöt Cecilie ja Faina, 
(s. 14.4.1959). 

Vanhin poikani Cyril on asunut vuodesta 1976 Saksassa. Hän oli 
töissä Schenker&Co:lla, suoritti 15 kk:n asepalveluksen lääkintä-
pataljoonassa Itzehoessa ja luki sitten itsensä apteekkariksi Kielin 
yliopistossa. Hänellä on vaimonsa Marenin kanssa 5 lasta: Elina, 
Hendrik, Kolja, Lauri ja Joel. Työnteon lisäksi hän on harrastanut 
vuosikymmeniä postimerkkeilyä. Tähän harrastukseen liittyen 
hän on saanut paljon kansainvälistä tunnustusta, mm. Englanti-
laisen Royal Philately Society Fellowship arvon. Hän on sekä 

Suomen että Saksan filatelistiliittojen virallinen aitouttaja. Tämä työllistää häntä paljon eläkepäivillään. 
Cyrilin tytär Elina on kahden lapsenlapsenlapseni onnellinen äiti. Mira on syntynyt 14.1.2019 ja Janka 
16.10.2020. 

Toinen poikani Bernd on nykyisin vuonna 1961 Tampereelle perustamani optikkoliike Oculus Optiikan 
omistaja. Hänellä on kolme lasta ensimmäisestä avioliitostaan Suzanne Sjöholmin kanssa: Camilla, Max ja 
Mikaela. Suzanne on Instrumentariumin edesmenneen työtoverini Göran Sjöholmin tytär. Heidän koti-
kielensä on ruotsi. Bernd, joka kutsutaan myös Bobiksi, perusti uusioperheen vuonna 2005 menemällä 
naimisiin Marisannan (o.s. Saari) kanssa, joka toi mukanaan uuteen perheeseen myös kolme lasta nimiltään 
Juuso, Janne ja Viliina. Bobin tytär Camilla Schwenson-Holmberg synnytti 30.5.2018 ensimmäisen 
lapsenlapsenlapseni Edward Holmbergin. 

Tyttärelläni Ceciliellä on aviomiehensä englantilaisen Adrian Benfieldin kanssa kaksi tytärtä. Lapsista Saara 
on syntynyt Lappeenrannassa ja Amy Brunein sultanaatissa. 

Faina matkusti Cecilien perheen luokse alkuvuonna 1989 heidän asuessaan Bruneissa, Borneon saarella. Hän 
vietti siellä heidän luonaan kuukauden ja solmi siellä ollessaan uusia ystävyyssuhteita mm. skottilais-
malesialaispariskuntaan, Hugh ja Yogis Layburniin. Hughilla oli brittilaisena siviilivirkamiehenä oikeus pelata 
golfia maailman silloin rikkaimman miehen, Brunein Sultanin yksityisellä golfkentällä ja niinpä vaimoni pelasi 
siellä tämän skotin kanssa golfia monet kerrat. Minä en voinut lähteä näin pitkälle matkalle sydänvikani takia 
enkä myös voinut olla liikkeestäkään pois niin pitkää aikaa. Eräällä Skotlannin matkallani tapasin tämän 
pariskunnan joskus 1990-luvulla Edinburghissa, jossa Hugh oli silloin dosenttina yliopistossa. Cecilien perhe 
muutti Borneolta Abu Dhabiin, jonne pääsimme Fainan kanssa lähtemään 9.12.1994 yhteiselle matkalle 
minun ollessa jo eläkkeellä. Vietimme siellä joulun heidän luonaan ja palasimme uudeksi vuodeksi kotiin. 

Cecilie ja Adrian ovat maailmankiertolaisuuden (Englanti, Borneon Brunei, Abu Dhabi ja Libya) jälkeen 
asettuneet asumaan Urjalaan, jonne Cecilie on jälleen luonut lämminhenkisen kodin puutarhoineen vanhaan 
rintamamiestaloon. Tyttäret Saara ja Amy asuvat Englannissa. Amy Murphy synnytti 10.7. 2018 kaksoispojat 
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nimeltään Walter ja Finnian. He eivät ole identtisiä. Toinen on tumma, toinen vaalea, niin kuin meidänkin 
kaksoset. 

