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Esimiehen tervehdys

Edellisen Vddndsten sukupuun julkaisemises-

ta on kulunut yksitoista vuotta. Numerot l-1 I

julkaistiin vuosina 1945-95 erikseen myytdvi-

nii painoksina. Numero l2 on Assar Vddndsen

kirja Viiiiniisten varsiteiltii. Sukuseura on piizit-

tanyt, ette Vddndsten sukupuu on jatkossa su-

kuseuran jlisenlehti, joka jaetaan kaikille jisen-

maksunsa maksaneille sukuseuran jiisenille.

Viidndnen on yksi Savon suursuvuista, joita

loytyi 1800-luvun lopulla 122 Savosta. Sukum-

me on levinnyt Mikkelin ja Juvan seuduilta en-

sin Pohjois- ja Itii-savoon seke Oulun seudulle

ja lopulta ympdri maata. Tiillii hetkellii Viiiinii-

sid asuu jo eri puolilla maapalloa.

Sukututkimus on kiiynnistynyt vaihtele-

valla innokkuudella. Sukuhaaroittain on saatu

niin paljon tietoa, kuin on pystytty kasittele-

miiiin. Toivottavasti into sailyy ja joissakin su-

kuhaaroissa vield voimistuu. Tarvitsemme liszid

kirkonkirjojen ja muiden liihteiden tutkijoi-

ta, tietojen tallentajia seki kirjojen kirjoittajia.

Tietojen kerddmistii vauhditetaan ensi vuonna

paikallisilla kokoontumisilla. Tavoitteena on

saada ainakin yhdestii sukuhaarasta kirja vielii

tiilld vuosikymmenelld.
Vddniisten Sukuseura on perustettu

14.1l.1937,joten vuosi 2007 onjuhlavuosi. Su-

kuseuran keskeisiii perustajia olivat Helsinkiin

toihin ja opiskelemaan muuttaneet savolaiset

Vidndset. He halusivat sailptee juurensa ja si-

teensd Savoon sekd pitaa yhta suuressa maa-

ilmassa. Seuran 70-vuotisjuhlaa on tarkoitus
juhlia 1930-luvun tapaan marraskuun 19' pii i-

vind Helsingissd.

Sukuseuramme onkin vanhimpia sukuseu-

roja ja Viiiiniisten sukupuu on yksi vanhimmis-

ta sukujulkaisuista ellei vanhin. Ndmdkin asiat

selvidvlit seuran historiikin valmistuttua 70-

vuotisjuhlaan.
Vddndsid on Suomessa noin 5000. Luku

kasvaa varmaankin tuhannella, kun siihen li-

siitiidn avioliiton kautta nimensd vaihtaneet.

Teta taustaa vasten sukuseuran alle 300 hengen
jdsenmdird tuntuu pienelta. Kaikki 15 vuotta

tdyttineet Vdtiniiset ja Vriiiniis-sukuiset voivat-

kin liittyii sukuseuran jiiseniksi. liiseneksi liitty-

misessd ja muissakin asioissa sukuseurasta saa

parhaiten tietoa seuran Internet-sivuilta www.

vaanastensukuseura.li sekd seuran tiedotteista.

Liimpimdt kiitokset tdmiin lehden valmis-

tumiseen myotiivaikuttaneille ja aineistoa toi-

mittaneille henkiloille.
Toivotan lehden lukijoille Hlviiii loulua ja

onnea vuodelle 2007

Pentti Vdlninen
Isimies



VHdndsten sukuseuran nelids kunniaidsen

Professori Veikko Viiliniisen muistolle
28.t t.t905-t .6.1991

Siilinjiirvellii 4. elokuuta 1996 pidetty Viiii-
ndsten kymmenes sukukokous kutsui suku-
seuran neljiinneksi kunniajiiseneksi filosofi-

an tohtori Veikko Ilmari Viiiiniisen. Helsingin

yliopiston romaanisen filologian professo-
ri Vei,kko Viiiiniinen oli syntynyt Mikkelissii
28. marraskuuta 1905 ja kuoli Helsingissii 91-
vuotiaana l. kesdkuuta 1997.

Viiliniisten Sukuseuran ensimmiiistii i ohtokun-

taa sukuseuran perustavassa kokouksessa Hel-
singissd 14. marraskufia 1937 valittaessa sil-
loinen filosofian maisteri Veikko Vddniinen oli
valittu sukuseuramme ensimmdiseksi varaesi-
mieheksi. Valinta oli uudistettu heiniikuussa
1939 Kuopiossa pidetyssli Viiiiniisten ensim-

mdisessii sukukokouksessa, kun kuukausi tuon
perustavan kokouksen jlilkeen Helsingin yli-

opistossa tohtoriksi viiitellyt Veikko Viiiiniinen

oli valittu siiintojen edellyttlimiilld tavalla sa-
maan luottamustehtavaan.

Hiin oli tessa tehtevessd koko sen ajan,
minka han sukuseura-aktiivina osallistui seu-
ramme toimintaan ja seura oli ylipiiiitiiiin toi-
minnassa 1930- ja 1940-lurulla. Sotavuosina

sukuseuran toiminta oli ollut kokonaan py-

siihdyksissii, mutta se oli sitten uudelleen kiiyn-
nistynyt joulukuussa 1944. Heiniikuussa seu-

raavana vuonna oli pidetty Vddndsten toinen

sukukokous taas Kuopiossa ja siind Helsin-

gin yliopiston romaanisen filologian vt. pro-

fessori Veikko Vdiiniinen oli valittu uudelleen
sukuseuran ensimmiiiseksi varaesimieheksi.
Seuraavan vuoden keviiiillii sukuseuran esi-
mies lehtori Oskari Viiiiniinen (k. 28.1.1962)

oli muuttanut Mikkeliin uuteen virkapaikkaan

eikd endd ollut tilaisuudessa hoitamaan esimie-

hen tehtavia, vaan ne olivat jdiineet ensimmdi-
sen varaesimiehen hoitoon. Sukuseuran arkis-

tossa sdilyneiden asiakirjojen mukaan seuran
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johtokunta oli piiiittinyt 16. helmikuuta 1947
esittaa seuraavalle vuosikokoukselle ja sukuko-
koukselle professori Veikko Vddndsen valitse-
mista sukuseuran esimieheksi ja saman vuoden
marraskuussa pidetyssii sukuseuran l0-vuotis-
juhlakokouksessa Veikko Viidndnen oli toimi-
nut kokouksen puheenjohtajana. Tiron juhlan
jiilkeen seuran toiminta oli kuitenkin taas la-

