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Lasse Tuuli muutti ulkomaille jäätyään eläkkeelle  

Ensin Chileen ja sieltä edelleen Ranskaan  
 
- Kaukokaipuu iski täysillä, kun jäin vuonna 2007 eläkkeelle ja ensimmäinen 
avioliittoni oli päättymässä samoihin aikoihin. Löysin uuden kumppanin 
Chilestä ja päätin lähteä sinne.  
 
Helsingissä 1943 syntyneen Lasse Tuulen isä oli maailmaa paljon nähnyt 
merimies Koiviston Tiurinsaaresta. Savolaissyntyinen äiti oli aikoinaan 
halunnut lähteä siirtolaiseksi joko Kanadaan tai Chileen.  
 
- Tätä kautta sain kimmokkeen ottaa suunnaksi Chilen, hän sanoo.  
Lasse asui syksystä 2007 kevääseen 2010 Valdiviassa Etelä-Chilessä.  
Huhtikuussa 2010 hän muutti chileläisen vaimonsa Ninin kanssa 
Etelä-Ranskaan. 
 
- Nyt olen pysyvästi ulkosuomalainen, päätepiste on ehkä Ranskassa tai 
Chilessä. Suomen kansalainen olen edelleen eli en päässyt äänestämään 
Ranskalle uutta presidenttiä toukokuussa, hän sanoo.  
 
Valdiviassa oli 2010 maanjäristys  
 
Lasse tutustui chileläiseen vaimoonsa netin kautta. Hän etsi lisätietoja 
Chilestä ja turistikohteista Los Lagosin alueelta. Hän matkusti keväällä 2007 
Chileen, jossa hänen nykyinen vaimonsa toimi oppaana.  
 
- Palasin Suomeen heinäkuussa tulevan vaimoni kanssa, koska halusin 
esitellä hänelle kotimaatani. Syksyllä lähdimme takaisin Chileen. Matkan 
teimme konttilaivalla, jonka määränpää oli Buenos Aires.  
 
-Sieltä jatkoimme 540 000 asuakkaan Valdiviaan. Asuinpaikastamme noin 
12 kilometriä kaupungin keskustasta oli vain kaksikymmentä kilometriä 
Tyynelle merelle.  
 
Chilessä puhutaan espanjaa. Lasselle espanja oli tullut jossakin määrin 
tutuksi, koska hän katseli Suomessa paljon ulkomaisia satelliittikanavia.  
 
- Valdivian lähellä on suomalaisten käynnistämä sellutehdas, johon 



Suomesta käy asiantuntijatiimejä tekemässä muutoksia aika ajoin, mutta en 
tavannut heitä. Ainoat suomalaiset kohtasin asioidessani suurlähetystössä 
Santiagossa.  
 
Valdivia sijaitsee maanjäristysvyöhykkeellä. Se kärsi pahoja vaurioita 1960, 
kun Chilessä oli suuri maanjäristys. Myös 27.2.2010 Valdiviassa oli 4,5 
Richterin maanjäristys.  
 
- Heräsimme yöllä kovaan jyskeeseen, talon laatta tärisi kaksi minuuttia, 
mutta talolle ei onneksi aiheutunut vaurioita. Tiesin kyllä, että asun 
maanjäristysvyöhykkeellä ja olin kokenut vastaava työmatkalla Japanissa.  
 
Vaimon sukujuuria on Ranskassa  
 
Keväällä 2010 Lasse ja hänen vaimonsa päättivät muuttaa Eurooppaan ja 
valitsivat Etelä-Ranskassa sijaitsevaan alle kahdensadan asukkaan 
Lagarde-Hachan pikkukylään.  
 
- Vaimoni sukujuuret ovat Ranskan Bretagnessa, josta isoisä oli lähtenyt 
siirtolaiseksi Argentiinaan. Vaimoni isä syntyi Argentiinassa, mutta muutti 
Chileen ja avioitui siellä sukujuuriltaan espanjalaisen kanssa.  
 
- Vaimoni on tehnyt täällä sukututkimusta, jäljittänyt juuriaan vuoteen 1530 
asti. Ranskalaiset haluavat Lassen mukaan puhua vain äidinkieltään. Hän 
ymmärtää ranskaa kohtalaisesti. Vuokraisäntä toimii tarvittaessa tulkkina.  
 
- Täällä ei ole oikeastaan muita ulkomaalaisia. Pyreneitten vuoristo näkyy 
pihalta ja Espanjan rajalle on linnuntietä noin 80 kilometriä.  
 
Lasse asuu vaimonsa kanssa Etelä-Portugalissa Algarvessa joulukuusta 
maaliskuulle. Hänellä ei ole siellä varsinaista vapaa-ajan asuntoa, vaan 
sellaisena toimii asuntovaunu.  
 
- Kun olemme siellä, asuntovanuumme kaikkine varusteineen ja erillisellä 
keittiöteltalla on pysyvästi Quarteiran leirintäalueella. Liikumme 
matkailuautolla kesäisin eri puolilla Ranskaa ja Eurooppaa.  
 
Vietti osan lapsuudesta Ruotsissa  
 
Lassen lapsuudenkoti oli Helsingin Pirkkolassa. Hänet lähetettiin kuitenkin 
neljävuotiaana 1947 Ruotsiin Itägöötanmaalle kasvatusvanhempien 



hoidettavaksi.  
 
