KALEVI MYLLYLUOMA s. 06.01.1929 …. k. 10 .06.2017 sukuseuramme perustajajäsen
Kalevi syntyi Honkajoella 6 päivä tammikuuta vuonna 1929. Lapsen elämä 30-luvun lamasta
huolimatta oli auvoisaa ja virikkeistä, minkä myötä Kaleville kasvoi voimakas halu opiskeluun.
Vieraan udellessa, mikä pojasta tulee isona – vastaus tuli epäröimättä ”vuori-insinööri”. Pikkumiehen yllättävään vastaukseen kysyjä saattoi naurahtaa, mihin Kalevi suuttui armottomasti.
Sotavuoden 1942 kesällä Kalevi ilmoitti haluavansa opiskelemaan Kauhajoen lyseoon. Elokuun
viimeisen päivän aamuna kello 4, sateen vihmoessa, kolmetoista-vuotias Kalevi nousi pyörän
selkään ja ajoi 45 kilometriä Kauhajoen kirkolle, läpäisi pääsykokeen, järjesti alivuokralaisasunnon ja aloitti opiskelun. Tästä lyseota seurasi 7 vuotta ylioppilaaksi vuonna 1949. Opiskelu
siirtyi Helsingin teknilliseen korkeakouluun, josta Kalevi valmistui vuonna 1955 dipl.insinööriksi.
Heti armeijaan - RUK kurssi 79 ja siitä työelämään.
Kalevi vihittiin 19.5.1955 Leena Leinosen kanssa Taulumäen kirkossa Jyväskylässä. Yhteiselämän
aikana syntyi kolme lasta: Jaana vuonna 1956, Tiina vuonna 1958 ja Heikki vuonna 1963. Kalevi
ja Leena ehtivät viettää yhdessä 62 vaiherikasta vuotta, joihin sisältyi paljon muuttoja koti- ja
ulkomailla.
Kalevin työelämä voidaan jakaa kolmeen omanlaiseensa jaksoon:
1. pätevöityminen tulevaan:
- Tie- ja vesirakennushallitus, projekti-insinöörinä
1956 …. 1961
- Tampereen teknillinen oppilaitos, lehtorina
1961 …. 1964
- Moottoritie Gumpöle – Veikkola, rakennuspäällikkönä 1964 …. 1971
2. asiantuntijana ulkomailla:
- Maailmanpankissa Washington DC: tienrakennushankkeiden valmistelu ja
esittely 1971 …. 1975
- Perusyhtymän rakennuspäällikkönä: Caracasissa Venezuelassa ja
Saudi-Arabiassa 1975 …. 1982
- Monikansallisen Huyndai yhtymän konsulttina: Singaporessa ja
Kuala Lumpurissa 1982 …. 1985
3. paluu kotimaahan:
- Ulkoministeriössä, kehitysyhteistyöneuvoksena

1985 …. 1994

Maailmanpankissa lainavalmisteluun, ja ulkoministeriössä avustusprojektien selvitystyöhön
sisältyi paljon matkustusta ja asioihin perehtymistä kohdemaissa. Kalevin työmatkat kohdistuivat
maapallon lähes joka kolkkaan. Näiltä hän keräsi eksoottista esineistöä kuten käsitöitä, mattoja,
hattuja, tarve- ja taikakaluja, koruja, käyttöesineitä, uskonnollista rekvisiittaa ym, joita hän
ajanvietoksi arvuutteli erittäin innostuneesti vierailtaan kotonaan Kauniaisissa.
Sukututkimus oli Kalevin luontainen ja intohimoinen harrastus.
Kalevi valokuvasi ahkerasti perheen vaiheita ja matkoja niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Harrastuksesta jäi runsaasti valokuvia ja dioja, joita hän vapaa-aikanaan digitoi tuleville polville.
Kalevin ehdottomasti rakkain harrastus oli kuitenkin hirsimökillä Tehi-selän rannalla Sysmässä.
Siellä hän rentoutui pienimuotoisen rakentamisen ja erikoisten herkkujen loihdinnan parissa.
Viimeiseksi projektiksi Kaleville jäi Jaanan kesämökin rakennuttaminen aikoinaan hänelle
hankkimalleen viereiselle tontille. Näin Kalevi halusi tulevien polvien kiintyvän paikkaan, jossa
hänen käden jälkensä saisi elää vielä pitkään
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