maantunut ja se oli kokonaan pysiihdyksissii
yli 16 vuoden ajan. Niiin ollen kevaalla 1947
suunniteltu Viiiiniisten kolmas sukukokous pi-

dettiin vasta 9. elokuuta 1964 varatuomari O.
P. Viiiiniisen (sittemmin Viiiinisten Sukuseuran
viidennen kunniajisenen) puheenjohdolla ja

hdnet valittiin sukuseuran esimieheksi.
Professori Veikko Vddndsen eldmdkertatie-

doista kiiy ilmi, ettei hanella kansainvdlistd mai-
netta niittiiviinii tiedemiehenei ollut noina l.uo-
sina eikd myohemminkddn nousujohtoisella

tyourallaan mahdollisuuksia endd jiirjestoaktii-

vina osallistua sukuseuran toimintaan. Hzin oli
vuodesta 1948 liihtien pitkiii aikoja tutkimus- ja

opetustehtavissli ulkomailla, alkuun luennoitsi-
jana Louisianan valtionyliopistossa Amerikan
Yhdysvalloissa v. 1948-49 ja myrihemmin mm.
Strasbourgin yliopistossa Ranskassa.

Veikko Viiiiniinen.



Professori Veikko Vddndsen varaesimieskaudel-
ta on kuitenkin aihetta tiissd yhteydessii mai-
nita, etta tuona aikana sukuseuramme aloitti
julkaisutoimintansa. Tiimzin sukuseuramme ai-
kakauskirj an V iicin rist en s ukup uu n nelj d ensim -

mdistd numeroa ilmestyivdt 1945-46 ja Veik-
ko Vddndnen kirjoitti Italiaan suuntautuneisiin

opinto- ja tutkimusmatkoihinsa liittyen artik-
kelin Viihiiinen muistelma appelsiinien ja ma-
karonien maasta. Se on julkaistu 1945 ilmesty-

neessd Vdiindsten sukupuussa n:o 2 (s. 8a-86).
Sukuseuramme neljas kunniajiisen oli

syntynyt, kuten edellii jo mainittiin, Mikkelis-

sd 28. marraskuuta 1905. Hdnen vanhempan-
sa olivat tukkiasioitsija Aleksanteri Vddndnen
ja metsdnvartijantytiir Iohanna Fredrika Pcil-

ldnen. Tultuaan ylioppilaaksi Mikkelin lyseosta
1924 Veikko Viiiiniinen oli Helsingin yliopistos-
sa saksaa, latinaa ja ranskaa opiskeltuaan suo-
rittanut filosofian kandidaatin ja lisensiaatin
tutkinnot ja viiitelllt tohtoriksi 18. joulukuuta

1937. Hdnen Suomalaisen Tiedeakatemian toi-

mitusten sarjassa ilmestynyttd veiitoskirjaansa
Le latin vulgaire des inscriptions pompdiennes

on luonnehdittu uraauurtavaksi ana\ysiksi
Pompejin piirtokirjoitusten kansanomaisesta

kielestii ja se oli tehnyt hdnestd kerralla kan-
sainvdlisesti kuuluisan rahvaanlatinan asian-

tuntijan. Vuonna 1963 Veikko Vddndnen jul-

kaisi tutkimusalansa perusteoksen Introduction

au latin vulgaire. Molemmista kirjoista otettiin
useita painoksia ja j i i lkimmdinen teos kii l in-
nettiin myos espanjaksi ja italiaksi. Professori

Vzidndnen paneutui tutkimuksissaan mycis ro-

maanisten kielten syntyyn ja varhaisvaiheisiin,
julkaisi keskiaikaisia tekstejii ja hiintii kiinnosti

erityisesti sanastontutkimus. Hdn toimi tutki-
musalansa useiden tieteell isten seurojen joh-

totehtavissa ja sai tyostaan arvostettuja kun-
niapalkintoja. Maineikkaana, kansainvdlisesti

tunnettuna ja arvostettuna latinan ja romaa-
nisten kielten tutkijana hdnet kutsuttiin luen-
noitsijaksi yliopistoihin maailman eri puolille
ja monien arvostettujen ulkomaisten tieteel-
listen seurojen ja tiedeakatemioiden jdsenek-

si. HAnen usein kuivan huumorin hoystamat

luentonsa ja esitelmansd kerdsivdt vuodesta ja

vuosikymmenestd toiseen tiiysiii saleja kiinnos-
tuneita kuulijoita. Hiin oli myos Toulousen ja

Bukarestin yliopistojen kunniatohtori.
Sukuseuramme kunniajdsen Veikko Vdd-

ndnen oli vuodesta 1933 avioiiitossa amerik-
kalaissyntyisen B. A. (Bachelor of Arts) Helen
Mary Goldthwainn (s. 1905, k. 1993) kanssa.
Avioliitto oli lapseton ja aviopuolisot perusti-
vat Suomen kulttuurirahaston yhteyteen ni-
mikkorahaston, josta myonnetziiin apurahoja
romaanisten kielten tutkijoille.

Professori Veikko Vddndnen huolehti miii-
rdtietoisesti fiysisestii kunnostaan eldmdnsd
loppuun asti. Hiin harrasti sddnnollisesti kun-
toliikuntaa, muun muassa holkkiiiimista, hiih-

toa ja kalastusta. Tieteellinen uteliaisuus, jat-

kuva tutkimustyo ja siihen liittyen vankka
itsekuri pitiviit hdnet henkisesti virednd. Hdn
oli tutkijana aktiivinen ja tuottelias viimeisiin
elinpd.iviinsd asti ja seurasi yksityiskohtaisen

tarkoin kielitieteen kehitystii myos kansainvii-
lisiin konferensseihin osallistuen ja pitiien yh-
teytta nuorempiin tutkijapolviin. Vdhdn en-
nen kuolemaansa han sai valmiiksi tutkielman
Turun akatemian ylioppilaiden 1600-luvulla
muistiinmerkitsemistd latinankielisistd sanan-
laskuista.