Toista kaksoistyttäristäni Fainaa, äitinsä kaimaa, kutsu-
taan koti- ja ystäväpiirissä nimellä Mausi. Muistan koulu-
ajalta myös sellaisen nimen kuin Mufi. Hän työskenteli 
lähes 30 vuotta kansainvälisen lääketeollisuuden palveluk-
sessa. Mausi avioitui 1994 Lasse Kanervan kanssa. Heillä on 
yksi tytär, Joy, joka on Lassen aiemmasta suhteesta. Joy 
Kanerva-Pulkkisella on kolme tytärtä, joten minulla on siis 
10+1 lastenlasta ja 5+3 lastenlastenlasta. Me olemme 
eurooppalaisia kosmopoliitteja ja kommunikoimme 
viidellä kielellä; suomeksi, ruotsiksi, saksaksi, englanniksi ja 
ranskaksi.                             Miniäni Marisannan sekä tyttärieni Cecilien ja 
                        Fainan yhteinen 60-vuotissukujuhla v. 2019 

Minulta on kysytty varmaan satoja kertoja, mistä nimi Schwenson on peräisin. Isoisäni isä Nils Svensson 
syntyi Stångbyssä, Etelä-Ruotsin Skånessa, 12.2.1850. Hän muutti 18-vuotiaana nuorena miehenä 
siirtolaiseksi Mecklenburgiin Pohjois-Saksaan. Hän meni naimisiin saksalaisen Elisabeth Willoeperin kanssa 
ja kun heidät vihittiin, kysyi saksalainen ev.-lutherilainen pappi: ”Svensson? Ei meillä ole sellaisia nimiä” ja 
muutti nimen Svensson Schwensoniksi. Yksi heidän lapsistaan oli isoisäni Wilhelm Schwenson. 

Sukujuureni Ruotsin Skåneen on pystytty 
selvittämään aina vuoteen 1670 asti. Kuvassa 
oleva Nils Svenssonin isä Sven Jonasson, synt. 
15.4.1819, muutti USA:han 
vuonna 1874 ja otti 5 lasta 
mukaansa. Poikansa Nils oli 
jo siinä vaiheessa perustanut 
perheen Saksaan. Sven kuoli 
USA:ssa 12.10.1899 perheel-
lisenä, joten minulla on myös 
USA:n sukuhaara, alkujaan 
perustettu Utahiin. 

1955 valmistui rautatieasemaa vastapäätä uusi liiketalo ”Kaivotalo”, jossa Instrumentarium avasi uuden 
myymälän ja minut siirrettiin sinne palvelemaan asiakkaita. Meidän myymäläpäällikkömme oli optikko Pauli 
Matikainen, josta oli myös tullut hyvä työtoveri ja ystävä. Työni oli mielenkiintoista ja viihdyin hyvin 
työtoverien kanssa. Samassa talossa oli myös Kultakönni niminen kulta-kello-optiikka -liike. Siellä oli töissä 
optikko Bo ”Bosse” Nyberg, johon tutustuin aika pian varsin hyvin. 

Vuonna 1957 vaihdoin työpaikkani Bosse Nybergin yllytyksestä Helsingissä Kultakönnin kello-kulta-optiikka 
liikkeeseen, kun sieltä tarjottiin parempi palkka. Sen omisti johtaja Ferdinand Vänttinen. Hän oli savolainen, 
hyvin värikäs persoona ja taitava liikemies. Hän onnistui saamaan mm. Rolex kellojen maahantuonnin ja 
edustuksen ja kun sveitsiläiset herrat tulivat Suomeen neuvottelemaan, minä oli mukana Ferdinandin 
tulkkina. Illalliset pidettiin aina Kalastajatorpalla. 
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Ollessani vielä Instrumentariumissa töissä, niin sen johdon pyynnöstä kutsuin vielä yhden saksalaisen optikon 
Suomeen. Hän oli ammattikoulun luokkatoverini Martin Menke Hampurista, joka myöhemmin jo ennen mi-
nua vaihtoi Kultakönniin ja oli sen Tampereen liikkeen palveluksessa. Vuonna 1959 hän perusti Tampereelle 
optikkoliikkeen ja tämä johti siihen, että minä sain komennuksen Tampereelle. Hän muutti 60-luvun alussa 
Kanadaan noottikriisiä pakoon, mutta oli jo kutsunut veljensä Klausin Suomeen. Klaus oli välillä taas Saksassa 
mutta tuli myöhemmin takaisin Suomeen johtamaan erästä optisen alan tukkuliikettä, Menrad-Suomea. 

Heinäkuussa 1959 muutimme siis työn perässä Tampereelle, jota tuolloin lukuisten isojen teollisuusyritysten 
vuoksi sanottiin Suomen Manchesteriksi. Kultakönnin Tampereen liike oli Tempon talossa, Hämeenkadulla 
ja minä hoidin sen optista osastoa. 

