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Alkulause.
Helsingin suomalaisen lyseon V B:n pojat ovat halunneet
tehdä jotakin tavallisuudesta poikkeavaa ja ovat sen vuoksi päät
täneet laatia julkaisun, joka kuvastaisi heidän harrastuksiaan ja
toiveitaan. Näin on syntynyt tämä kirja. Siinä on poikien lyhyet elämänkerrat ja erikoisesti suunnitelmia siitä, miksi kukin
aikoo ja mistä syystä. Lisäksi on otettu eräitä poikien itse kir
joittamia tuokiokuvia.
Ehkäpä tällä kirjasella ajankuvana on joskus myöhemmin
erikoinen viehätys, varsinkin siinä esiintyville henkilöille.
Toimitustyöstä on allekirjoittanut huolehtinut.
Helsingissä 11. 12. 1926.

V. J. Kallio.

Mitä VB:n pojat ovat ja miksi he aikovat
Allén. E r k k i Antero. S. 17. 9. 1910 Helsingissä. V:t
kauppa-apulainen Jalmar Edvard Allén, s. Kiskossa 6. 10. 1880
ja Maria Juntunen, s. Suomussalmella 16. 12. 1878. Olen käy
nyt Helsingissä Fjeldalin kansakoulua lkv. 18—20, Vladimirinkadun kansakoulua lkv. 20—22 ja H. S. L:ssa syksystä 22
alkaen I:ltä—V:lle. Minä kuulun koulun voimisteluseura „Tar
moon", sekä koulun raittiusyhdistys „Sarastukseen".
Mieliharrastukseni on voimistelu ja urheilu. Aion upseeriksi,
sillä tahtoisin olla hyödyksi isänmaalleni ja komentaa nahkapoikia.
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Upseerina tahtoisin olla myöskin sen vuoksi, että silloin saa
kauniin puvun.
Arra, Esa Kullervo. S. 25. 9. 1911. V:t teknikko Erland
Arra (Forsman), s. 1876 Asikkalassa ja Aliisa Merikallio, s. 1882
Mäntsälässä. Käynyt A. Lampénin valmistavaa koulua lkv. 18—21
ja kansakoulua 21—23 lk:t 3—4 sekä tullut H. S. L:oon syksyllä
23 II:lle luokalle.
Mieliharrastukseni ovat kirjallisuuden lukeminen, piirustus
ja urheilu. Aion tulla sanomalehtimieheksi. Syynä siihen on,
että se miellyttää minua, sillä silloin on minulla tilaisuus matkus
tella ja käydä kaikenlaisissa yleisissä tilaisuuksissa. Olen kuulu
nut H. N. M. K. Y:hyn syksystä 1923 ja toivon, että voisin tehdä
jotakin sen ja sen aatteiden hyväksi tulevaisuudessa.
Bauer, Aksel, P a a v o . S. 25. 5. 1911. V:t kirjanpitäjä
Aksel Werner Bauer, s. 16. 3. 1880 Tampereella, kuollut v. 1918
ja Edit Anna Boberg, s. 26. 1. 1878 Helsingissä. Minä olen
käynyt Alli Nissisen valmistavaa koulua v. 18—21 ja tulin Suo
malaiseen lyseoon v. 21.
Minun erikoisharrastukseni ovat urheilu ja voimistelu. Mi
nua houkuttelee eniten opettajaura, ja jos siksi tulen, niin aion
pitää ankaraa kuria yllä mutta antaa hyviä numeroita, sillä ne
ovat omiaan kannustamaan oppilaita. Toivon, että Suomi pysyisi
edelleenkin Europan parhaana urheilumaana, että minäkin joskus
saisin puolustaa värejämme kisakentillä ja että Suomi myös
saisi johtavan poliittisen aseman Europassa.
Haahti, S a m u l i Rauni, S. 27. 1. 1910 Helsingissä, V:t
satulaseppä Johan Onni Haahti (Grönroos), s. 25. 4. 1870 Ori
mattilassa ja Jenny Maria Silfvenius, s. 5. 1. 1874 Orimattilassa.
Käynyt Helsingissä alempaa kansakoulua lkv. 17—19, Helsingin
ylempää kansakoulua lkv. 19—22 ja H. S. L:ssa syksystä 22
alkaen I:llä. Kuulun koulun raittiusyhdistys „Sarastukseen" ja
voimisteluyhdistys „Yritykseen".
Aijon kauppiaaksi siitä syystä, että tulisin varakkaaksi. Toi
voisin saavani nähdä kaikki maailman kolkat.
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Häyrinen, E e l i s Valdemar. S. 23. 5. 1911 Savonlinnassa.
V:t johtaja Abel Häyrinen, s. 14. 4. 1888 Kaltaisissa Joroisten
pitäjässä ja Alma Josefiina Rissanen, s. 27. 7. 1887 Savon
linnassa. Kävin Helsingissä Alli Nissisen valmistavaa koulua vuo
sina 19—21 ja Helsingin suomalaista lyseota 22—26. Kuulun
Suomalaisen
lyseon
„Tarmoon"
sekä
„Helsingin
metsänkävijöihin".
Mieliharrastuksiani ovat urheilu ja soitto. Aion turistiksi.
Kiertelen maailmaa ja kerään muistoja eri paikoista, sillä se on
mielenkiintoista. Toivoisin tulevani hyväksi urheilijaksi.
Jormala, R u n a r Uolevi. S. 24. 3. 1910 Helsingissä. V:t
veturinkuljettaja Johan Adolf Jormala (Jansson), s. 19. 5. 1878
Helsingissä ja Olga Fredrika Liewendahl, s. 25. 12. 1878 Ahve
nanmaalla, Degerbyssä. Iso-isän iso-isän isä kotoisin Ruotsista
nimeltä Stor. Osa suvun kanta-isistä on kotoisin Pohjanmaalta,
toiset
Ahvenanmaalta.
Olen
käynyt
Helsingissä
kansakoulua,
lkv. 17—22 ja H. S. L. lkv. 22—26. Syksystä 26 V:llä B:llä.
Mieliharrastus on urheileminen. Harrastan myös musiikkia. Kuu
lun koulun raittiusyhdistys „Sarastukseen".
