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Pasi Kaunisto:
Ekaluokkalaisen ihastus
kypsyi suureksi rakkaudeksi
Kun Pasi Kaunisto, 58, aloitti opintiensä
Siivikkalan kansakoulussa Ylöjärvellä, hän
ihastui melkein heti luokkakaveriinsa Irmeli Pinomäkeen. (Sana 14.5.2009)
Tyttö oli nätti, vilkas ja ulospäin suuntautunut ja sai eloa myös Pasiin, joka oli ujo
hämäläinen jurrikka. Ihastuksesta tiedettiin kotonakin, ja kun Pasia kiusattiin Irmelistä, hän tietenkin suuttui.
– Ensi ihastuminen on suurinta maailmassa. Siihen asti rakkaita ovat olleet äiti, isä
ja sisarukset, ja sitten tuleekin vieras ihminen, joka on tavattoman tärkeä. Se
tunne on ihana ja hämmentävä, Pasi kertoo.
Lapsuusajan seurustelussa tärkeään
osaan nousi huuliharppu, jonka Irmeli antoi Pasille. Aina kun heille tuli riitaa, hän
vaati sen takaisin itselleen. Sovinnon
merkiksi se siirtyi taas Pasille.
– Ajeltiin yhdessä polkupyörillä ja kyllä me
vähän pussailtiinkin, Pasi muistelee.
Varsinainen rakkaus syttyi seurakunnan
omistamassa kurssikeskuksessa, joka
toimi nuorten tapaamis- ja harrastuspaikkana. Irmeli ja Pasi olivat silloin teiniiässä. Sitten Irmeli lähti Tanskaan opiskelemaan.
– Kun hän palasi takaisin, hänelle oli melkoinen yllätys, kun olin häntä satamassa
vastassa omalla autollani. Samoin se, että
minusta oli tullut iskelmätähti ja julkisuuden henkilö.

Pasi eli nuorena täysillä laulajanuraansa
ja kulki rahan ja menestyksen perässä.
Irmeli piti huolta kodista ja kasvatti lapsia.
Elämä heitteli ja vei Pasin vääjäämättä
perimmäisten kysymysten äärelle: mistä
onni lopulta rakentuu? Vasta viisikymppisenä hän alkoi omasta mielestään aikuistua, oppi rauhoittumaan ja ymmärsi rakkauden, perheen ja yksinkertaisten perusasioiden todellisen arvon.
– Arvokkain asiani on se, että olen saanut
olla Irkun kanssa yhdessä jo 50 vuotta.
Kestävä avioliitto on tehnyt elämästäni
kaikista tyrskyistä huolimatta jotenkin
ehyen.
Pasin mielestä jo sana puoliso kuvastaa
sitä, mistä avioliitossa on kysymys. Siinä
ollaan yhtä niin, että molemmat ovat tavallaan puolet toisistaan. Hän ei halua edes
kuvitella tilannetta, että hän menettäisi
Irmelin, johon ihastui jo ekaluokkalaisena
pellavapäänä.

Rakkaus oli kestänyt eron ja kesti myös
menestyksen myllerrykset ja julkisuuden
kirot. Kaunistot avioituivat parikymppisinä
ja saivat kolme lasta. Lapsenlapsiakin on
jo kolme.
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