Tutustuin tavaratalo Tempon johtajaan Wilhelm ”Wili” Morneen. Hän oli 
Baltian-saksalaista sukua ja oli hyvin värikäs persoona, Tampereen 
julkkiksia. Kesällä 1960 hän vuokrasi meille kesämökin Ylöjärven 
Lempiäniemestä, joka ei ollut järven rannalla. Tämä sopi meille hyvin, kun 
lapset olivat pieniä ja hyvin vilkkaita. Ei tarvinnut pelätä, että hukkuisivat 
järveen. Näsijärvi oli kyllä 300 metrin päässä ja kävin poikien kanssa siellä 
joskus ongella. Naapurissa viljeli vanhempi lapseton pariskunta pientä 
maatilaa. Heillä oli kaksi lehmää ja tapasimme heitä päivittäin, koska meillä oli ”maitotinki” ja kun tuli 
heinänteon aika, osallistuimme myös heinätöihin. Minä kuljin joka päivä bussilla aamulla töihin ja illalla 
takaisin. Meillä oli kotiapulainen nimeltään Helga Kräkin joka oli kotoisin Viljolahdelta. Uskalsimme lähteä 
parin viikon myöhästyneelle häämatkalle Saksaan jättäen lapset Helgan huomaan. Se oli ensimmäinen 
yhteinen ulkomaanmatkaamme, jonka aikana vierailimme tietysti vanhempieni luona Lyypekkissä ja 
kävimme mm. Reinin risteilyllä ja Pohjanmeren rannalla Cuxhavenissa. 

Vuoden 1961 alkupuolella asiakkaani, Helsingin Osakepankin johtaja Väinö 
Nikander (Iso-Niku) otti kanssani puheeksi oman liikkeen perustamisen ja hänellä 
oli heti tarjota siihen liikehuoneisto Valioasun talosta, Näsilinnankadun puolella. 
Tämä johti siihen, että perustimme vaimoni kanssa uuden optikkoliikkeen, joka 
avasi ensimmäinen kerran ovensa asiakkaille 6.3.1961. Optikkoliikkeen nimeksi tuli 
Oculus Optiikka. Oculus on latinaa ja tarkoittaa silmää. Iso-Nikun vaimo oli 

aikoinaan kuuluisa oopperalaulaja ”Antonietta Toini.” Hän oli silloin ainoa suomalainen taitelija, joka oli 
esiintynyt Milanon Scalassa. He asuivat samassa Valioasun talossa, jossa Oculus Optiikka oli ensimmäiset 25 
vuotta. Toini Nikander tuli vuosien mittaan monet kerrat liikkeeseen vain juttelemaan saksaksi kanssani. 

Oculus Optiikka sai nopeasti hyvän maineen ammattitaitoisena 
optikkoliikkeenä ja se toi mukanaan paljon yhteiskunnallisia ja 
sosiaalisia kontakteja. Tutustuin silmälääkäri Kauko Niemiseen, jonka 
poika Jukka oli sitten minulla työssä jonkun aikaa. Kauko lähetti meille 
asiakkaita ja minä lähetin hänelle potilaita, jotka mielestäni tarvitsivat 
lääkärin tutkimusta. Kaukosta tuli hyvä ystävä, joka tuli usein kotiimme 
saunomaan ja ottamaan ”kupilliset”! 

60-luvulla Tampereen kaupungin kiinteistöhuolto kääntyi usein 
puoleeni kun Pyynikin näkötornin kiikari kaipasi huoltoa. Kävimme 
Bobin kanssa hakemassa kiikarin ja se laitettiin kuntoon. Vika oli siinä, 
että prismat olivat siirtyneet mutta samalla puhdistettiin koko laite linsseineen päivineen. 
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Eräs asiakaistani oli ruotsinkielinen taksiyrittäjä Rune Nygård, Petalaxista, Vaasan saaristosta. Hän soitti 
minulle usein, että hänellä olisi taas 5 ihmistä, jotka tarvitsivat silmälaseja. Minä tilasin heille ajan Kauko 
Niemiselle - hän puhui ruotsia - ja lääkärissä käynnin jälkeen he tulivat reseptin kanssa tilamaan silmälaseja 
liikkeeseeni. He lähtivät sitten syömään lounasta ja minä valmistin sillä aikaa heille silmälasit sillä minulla oli 
tietyt 1-teholinssit omassa varastossani. Kaksiteholasien linssit minun piti tilata tukkuliikkeestä ja ne 
lähetettiin sitten valmistamisen jälkeen postiennakolla Petalaxiin, noin 250 km:n päähän Tampereelta. 