Aion upseeriksi, koska minulla on toistaiseksi halu, ja up
seereista on sodan syttyessä aina puute, niin ettei ainakaan tar
vitse kävellä työttömänä.
Kannisto, Y r j ö Armas. S. 10. 11. 1910 Helsingissä. V:t
näyttämötyömies Vihtori Henrik Kannisto, s. 22. 6. 1881 Sääksmäellä ja Elisabeth Kinanen, s. 29 11. 1883 Tuokslahdessa.
Olen käynyt leikkikoulua Helsingissä 1916 syksyllä, puoli lkv.,
kansakoulua Helsingissä lkv. 17—22 ja Helsingin suom. lyseota
lkv. 22—26 I—IV ja syksystä lkv. 26 V:llä. Kuulun koulun r. y.
„Sarastukseen “.
Harrastan milloin sitä, milloin tätä, mitä kulloinkin mieleeni
johtuu, tavallisesti lukemista. Aion liikemieheksi, siitä syystä, että
se ala kiinnostaa eniten mieltäni.
Kauriinvaha, K u n t o Olavi. S. 7. 1. 1909 Helsigissä. V:t
liikemies Oskari Metodius Kauriinvaha (Kajander), s. 18. 9. 1881
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Paimiossa, kuollut 1. 3. 1924 Helsingissä ja Hilja Hildegard Vil
janen, s. 18. 6. 1885 Merikarvialla. Tietojen mukaan on suku
isän puolelta Ruotsista ja äidin puolelta Saksasta kotoisin. Käy
nyt Helsingissä alakansakoulua lkv. 16—18, Nissisen valmistavaa
koulua lkv. 19—20 ja Suomalaista lyseota lkv. 20—24 ja uudel
leen lkv. 25—26 V B luokalla.
Autonajo ja urheilu ovat mieliharrastuksiani. Aion auto
liikkeen johtajaksi, koska silloin saa ajaa aina hyvillä ja uusilla
(merkeillä) autoilla.
Laakso, S e v e r i Ensio. S. 17. 7. 1910 Helsingissä. V:t
maalari Vilhelm Nikolai Laakso (Pöylijoki), s. 23. 4. 1879 Pöytyällä ja Hilda Sofia Lojander, s. 11. 1. 1877 Mäntyharjussa.
Käynyt Helsingissä Kallion kansakoulua lkv. 17—22 ja H. S. L:ssä
syksystä 22 alkaen I:llä. Minä kuulun koulun r. y. „Saras
tukseen".
Mieliharrastukseni riippuu vallan päähänpistoista. Milloin
tulee joku mieleeni, vaikka ruudin teko, niin se on mieliharras
tukseni sillä kertaa. Toisella kertaa tulee joku toinen mielihar
rastus. Väliin ne loppuvat yhtä pian kuin ovat tulleetkin. Sil
loin sanon, että ne kuolivat sauhuun. Minä aion veturinkuljetta
jaksi. Syynä siihen on jo aikaisempi ajatukseni ottaa se amma
tikseni.
Lagerspetz, A l e x e j Christian. S. 30. 10. 1911 Charkow’issa. V:t everstiluutnantti Ewert Christian Lagerspetz, s. 20.
10. 1883 Helsingissä, kuollut 26. 10. 1920 Helsingissä ja Regina
Ganschà (suku kotoisin Kaukasiasta). Isäni äiti on Saksasta ko
toisin. Käynyt seuraavissa kouluissa: Hämeenlinnan ruots. valm.
koulu 1918, Runebergin valm. koulu Helsinki 1919—1920, Nya
svenska samskolan Helsinki 1920, Lappeenrannan yhteisk., 1921
---1925, Helsingin suomalaista lyseota IV—V, vuodesta 1926.
Kuulun suojeluskuntaan.
Mieliharrastus: Radio, linnunmunien ja mineraalien keräily.
Aion insinööriksi, koska tämä ala on minusta mielenkiintoinen,
ja se myöskin on kannattavaa.
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Laine, E s k o Aksel. S. 11.8. 1912 Helsingissä. V:t vahti
mestari Aksel Alarik Laine, s. 7. 5. 1878 Nurmijärvellä ja Helmi
Karoliina Röök, s. 20. 2. 1885 Nurmijärvellä. Käynyt Helsingissä
Augusta Lampénin valmistavaa koulua lkv. 19—22 ja H. S. L:ssa
syksystä 22 alkaen. Suku on kotoisin isän puolelta itäisestä ja
äidin puolelta eteläisestä Hämeestä. Olen kuulunut koulun r. y.
„Sarastukseen" vuodesta 1924 ja olen ollut yhdistyksen lehden
„Vesan" päätoimittajana v. 1926.
Mieliharrastuksiani ovat soitto ja erittäinkin urheilu. Aion
käydä 8 luokkaa koulua, ylioppilaaksi, jos pääsen, ja ruveta
kansakoulun opettajaksi vanhempieni toivomuksesta.
Leino, T a u n o Johannes. S. 20. 10. 1910 Helsingissä. V:t
leipurimestari Nikolai Leino, s. 20. 9. 1869 Längelmäellä, kuollut
6. 11. 1925 ja Matilda Helenius, s. 21. 2. 1865 Urjalassa. Käy
nyt A. Lampénin valmistavaa koulua lkv. 17—21 ja H. S. L:ssa
vuodesta 21 alkaen. Suku isän ja äidin puolelta on Hämeestä.
Kuulun r. y. „Sarastukseen" sekä urheiluseura H. K. V:hin.
Harrastan soittoa, urheilua, maanviljelystä, hevoshoitoa y.m.
Aion liikemieheksi syystä, että se ala miellyttää minua.
Lindberg, V e i k k o Viljo Vilhelm. S. 27. 3. 1909 Helsin
gissä. V:t ratsukonst. Nestor Vilhelm Lindberg, s. 12. 1. 1872
Tyrväällä ja Betty Pettinen, s. 1. 11. 1872 Mikkelissä. Käynyt
Helsingissä Maariankadun pientenlastenkoulua lkv. 16—18, Kallion
kansakoulua lkv. 18—21 ja H. S. L:ssa v:sta 21. Kuulun Helsin
gin sk:n.
Harrastan matematiikkaa ja piirustusta.
harrastusten edellyttämänä aion insinööriksi.

