
Teuvo Termonen
s. 12.3.1933 Kivennapa

Teuvo syntyi Helenan ja Vihtorin perheeseen kuudentena lapsena. ”Teuvolle on jääsyt mieleen 
Kivennavalta erityisesti upea hiekkarantainen Siesjärvi, jonne Teuvon kotoa oli matkaa kolmisen 
kilometriä.” (Neuvonen-Seppänen). Ensimmäinen evakkokoti oli Joroisten Lahnalahdessa 
Aholaisten talossa, jonne he saivat vapaan matkan lokakuussa 1939. Välirauhan aikana perhe asui 
vajaat kaksi vuotta Karvalassa kesästä 1942
kesään 1944. Teuvo kertoi kerran Kivennapa-
retkellämme laskeneensa venäläisiä
lentokoneita Karvalan taivaalla jatkosodan
aikana. Kun Karvalasta lähtö tuli toisen kerran
se tapahtui kiireellä. Äiti oli leipomassa pullaa
kun sotilaat tulivat ja käskivät lähtemään. Edes
käsiä hän ei ehtinyt pesemään, kertoo tarina.
Nyt oli suuntana Juvan Suurniemi. Sieltä Teuvo
lähetettiin sotalapseksi Ruotsiin Seija-siskon
kanssa 24.8.1944 (Teuvo palasi 9.9.1945).
Sijoituspaikka oli opettajapariskunta Margit ja
Gunnar Erngårdin koti Kårestadin kylässä 
Furubyn pitäjässä (vuodesta 1971 Växjön Teuvo Termonen Espoon kodissa 26.10.2013
pitäjää). Koti oli koulurakennuksessa. 

https://her.is/2CSgnKc
https://www.hitta.se/kartan/pl/K%C3%A5restad%20Gamla%20Skola%20Furuby!~56.88341,15.02564,14.000000000000002z/tr!i=YmruEU2B/search!q=K%C3%A5restad%20Gamla%20Skola%20Furuby!b=56.87649:14.99268,56.89033:15.05860!sg=true!t=combined!ai=3006860250!aic=56.88341:15.02564
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xj%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xj%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Furuby_socken
http://www.sotalapset.fi/


Suomeen palattuaan, koulun ja  asevelvollisuuden jälkeen Teuvo muutti Mommilasta Helsinkiin 
vuonna 1955. Siellä hän löysi työn raitiovaununkuljettajana. Hän kertoi minulle tarinan viimeisestä 
ajovuorostaan eräänä jouluna. Päivän aikana oli satanut kevyttä pakkaslunta. Työvuoron lopuksi 
vaunu oli ajettava talleille. Teuvo kertoi sanoneensa rahastajalle: ”Pidä penkistä kiinni, katsotaan 
miten kovaa tämä kulkee.” Kun oltiin täydessä vauhdissa, Teuvo katsoi taakseen. Lumi pöllysi 
kerrostalojen kattojen tasalla. Puoliso Aino Lahtinen löytyi työpaikalta. Aino oli rahastajana. Heidät
vihittiin v. 1958. Myöhemmin Aino koulutettin metrojunan kuljettajaksi. Naiset todettiin parhaiksi 
kuljettajiksi. Heillä on kaksi lasta. Ensin syntyi Timo, sitten Ritva. Teuvon jäädessä eläkkeelle 
vuonna 1997 hän oli raideliikenneosaston apulaisliikennemestari. Työn ohessa Teuvo keräsi rahoja
ja postimerkkejä, mutta ennen kaikkea
postikortteja. Hän julkaisi useita 
postikorttikirjoja joko yksin tai
yhteistyössä muiden kanssa. Hänet on
palkittu moneen kertaan ja hänen
korttejaan ja postileimojaan on ollut
useissa näyttelyissä. Teuvon elämästä
kertoo perusteellisesti Hellä
Neuvonen-Seppäsen vuonna 2014 
ilmestynyt elämäkerta Teuvo
Termonen : Karjalassa syntynyt,
Suomen postikorttihistorian tutkija,
tietokirjailija ja keräilijä.

https://fennica.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=2782&recCount=10&recPointer=0&bibId=1068780
https://fennica.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=2782&recCount=10&recPointer=0&bibId=1068780
https://fennica.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=2782&recCount=10&recPointer=0&bibId=1068780
https://fennica.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=Teuvo+Termonen&searchCode=GKEY%5E*&setLimit=1&recCount=50&searchType=1&page.search.search.button=Hae




Teuvo keskellä





Kyllä tämä Ifa on hyvä auto, kertonee Teuvo.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Industrieverband_Fahrzeugbau


Vas. Maire Salmela, Elja Seppälä, Seija Seppälä, Vihtori Termonen, Jorma Salmela, Aino Termonen, Teuvo
Termonen, Pentti Termonen, Eila Termonen, ?. Pojat edessa: Pertti Termonen?, Kari Termonen? ja ?







Hufvudstadsbladet pyysi lukijoita
lähettämään vanhoja joulukortteja.

Punkaharjun kunnankirjasto oli
ostanut Teuvolta arvokkaan

Punkaharju-postikorttikokoelman.
Minä lähetin pari kopiota niistä.

https://www.hbl.fi/


Ainoa ja Teuvo kodissaan
27.10.2013

Talon rakensivat Teuvon Maire-sisko Olavi-
miehensä ja Pentti-veli Eila-vaimon kanssa

1950-luvun lopussa. Mairen ja Olavin
muutettua Oulaisiin v. 1967, muuttivat Teuvo ja
Aino perh. siihen. Ja kun Pentti ja Eila muuttivat

Saukkolaan, asuntoon muutti Timo. Hänen
muutettuaan pois ’tilalle’ tuli Ritva-tytär

perheineen (taaimmainen puolisko).
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