Vuonna 1961 tulivat ranskalaisen Essilorin rajattomat Varilux- moniteholinssit Suomen markkinoille. Minä 
perehdyin niiden valmistukseen ja kehitin oman menetelmän niiden millimetrintarkkaan sovitukseen. 
Johtaja Aarne Pilke, G.W.Bergin tukkuliikkeestä, kertoi sitten myöhemmin, että ensimmäisen vuoden aikana 
valmistin toistasataa silmälasia Varilux-linssein, yhtä paljon kun koko muun Suomen optikot yhdessä. Erään 
Suomen Silmäoptikkojen Liitto ry:n kokouksen yhteydessä pidin sitten esitelmän Varilux-silmälasien 
valmistuksesta suomalaisille optikoille. Sittemmin muidenkin isojen firmojen, esim. saksalaisen 
Rodenstockin, kehittämät moniteholinssit tulivat markkinoille. 

Muutettuamme Tampereelle 1959 asuimme ensimmäiset vuodet Kauppakatu 4:ssä, silloisen Osuuskassan 
talossa, Kultakönnin työsuhdeasunnossa. Meillä oli naapureina näyttelijäpariskunta Kauko Helovirta – Rauni 
Ranta. Heillä oli kaksi poikaa, joille Kake itse ompeli housut. Raunin isä oli säveltäjä Sulho Ranta. Meistä tuli 
hyvät ystävät ja tykkäsimme jo silloin käydä teatterissa. Meillä oli kotiapulainen Helga Kräkin ja joskus, kun 
saimme lapset sänkyyn, soitin Raunille teatteriin ja hän, näyttämömestari Nestori Sarin avulla, järjesti meille 
paikat illan esitykseen. Väliajalla juoksin aina kotiin katsomaan, oliko kaikki hyvin. 

Liikkeen perustamisen jälkeen meidän piti tietysti luopua työsuhdeasunnosta ja vuodesta 1961 vuoteen 1964 
asuimme kolmessa eri paikassa. Sarjantiellä, Hippoksenkadulla ja yhden vuoden Hämeenpuisto 43-45, 
Tiilispuistossa. 

1964 muutimme Ruotulaan Laalahdenkadulle omakotitaloon, joka oli aravalainoitettu 99 m2 asunto + 45 m2 
sauna- ja autotallisiipi. Ruotulan uudelle asuinalueelle muutti paljon samanhenkisiä lapsiperheitä yhtä aikaa. 
Aikuiset ja lapset ystävystyivät nopeasti. Oli paljon yhteisiä juhlia ja saunailtoja jne. jopa niin, että muutaman 
perheen voimin perustimme epävirallisen yhteisön nimeltään ”Ruotulan Raikkaat”. 

   Laalahdenkatu 13 

                   Simca Ariane 1964                            Plymouth Valiant 1965 

70-luvun alussa huomasimme Aamulehden ilmoituksesta, että Kunnastiellä olisi 1.100 m2 tontti myynnissä. 
Se huutokaupattiin Gummeruksen asianajotoimistossa. Menimme sinne ja kun tarjosimme viimeisenä 
22.000 markkaa, niin Teppa Gummerus löi sen meille kiinni.  
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Arkkitehti Eero ”Roope” Saari (Bobin vaimon Marisannan isä) oli Kauppaseurasta tuttu kaveri ja annoin 
hänelle tehtäväksi suunnitella meille omakotitalon. Muutamista ehdotuksista hyväksyimme sitten yhden. 
Meillä ei ollut varaa antaa urakkaa millekään isolle rakennusfirmalle, vaan laitoimme ilmoituksen lehteen ja 
saimme sitä kautta useita tarjouksia eri rakentajilta. 