- Kun isä sairastui, perheen toimeentulo oli niukkaa. Äiti asui edelleen 
vanhempien lasten kanssa Pirkkolassa. Palatessani Ruotsista 1952, isä oli jo 
työkykyinen, mutta ei pystynyt lääkärin arvion mukaan enää olemaan 
merillä. Hän jatkoi toimistotöissä Merentutkimuslaitoksella.  
 
Ruotsissa Lasse oppi ruotsin kielen, opiskeli Helsingissä ruotsinkielisissä 
kouluissa valmistuen opistoinsinööriksi 1968 Tekniska Läroverket i 
Helsingfors.  
 
- Vanhempi veljeni Raimo opiskeli Teknillisessä korkeakoulussa teknistä 
fysiikkaa. Pääsin hänen mukanaan usein sähkölaboratorioon tutustumaan 
mittalaitteisiin.  
 
- Veljeni osti minulle 1956 putkiradion rakennussarjan. Hänen 
opastuksellaan kolvasin osista mainion suoran radiovastaanottimen.  
 
Lasse valmistui tele- ja radiotekniikan insinööriksi. Hänen ensimmäinen 
työpaikkansa oli Helkama Radiossa Hangossa. Salora Oy:ssä hän toimi 
ostopäällikkönä 1970-luvulla ja teki useita liikematkoja Kaukoitään. 
 
Viimeiset 14 vuotta Lasse työskenteli myyntipäällikkönä Dielectric Oy:ssa, 
joka fuusioitiin Etra Elektroniikkan 1998.  
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Kuvateksti:  
 
Lasse Tuuli on käynyt Suomessa edellisen kerran 2013. Tänä vuonna hän 
saapui vaimonsa kanssa syntymämaahansa juhannukseksi ja on täällä 
heinäkuun loppuun. Tarkoitus on osallistua Koivisto-juhliin. Matka 
Etelä-Ranskasta taittui matkailuautolla Saksan ja Baltian kautta.  
 
"Suvussa on merimiehiä useassa polvessa"  
 
Lasse vanhemmat olivat Väinö ja Irja Tuuli ( o.s. Raninen ). Lasse ennen 
syntyivät Eija, Raimo ja Annikki, hänen jälkeensä Marjatta.  
 
- Äiti oli syntynyt Savonlinnassa. Äitini vanhemmat muuttivat Kannakselle 
ennen sotaa. Makslahteen he perustivat maitokaupan. Äitini tapasi isäni, kun 
oli töissä maitokaupassa. Äidin vanhemmat olivat William ja Helmi 
Raninen. 
 
Väinö Tuulen vanhemmat olivat Konsta ja Justiina Tuuli ( o.s. Ryysy ). 
Konsta oli Tiurinsaaren Partialasta ja Justiina Makslahdesta.  
 
Lapset Konstan ensimmäisestä avioliitosta olivat Alma, Johan, Alina, Hilja, 
Hulda, Lempi, Väinö, Armas ja Matilda; toisesta liitosta Anton, Olga, 
Pauliina, Konstantin, Annikki ja Eeva.  
 



- Isäni aloitti merimiesuransa kaksitoistavuotiaana kokkipoikana isänsä 
Ahti-nimisessä kaljaasissa.  
 
Väinö Tuuli suoritti aliperämiestutkinnon Viipurin Merenkulkuopistosta 
1937 ja merikapteenitutkinnon Raumalla 1941.  
 
- Isä asui poikamiehenä ollessaan Kööpenhaminassa ja työskenteli 
tanskalaisilla höyrylaivoilla. Sodan aikana hän palveli Suomen 
kauppalaivastossa.  
 
Vanhin tytär kiinnostunut juuristaan  
 
Lassea kiinnostaa karjalaisuus ja sukuseuratyö. Anton-setä sai hänet 
mukaan, kun Tuulen sukuseuraa oltiin perustamassa keväällä 1988.  
 
- Ryhdyin käymään 1990-luvulla myös Koivisto-juhlissa ja ostin silloin 
Koivistoa ja Karjalaa käsittelevää kirjallisuutta. Isä kävi joka vuosi 
Koivisto-juhlissa ja tilasi Koiviston Viestiä.  
 
- Nykyisin luen Koiviston Viestin nettiversiota, hän sanoo.  
Lassen veli, Raimo, on tutkinut Tuulen sukua. Kantaisä on Chister Jöransson 
Tuuli ( alun perin Joutsimies ), joka oli syntynyt noin 1686 Tiurinsaaren 
Partialassa. Hän oli pienviljelijä ja laivuri.  
 
- Olen käynyt kaksi kertaa Koivistolla Tiurinsaaressa 1990-luvulla. Ne olivat 
yksityismatkoja. Veljeni Raimo näytti kotitalojen paikat ja kansakoulun 
rauniot. Hän kävi siellä alakoulun ensimmäisen luokan.  
 
Lassella on kaksi tytärtä Inga ja Pia. Inga vaalii koivistolaista perinnettä. 
Hänellä on Koiviston kansallispuku, lukee Koiviston Viestiä ja on käynyt 
useita kertoja miehensä kanssa Koivistolla.  
 
- Olen käynyt nykyisen vaimoni kanssa Pietarissa kesällä 2007. Mieli tekisi 
näyttää hänelle Koivisto ja siellä nimenomaan Tiurinsaari. Vaimo vain 
arkailee matkustamista Venäjälle nykytilanteen takia.  
 
 