Edellämainittujen

Lindén, V i l j o Gustav Einar. S. 27. 10. 1909 Lohjalla. V:t
paperinleikkaaja Gustav Fredrik Lindén, s. 25. 5. 1883 Lohjalla
ja Agda Jolanda Lindroth, s. 5. 2. 1885 Vihdissä. Käynyt alkeisk. lkv. 16—18, Vladimirinkadun kansak. lkv. 18—20, Snell
manin kansak. lkv. 21—22 ja H. S. L:ssa syksystä 22 alkaen I B.
Kuulun N. M. K. Y:n urheilijoihin ja voimisteluseura „Tarmoon".
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Mieliharrastukseni ovat urheilu ja kaunokirjallisuuden luke
minen. Urheilijana aion niittää mainetta. Miksi aion? Kysy
mys jota usein olen pohtinut. Olen tuntenut kiintymystä liike
alalle. Ja siksi aion liikemieheksi. Liikemiehen alalle vetää
minua puoleensa maine ja raha. Olen niitä, jotka luulevat ra
hassa olevan onnea. Onnea on monenlaista. Asetan siksi pää
määräni korkealle. Ja olen varma menestyksestä, sillä jokainen
onnistuu tekemään sen, mitä haluaa jos, haluaa sen täydellä
todella.
Lindquist, A l l a n Viktor. S. 19. 6. 1910 Helsingissä. V:t
postiekspeditööri Johan Viktor Lindquist, s. 6. 5. 1866 Porvoossa
ja Anni Fredrika Eskelin, s. 24. 11. 1892 Tuusulassa. Suupuheen
mukaan on isän suku kotoisin Suomesta, äidin Ruotsista. Olen
käynyt H:gissä Elli Herz’in alkeiskoulua lkv. 18—20 luokat II ja
III sekä Snellmanin kansakoulua lkv. 21 ja H. S. L:ta syksystä 22
alkaen. Koulussa kuulun Suom. opisk. nuor. raitt. liittoon „Sa
rastus". Vielä kuulun H. S. L:n nyt kuuluisaksi tulleeseen or
kesteriin.
Mieliharrastukseni ovat viulunsoitto ja urheileminen. Luulta
vasti minusta tulee jonkinlainen virkamies, onhan se joskus hy
vinkin tuottavaa hommaa. Lieneekö minulla siihen taipumuksia
vai ei, joka tapauksessa koetan. Toivoisin saavani korkean vi
ran, suuren kuukausipalkan, kunnioitetun, luotettavan ja rehelli
sen henkilön ominaisuudet.
Lindström, R e i n o Kalervo. S. 6. 3. 1909 Helsingissä. V:t
monttööri Emil Alfred Lindström, s. 9. 12. 1868 Viipurissa, kuol
lut 11. 9. 1919 Helsingissä ja Hilma Sofia Tuppurainen s. 22. 9.
1878 Juvantehtaalla (suku on Kaavilta kotoisin). Käynyt Kallion
kansakoulua lkv. 16—21 ja H. S. L:ssa luokalle v:den 1921 syk
systä alkaen. Kuulun koulun voimistelu- ja urheiluseura „Tar
moon" sekä raittiusyhdistys „Sarastukseen". Koulun ulkopuolella
olevista seuroista kuulun suojeluskuntaan.
Aikomukseni on mennä sotilasalalle. Olen erittäin innostu
nut siihen ja luulen menestyväni parhaiten tällä alalla. Mieliharrastukseni ovat urheilu, musiikki ja kaikenlainen askartelu.
Toivomukseni on, että joskus hyödyttäisin maatamme, vaikka

pienemmälläkin palveluksella. Toivoisin myös, että saisin joskus
kisakentällä puolustaa siniristilippuamme ja kohottaa maamme
mainetta kuten Paavo Nurmi, Hannes Kolehmainen y.m. ovat
tehneet.
Merimaa, Henrik O l a v i . S. 26. 9. 1908 Vaasassa. V:t
vakuutustarkastaja Akseli Johannes Merimaa (Mannström), s. 14.
12. 1874 Kumlingissa ja Elsa Eleonoora Konsin, s. 2. 12. 1872
Somerolla. Käynyt Turun kansakoulua lkv. 17—21, Turun suo
malaista lyseota lkv. 21—26, I—IV ja H. S. L:ssa syksystä 26
alkaen.
Harrastan kirjallisuutta ja urheilua.
silloin saattaa saada itselleen monta eri tointa.