Kirvesmies Antti Vuolle teki tarjouksen, jonka hyväksyimme. Heinäkuussa 1972 aloitettiin rakentamaan 
450m2 taloa Kunnastielle. Antti ja hänen appiukkonsa olivat taitavia rakentajia ja heidän kautta saimme myös 
kaupungin parhaan muurarin Erkki Östringin töihin 
rakennukselle. Putki-, sähkö-, ja maalaustyöt 
hoidettiin urakoina pienten yritysten kanssa, jotka 
itse neuvottelin. Minä hoidin myös itse kaikki 
rakennustavarahankinnat eri firmoista, mm. 
Starckjohannilta ja Tampereen Puusta ja sain tällä 
tavalla tingittyä edulliset hinnat. Talon kokonais-
hinnaksi tuli noin 300.000 mk. Poikien kanssa 
osallistuimme jonkun verran myös töihin, 
kannoimme tiilet telineelle ja muita pikkuhommia. 
Muutimme 15.3.1973 taloon, jossa asuimme 38 
vuotta. Ne olivat elämämme onnellisimmat 
vuodet, vaikka meilläkin oli avioliitossamme ”ups and downs”, mutta en koskaan lakannut rakastamasta 
vaimoani Fainaa. 

Musiikki on ollut koko elämäni ajan rakas harrastus. Kesällä 1953 heti Suomeen tultuani, olin kollegani Göran 
Sjöholmin tanssiyhtyeessä laulusolistina. En tietenkään voinut aavistaa silloin, että meistä tulisi sukulaisia 
1980-luvulla, kun lapsemme menivät naimisiin. Kiersin Göranin yhtyeen kanssa koko kesän -53 Etelä-Suomen 
tanssilavoilla. Lauloin englanninkielisiä kappaleita, mm. Blue Moon, Walking My Baby Back Home, Nature 
Boy ja pari muuta, joita en nyt muista. Saksaksi lauloin kappaleen nimeltään Bell Amy. 

Tampereella tutustuin tunnettuihin muusikoihin, mm. Matti Heinivahoon, Reijo ”Rexi” Innaseen, Acre Kariin 
ja Gunnar ”Goony” Strömmeriin. Kerran olimme ravintola Laternassa ja Goony oli soittamassa siellä ja pyysi 
minua laulamaan. Lauloin tämän ”Bell Amyn” Goonyn säestäessä. Hän pyysi minulta laulun saksankieliset 
sanat, jotka kirjoitin siellä heti hänelle. Siitä tuli yksi Goonyn lempikappaleista, jota hän soitti ja lauloi usein 
esiintyessään eri paikoissa. Paapan kapakassa lauloin myös monet kerrat Rexi Innasen combon kanssa. 

Kun täytin 75 vuotta lapseni, lähinnä kait 
Bobi Marisannan ideoimana, järjestivät 
minulle yllätyssynttärijuhlat Saara 
Sinivuoren ravintola Laternassa. Sinne oli 
kutsuttuna yli 70 hyvää ystävääni. Kaikki 
vieraat olivat juonessa mukana ja yllätys 
säilyi siihen saakka, kunnes minut oli 
viekkaudella houkuteltu juhlapaikalle, 
jonne pojanpoikani Max meidät kuljetti. 
Mukaan oli värvätty myös Rexin trio ja 
Matti Heinivaho. Sinä iltana sain esiintyä 
ja laulaa kaikki suosikkikappaleeni eikä kukaan toppuutellut. 
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Aloitin klassisen musiikin konserteissa käymisen jo 60-luvun alussa Tampereelle muutettuamme. Tampereen 
kaupunginorkesteri Eero Kososen johdolla esitti silloin Tampereen Raatihuoneen juhlasalissa klassisen 
musiikin konsertteja, jotka siirtyivät sitten Yliopiston juhlasaliin ja 1990 Tampere taloon. Eero Kososeen 
tutustuin myöhemmin Juhani ja Pirjo Salmelinin kotikutsuissa. Olimme siellä useana vuonna uutta vuotta 
vastaanottamassa, ensiksi Koulukadun kodissa ja sitten Tuulensuun talossa, jossa Pirjo asuu vielä nykyäänkin. 
Eero Kosonen oli Pirjo Salmelinin isä, ja Eero elikkä ”Ukki” oli usein myös mukana juhlissa. Konserteissa käynti 
on jatkunut tähän päivään saakka. Nythän meillä on huippuluokan Tampereen Filharmonia, jonka 
pääkapellimestari on maailmankuuluu Santtu-Matias Rouvali.  

Liityin vuonna 1962 tunnettuun tamperelaiseen kuoroon ”Mieskuoro Laulajat”. Kuoron mukana osallistuin 
mm. vuonna 1965 Sveitsin Montreuxissa suureen kansainväliseen kuorokilpailuun, jossa voitimme 
legendaarisen Tauno Solan johdolla 3. palkinnon yli 20 kuoron joukosta. Solistimme oli oopperalaulaja 
Mauno Kuusisto, jonka kanssa tulimme hyviksi ystäviksi. 