Professori Veikko Vddndsen, kansain-
vdlistd mainetta runsaasti niittdneen, mo-
nipuolisesti ansioituneen tutkimusalansa
eturivin tiedemiehen, Vddndsten Sukuseu-
ralle 12. elokuuta 1996 liihettiimd kiitos-
kirje valittomzisti sen jiilkeen, kun hdn oli
saanut tiedon sukuseuran kunniajdseneksi kut-
sumisesta, ansaitsee tulla trissd yhteydessd sa-
natarkasti julkaistavaksi niiytteend siite, miten
"vanhan trylin" kohtelias herrasmies osasi aset-
taa sanansa huomionosoituksesta kiittdessddn:
Ar v o i s a Puh e e nj o ht aj a:

Osallistumatta moneen vuoteen Vdiincisten
Sukuseuran toimintaan, olen yhtci kaikki voinut
ohjelmien ja vuosikertomusten avulla olla mu-
kana seuran eliimdssci. Arvoslan suuresti sosiaa-
lista ja kulttuurillista ty\tii, jota Sukuseuramme
on eri muodoissa jatkuvasti ja aktiivisesti har-



joittanut. Sitiikin arvokkaampana pidan kun-

nianosoitusta, jonka sukuseuran johtokunta on

pAiift iiny t minulle ehdox aa. Sukuseur an p iititd s

kutsua minut kunniajdsenekseen kuuluu eldmii-

ni merkkitapahtumiin.
To ivot an sy diimellisesti V iiiiniisten Sukuseu'

ralle ja erityisesti sen johtokunnalle valoisaa ia
tulo ks ek ast a t ule v aisuult a.

Veikko Viiiindnen

Kunniaj iisenemme leksikologisiin tutkimuksiin

liittyy myos hdnen viimeinen yhteydenottonsa

Vddniisten Sukuseuraan, niiiden rivien kirjoit-

tajalle (sukuseuramme tuolloiselle esimiehelle)

"parhain joulun toivotuksin 1996" eliimiinsd

viimeisen ioulun alla ldhettiimdnsii aikakaus-

kirjassa Virittaja julkaisemansa filologinen ar-

tikkeli, joka liittyy eriiein raamatuntekstin ktidn-

tdmisen problematiikkaan.
Kyiisti VliSndnen

Vdsntsten sukuseuran kuudes kunniaitsen

Jfunnallisneuyos Aare J. VHtntsen muistolle
| 0.2.t 9t 9-t 9.8.2003

Ristiinassa 8. elokuuta f 999 pidetty Viidniis-

ten yhdestoista sukukokous kutsui sukuseu-

ran kuudenneksi kunniajiiseneksi maanvil-
jelijii, kunnallisneuvos Urho Aarre Jordan
Viidniisen. Hiin oli syntynyt Kuopion pitdjiin

(nykyiiiin Siilinjiirven) Kehvolla Haapalah-

ti-Uusitalon isdnniin Kalle Fredrik Viiiinii-

sen (1869-1927) - vanhan perinttitilan yh-

dennentoista perdkkdisen Viiiiniis-sukuisen

isiinniin - ja Ilmi Elina Jukosen (1878-1953)

nuorimpana lapsena ja ainoana poikana 10.

helmikuuta 1919. Kunnallisneuvos Aarre f.
kuoli Siilinjarvella pitkaaikaisen ankaran sai-

rauden murtamana 84 vuoden iiissii 19. elo-

kuuta 2003.

Kiiytyii?in viisi luokkaa Kuopion lyseota ja Suo-

nenjoen maamieskoulun Aarre J. Vddninen oli

aloittanut opiskelun Kurkijoen maatalousopis-

tossa ennen talvisotaa. Opinnot olivat sitten

sodan takia keskeytyneet ja osallistuttuaan sekd

talvi- ettd jatkosotaan Aarre Vdiiniinen oli ko-

tiutettu jR 2:n l.pataljoonasta viestiupseerina

30. marraskuuta 1944. Hiin oli saman vuoden

keviiiillii opintolomalla suorittanut agrologin

tutkinnon ja aloitti tyot maanviljelijinii kotiti-

lallaan joulukuun 1. piiiviistii 1944.

Tyonsii ohessa han toimi lukuisissa luot-

tamus- ja hallintotehtavissa, erityisesti maa-
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Aarre J. Viidniinen

taloustuottajien luottamusmiehend. Kuopion

seudun tuottajayhdistyksen puheenjohtaja-

na hdn oli yli 20 vuotta, Maataloustuottajain

Pohjois-Savon liiton johtokunnassa ja useissa

Maataloustuottajain Keskusliiton (MTK:n) va-

liokunnissa ia Pellervo-Seuran valtuuskunnan

;'dsenend kahden vuosikymmenen ajan. Mer-

kittaven panoksen maakunnan energiahuollon

kehittiijiinti Aarre J. Viiiiniinen antoi toimies-

saan Savon Voima Oy:n hallituksen puheen-
johtajana 21 vuotta aina vuoteen 1994 asti.

Edelleen hiin oli mukana sddstopankin, vakuu-

tusalan ja osuuskauppaliikkeen keskeisissd hal-

lintoelimissd.



Kunnallisessa piiiitoksenteossa maanviljelijii
Aarre J. Vidndnen oli niin ikaan hyvin aktii-
vinen osanottaja ja arvostettu kunnallispolii-
tikko ja tunnustukseksi mittavista ansiois-
taan hdn sai kunnallisneuvoksen arvonimen
v. 1978. Kuopion maalaiskunnan vaikutusval-
taisena kunnanvaltuutettuna hiinellii oli kes-
keinen rooli neuvoteltaessa Kuopion kaupun-
gin ja maalaiskunnan alueliitoksen yhteydessii
Kehvon ja Viizindldnrannan kylien liittdmisestii
Siilinjiirven kuntaan. Aarre J. Vddndnen toimi
kunnanvaltuustossa viisi periikkdistd valtuus-
tokautta ja osallistui aktiivisesti myos seura-
kuntatycihon.

Aarre J. Vddniinen oli Vddndsten Sukuseu-
ran toinen varaesimies v. 1964-81 ja ensimmd.i-
nen varaesimies v. 1981-99. Hiinen Vddniisten
Sukuseuran 50-vuotisjuhlassa Runnin terveys-
kylpyliissii 8. elokuuta 1987 pitamansd terveh-
dyspuhe on julkaistu Vddneisten sukupuussa
n:o 10 vuonna 1988 otsikolla Menneiden su-
kupolvien tyiitti arvostetaan ja kunnioitetaan ja

hanen sukuiuuriaan ia kotitilansa vaiheita ka-
sittelevd artikkelinsa Muistelmia ukistani Eerik

J ordan Vritintisestci ( I 824- 1 906 ) j a ististiini Kal-
le Fredrik Vciciniisestii ( 1 869-1927) Vddndsten
sukupuussa n:o I I vuonna lgg5.lsiinndimdnsi
Kehvon Haapalahti-Uusitalon 450-vuotisjuh-
lavuonna 1996 hiin kirjoitti kotitalonsa ja sen
iszintdvdkien vaiheita sanoin ja kuvin esittele-
viin historiikin Haapalahti-Uusitalo R:no 15 ja
Pettiiisenmiiki R:no 18 maakirjatalojen vaiheis-
ta, joka ilmestyi painosta upeana isokokoisena,
runsaasti kuvitettuna kirjana v. 1999.