Aion

tuomariksi,

koska

Mikkola, Henrik O l a v i . S. 20. 4. 1910 Kotkassa. V:t lennätinvirkamies Henrik Johan Mikkola (Jansson), s. 17. 10. 1883
Helsingissä ja Agnes Sture, s. 10. 8. 1883 Kotkassa. Olen käy
nyt ruotsalaista lastentarhaa Helsingissä lkv. 16—17 ja Tehtaan
kadun kansakoulua lkv. 17—21, I—IV luokka sekä H. S. L:ta lkv.
22—26.
Aion lääkäriksi, sillä haluni vie sille alalle. Koska suvus
samme on lääkäreitä, niin tahdon minäkin tulla lääkäriksi.
Moisio, R e i n o Henrik. S. 21. 6. 1910 Helsingissä. V:t
taloudenhoitaja Heikki Moisio, s. 7. 12. 1880 Orivedellä ja Hilda
Karoliina Virtanen, s. 29. 9. 1886 Vesilahdella. Käynyt H:gin
Kallion kansak. lkv. 17—21 sekä H. S. L:ta lkv. 21 lähtien.
Aion konealalle, sillä siihen alaan luulen itselläni olevan
eniten harrastusta. Kysymykseen, mitä harrastan, en voi täydelli
sesti vastata, sillä paperi ei riittäisi. Harrastan kaikkea mitä
eteen sattuu kuten radiota, kemiaa, sähkötekniikkaa, pikakirjoitusta, valokuvausta, musiikkia, urheilua, mekaniikkaa j.n.e. Olen
intohimoinen radiohullu sekä piintynyt valokuvauskameran käyt
täjä, joka ottaa lukemattomia määriä kuvia (epäonnistuneita)
mitä erilaisimmista aiheista. Sitäpaitsi on minulla eräitä sivuharrastuksia, joita kuitenkin harrastan vähemmän kuin edellämai
nittuja. Näistä sivuharrastuksista mainittakoon m.m. läksyjen
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luku y.m. koulutehtävät. Soitan II viulua koulun orkesterissa,
heikolla menestyksellä. Sitäpaitsi häärään joka paikassa, missä
minua tarvitaan ja erittäinkin semmoisissa paikoissa, missä minua
ei tarvita.
Mäkinen, Aarre E n s i o . S. 9. 3. 1910 Helsingissä. V:t
suutari Verner Mäkinen, s. 1. 9. 1885 Hattulassa ja Aliina Henriika Mähönen, s. 1. 9. 1879 Sotkamossa. Käynyt Tehtaankadun
kansakoulua lkv. 17—22, luokat I—V ja H. S. L:ta lkv. 22—26
I—IV ja syksystä 26 V:llä.
Harrastan hiihtoa ja uintia. Aion liikemieheksi sentähden,
etten tiedä mitään muutakaan miksi aikoisin.
Mäntynen, E e r o Vilhelm. S. 22. 3. 1911 Helsingissä. V:t
mittarintarkastaja Villehard Mäntynen, s. 23. 7. 1887 Hausjärvellä
ja Liisa Salo (ent nimi Roisko, joka on muutettu Saloksi), s. 18.
12. 1880 Viipurissa. Käynyt Helsingissä Lapinlahden kansakou
lua lkv. 19—22, H. S. L:ta lkv. 22 alkaen.
Mieliharrastuksenani pidän urheilua, etupäässä jalkapalloilua.
Miksi aion, on vähän vaikeaa vielä sanoa, mutta sanotaanpa nyt
vaikka insinööriksi. Toivoisin tulevani hyvin viisaaksi, sillä sitä
hän Salomonkin toivoi.
Nurmi, U u n o Oskari. S. 31. 10. 1911 Helsingissä. V:t
autonkuljettaja Karl Oskari Nurmi (Noren), 31. 9. 1880 Vana
jassa ja Olga Maria Mandelin, s. 19. 11. 1883 Haapakoskella.
Isän suku on kotoisin Hämeestä Vanajan ja Janakkalan seuduilta
ja äidin suku polveutuu, tarinan mukaan, Hollolan tienoilla asu
neesta Schildt suvusta. Olen käynyt Helsingin Töölön kansa
koulua lkv. 18—22 lkat I—II ja H. S. L:ta lkv. 22—26. Kuulun
H. S. L:n r.y. „Sarastukseen", N.M.K.Y:seen sekä Suojeluskuntaan.
Erikoisharrastukseni koulussa ovat voimistelu, kemia ja
saksa. Pidän voimistelusta siitä syystä, että se on terveellistä ja
hauskaa, kemiasta siksi, että se on hiukan jännittävää toisinaan
vaikeita kokeiluja tehtäessä. Saksa, tai oikeammin saksan kirjoi
tus on hauskaa siksi, että Lindénillä, Bauerilla ja minulla on kil
pailu paremmuudesta, jolloin huonoimman arvosanan saaneen on
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„pulitettava" paremmille „Pariisin“-leivät. Harrastan urheilua ja
ampumista. Aion liikealalle kauppamatkustajaksi siksi, että silloin
saa kohtalaisen palkan ja saa tutustua suurten liikkeiden toi
mintaan.
Paavilainen, Pekka Aatos O l a v i . S. 9. 5. 1910 Helsingissä.
V:t kauppias Pekka Paavilainen, s. 7. 6. 1889 Räisälässä ja Alina
Maria Lindroos, s. 24. 3. 1882 Sysmässä. Olen käynyt Helsin
gissä Tehtaankadun kansak. lkv. 17—22 sekä H. S. L:ta lkv. 22
syksystä alkaen. Kuulun r.y. „Sarastukseen".
Miksi aion, en vielä varmuudella voi sanoa, mutta ehkä
jollekin sellaiselle alalle, joka ei ole kielteisessä muodossa urhei
lun kanssa: esimerkiksi johonkin liikkeeseen kauppa-apulaiseksi
ja mieluummin johonkin urheiluliikkeeseen. Tälle alalle toivon
siitä syystä, että se ala ei vahingoita urheiluintoa. Toivoisin itses
täni kelpo urheilijaa ja edelleen toivoisin, että muilla koulutove
reillani olisi sama aate.
Peltonen, H e i m o Aatos Pellervo. S. 22. 7. 1911 Tuusu
lassa. V:t kansakoulunopettaja Väinö Ferdinand Peltonen, s. 10.
7. 1881 Pukkilassa ja Matilda Sisto, s. 8. 10. 1880 Ylöjärvellä.
Olen käynyt Korson kansakoulua lkv. 19—21. Luin yksityisesti
21—22. Kävin Keravan yhteiskoulua lkv. 22—jouluun 25. Tulin
H. S. L:oon 15. 1. 26 V:lle luokalle.
Mieliharrastuksiani ovat shakkipeli, postimerkkien keräily,
lintujen tutkiminen ja niiden munien kerääminen. Aion antautua
liikealalle, koska tämä ala kiinnostaa minua hyvin paljon, sillä
sitä tietä voi, jos onni suosii, päästä vaikka miljonääriksi.
Puustinen, A a r n o Ensio. S. 29. 9. 1912 Helsingissä, V:t
maanmittausinsinööri Valter Martti Puustinen, s. 30. 6. 1884
Jyväskylässä ja Klara Ingeborg Heikkilä, s. 16. 11. 1886 Kymissä.
Suku vanhaa kauppiassukua, peräisin Raja-Karjalasta. Olen käy
nyt Alli Nissisen valmistavaa koulua I—III lkv. 19—22, H. S. L:ta
lkv. 22—26. Kuulun koulun raittiusyhdistys „Sarastukseen".
Mieliharrastus: urheilu. Aion liikemieheksi, sillä se on mie
lenkiintoista työtä.