Myös teattereissa käynnit kuuluivat harrastuksiimme ja meillä oli vuodesta 1964 alkaen Tampereen Teatterin 
ensi-ilta liput, riviltä 2, paikat 33 ja 34, jotka saimme varattua, kun erään tunnetun tamperelaisen lääkärin 
vaimo kuoli ja hän lopetti teatterikäynnit. Vuonna 2011 luovutimme paikat Bobille ja Marisannalle ja he 
istuvat nyt niillä samoilla paikoilla kuin mekin 47 vuotta TT:n ensi-illoissa. 

1964 kirjanpitäjäni Risto Idänpään-Heikkilä suositteli minua jäseneksi Tampereen Kauppaseuraan, johon 
minut myös hyväksyttiin. Sieltä sain paljon uusia tuttavuuksia ja opin pelaamaan hyvin biljardia, varsinkin 
”Pipassa” menestyin hyvin. Palkintokaapissa on paljon hopealusikoita. Onnistuin kerran jopa voittamaan 
Evilän Jussin ”Kaisassa”. Juhani Evilä oli TAYS:n vahtimestari ja oli siihen aikaan biljardin huipputekijä 
Tampereella ja Suomessa. Hän toimi myöhemmin pituushyppääjäpoikansa Tommin valmentajana. 
Klubikaverit kutsuivat minua jonkun ajan ”Evilän tappajaksi”. 

Toukokuussa vuonna 1965 minut hyväksyttiin jäseneksi Vapaamuurariveljeskuntaan Tavastia Loosiin nro 10. 
Olen kunniajäsen kahdessa loosissa, perustamassani tamperelaisessa Ratina 
Loosissa ja Helsingissä toimivassa saksankielisessä Nordost Loosissa, jota olin 
mukana perustamassa vuonna 2000. Olen perustaja- ja kunniajäsen myös Rose 
Croix Castor Chapterissa. Marraskuussa 2015 minusta tuli 50 vuoden jäsenyyden 
jälkeen kunniavapaamuurari. Tämä harrastus on antanut minulle paljon! 
Osallistuin muurarillisin matkoihin Skotlantiin (5 kertaa), Irlantiin, Wieniin, 
Berliniin ja Torgauhun. Poikani Bobi oli v. 1978-79 vuoden töissä Berliinissä VM-
veljen Reinhold Doschin hienomekaanisessa firmassa ja asui silloin toisen VM-

veljen Heinz Bickerin kodissa. Bickerin perhe kävi muutaman kerran lomailemassa Suomessa ja me olimme 
heidän luonaan Berliinissä useita kertoja. Meistä tuli hyvät perheystävät. 

60-luvun loppupuolella vapaamuurarillinen Humanitas-Seura järjesti matkan Wieniin. Meitä tamperelaisia 
vapamuurareita oli mukana 8 veljeä, mm. erään LVI toimiston johtaja Erkki Leskinen. Hänelle oli annettu 
tehtäväksi Näsinneulan LVI-suunnittelu. Wienissä oli Praterin alueelle rakennettu Tonava-torni. Erkki oli 
sopinut tapaamisen tämän tornin suunnittelijan kanssa, koska halusi kuulla heidän kokemuksistaan tornin 
rakentamisesta. Minulla oli kunnia olla mukana tulkkina näissä neuvotteluissa. Voisin siis sanoa, että olin 
miljoonasosana mukana Näsinneulan rakentamisessa.  

Harrastimme Fainan kanssa myös oopperaa. Hän oli mukana Tampereen Oopperayhdistyksen toiminnassa. 
Useana kesänä vierailimme Savonlinnan oopperajuhlilla. Samalla saatoimme yhdistää niihin matkoihin 
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sukuloinnin. Fainan vanhempi sisko Lydia asui perheineen Tappuvirralla, suvun sodanjälkeisen asuinseudun 
tuntumassa. Tappuvirralta on noin 50 km:n matka Savonlinnaan ja kun kävimme oopperassa, niin ajoimme 
yöksi Fainan sisaren luokse Tappuvirralle. Fainan nuoremmalla sisarella Toinilla oli kesämökki myös 
Tappuvirralla. Vietimme siellä usein kesäisin lyhyitä lomapätkiä. Suurin osa Järvenpään suvusta oli asettunut 
asumaan Varkaus-Kangaslampi-Tappuvirta seudulle. 