Vzieindsten Sukuseuran kunniajiisen, 35
vuoden ajan sukuseuramme johtokunnassa

varaesimiehenii toiminut Urho Aarre Jordan
Veidndnen oli voimainsa pdivinii hyvin moni-
tahoisesti aktiivinen vaikuttaja kotiseudullaan,
kotimaakunnassaan ja tdssd suomalaisessa yh-
teiskunnassa sen monella sektorilla. Muistelen
tassa henta, hdnen henkilokuvaansa ja elaman-

ryotaan hieman lyhennellen hdnen hautaan-
siunaamisensa jiilkeen Siilinjiirven seurakun-
takeskuksessa jarjestetyssa muistotilaisuudessa
pitameani muistopuhetta.

Tulin tuntemaan Aarre Vdiindsen lihemmin
kesiistd 1967 liihtien, siis vajaat neljd vuosi-
kymmentd sitten. Olimme jatkuvassa vuoro-
vaikutuksessa ja yhteydessii keskendmme, kun
samanaikaisesti olimme 32 vuotla sukuseu-
ramme johtokunnassa ja pitkiiiin myos esi-
miehistossii. Toki sukuseuramme kokousvdlit
olivat aika ajoin harvanlaisia, mutta jatkuvuus
kyllii kaikkien asioiden osalta sdilyi. Tiissii yh-
teydessri ansaitsee maininnan mycis, ettd Viiii-
niisten Sukuseuran jiirjestdmd Viidndsten viides
sukukokous pidettiin Pirkko ja Aarre Vdiiniisen
isdnnoimdllli Kehvon Haapalahden Uudella
Paikalla (Haapalahti-Uusitalon pihapiirissii) l.
elokuuta 1970 ja viela 17 vuotta myohemmin
Runnin kylpyliissii pidetyssii sukuseuramme
50-vuotisjuhlassa ja samalla Vdiindsten yhdek-
sdnnessd sukukokouksessa Aarre oli aktiivisesti
mukana jiirjestelyissii ja kuten jo on mainittu,
tervehdyspuheen pitajane.

Muistellessani kunnallisneuvos Aarre I.
Viiiindstd muistelen Pohjois-Savon ensimmiii-
siin asuttajiin kuuluneen yhteisen esi-isimme,
ndilla seuduilla 1540-luvulta lehtien eld.neen
ja maata viljelleen lautamies Antti Viiiindsen
jiilkeliiistii ja Kehvon Haapalahden isiintiiii yh-
tdjaksoisesti kahdennessatoista per:ikkdisessii
miespolvessa. Muistelen hante erityisesti suo-
malaisen ja pohjoissavolaisen talonpoikais-
kulttuurin esimerkillisend, etten sanoisi va-
lovoimaisena edustajana. Painotus on tdlloin
yhdyssanan talonpoikaiskulttuuri molemmii-
la osilla. Kulttuuri on aina perimmiiltddn hen-
kinen asia. Kehvon Haapalahden vanhaisdntii
oli vuosisataisen kulttuuriperinnon tietoinen,
valistunut vaalija, iszintd loppuun asti, mddrd-
tietoinen ja luja, oikeana pitamissaan asioissa
peraanantamaton ja samalla myotdtuntoinen
ldhimmiiinen, kanssaeleja, huumorintajuinen,
meidan kaikkien yhteisen raadollisuutemme
tuntemuksesta liihteviiii yhteisollistii, mielellaan
myonteisiii ihmissuhteita rakentavaa huumoria
viljelevii hauska seuramies silloin, kun sen aika
oli, asioissa taas asiallinen, jos kohta epdolen-
naisuuksissa joustavakin.



Aarre Viiiindsen elinvuodet ia vanhan sukuti-

lan isdnnryden aika oli etenkin loppupuolel-

taan yhd nopeutuvan, voimakkaan muutoksen

aikaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja nimen-

omaan maatalous - kuten kaikki tieddmme ja

paljolti konkreettisesti olemme saaneet kokea
- on ollut ja on jatkuvan rakennemuutoksen

kourissa niin, ettd perinteisestii talonpoikais-

kulttuurista huolen kantaminen, jopa siitii

puhuminenkin saattaa tiimdn piiivlin markki-

navoimien myl lerryksesse monesta tuntua e i -

lispiiiviin asioilta. Sen tuntemuksen perusteella,

mikii minulle vuosikymmenten mittaan Keh-

von Haapalahden isinndstd muodostui, Aarre

Viiiindnen oli kulttuuri-ihminen, jolle tuonta-

painen ajattelu oli vierasta.

Viiiindsten Sukuseuran kukkatervehdvkseen

kunnallisneuvos Aarre J. Vddniisen siunaustilai-

suudessa olimme valinneet Pyhdn Kirjan sanat

vuosituhansien takaa 16. psalmin jakeesta 6:

Ihana maa on tullut osakseni, kaunis perintd on

minulle annettu. Vanhemman ja useille meille

varmaan paremmin tutun raamatunkddnnok-

sen mukaan sanottiin: Arpa lankesi minulle iha-

nasta maasta ja kaunis on minun perintdosani.

Kdsitykseni mukaan tdmd raamatunlause var-

sin hlwin kuvaa sitd, mikii oli haudan lepoon

isiensd viereen saatetun vanhan ja viislneen

Aarre Vdiniisen ajallisen elamen keskeinen si-

sdltri. Perintcimaa oli hdnelle varmasti fatkuvan
kiitoksen aihe, sen asioista hdn aivan konkreet-

tisesti kantoi vakavaa huolta viela elakevuosi-

naankin. Mutta tiimd ihana maa oli toki paljon

enemmdn. Aarre Vdiiniinen oli - kuten hdn it-

sekin voimakkaasti toi esille mm. esitellessaan

aikanaan itsensii tiimdn aikakauskirjamme nu-

merossa 8 v. 1977 (s. 18) - talvi- ja jatkosodan

veteraani, viestiupseeri, suomalaisen isdnmaan

mies. Ta tiitii hiin oli siinii vanhassa kristillis-

isdnmaallisessa hengessd, missli koti, uskonto
ja isdnmaa kuuluvat erottamattomasti yhteen.