Salonen, Y r j ö . S. 25. 8. 1910 Helsingissä. V:t puuseppä
Niklas Salonen, s. 24. 11. 1878 Korpilahdella ja Edith Maria
Lindholm, s. 15. 3. 1886 Karstulassa. Käynyt Helsingissä kansa
koulua lkv. 17—21, H. S. L:ta lkv. 21—26, luokat I—V.
Mieliharrastuksiani ovat voimistelu ja fysikaalisten kojeiden
rakentelu. Tahtoisin tulla hienomekaanikoksi, sillä mekaanikon
työ on mielestäni monipuolista ja mielenkiintoisaa.
Sarkio, K a l e r v o Aatos. S. 26. 10. 1910 Sortavalassa. V:t
agronomi Karl August Sarkio (Jakobsson), s. 11. 10. 1868 Ori
mattilassa ja Anna Maria Loikkanen, s. 12. 1. 1872 Parikkalassa.
Käynyt kansak. Iitissä lkv. 20—21, H:gissä Punavuorenkadun
kansak. lkv. 21—22, H. S. L:ssa vuodesta 22.
Aion insinööriksi syystä, että on asiaankuuluvaan alaan
suurta harrastusta sekä ehkä myös jonkun verran taipumusta.
Harrastan pyöräilyä, jalkapallopeliä, hiihtoa ja myös metsästystä.
Seppälä, N i i l o Sakari. S. 24. 9. 1912 Salossa. V:t autonajaja Verner Nikolai Seppälä, s. 18. 2. 1880 Eurassa ja Helga
Matilda Löfroos, s. 10. 3. 1877 Perniössä. Käynyt Nissisen val
mistavaa koulua lkv. 19—22, H. S. L:ta v. 22 alkaen.
Aion joko arkkitehdiksi tai insinööriksi.
Sirelius, P e n t t i Sakari. S. 1. 12. 1911 Helsingissä. V:t
kansakoulunopettaja Iivari Magnus Sirelius, s. 3. 8. 1871 Kaavilla
ja Elina Erika Dahlberg, s. 26. 4. 1877 Hämeenlinnassa. Olen
käynyt Helsingissä kansakoulua lkv. 16—20 ja H.S.Lrta lkv.
20—26, luokat I—V.
Aion tulla lääkäriksi, sillä minusta on kiintoisaa oppia
perinpohjin tuntemaan ihmisruumiin rakennetta ja elintoimintaa.
Mieliharrastukseni on lukeminen.
Suonio, L a u r i Valdemar. S. 13. 3. 1910 Helsingissä. V:t
puuseppä Johan Suonio (Silander), s. 2. 1. 1873 Hausjärvellä ja
Ida Hiltunen, s. 30. 11. 1870 Kotasalmessa. Käynyt Helsingissä
Kallion kansakoulua lkv. 17—22 sekä H. S. L:ta 22—26 luo
kat I—V.
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Mieliharrastukseni on urheilu ja musiikki. Aion liikemie
heksi sentähden, kun pidän siitä ammatista ja olen vähän pereh
tynyt siihen.
Söderholm, Carl B r o r Ferdinand. S. 23. 11. 1911 Helsin
gissä. V:t Sotasataman virk. Paul Söderholm, s. 27. 11. 1876
Turussa ja Hulda Irene Orre, s. 15. 11. 1883 Hämeenlinnassa.
Olen käynyt Augusta Lampénin alkeiskoulua lkv. 18—22 ja
H. S. L:ssa syksystä 22 alkaen I:llä.
Mieliharrastukseni on musiikki, lukeminen ja askartelu.
Minä aion insinööriksi. Syynä siihen on se, että se ala miellyt
tää minua, varsinkin sähkö-alalla työskenteleminen.
Tattari, V ä i n ö Pekka. S. 8. 1. 1910 Raudussa. V:t tullivartija Hjalmar Tattari, s. 2. 5. 1886 Käkisalmessa ja Elli Maria
Oksanen, s. 17. 11. 1886 Asikkalassa. Käynyt Savonlinnassa
kansakoulua lkv. 17— 21, Savonlinnan lyseota 21—26, luokat
I—IV ja H. S. L:ta syksystä 26 alkaen V:llä.
Harrastan urheilua ja fysiikkaa. Olen koettanut valmistaa
pieniä fysikaalisia koneita ja olen osittain onnistunutkin yrityksissäni. Kuulun lyseon voimisteluseuraan „Tarmo" ja partiojärjestöön „Metsänkävijät". Jos minusta milloin tulee ylioppilas,
niin aion ruveta tullimieheksi ja virkani ohella aion opiskella
lakitiedettä. Silloin on minulla mahdollisuus kohota virassani
vaikka päätirehtööriksi. Menen mielelläni tulli-alalle senkintähden, että isäni ja iso-isäni ovat olleet tullimiehiä.
Telin, U r h o Tauno. S. 22. 1. 1909 Porissa. V:t puuseppä
Urho Telin, s. 1.3. 1888 Porissa ja Senja Maria Jalava, s. 13. 2.
1887 Porissa. Käynyt Porissa Cygnaeuksen kansakoulua lkv.
16—19 luokat I—III, Helsingissä Tehtaankadun kansakoulua lkv.
19—22 luokat IV—VI, Yksityisluokilla lkv. 22—25 luokat I—III,
Kotkan Suomal. Y. lyseossa lkv. 25—26 1. IV ja H. S. L:ssa syk
systä 26 alkaen.
Harrastan urheilua ja soittoa. Aion tie- ja vesirakennusalalle.
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Tunturi, Erkki O l a v i . S. 24. 8. 1910 Helsingissä. V:t
rakennusmestari Eerik Knut Tunturi (Henriksson), s. 7. 6. 1886
Kärkölässä ja Fanny Emilia Liukku, s. 11. 8. 1885 Kiteellä (kansan
kertoman mukaan ovat esivanhemmat kotoisin Ruotsista). Käy
nyt Reposaaren kansakoulua lkv. 17—19, Helsingissä Tehtaan
kadun kansakoulua lkv. 19—21 ja H. S. L:ssa I luokalta alkaen
syksyllä v:sta 1921. Kuulun koulun voimistelu- ja urheiluseura
„Tarmoon" ja raittiusyhdistys „Sarastukseen".
Menen teknilliselle alalle. Olen niin kutsuttu „radiohullu".
Sitäpaitsi harrastan voimistelua, urheilua, kirjallisuutta, kemiaa ja
kaikenlaista askartelua. Käyn koulua 8 luokkaa jos kykenen tai
jos en ennen lopeta. Nuorempana oli minulla se toivomus, että
suurena tekisin jonkun pienen keksinnön, mutta luultavasti tämä
on lapsellinen ja satumainen unelma minun kaltaiselleni.
Tyllinen, Armas O l a v i . S. 12. 6. 1911 Helsingissä. V:t
kirvesmies Kalle Tyllinen, s. 12. 10. 1885 Lammilla ja Hilma
Lydia Kallio, s. 18. 12. 1886 Hausjärvellä. Käynyt Helsingissä
Vallilan ja Kallion kansakouluja lkv. 19—22 ja H. S. L:ssa syk
systä 22 alkaen.
Harrastan urheilua. Aion ehkä lakialalle.
Vikkelä, O s m o Kullervo. S. 7. 12. 1908 Helsingissä. V:t
malliveistäjä Väinö Emanuel Vikkelä, s. 26. 6. 1887 Orimattilassa
ja kuollut Amerikassa 1. 1. 1920 ja Rosa Kilpinen, s. 10. 6. 1886
Tervakoskella. Käynyt Tervakoskella kansakoulua lkv. 17—21 ja
H. S. L:ssa v:sta 1921.
Harrastan matematiikkaa ja piirustusta sekä soittoa. Edellä
mainittujen harrastusten edellyttämänä aion insinööriksi.
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Jouluk. 11 p. 1926 pidetyn juhlan toimikunta.
(Piirtänyt Matti Warrén.)