1965 Tampereelle perustettiin golfklubi Tammer-Golf, jonka perustajajäsen olen. Kun golfkenttä sitten 
vuonna 1969 avattiin, olimme koko 6-henkinen perhe innolla mukana uudessa harrastuksessa. Myös osa 
lapsenlapsistani on ollut pienestä pitäen mukana Tammer-
Golfin toiminnassa. Vaimoni Faina oli kyllä sitten aina tosiaan 
se parempi puolisko. Hän oli hyvin kilpailuhenkinen ja kiersi 
kilpailuissa ympäri Suomea ja pärjäsikin hyvin. Voitti mm. 
vuonna 1972 Aurinko-matkojen järjestämän kisan, jossa oli 
koko Suomen naisparhaimmisto mukana. Palkintona oli 
kahden viikon golfloma Mallorcan ”Son Vidan” luksus-
hotellissa. Hän katseli Münchenin Olympialaisia iltaisin 
hotellihuoneen TV:stä. Myöhempinä vuosina me vietimme 
usein viikon loman pääsiäisen aikoihin Son Vidassa, tosin ei 
siinä luksushotellissa, vaan golfklubiin kuuluvassa motellissa. 
Paras oma saavutukseni paikallisissa kilpailuissa oli voitto 
kahden päivän ja 72 reiän kilpailussa Star Cup, olisiko sekin 
ollut v. -72? 

Faina ei valitettavasti voinut olla enää mukana Klubin 50-vuotisjuhlassa 2015, jossa minulle ojennettiin 
Suomen Golfliiton kultainen ansiomitali.  

Vuonna 1978 liityin jäseneksi Pyynikin Rotaryklubiin, joka oli yksi kuudesta Tampereen silloisista rotary-
klubeista, jonka jäsen olin 25 vuotta. Sinä aikana osallistuimme Fainan kanssa lukuisia kertoja kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla Rotarien golfmestaruuskilpailuihin. Yhtenä vuonna voitin Rotary Golfin Suomen 
mestaruuden, jonka järjestäjänä itse toimin ja joka pelattiin kotikentälläni. Palkinnot hankin tamperelaisilta 
yrityksiltä. Osallistuessamme Tanskassa Scandinavian Rotary Golfin kilpailuihin voitin oman 
handicapluokkani mestaruuden kuten myös Hampurissa, European Rotary Golfin kilpailuissa, jossa sain 
palkinnoksi hienon ”Ebel” merkkisen rannekellon. Skandinavian mestaruudet pelattiin vuorotellen Norjassa, 
Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa ja niillä matkoilla saimme paljon uusia hyviä ystäviä ja monia mieluisia 
muistoja. 

Yli 40 vuoden työnteon jälkeen rakkaassa ammatissani luovutin liikkeen 1.1.1993, osittain myös tervey-
dellisestä syystä, pojalleni Berndille. Hän on johtanut sitä siitä lähtien menestyksellisesti. Yrittäjätoiminnan 
lisäksi hän oli 12 vuotta suomalaisen optikkoliiton puheenjohtaja. Hän on ollut myös Suomen edustaja 
kansainvälisessä yhdistystoiminnassa lähes 30 vuotta, mm. Pohjoismaiden Optikkoneuvoston presidenttinä 
kaksi eri kautta, 2 vuotta ”European Council of Optometry and Optics” eurooppalaisen kattojärjestön 
presidenttinä ja oli myös Suomen edustaja Maailman Optikkoliiton (WCO) hallituksessa. Vuonna 2019 hänet 
valittiin eurooppalaisen ”European Academy of Optometry and Optics” tulevaksi presidentiksi. Tämän 
tehtävän hän ottaa hoidettavakseen vuonna 2021. Hän on myös ensimmäinen suomalainen optikko, jolle on 
myönnetty ”Fellow of European Academy of Optometry and Optics” arvo. Sanonkin usein: ”Omena on 
pudonnut kauaksi puusta”. 
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Rakas vaimoni sairastui 2012 Alzheimerin tautiin ja hän kuoli yli kahden vuoden hoivakotihoidon jälkeen 85-
vuotiaana 25. tammikuuta 2015. Minusta tuli marraskuussa 2012 kaatumisen ja murtuneen lonkkaluun 
seurauksena liikuntavammainen invalidi ja minun on täytynyt sen vuoksi myös luopua eräästä rakkaimmasta 
harrastuksestani, golfista, 42 vuoden jälkeen. 