Ja tlihiin henkeen sisiiltyy keskeiseni ajatukse-

na kristityn kutsumus kahden valtakunnan ja

kahden isdnmaan kansalaisena, jolle maallinen

isdnmaa on rakas, mutta se ja kaikki siihen liit-

tyviit ajalliset arvot ovat hyviin Jumalan lahjaa
ja sellaisena myds muistuttamassa meita alati

"siitii isdnmaasta, mikii vlhiiiillii onl'

Kylisti VliSninen

Fftl hrttu Vliliniinen 90 Yuotta
Viidndsten sukuseuran perustajajiiseniin kuu-

luva filosofian maisteri Terttu Viinlinen tiiyt-

tiid 90 vuotta 21.11.2006. Terttu Vddndnen on

ollut iiidinkielen lehtorina Laihialla, Jdmszin-
koskella ja Kuopiossa. Hiin on Kehvon Viiiinii-

sid ja Aarre j. Viiindnen oli henen veljensd.

Vriiiniisten Sukuseura onnittelee ldmpimds-

ti ja kiitollisuudella perustajajisentddn merkki-

pdivzin johdosta.

Terttu Viiiiniinen



0n kaekonna rannoilta raaha
Pdevdt nousoo ja maelleen mdnncio
ei immeiset sille mittaa maha
vuan mielissdii viiliik$y kallis raha
ja kehityksen pyorii jyllee
se mualiman toeseks myllee.

Esisdt  ne hevosel la  kynt i
ja kiisjpelilla tyonsd tek.
Vuan ny.t se on melekeen synti
jos tiellii ndkkry rek.
Ol j  ennen raaha mie l isst i
ja monenlaeset mutkat kielissii,
kun immeiset iltasin istuvat
ja nuapuriisa kanssa rupatteljvat,
ei laolanna langat, ei luatikot soenna,
ei kaeken mualiman kuvia voenna
ne kate l la  kot jnurk issaa -

Ihan niinku oes raaha mualiman
ylj kattanna kaekkialla.

Yha tannai myo lehmid lypsetiiiin,
ne pdivisin laitumella kulukoo,
vua mehtii ei niit:i pidstetdkkd:i,
siihkoaejat kulun niilta sulukoo.
Ei lehmisavuja sytytii kukkaa,
ne hdvinnd on ajanrattaan mukkaan.
Lehmiit illaks navettaan viiaan,
raavat kaalaan tuas ja lypsetiiiin siinii
kuin talavella aenae, yhtd sammoo soettoo
ja vaahissa passoo kahtoo koettoo
miten kuitennii tema kesiiaeka
on kaanis ja sdelynd on taeka
tdmdn suvisen leppeen il lan.

Yhii vielii on maeto maeroo
sitd sammoo tavaroo aetoo,
joka ennen kiulussa kuohu,
raaha lypsiijiin mielestii huoku.
Nyt konneen kiireellii

maeto tempastaan poes)
ettd muuhun tyohon

tuas joutuva voes.
No, sitte tankissa paljo on maetoo
ja yhd vuan tarvitaan taetoo,
jotta lissddtys litrojen midrd,
eekzi lompsassa tilanne vidrd,
joka paekassa kun rahhoo tarvihtoo,
ee kotona semmosta ossoo oo,
mitd konneisiin tarvitaan tuas.

Yhii vielii on vilja viljoo,
jota tekkoo miel ihan hiljoo
hetki seista ja mielessziii kiittee
ja salloo kaet yhteen liittee.
On kultasia keltaset jyvdt
jotka sormii lomasta soljuu
ja immeisten mielet on hyviit,
jos onnistuu elonkorjuu.
Vaan raaha on poessa, on kova metelj
ja isiintden silmissd viillikkyy setelj
ja puimurit pellolla huutaa,
miehet huitoo ja aakoo suuta,
vua toesiaa eivlit ne kuule.

Kukat vieliie kukkii kumpareilla
vaekka rikkaruohoekr n. t.hhiia.
Ta linnut laalaa metissd.
niistii metelilti kuule ei mittaa.
Yha vielako kaavan sokasocr
meizin silimid rahan mahti?
Yhii vieliiko tehhaa tavaroo
ja koetetaan k i r is tee taht i ;
Nii ettei ennee osata
myri silimiiimmo taevaalle nostoo
eikii illan tullen iakseta
sitd rakkaaven sannoo sannoo?
Miten ettiiille myci vield mdnndd?

Vua jos mytlkii vield koetettasj
tata kehityksen pyoree kiantee,
ja vaekeuvel yhessd voetettasj
voetasj asioita yhessd vi6ntee.
Kun selekee oekastasj kesken tyon
ja u nohet tas j  pakkotaht i ,
niin samalla lailla pian sycimmet lyo
ja tuntusj rakkaaven mahti.
Ni i  ehka opi t tas j  e lemea
tuas raahassa luonnon mukkaa
ja mualiman kaaneus ndkemdd,
ee yksin jdes ennee kukkaa.

Niin oalloesko rannoelle raaha?

tlaria Linnove



Vlilinlisten Sukuseuran kunniaitsenet

Sukuseuran siiiintojen mukaan kunniajisenek-

si voidaan kutsua seuran jiisen, joka on erityi-

sesti ansioitunut sukuseuran toiminnassa tai

rnuulla toiminnallaan edistiinyt huomattavasti

seuran tarkoituksen toteutumista.

Sukuseuran kunniajziseniksi on kutsuttu his-

torian saatossa seuraavat yhdeksiin henkiloii.

l. Professori, filosolian tohtori lbarlo lerHmrori

Kaarlo Kustaa Terdsvuori (ent. Stihlberg) syn-

tyi 5.5.1884 Kuopiossa tullitarkastaja Henrik

Gabriel Stihlbergin ja Beda Josefina Jackin poi-

kana. Viiinds-sukuinen hdn on isoditinsd Anna

Sofia os. Wenellin kautta, ioka oli Puiroonlah-

den sukuhaaraan kuuluneen rovasti Aaron We-

nellin t1.tir.