Hiukan suomalaisen lyseon V B luokan
pojista.
I. L i n d é n (Vili) on luokan syvämietteinen runoilija. Hän on
vasta 16 v. mutta on jo sepittänyt ihania runoja „Seidistä".
Urheilijana on hän kunnostautunut suuresti (V palkinto syömi
sessä). Koulupoikana. on hän loistava esimerkki muille. Hänen
suurenpuoleiset silmänsä loistavat ahkeruudesta, ja hän omaa
tavattomat tiedot. Kerran ruotsin opettaja näki hänen keskellä
opetustuntia silmäilevän kirjaansa, ja kun hän huusi „Va luntar
du där?“, niin Lindan vastasi röyhkeästi: „Minä katsoin vain,
jos kirjassa on oikein.
II. L i n d s t r ö m (Janne) omaa kaikissa muissa aineissa
kohtalaiset tiedot paitsi saksankielessä (saksankirjoituksien rekordi
1 ½, huonoin on 0—). Muuten liian iloinen. Hän on hyvänpuoleinen juoksija, mielimatka 20 km 150 m.
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V B:llä on vielä 34 poikaa, mutta en viitsi kaikista erikseen
mainita. Yleensä on kova puute „simapäistä", mutta algebra on
sittenkin aine, jota eniten kammotaan. Helpoin aine on tietysti
piirustus, sillä onhan sen aineen opettaja tunnettu hyväsydämi
syydestään.
Luokka voitti viime vuonna keskikoridoorin mestaruuden
hiihdossa (3 esaa) ja sai komean kiertopalkinnon (hinta 15 mk.
80 p.).
Vuosien 1926—27 V B luokka on siis, kuten näkyy, maine
hikas niin urheilu- kuin tietoluokkanakin.
P. B.

Näkemisiä ja kuulemisia koulumme
juhlista.
„Älä astu vain plottiin." „Varo kenkiäsi." „Täällä on aika
moinen ilma." „Niin." „Onko sulla ne avaimet, ettei niitä tar
vitse käydä uudelleen hakemassa."
Muutamia salonkileijonia hiipii hämärässä yli Ressun pihan
kaihomielisesti vilkuillen Toverikunnan entistä murjua kohden.
Siellähän sitä ennen maailmassa voi niin raikkaasti pistää sau
huksi, eikä tarvinnut peljätä valvovan opettajan silmää. Ne on
nelliset, jotka kävivät aikaisemmin koulua, voivat näin tehdä,
mutta nyt on siitäkin „murjusta" tehty laboratorio. Nyt täytyy
juhlien aikana piileskellä jossakin nurkassa pihalla, jos tahtoo
nauttia muutamista sauhuista.
Mutta mitäpäs näistä haikeista mietelmistä. Siirrymme ko
peasti ovesta koulun sisäpuolelle. Käytävissä pasteerailee sellaista
mammanpoikasakkia, joka tulee jo ohjelman ajaksi. Vasta jäl
keen kello 9 tulee sinne säärinäyttely, jota silmät tappina katse
lemme. Ennen „joron" alkamista kiikaroimme itsellemme sopivaa
daamia, ja jos ei sellaista löydy, kiroamme oikein sydämemme
pohjasta. Eräs Don Juan tulee daaminsa kanssa ja astelee mahtavasti ohitsemme näyttääkseen, että on osannut jallittaa itselleen
illan huvittajan. Me poikamiehet olemme hiukan kateita, riippu
nee siitä daamista. Lohduttaudumme sillä, että kello on vasta
10 ja aikaa on vielä paljon. Mielessä „diivat" astumme me sa
liin, jonka katosta riippuu kaikennäköisiä narun pätkiä muka
14

koristuksina. Ei silti. Koristuksia näkyy kyllä seinänvierustallakin.
Nämä ovat niitä tyttöraukkoja, jotka eivät mene kaupaksi.
Näemme oikein paljon kauniita sääriä. Kumarramme ja sitten
sätkyttelemme muiden mukana „charlestonkkia“. Vähän ajan pe
rästä jo hiki tippuu. Silloin menemme juomaan vähän tiskivettä
ensiluokkaisesta ravintolastamme. Kello on 11. Ympärillämme
on joukko polkkatukkaisia „joropiikkejä“, jotka haluavat tanssia
kanssamme. (Me nostamme nokkaamme.) Tanssimme, hikoomme
ja olemme onnellisia. Ovensuussa seisovat ovat seuranneet ka
dehtien hyvää naisonneamme. Me luomme ylpeän silmäyksen
pitkin nenävarttamme ja tanssimme taas. Hurmaavilla sinisil
millämme luomme silmäyksiä daamimme puoleen ja koetamme
viekoitella hänen kasvoilleen viehättävän hymyn. Mutta daa
mimme sanoo kainosti: „Emmekö mene taas vaan jazzaamaan."
Klo 12 vedämme ylle kuluneen päällystakkimme ja aijomme ot
taa hattumme. Emme kuitenkaan löydä sitä, sillä sitä ei enää ole.
Se on kähvelletty. Saatettuamme häntä tulemme kotia hyvin hil
jaa, sillä kello on jo paljon. Odotamme pranstakkaa, sitä ei näy,
menemme peiton alle ja haaveilemme vähän aikaa, sitten seilaamme unten maille.
Aamulla klo 10 me käännämme kylkeämme.
O. V.

