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Minulla on menossa monenlaisia kirjoitusprojekteja, Olen 

aloittanut myös kirjoittaa koulunkäynnistä sota-aikana. Yhtään 

ns. normaalia kouluvuotta ei kahdeksan luokan aikana ollut, 

viimeisin 1946-47 olisi ollut täyspitkä, mutta sekin oli yo-

kirjoitusten vuoksi vajaa vuosi.  

 

Aloitin koulun 1939 ja silloin sota syttyi ja koulu meni 

evakkoon, Palasimme jatkamaan vasta myöhään keväällä. 

Toisen luokan muistaakseni kävimme osittain Tipulassa, kun 

koulustamme oli tehty sotasairaala. Olin koko sodan ajan 

pikkulottana sairaalassa kaikki vapaa-aikani, lopuksi leikkaussalissa, joka sijaitsi 

kolmannessa kerroksessa asemanpuoleisessa osassa. Kannoin alakertaan kuorma-

autoon pyykkiä, verisiä+ ties mitä siteitä, jotka haisivat pahalta, mutta ei siinä ehditty 

tällaisia miettimään. Tosiaankin Anneli Hiltunen oli parinani, kun kuljetimme kahvia 

kanttiinista osastoille. 

 

Sisareni Pirkko Sysinoro muutti perheineen tänne Jyväskylään ja hän kuoli jo 1994. 

Miehensä Esan työllistin Afrikka-projektiini. Hän opetti kenialaisille kuulovammaisille 

nuorille mehiläishoitoa ja pientalon rakentamista. Hän avioitui kenialaisen Nancyn kanssa 

ja asuu Watamussa, Mombasan lähellä. Kuulin ettei hän enää jaksa matkustaa Suomeen. 

Merja heidän tyttärensä asuu Riihikoskella. 

 

Itse olen jo täyttänyt 94v, mutta aktiivisesti Niilo Mäki Instituutin hallinnossa, eivät anna 

erota. NMI, jonka perustajana olen ollut, on kasvanut huomattavaksi kansalliseksi ja 

kansainväliseksi tutkimusinstituutiksi JYU:n rinnalle, hallituksessa on 3 yo:n aivotutkijaa, 

mutta instituutti on itsenäisen Niilo Mäki Säätiön omistuksessa. Olen myös saanut 

huomattavia kunnianosoituksia mm. JYU:n kunniatohtorin ja UNESCO Laureatin arvon. 

 

Sielultani ole edelleen ahlaislaisen maalaiskauppiaan Ivar Nummelinin tytär. Vaikeissa 

oloissa kasvaneena isä kuoli, kun olin 5v. ja äiti 15v. Sota-aikana sain tukea ympäriltäni ja 

rehtori Viljo Heinonen +muut koulumme opettajat tukivat mahdollisuuksiani käydä koulun 

loppuun asti mm. en ole koskaan ostanut yhtään koulukirjaa, koska koulumme kirjasto 

antoi mahdollisuudet lainata sieltä kirjat. Myös vapaaoppilaana sain itse ja Pirkko siskoni 

käydä koulua. Annoin yksityistunteja ja Mikko Mäki-Hokkonen antoi minun pitää 

ehtolaiskurssit saksan kielessä ja hanki minulle kotiopetusta mm. lääkäri Vanhatalon 

tyttärille. Näin paljon kerroin lisää aikaisempiin tietoihini. Onni Tuomi oli mahtava opettaja, 

me kaikki rakastimme häntä. Minusta oli hienoa kuulla, että hänen vaimonsa nimi oli 

Onerva!  

 

Kevätterveisin Onerva Mäki  
 