Kaarlo Terdsvuori valmistui ylioppilaaksi

Kuopion lyseosta 1903. Maataloustieteen eld-

mdnurakseen valinnut ylioppilas valmistui fi-

losofian kandidaatiksi 1909 ja lisensiaatiksi

1916 sekd filosofian tohtoriksi 1919. Kaarlo Te-

rdsvuori oli dosenttina ja professorina Helsin-

gin yliopistossa seki professorina Tarton yli-

opistossa.
Kaarlo Terdsvuoren kirjallinen tuotanto on

varsin laafa niin maataloustieteen kuin suku-

tutkimuksenkin aloilta. Sukututkijana Terds-

vuori julkaisi puolen mosisadan aikana lukui-

sia selvityksia eri suvuista ja sukuihin liittlwista

aiheista.
Professori Kaarlo Terdsvuori oli sukuseu-

ran toiminnassa mukana perustamisajoista al-

kaen. Hiinet kutsuttiin kunniajiseneksi vuon-

na 1970. Kaarlo Terdsvuori kuului suomalaisen

tieteellisen sukututkimuksen perustajasuku-

polveen. Hiin kuoli Helsingissd 18. huhtikuuta

1977 lahes 93 vuoden iiissd. Professori Kaarlo

Terdsvuoresta on kirjoitettu Vizindsten suku-

puun nLrmeroissa 6 ja 8.

2. Maiuri eW. Olli Alseli VifinHnen,
kiriailiia Uula AaPa

Olli Akseli Vddniinen syntyi 20'10'1900 Kuo-

piossa maanviljelija Olli Viiiiniisen ja Hilma

Alina os. Parjasen poikana' Vanhemmat oli-

vat muuttaneet kaupunkilaisiksi Riistaveden

Melalahdesta omistamaltaan Laatanaho-ni-

miselta tilalta. Olli Viidniinen kdvi seitsemdn

luokkaa Kuopion lyseota, suoritti suojeluskun-

taupseerin tutkinnon, Reserviupseerikoulun,

Kadettikoulun, Taistelukoulun luutnantti- ja

kapteenikurssit seke useita lyhyempiii armei-

jan erikoiskursseja. Olli Vdiindnen palveli ra-

javartiolaitoksessa 26 vuotta ja siirtyi reserviin

1957 .
Olli Viiiniinen osallistui l7-vuotiaana va-

paaehtoisena vapaussotaan Savon rintamalla.

Hiin haavoittui Heinolan taistelussa. Thlvi- ja

jatkosodassa hiin oli pataljoonan komentajana

Laatokan ia Petsamon rintamilla.

Olli Viiiiniinen kirioitti Uula Aapa nimelld

parikymmentd kaunokirjallista teosta. Lisiiksi

hlin kirioitti lukuisia artikkeleita sanoma- ja ai-

kakauslehtiin.
Olli Vliiiniinen oli sukuseuran johtokun-

nan idsenend. Kunniajiiseneksi hdnet kutsut-

tiin 1977. Majuri Olli Viiiiniinen kuoli Kotkan

keskussairaalassa 87-vuot iaana 3.12.1987. Olli

Vddndsen muistokirjoitus julkaistiin Vddndsten

sukupuussa 10.

3. Filosolian lisensiaatti Jorma VfiSn5nen

Korkeakoulun lehtori, filosofian lisensiaatti

Kalle iorma Vddndnen syntyi 21.12.1912 Hel-

singissd vanhempiensa ainoana lapsena. Hiin

kuului Poljiin Lassilan sukuhaaraan, jonka hiin

on esitellyt Viiindsten sukupuussa numero 2

vuonna 1945. Jorma Vddndsen isii oli lehtori,

filosofian maisteri Kalle Vihtori "Viki" Viiiinii-

L



nen, joka paremmin tunnetaan "Rieska-Kal-

lena", savon kielta soinnukkaasti kayttanee-

nd  humor i s t i k i r j a i l i j ana  j a  - runo i l i j ana .  A i t i

oli "Rieska-Kallen" ensimmdinen vaimo Alma

Maria os. Vanamo, entinen Vilander.

Jorma Vddndnen valmistui ylioppilaaksi

1931, luokanopettajaksi 1935, filosofian kandi-

daatiksi 1939 ya filosofian lisensiaatiksi 1975.

Jorma Viiiindnen oli Vddndsten Sukuseuran

perustamista valmistelleen toimikunnan jd-

sen 1937, johtokunnan ji isen 1937 47, seuran

toimiston - j a arkistonho itaj a 1937 - 46, seuran

sihteeri 1940-46 sekaVaanasten sukupuun nu-

meroiden 1--4 toimituskunnan jiisen 1945 46.

Hiin kirjoitti lukuisia artikkeleita Vddndsten

sukupuu -julkaisuihin.

]orma Vddndsen tyoura ja hdnen julkaisu-

toimintansa olivat monipuolisia sekii laajo-
ja. Hiin harrasti jo nuorena musiikkia, soittoa
ja kuorolaulua. Hdn myos itse sdvelsi ja sovit-

ti lauluja. Jorma Vtiiiniinen aloitti 3l vuotta

kestdneen koululaitosuransa Helsingin kak-

soisyhteislyseosta. Hdn oli musiikinopettajana

Helsingissd, Savonlinnassa ja |oensuussa. Eld-

kepdivdnsd Jorma Vddndnen vietti vaimonsa

Raili Leinon kanssa Keravalla.

Sotien jdlkeen Jorma Vddndnen oli aktiivi-

sesti mukana musiikinopettajien jiirjestotoi-

minnassa. Hrinen kirjall inen julkaisutuotan-

tonsa oli runsas ja kasitti julkaisuja suku- ja

henkilcjhistorian alalta, 20 sdvellystzi, 45 suo-

mennosta, 200 sovitelmaa kuoroille ja yhtyeille

seka muun muassa yhdistysten historiateoksia.

Filosofian lisensiaatti Iorma Viziniinen

kutsuttiin sukuseuran kunniajtiseneksi vuon-

na 1987. Hiin kuoli vajaan vuoden kuluttua

3.3.1988. lorma Vii i ini isestd on kirjoitettu Su-

kupuussa numero10.

4. Professori, filosolian tohtori Veikko Vbinlnen

Professori Veikko Vddndnen valittiin sukuseu-

ran kunniaj:iseneksi vuonna 1996. Kyosti Viiii-

ndnen on kirjoittanut hdnestii muistokirjoituk-

sen tiihiin lehteen.

