Salainen matka-agentti H-M Rock

Anssi (2002), Hanna (1968), Liisa (1997) ja Jari Kallio (1966) Loviisassa kesällä 2016
Loviisalainen, porvoolaisen matkatoimiston matka-agentti Hanna-Marian sydänjuuret ovat vieläkin
syvällä kylämme maaperässä. Tuskinpa tämä Rakkavaaran reunalla leikkinyt tyttö aavisti lapsena
katsellessaan luistinradan reunalta edessään näkyvää kalliota, että joskus tulevaisuudessa se on jopa
hänen sukunimensä. Isänsä Matin tavoin Hanna halusi opettajaksi ja siksi opiskelikin Rovaniemellä
vuodet 1987 - 1992.
Kesällä 1992 tuli tilaisuus osallistua Lapin kesätyttö-kilpailuun. Finaaliin karsinta käytiin tvkameroiden edessä Torniossa ja siellä kilpailijat joutuivat suorittamaan mitä erilaisempia tehtäviä.
Kittilän tyttö valitsi rumpujen soiton ja golfasi. Hanna suoriutuikin kilpailussa tosi hyvin, mutta
tuomarina ollut Albertvillen olympiasankari Jari ”Hemohess” Isometsä ei tasapisteissä ollutta
Hannaa kelpuuttanut jatkoon, vaan valitsi jonkun punatukkaisen posiolaisen.
Samainen syksy sitten vei Hannan ensimmäiseen oikeaan työpaikkaan Ruotsinpyhtäälle Tesjoen
koululle.
Esikoisen syntymän jälkeen alkoi kuitenkin kytemään ajatus ammatinvaihdosta. Porvoon
matkaopistossa opiskeltuaan löytyi työpaikkakin saman tien, ja sillä tiellä ollaan vieläkin.
Kohta 20 vuotta Hanna on suositellut ihmisille lomamatkoja ympäri maapalloa. Mieluisaa työ on
varsinkin silloin, kun saa esitellä hiihtolomalaisille Leviä.
Hanna lähettääkin lämpimät terveiset kaikille alakyläläisille, jotka vielä muistavat tämän lettipäisen
7-vuotiaan vuodelta 1975.
Hymynkareen suupieleen tuo myös muistot Palotievassa mutkitelleista hiihtoladuista ja
urheilutalolla esiintyneestä Irwin Goodmanista kitaroineen ja lierihattuineen.

Koulussa oli hauskaa varsinkin välitunneilla; saatiin aikaan aina
omat hiihtokisat, vaikka oikeitakin kisoja oli usein. Ainoa asia,
mikä ekaluokkalaista harmitti, oli liian lyhyt koulumatka. Ei
auttanut kuin pyöräillä aamulla kilsan lenkki itsekseen ennen
koulun alkua.
Tänä päivänä rakkain harrastus on edelleen musiikki. Basson
soitossa on päästy hyvään alkuun, mutta parasta on laulaa jotakin
muuta kuin melodiastemmaa pienessä lauluporukassa. Toisinaan
Hanna ja Jari käyvät yhdessä karaokessa ja siellä Hanna laulaa
mieluiten Siiri Nordinin tunnetuksi tekemän kappaleen Sydämeni
osuman sai.

Ensi viikolla merkkipäiväänsä viettää Hanna,
tietysti ammattinsa mukaisesti - matkoilla.
(toimitus onnittelee)
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