Muistokirjoitus, Kalevi Itkonen
Iisalmessa elämäntyönsä tehnyt automyyjä Kalevi
Rafael Itkonen (s. 25.11.1941) kuoli äkilliseen
sairaskohtaukseen Koirakoskella sunnuntaina 20.
syyskuuta. Kaipaamaan jäivät tytär perheineen,
avopuoliso sekä runsas joukko sukulaisia ja ystäviä.
Kalevi Itkonen syntyi Utajärvellä 13-lapsisen
perheen nuorimpana. Hän valmistui
maanviljelysteknikoksi vuonna 1962 ja työskenteli
muutaman vuoden viljelijänä. Sen jälkeen miehen
vei kuitenkin kaupan ala, jolle Itkosella olikin
luontaisia taipumuksia.
Ylä-Savossa monet muistavat Kalevi Itkosen
todennäköisesti juuri automyyjänä. Itkonen myi
autoja Iisalmessa miltei yhtäjaksoisesti vuodesta
1970 eläkeikäänsä asti. Koko Suomessa ei liene
toiminut montaa yhtä innokasta Volvo-merkin
puolestapuhujaa. 60-vuotishaastattelussaan Itkonen itse määritteli automyyjän tärkeimmiksi
ominaisuuksiksi ulospäin suuntautuneisuuden ja esiintymiskyvyn, ja molemmat kriteerit hän täytti.
Kalevi Itkonen oli savolaiseksikin poikkeuksellisen sanavalmis. Tuntui kunnia-asialta, ettei asioita
kutsuttu niiden virallisilla nimillä. Niinpä leipä oli Kaleville jeesuskakkua, asuntovaunu
tyroksikoppi ja sukukokouksessa tyroksikopin laidalla nautittu booli marjamehua. Nämä esimerkit
antavat vain kalpean aavistuksen sukurakkaan miehen ehtymättömästä verbaalisesta
kekseliäisyydestä.
Muutenkin Kalevi Itkonen oli sosiaalinen ja seurallinen ihminen. Hän ehti toimia aktiivisesti
erilaisissa järjestöissä, muun muassa Ylä-Savon karavaanareissa, reserviyhdistyksessä ja kennel- ja
ajokoiratoiminnassa. Itkosen sydäntä lähellä olivat myös metsästys, pitkät hiihtoretket sekä
laskettelu. Ehkä hieman yllättäen hänen lempivuodenaikansa oli syksy, jonka läpeensä aktiivinen
mies koki rauhoittavana aikana.
Kalevi Itkosen elämään mahtui myös raskaita kokemuksia. Hänen ensimmäinen vaimonsa Ritva
kuoli vuonna 1988 vain 43-vuotiaana. Jo aiemmin Itkonen oli joutunut saattelemaan hautaan kaksi
vastasyntynyttä lastaan. Toisinaan suru ja väsymys näkyivätkin Kalevista. Kuitenkin hän oli
ytimeltään optimistinen ja valoisa ihminen, joka levitti iloa ja energiaa ympärilleen. Tytär Teija
muistaa isän opettaneen häntä hyväksymään erilaisuutta, kunnioittamaan toisia ja olemaan rohkeasti
oma itsensä. Nämä arvokkaat opit ovat Kalevi Itkosen henkinen perintö.
Viimeiset vuotensa Itkonen vietti Rebekan hoitokodissa Koirakoskella. Alzheimerin tauti oli jo
pahasti nakertanut muistia, sananväännökset tulivat suusta huomattavasti hitaammin, mutta silmissä
säilyi loppuun asti tuttu iloinen pilke. Elämä ei ollut Kalevi Itkoselle haudanvakava juttu, se oli vain
elämää. Iloista ja ihmeellistä.
Juha Itkonen, kirjailija (Kalevi Itkonen oli kirjoittajan isoisän pikkuveli.)