5. Hallitusneuyot, varatuomari Oiva Pentti
(0-P) Vliiiniinen

Hallitusneuvos, varatuomari Oiva Pentti Vdd-

ndnen tunnetaan myos O-P Viiiiniisend. Hiin

syntyi 19.2.19l9Viipurin maalaiskunnan Hou-

nialan kyldssd, jonne isoisii Kalle (Karl Gus-

tav) muutti Juvalta mentyddn naimisiin Maria

Hounin kanssa 7.12.1884. O-P Vziiiniisen van-

hemmat olivat maanviljelijii Alexander "Saska"

Wddndnen ja emdntd Johanna "Hanna" Wiid-

ndnen os. Toyrylii. Heillii oli kahdeksan lasta,
joista kaksi kuoli lapsena ja kaksi kaatui sodas-

sa.
Oiva Pentti Vddndnen tuli ylioppilaaksi Vii-

purin suomalaisesta lyseosta 1938. Hdn aloit-

ti oikeustieteelliset opintonsa kevaalla 1938,

mutta joutui ylimiiiiriiisiin kertausharjoituksiin

syksyllii 1939. Talvisodassa O-P Vddninen var-

tioi muun muassa Viipurinlahtea. Viilirauhan

aikaan hiin oli I{UK:ssa Niinisalossa ia toimi

armeijakunnan syyttdjdnii. Jatkosodassa Oiva

Pentti Vaanenen oli JR 1:n l. pataljoonan ko-

mentajan adjutanttina. Hdn osallistui Valkea-

saaren taisteluun suurhyokkdyksen aikana.

Luutnantti O-P Vddndnen kotiutettiin jouluksi

1944 ja hi,in palasi Helsinkiin jatkamaan opin-

tojaan.
Oiva Pentti Vdziniinen meni naimisiin Pirk-

ko Mirjami Lehmusvirran (s. 1926, k. 2004)

kanssa. Heillii on kolme lasta; Hannu, Pekka ja

Miikka, joka on jo kuollut.

Oiva Pentti Vddndnen suoritti ylemmiin oi-

keustutkinnon Helsingin yliopistossa 1948 ja

sai varatuomarin arvon 1952. Toimittuaan asi-

anajajana ja maistraatin sihteerind seka Pddesi-

kunnan tiliosaston toimistopddllikkonii O-P

Vddndnen nimitettiin 1949 toimistopiiiillikoksi
ja 1956 talousosaston paellikoksi puolustusmi-

nisteriossii. Hzin toimi muun muassa lento-on-

nettomuustarkastuslautakunnan puheenjoh-

rajana, pohjoismaisessa yhteistyosszi ja edusti

Suomea YK:n rauhanturvatoiminnassa. Hal-

litusneuvos Oiva Pentti Vddndnen siirtyi eliik-

keelle vuonna 1986.



Hallitusneuvos O-P Vddndnen valittiin 9.8. I 964

Muuruveden Murtolassa pidetyssii sukuko-

kouksessa sukuseuran esimieheksi, jota teh-

tavaa han hoiti vuoteen 1981 saakka. Timdn

jiilkeen han toimi ansiokkaasti sukuseuran ta-

loudenhoitajana 1983-99. Hdnen ansiotaan on

suurimmaksi osaksi Anni Vddniisen testamen-

tin kautta saadun alkupd:ioman kasvattaminen

eri sijoitusmuodoilla, ennen kaikkea Nokian

osakkeilla. Hiin hoiti tilinpiiiitcisasiakirjat ajal-

laan. vaikka iohtokunta ei kokoontunutkaan
joka vuosi.

Hallitusneuvos Oiva Pentti Vdiindnen kut-

suttiin kunniajaseneksi 1999. Hiin viettdd eld-

kepiiiviiiiin Helsingissii.

6. lfu$tallbneuroe, nraudlielip Aare J. Vlilinlinen

Aarre J. Vddninen kutsuttiin kunniajaseneksi

1999. Kyosti Viiziniinen on kirjoittanut muisto-

kirjoituksen hdnestd tehan lehteen.

Kolme uutta ansioitunutta kunniaiHsentfi

Oulun sukukokous kesiilla 2002 kutsui seuran

seitsemdnneksi kunniajdseneksi Assar Viiii-

niisen Oulusta ja kahdeksanneksi kunniajdse-

neksi Kalle Viiiiniisen Lah desta. Muuruvedellii

pidetty 13. sukukokous kutsui sukuseuran yh-

deksdnneksi kunniajdseneksi Kyiisti Viiiindsen

Mikkelistii.
Kaikilla kolmella on takanaan pitkii ja tu-

loksekas toiminta Vddniisten Sukuseuran joh-

tokunnassa seka sukututkimuksen parissa.

Laskettaessa yhteen kolmen kunniajiisenen
johtokuntavuodet saadaan 84 vuottal

Uudet kunniaidsenet ovat olleet ahke-

ria tyontekijciitd monipuolisissa tehtavissaan.

Kaikki ovat olleet innokkaita jiirjestoihmisiii

ja kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista.

Kaikkiin niiihin "elakelaisiin" sopii kunniajdse-

nemme professori Veikko Vddnisen 20 eliike-

vuoden ialkeiset sanat: "Eldmdhdn menisi ihan

mullin mallin, jollei olisi tyotii'l

Lapsuutensa he ovat viettdneet sotavuosina
ja joutuneet nuorukaisina osallistumaan isdn-

maan jiilleenrakentamiseen. Opiskelu ja per-

heen perustaminen ovat ajoittuneet sodan jdl-

keisiin vaikeisiin aikoihin. Silti heilla on ollut

voimia ia uskoa sukuseuran toimintaan. Suku-

seura on kiitollinen uusille kunniaiiisenille ia
heidin tyolleen.

Pentti Yi5ninen

Sukututkiia Assar Vlilinli nen
Oululaistunut sukututkij a, erityisammattimies

Assar Heimo |ohannes Vddniinen on suku-

seuramme seitsemds kunniajiisen. Hin syntyi

huhtikuun 3. piiiviinii 1932 Vikiimingin Ala-

vuoton kyldssd.
Assar Viidndnen avioitui kolme vuotta nuo-

remman Sanna Maria Inkalan kanssa vuonna

1955. Kultahaita vietettiin vuonna 2005. Sanna

Viiiindnen on saman kyltin tyttdjii ja hdnenkin

esivanhemmistaan loyt1y Vdiindsid. Kotitoiden

lisdksi Sanna Vddndnen on ehtinyt tyoskennel-

lli kymmenid vuosia Oulun seurakunnilla hau-

tainhoitoon, diakoniaan ja lapsityohon liitty-

vissd tehtdvissd. Sanna ia Assar Vddnisellii on

1 0

Assar Viidniinen



kaksi poikaa ja kolme ty6rta. Lapsenlapsiakin

on jo yhdeksdn.

Assarin tyoura alkoi sota-ajan vaikeissa

oloissa, jolloin myos lasten piti osallistua koti-

toihin ja jopa ansiotyohon kodin ulkopuolella.