Asun vielä omassa kodissani Tampereen keskustassa, alle 100 metrin etäisyydellä paikasta, johon perustin 
Oculus Optiikan vuonna 1961. Liikun rollaattorin avulla ja saan aamuin illoin päivittäistä apua kodinhoitajilta. 
Ulkona liikun omalla akkukäyttöisellä sähköpyörätuolilla, jonka avulla kauniilla ilmalla voin tehdä monienkin 
kilometrien pituisia retkiä kauniissa Tampereen kaupungissa, joka on ollut yli 60 vuotta rakas kotikaupunkini 
ja jonka syntymäpäivä on, niin kuin minunkin, 1. lokakuuta. 

Olen vieläkin jonkun kerran osallistunut vuonna 1981 perustamani Ratina Loosin nro 91 istuntoihin, joka 
kuuluu ”Vapaiden ja oikeutetun Vapaamuurarien Suomen Suurloosi” veljeskuntaan ja kokoontuu 9 kertaa 
vuodessa. Valitettavasti minun täytyy nyt huonon fyysisen kuntoni vuoksi luopua tästäkin rakkaasta 
harrastuksestani. 

1990 valmistui Tampere-talo ja siitä lähtien kävimme säännöllisesti Tampereen Filharmonian konserteissa, 
11 konserttia syksyllä ja 11 konserttia kevätkaudella. Sitten rakas Fainani sairastui Alzheimerin tautiin ja 
minunkin täytyi pitää vuoden tauko, koska olin hänen omaishoitajansa. Invaliditeettini takia hän siirtyi 2012 
hoivakotiin ja pystyin taas jatkamaan konserttikäyntejäni alkaen vuodesta 2013. Valitettavasti nyt on 
ruumiillinen kuntoni kuitenkin huonontunut niin paljon, että minun on pakko luopua 30 vuotta kestäneistä 
konserttikäynneistäni. 

Vuonna 2003 minulla diagnostisoitiin eturauhassyöpä, joka saatiin sädehoidolla vaimentumaan. 2017 tämä 
syöpä kuitenkin taas aktivoitui ja on nyt valitettavasti levinnyt myös luustooni. Sairaus on seurannassa eikä 
vaadi tällä hetkellä toimenpiteitä. 

Milloin minun täytyy jättää hyvästit tälle maailmalle, sitä ei voi vielä sanoa, mutta olen valmis lähtemään 
tuonpuoleisiin, elikkä siirtymään ”Ikuisen Itään” niin kuin me Vapamuurarit tavataan sanoa. Sanon kaikille 
rakkailleni kiitokset heidän huolenpidostaan ja olen Herralle kiitollinen jokaisesta hänen lahjoittamastaan 
päivästä ja pitkästä hyvästä elämästä, joka on tullut osakseni. 

Elämäntyöni, Oculus Optiikka täyttää 60 vuotta 6. päivä maaliskuuta 2021. 
Se on vanhin yksityinen optikko-liike Tampereella, joka on saman perheen 
omistuksessa. Siinä juhlassa haluan vielä olla mukana ja toivon vielä, että 
voin viettää 90-vuotissyntymäpäivääni 1.10.2021. 
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Perheen yhteiset asunnot: 
1. Helsinki, Herttoniemi, alivuokralaisasunto, (1954-1955) 
2. Helsinki, keskusta, Eerikinkatu, 11 m2 alivuokralaisasunto (1955-1956) 
3. Helsinki, Pohjois-Haaga, Adolf Lindforsintie 7, 8krs. arava-asunto (1956-1959) 
4. Tampere, keskusta, Kauppakatu 4 (1959-1961) 
5. Tampere, Kissanmaa, Sarjantie (1961, 3kk, liian kallis) 
6. Tampere, Kissanmaa, Hippoksenkatu (1961-1963) 
7. Tampere, keskusta, Hämeenpuisto 43-45 (1963-1964) 
8. Tampere, Ruotula, Laalahdenkatu 13, aravatalo (1964-1973) 
9. Tampere, Kissanmaa, Kunnastie 3 (1973-2011) 
10. Tampere, keskusta Hallituskatu 15 B (2011-   ) 

 
Autot: 

1. Skoda Octavia 
2. Simca Ariane (IU-930) 
3. Plymouth Valiant (HNC-63) 
4. Opel Commodore (IKA-13) 
5. Volvo 343 
6. Volvo 345 
7. Mitsubishi Galant 
8. Rover 820 
9. Opel Vectra 
10. Chrysler Neon                                                   perheen 1. auto 1962 