Ensimäinen harjoitus.
On sunnuntai-aamu. Sataa. Muutamia haljun näköisiä mie
hen alkuja ilmestyy Ressun pihalle. Jotain salaperäistä on tekeillä.
Toisilla on joku musta laatikko kainalossa. Salaperäisesti he
keinottelevat itsensä sisään. Ei vaihdeta sanaakaan. Mutta kaikki
ymmärtävät toisensa silmänliikkeillä. Sisälle saavuttua huomaa,
että he ovatkin muutamia VB:n idiootteja. Siis mitään vaarallista
tasavallan perustukselle tämä joukko ei ollut. Muutamia kohtalo
tovereita puuttuu, niinpä jäsenet lukevat joko rooliaan tai virit
tävät viulujaan. Orkesterista puuttuu mies. On kulunut akatee
minen neljännes. Jäsenet hermostuvat, ja kuuluu salaisia kuis
kauksia, että puuttuva jäsen olisi kapinassa komiteaa vastaan —
— —. Mutta yht'äkkiä ilmestyy ovelle tylsän näköinen mies,
silmät unisina, hän on Janne. Puuttuva idiootti.
Vihdoin alkoi orkesteri soittaa. Kyllä se oli alussa kurjaa.
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Jokainen veti eri tahtia. Eikä kukaan sano olevansa väärässä.
Sanotaan että Janne ja Jorkka hoppuilevat liiaksi. Onhan hyvä,
jos ihminen pitää kiirettä, mutta ei kiireen pitäminen salonki
orkesterissa vetele. Vihdoin annettaan tahdin pitäminen ja johta
jan arvo Pellavapäälle = Elis. Pellavapää, jolla on kanan hartiat,
pitää hyvää tahtia yllä. Niinpä soittokin alkaa luistaa. Näin
jatkuu soitto. Soitetaan muutamia kappaleita. Tunnin kuluttua
pitävät soittajat paussin (väliajan). Näyttelijät astuvat arenalle.
Kenelle annetaan johtajan virka! Taas syntyy eripuraisuutta, ja
kansa kiihoittuu.
Yleisen sekamelskan vallitessa kuuluu kauhea
ääni: „Turpa kiinni, Limberi johtaa." Kukaan ei uskalla mukista
— — —. Vihdoin alkaa I näytös. Pikku Lavinia = Esko on
vähän kaino ja esiintymiskuume on vallannut hänet. II Rakas
taja Marcus = (Vili) ei tahdo oikein päästä tunteihinsa ja on
liian jäykkä Laviniaa kohtaan. Tämän kyllä voi käsittää, jäykkyys
johtuu siitä, että Lavinialla ei ole polkkatukkaa, tummia silmiä
ja muuta sellaista, joka kiinnittää nykyajan nuoria miehiä puo
leensa. Vihdoin jäykkyys vähenee ja sielu lämpenee. I Rakas
taja Potitus = Janne, on aika virkeä ja lähentelevä, mutta L. on
kylmä häntä kohtaan. Vihdoin sukeutuu rakastajien välillä ka
hina. Rakastajat tarttuvat krooseisiin kiinni ja heittelevät toisiaan.
Nyt herää Coto = Kuhu, joka puuttuu kahinaan vähemmän miel
lyttävällä äänellä. Manaus menee häneltä hyvin. Tämä johtuu
tottumuksesta. Muu puhe on vähän kankeata, mutta se johtuu
harjoituksen puutteesta.
I näytös on loppunut, ja kansa osottaa
suosiotaan murinalla ja yleisellä vihellyksellä. Näyttelijät suhtau
tuvat suosionosoituksiin kylmästi. Vielä on muutamia harjoituk
sia. Kansa siirtyy laulusaliin, jossa orkesteri soittaa muutamia
pirauksia. Toiset istuvat hartaana. Nälkäkin alkaa koetella poi
kien suolivöitä. Eräs kekseliäs jäsen Zogo ehdottaa, että ostettai
siin tiiliskiviä. Ehdotus tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta.
Zogo lähetetään ostamaan leipiä. Pian hän saapuu takaisin mu
kanaan 35 pariisinleipää. Jäsenien naamat loistavat onnesta.
Erittäinkin loistaa tavallista pyöreämmän Moiskan naamarustinki.
— Ruokalevon jälkeen pidetään II näytöksen harjoitus. Janne
komentaa Viliä, ja Vili tottelee nöyrästi Jannea, joka käyttää
valtaansa mielihyvällä. Moiska on otettu Eskon sijaan, onnistuen
osassaan hyvin.
Harjoitusten jälkeen seuraa yleistä karkeloa. Pobis pabuin =
Olavi P. toimii pianistina. Toiset treenaavat paitahihasillaan tans16

siaskeleita. Janne ja Zogo esittävät eläimellistä tanssia. Pikku
Lavinia koettaa vietellä jäseniä pauloihinsa kuitenkaan siinä on
nistumatta.
Kansa vaatii että soitettaisiin: „Bor du hemma hos — —
— — . " Soittaja täyttää toivomuksen ja pojat osaavat sanat su
juvasti, johtuen siitä, että he ovat lausuneet nämä sanat siksi
usein. Pian ovat jäsenet kuitenkin saaneet tarpeeksi treenauk
sesta, ja kokous päättyy kaikkien yksimielisestä päätöksestä.
V. G. L.

Suomalaisen lyseon V B:n urheilu
harrastuksista.
Urheiluharrastus V B luokalla on hyvin suuri, ja löytyy pal
jon „hakamiehiä". Myös on pidetty useita kilpailuja. Tahdon
nyt selostaa hiukan niitä.
Luokan mestaruuskilpailut pidettiin syyskuussa. Ne olivat
erittäin onnistuneet, sillä sää suosi lämpimällä auringonpaisteel
laan. Kilpailun aikana sattui „ikävä tapaturma". Kun nimittäin
„Elis“ hirveätä vauhtia juoksi 60 metriä, sattui hän astumaan
vesiletkun päälle, jolloin hänen piikkikenkänsä piikit puhkaisivat
sen. (Hän teroittaa aina piikit ennen kilpailua.) Kun kenttämestari vaati 30 Smk. korvaukseksi, niin tästä „Janne" raivostui ja
huusi niinkuin Fieandt Karstulassa, että kymppi korkeintaan. Jou
kossa löytyi kuitenkin rauhan miehiä, jotka (vaikkakin naamat
pitkinä) pulittivat summan. Pituushypyssä „Janne" oli taas
äänessä väittäen, että hänen „pitkät hyppynsä" mitattiin liian ly
hyiksi. Heittolajit menivät mitään merkillistä tapahtumatta. 400
m:n juoksussa olivat kaikki jo hyvin väsyneitä, ja sen vuoksi istah
tivat pojat vähäksi aikaa matkan varrella, joten ajoista ei kehtaa
hiiskuakaan. Lindberg, joka väittää, että hän on marssinut vuoro
kaudessa 30 km ja juossut vielä 100 m alle 15 sek. kaiken marssi
misen päätteeksi, oli niin „kuitti", että vain vaivoin laahautui
„skuruun" (raitiovaunuun).
Talvella v. 1926 luokkien välisissä hiihtomestaruuskilpailuissa voitti V B (silloinen IV B) ylivoimaisesti mestaruuden. Kilpai
lun järjestäjät olivat asettaneet reitin varrelle näyttäjiä. Eräässä
tärkeässä paikassa, jossa kaksi latua kulki eri suuntiin, tuli suu17

ria kommelluksia. Näyttäjätä oli nimittäin alkanut nälittää, ja
hän ei voinutkaan kestää kiusausta vaan nousi lähellä kulkevaan
raitiovaunuun ja lähti kotiinsa. Kun nyt ensimäinen hiihtäjä
tuli paikalle, joutui hän tukalaan asemaan. Hän koitti arvata
parhaimpansa mukaan ja lähti vasenta rataa (joka vei sisämaa
han). Toinen hiihtäjä nuuski edellisen jälet ja lähti myös vasenta
rataa. Kolmas, joka oli meidän luokaltamme, keksi paremman
keinon. Hän veti viivan maahan ja sylkäisi umpimähkään siihen.
Sylki sattui putoamaan oikealle puolelle, ja hän noudatti siis sitä
puolta. (V B luokan pojat ovat kuten näkyy harvinaisen teräväpäisiä.) Tähän tapaan jatkui arvailu, ja kun useat olivat käyttä
neet samaa tapaa, näytti paikka aika siivottomalta. Kun kaikki
kilpailijat olivat lähetetyt (lähetettiin joka 30 sek.), niin ryhtyivät
palkintotuomarit ja ajanottajat odottamaan. Muutamien minuut
tien kuluttua näkyi kaukana tulevan eräs. Kaikki ihmettelivät
kovasti ja olivat „dimpata“, kun poika oli viimeksi lähetetty. Kävi
selville, että hän oli hiihtänyt molempien ristilatujen välistä ja
kierrellyt metsässä, oli silloin hoksanut tulomaalin ja käyttänyt
tilaisuutta hyväkseen. 10 minuutin kuluttua alkoi näkyä muita
hiihtäjiä, mutta niitä saapui harvinaisen harvakseen ja vallan
odottamattomassa järjestyksessä. Ne, jotka olivat menneet vää
rälle radalle, olivat kiukkuisina lähteneet suoraapäätä kotiinsa.
Seuraavana päivänä löylyttivät he petollisen näyttäjän perinpoh
jin. Mutta vaikka ei olisi tapahtunutkaan erehdystä, niin oli
simme sentäänkin voittaneet, vaikkei ehkä näin ylivoimaisesti.
Tässä näkyy, että ilman järkeä ei mainetta saavuteta.
Ensi keväänä pidetään taas kenttäurheilussa kilpailut, sillä
syksyinen mestaruuskilpailu ei kyennyt sammuttamaan poikien
tavatonta itserakkautta.
P. B.

