
äitimme 
Anneli Salomaan muistolle 

Kuvia matkan varrelta 



Tällaisena heidät muistamme.  
Isä ja äiti rivitalokotinsa pihalla vuosituhannen vaihteessa.  



Sitten marraskuussa 2008 äiti loukkasi selkänsä ja kotona asuminen tuli 
mahdottomaksi. Huoli tulevaisuudesta ja elämän muutoksesta oli iso. 



Takana oli yli 80 vuotta omatoimista elämää. 



Lapsuus  
KARJALASSA 

 
1925-1939 



Mistä kaikki alkoi: 
1880-luvulla 

Suomeen muutti 
Ruotsista 

tanskalainen 
tilanhoitaja Hans 
Christensen ja 

hänen sveitsiläinen 
puolisonsa Emma 

(os. Widmer). 
Heille syntyi kolme 
poikaa, Waldemar, 
Gunnar ja Harry. 
Nuorin pojista 
Harry (s. 1895 

Heinävedellä) oli 
äitimme isä. 



Harry tutustui 
lukiovuosinaan 
Nurmeksessa 
ruotsinkielen 

opettajaansa Anna 
Vairiseen. Syntyi 

romanssi ja 
vuonna 1920 

heidät vihittiin 
Vihdissä, mistä 

Anna oli kotoisin. 



Äitimme Anneli syntyi 1925, kun perhe asui Jaakkimassa. 



Augusta-
mummo 

Vihdistä kävi 
usein kylässä 
Suojärvellä. 



Koti Suojärven Litsmassa. 



Emma- ja Augusta-mummot kylässä Suojärven talvessa. 



Lelut ennen muovin keksimistä. 



Kolmekymmentäluvun lämmin kesäpäivä Karjalassa.  



1930 syntyi pikkusisko Inga ja 1932 pikkuveli Hans. 





Tunnelmaa Suvilahden talon pihalla juhannuksena 1939. 



Nuoruus ja 
evakkomatkat 

opiskelu 
 

1940 - 1952 



Perhekuva Kuopiossa talvella 1940, kun Anneli pääsi ripille.  



Anneli 18 v.  
sotavuosi 1943. 



Christensenin talo Suojärvellä 
jatkosodan aikana. 



Christensenin talon ympäristöä jatkosodan aikana. 



Joulua 1945 vietettiin Viherniemenkadulla. 



Haapaveden kristillisen kansanopiston kesäkurssi 1950. 



Kansanopiston kurssilaisia ja opettaja. 



Jukan ristiäiset kesällä 1952 vietettiin Paloheinän kodissa.  
Astakin oli tullut olympialaisiin ja oli juhlassa paikalla.  



Äitikin sai pidellä sylissään Jukkaa, suvun esikoista. Pian 
tulisi hänenkin vuoronsa pitää omia lapsia sylissä. 



 Lähes 50 vuotta myöhemmin keväällä 2000 nostettiin Ingan pihalla malja 
elämälle.  Anneli täytti sinä keväänä 75 vuotta ja Inga 70 vuotta!  

Paljon elämää mahtui noihin vuosiin. 



Lasten, Perheen ja 
työn aika 

 
1953 - 1985 



Morsian  
30.5.1953. 



Heikin ristiäiset 
16.5.1954. 



Muutto Forssaan tapahtui kesällä 1954. Uusi koti Haudankorvan 
kansakoululla oli vanhan opettaja-asunto kantovesineen. 



Perhe kasvoi. Heikin kolmevuotissynttäreillä mukana olivat myös 
Olli 1 v 2 kk ja Jaakko 3 kk. 



Nyt on kakussa neljä kynttilää ja kotiapulainen on vaihtunut. 



Haapaveden vuosina äiti sai hyvän ystävän Martta Huhdasta. 



Vuonna 1960 syntyi perheen prinsessa, Kirsti Anneli. 



Jouluna 1960 kävi pukkikin. 



Isoveli lähdössä kouluun syksyllä 1961. 



Orolla käymässä. Jorman isä Otto Väinö oli lähtöisin Kalannin Hallusta, Oron talosta. 





Perhepotretti vuodelta 1967. 



Joulu 1967 Haudankorvalla. 



Pääsiäinen 1968 Haudankorvalla. 



Juhannus 1964 Salotuvalla. 



Juhannus 1997 Salotuvalla. 



Salotuvan vieraskirjasta 1964 - 1976 
 
1964  

heinäkuu:  10 vierailua, 34 vierasta 
elokuu:  6 vierailua, 14 vierasta 
syyskuu: 4 vierailua, 15 vierasta 
yhteensä  20 vierastarjoilua ja 63 vierasta 

 
1965  7 vierailua 19 h. 
1966  13 vierailua, 40 h. 
1967  12 vierailua, 35 h. 
1968  (sadekesä) 8 vierailua, 28 h. 
1969  6 vierailu 13 h. 
1970  2 vierailua 6 h. 
1971  2 vierailua 9 h. 
1972  2 vierailua 9 h. 
1973   8 h. 
1976  10 h.  
  



Telttailua Valajärvellä 1968. Istumajärjestys oli automaattinen. 







Mökillä oli puolisentusinaa ulkopöytää eri puolilla tonttia. 



Alamökki ennen purkamista. 



Kevätretki mökille Martan kanssa. 







Albumissa on kuvateksti:  
Kikka tykkäsi haravoinnista. 









Forssan kaksoisyhteislyseo ja mukulakivin katettu Hämeentie. 