Radiokoneen ääressä.
Radiokuumeen, niinkuin pojat sanovat, sain Tunturilta. Ali
tuisesti Tunturin ja muidenkin poikien kehuessa, kuinka hyvä oh
jelma eilenkin illalla oli, innostuin minäkin niin tähän, että
päätin hankkia radiovastaanottajan. Kyselin Tunturilta, paljonko
oikein yksinkertainen kone tulisi maksamaan. Semmoinen kone,
joka minulla on, sanoi hän, tulisi maksamaan noin kolmekym
mentä markkaa. Olin vähän epävarma, josko tämmöisellä ko18

neella kuulee, mutta Tunturin vakuuttaessa, että kyllä sillä kuulee,
päätin antaa hänen valmistaa minulle sellaisen koneen. Esitin
äidilleni asian ja koetin kaikin mokomin saada häneltä tuon
kolmekymmentä markkaa. Kauan sainkin ruinata ennenkuin sain
rahan. Seuraavana aamuna annoin sen Tunturille, jotta hän voisi
ryhtyä valmistuspuuhiin. Tunturi kehoitti minua laittamaan jo
antennin etukäteen, sillä pian olisi konekin valmis. Minulla oli
viisitoista markkaa säästössä ja päätin käyttää sen antennilangan
ostamiseen. Menin Siltasaaren sähköliikkeeseen, ostin lankaa
kahdellatoista markalla ja lopulla rahalla eristäjiä, joita sain neljä
kappaletta. Heti kotiin tultuani aloin vetää antennia huoneeseen,
jota toimenpidettä äiti kylläkin oli vastaan.
Seuraavana aamuna utelin Tunturilta, koska hän saa koneen
valmiiksi, ja ilokseni sanoi hän, että saat sen huomenna. Seuraa
vana aamuna toikin Tunturi koneen, joka näytti perin yksinker
taiselta. Minä vallan luulin, ettei tuommoisella mitään kuule. Mutta
kun Tunturi vakuutti, että hän kuuli sillä eilen illalla, rauhoituin
pian. Kärsimättömästi odotin iltaa ja kello seitsemää, jolloin al
kaisi kuulua. Sitä ennen olin laittanut kaikki valmiiksi ja lainan
nut kuulotorvet naapurilta, joilla myöskin oli radio. Jo viittä
vaille seitsemän odotin kuulotorvet korvissani, eikö jo kuuluisi
mitään. Minuutit vierivät, eikä alkanut mitään kuulua. Koitin
kiteestä hakea hyvää paikkaa, kuten Tunturi oli neuvonut, mutta
ei vain mitään kuulunut. Aloin tarkastaa, mikä oli vikana, kun
ei mitään kuulu, ja huomasin, että maajohto oli irti ruuvista. Kor
jattuani sen kuulin jotakin hämäräperäistä puhetta. Muutin varo
vasti aaltopituutta ja vähitellen sain puheesta selvää. Vielä kos
ketin kidettä ja sain äänen aivan puhtaaksi. Innostuin äärettö
mästi ja myöskin äiti, jonka annoin kuunnella. Sinä iltana kuuntelimme äidin kanssa vuorotellen. Äiti innostuikin niin tähän
laitteeseen, että käski minun ostamaan itse kuulotorvet huomenna
ja antoi minulle sitä tarkoitusta varten 150 mk. Seuraavana päi
vänä menimmekin Tunturin kanssa kuulotorvia ostamaan. Ostimme
„Nuget“, sillä kaikki vakuuttivat, että ne ovat parhaat.
Näin saatuani omat kuulotorvet saatoin kuunnella joka ilta.
Myöskin äitini oli hyvin innostunut kuuntelemiseen. Minä olen
jo vähän kyllästynytkin alituiseen kuuntelemiseen, mutta äiti ei
vain näytä kyllästyvän. Aikomukseni on hankkia yksilamppuinen
vastaanottaja, jolla voisi kuunnella ulkomailta. Mutta äiti sanoo
vain, että kyllä me tälläkin tulemme toimeen aivan hyvin. Va19

kaa aikomukseni on kyllä hankkia yksilamppuinen vastaanottaja
kesällä, sillä silloin voin omilla rahoillani valmistaa sen, kun me
nen kesäksi työhön.
Eiköhän siihen yksilamppuiseenkin pian kyllästyisi ja alkaisi
tehdä mieli vielä useamman putken vastaanottajaa?
R. L

13 p:nä marraskuuta 1926, klo 2,15.
Luokka uinuu rauhallisesti. Siellä, täällä koettaa joku ah
kerampi oppilas ajaa päähänsä sanoja kappaleesta „Kejsarens
syn“. Vahtivuorolla oleva opettaja käy luokasta luokkaan ja,
vaatii hiljaisuutta. Luokkamme on hyvin autio, sillä koulussa
ei ole kuin kahdeksantoista poikaa. Yksitoista poikaa on saa
nut lupaa siitä syystä, että he pääsevät tänään ripille. Loput
poissaolevista ovat sairaita tai „skraapaavat“. Luokkamme
jäännös on hyvin alakuloinen ja toivoo sisimmässään, että tapah
tuisi esim. maanjäristys tai joku muu onnettomuus, joita päästäi
siin kotiin. Hiljaisuuden rikkoo yht’ äkkiä Bauer eli Biffi, joka
syöksyy Nurmen luo vaatien häntä käden vääntöön. Pian ovatmolemmat täydessä touhussa vääntämässä toistensa kättä pöytään.
Koko luokka kerääntyy ympärille ja huutaa kehoituksia. Samassa
saapuu opettajamme luokkaan ja ottelu jää ratkaisemattomaksi.
U. N.
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