FYL:n opettajakunta vuonna 1963, vain hetkeä ennen kuin Salomaan 
nuoriso saapui koulun käytäville. 



Anneli 
opettajana 
kotitalous-
luokassaan. 



Forssan kotitalousopettajayhdistys eli aktiivista vaihetta. 



Jouluna 1964 yleiskone oli suuri uutuus. 



Harvinainen kuva, jossa äitikin on ehtinyt mukaan pelaamaan. 



Siirtolassa Anneli ja Jorma viettivät lukuisia kesiä, kelissä kuin kelissä. 
Vieraana Inga ja Pentti ja Hannun pojat Harri ja Jaakko.  



Lindvallinkadun taloa rakennettiin kesällä 1972. Uutta kotia 
odotettiin innolla Münchenin olympialaisten aikaan.  



Lenkkitauko: vain mummilla oli tukka kiinni. 



Joulupullaa 
uudessa kodissa. 



Joulu 1974 Lindvallinkadulla. 



Joulu 1974 Lindvallinkadulla. 







Hellin-mummin 80-vuotisjuhlat marraskuussa 1972. 



Juhlissa serkkutytöt olivat keittiössä suurena apuna. 







Ukin 50-vuotisjuhlien aikaan kesäkuussa 1973. 



Mummin 50-vuotisjuhla helmikuussa 1975. 





Sitten taas 
elämään tuli 
uusi käänne, 
kun nuoria 
naisia alkoi 

ilmestyä 
kuvioon – ja 
ennen pitkää 
yksi vävykin. 



Jassin lakkiaiset syksyllä 1977. 



Kikan lakkiaiset toukokuussa 1978 uudella mökillä. 
Niin koti tyhjeni ja elämässä alkoi uusi vaihe. 



Siihen kuului luopuminen omasta äidistä, Anna-mummista. 



Anna-mummin siunauksen käsiohjelma. 



Anna Christensenin 
siunaustilaisuus 13.3.1982 

Helsingin Hietaniemen 
siunauskappelissa. 



Eläkevuodet 
mummina 

 
1985 - 2008 



Hellin-mummin 90-vuotisjuhla marraskuussa 1982. 



Unelma rauhallisista eläkevuosista yhdessä Jorman kanssa. 



RUKOUS 
 
”Opeta minua olemaan takertumatta 
aikuisiin lapsiin. Varjele murjottamasta, kun 
he tulevat myöhässä, näyttämättä 
pettymystäni, kun he viipyvät vain hetken.  
 
Opeta utelematta kuuntelemaan, mitä 
sanottavaa heillä on ja olemaan 
arvostelematta heidän tapaansa elää.  
 
Auta saattamaan heidät ovelle ja 
hyväksymään, että laiva on irronnut 
laiturista jo aikoja sitten.  
Aamen.” 
 



Helmikuussa 1985 mummin 60-vuotisjuhlat. Jussi, Reima ja Kaisa ovat syntyneet. 



Veeran ristiäiset  kesällä  1991. Nyt kuvassa 
myös Maija, Sirke, Jyry ja Lauri.  



Kaikki 9 lastenlasta ukin ja mummin kanssa samassa kuvassa. 













Paplarit joka tytölle! 







Keitto mökin ruokapöydässä oli aina yhtä hyvää! 





Kattaus ja perhettä mökin kuistilla kesällä 
1985. 



Hannu, Inga ja Anneli. 







Astan yllätysilmestyminen mummin 75-vuotisjuhliin helmikuussa 2000. 





Viimeinen vierailu hyvän ystävän Martta Huhdan luona. 



Veteraanijuhlissa palkittiin aktiiviset toimijat. Jorman ja Annelin 
kanssa äidin työtoveri Annikki Kurkela ja Vappu-täti. 



Puuhassa Vapun mökillä. 



Forssassa maaliskuussa 1995 
  

Rakkaat lapset perheineen! 
  
Tunnen suurta nöyrää kiitosta Teitä kaikkia neljää perhettä 
kohtaan; teitte juhlistani ikimuistettavan. Kiitos siitä kaikille 
yhteisesti ja jokaiselle erikseen! Annan suuren arvon sille, että 
saimme hetken olla kaikki yhdessä! 
 
Te olette minulle hyvin tärkeitä ja arvokkaita - elän 
voimakkaasti kykyjeni mukaan Teidän kaikkien elämässä! 
Ajattelen teitä usein! Se on äitien ja isoäitien tapa, muistakaa 
sitten, kun itse olette isovanhempia.  
Kiitos vielä kerran näistä yhdeksästä ihanasta terveestä 
lapsenlapsesta! He ovat suuri Jumalan lahja meille ukin kanssa! 
  
Hyvää kevättä kaikille! 
mummi 
 
Ps. Halusin nämä asiat sanoa, etteivät vain jäisi sanomatta.  
 
 



Viimeinen yhteinen perhekuva toukokuussa 
2007 Joensuussa. 



Sairaus ja 
luopuminen 
2005 - 2015 



Sairauden oireet näkyivät aluksi pienissä asioissa. 



Ukin 85-vuotisjuhlissa Marskin majalla kesäkuussa 2008. 









Vielä hoivakodissakin vietettiin iloisia hetkiä. Riitta ja Vappu vierailulla. 



Kaisan pieni palvelus oli hieroa mummin jalkoja. 



Jaakon ja Ollin suuri palvelus oli kantaa mummin arkku siunauskappelille. 