Niinpii Assarkin joutui liihtemzizin jo 11-vuo-

tiaana kodistaan maailmalle omaa leipdd etsi-

mddn vuonna 1943. Pesti tiesi viiden laidun-

kauden ajaksi jokapiiivdistd vaellusta metsissd

karjan perdssd, missd uhkana eiviit olleet aino-

astaan petoelaimet ja suohetteet vaan joskus

myos vihamieliset ihmiset. Talven askareita oli-

vat polttopuuhuolto ja muut aputyot.

Rippikoulun jiilkeen Assar Vidndnen oli

maatalous- ja metsdtoissd kotiseudullaan. Puu-

tavaran uittotoissikin Assar ehti olla kymme-

nen kesdd Kiiminkifoen vesistolld. Hdnelle ovat

tutut Kalle Pddtalon maisemat, olosuhteet ia
kirjat.

Myohemmin Assar Viiiindselle ovat tulleet

tutuiksi myos monet muut ammatit, kuten

sdhkoasentajan ja vakuutustarkastajankin teh-

tzivdt. Kirvesmiehend Assar Vddnzinen on ollut

rakentamassa kymmenid omakotitaloja, jois-

ta suurimman osan ylitoiniiiin. Vuodesta 1967

liihtien aina ekikeikadn saakka ammattinimik-

keend oli erityisammattimies ja tyonantaja-

na Oulun evankelisluterilainen seurakuntayh-

tymii. Tydnkuvaan kuuluivat muun muassa

erilaisten fokoneiden kiiytto ja huolto sekd

kiinteistohuolto ja suntion tehtavat sekd kre-

matorion hoito.
Tyonsii ohella Assar Vddndnen ajautui mo-

niin tehtaviin ay-liikkeessii, jopa valtakunnan

tasolla. Oulussa vierdhti tyontekijciiden pd:i-

luottamusmiehenii yli kaksikymmentd vuotta.

Eliikkeelle jaatyaan Assar Vdiindnen on jatka-

nut erilaisissa luottamustehtdvissd Oulun seu-

rakunnissa. Sellaisia ovat olleet muun muassa

Oulun seurakuntayhtymdn kirkkovaltuuston

fa oman seurakunnan seurakuntaneuvoston
j:isenyys. Lisiiksi hiin on osallistunut johtokun-

nan ia rakennustoimikuntien kautta eri kiin-

teistcijen ja hautausmaiden saneerausten sekd

rakentamisen suunnitteluun ja toiden etenemi-

sen seurantaan. Tdrkeimpiinii ndistd hankkeista

voitaneen pitdd oman asuinalueen, Kaakkurin

kaupunginosan kesdlld 2006 urkunsa saaneen

kirkon, Pyhiin Andreaan kirkon rakentamista.

Vddniisten Sukuseurassa Assar Vddndnen

tunnetaan innokkaana ja aikaansaavana histo-

rian tutkiiana ia tietenkin sukuhistorian tutki-
jana. Hdn kirjoitti 370-sivuisen Pohjois-Suo-

men Vddndsistd kertovan teoksen Vtidniisten

v ar sit eilta. Viiiinzisten Sukuseura julkaisi kirjan

Vddniisten sukupuuna numero 12.

Suku- ja paikkakuntahistorian tutkiminen

ei ole jiiiinyt Assarilta tahan. Vuonna 2001 tuli

painosta oman synnyinkyliin Alavuoton kylii-

historia Alavuoton asuttajia. Tiissiikin kirjassa

on 370 sivua. Seuraavana tydnd oli Ylikiimin-

gin kirkonkyliin ja sen naapurin Hiltukyliin

kyldhistoria nimeltaan Kivikaudelta euroon. Se

ilmestyi 2005 ja sivuja siini,i on 390. Asutuksen

selvittelyn lisiiksi kirjassa raapaistaan laajem-

minkin Ylikiimingin kunnan ja seurakunnan

historiaa seke elinkeinoelamdd.
Tzimdnkin jiilkeen Assar Vddndnen on jat-

kanut sukutietoien keruuta, esimerkiksi omien
juurien etsintdd varhaisemmilta ajoiita. Hiinet

tavoittaa usein kirjastosta tai arkistoista ja itse-

opiskelu on harrastus muiden joukossa. Kirje-

opistot olivat nuoruusvuosina hyvin tiirkedssd

asemassa ammattitietouden ldhteenii.

Pentti Yiin5nen
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Majuri eW. Jouko lbarlo (lhlle) Vliliniinen
Majuri Kalle Viiiiniinen, seuramme toimin-

tapiirissd "Lahden Kallena" mainittu, on su-

kuseuran kahdeksas kunniajdsen. Hiin syntyi

heindkuun 8. pdivinii 1927 Enossa. Vanhem-

mat olivat maanviljelijii Otto Erik Vaindnen ja

Aino Lyydia Strand6n. Puolisona oli Eva Schild

1954 - 96 ja avioliitosta syntyi neljii lasta. Ny-

kyinen avopuoliso on Vuokko Turkka.

Kehvon Puiroonlahden Erik Vdiindsen (s.

1810) peril l isten jouduttua luopumaan maati-

lasta, .joutui myos Kallen isoisi Heikki Viiiinii-

nen (s. 1855) muuttamaan vuonna 1871 koh-

teenaan Enon pitiiji Pohjois-Karjalassa.

Kalle Viiiindnen liittyi Polvijdrven Suoje-

luskuntaan jo 1939 ja palveli jatkosodassa il-

masuojelukomppania 611:ssd, johon td$en-

nysmiehiksi otettiin sotilaspoikia. Hdn tuli

ylioppilaaksi Kuopion lyseosta vuonna 1950.

Kalle Vzilindnen valmistui ilmatorjuntaupsee-

riksi Kadettikoulusta 1953 ja kiivi tiimiin jiil-

keen lukuisia tiiydennyskursseja palvelusu-

rallaan. Kalle Vddndnen palveli muun muassa

patterinpiiiillikkona, Ilmatorjuntakoulun huol-

topiiiillikkonii, PSSIE: n kuljetustoimiston pddl-

likkonii ja Moottorikoulun johtajana Lahdessa.

Majur i  Kal lc  Vddndnen s i i r ty i  reserv i in  vuonna

1979.
Kalle Viiindnen on tunnettu innokkaa-

na jdrjesto- ja maanpuolustusihmisenii. Kalle

Vddndnen on toiminut lukuisten yhdistysten

perustajajiisenend, puheenjohtajana, toimin-

nanjohtajana, sihteerind, taloudenhoitajana,
julkaisusihteerinii, pddtoimittajana ja siiiition

asiamiehend seka maanpuolustus- ettii siviili-

sektorilla. Hdnen harrastuksiinsa ovat kuulu-

net muun muassa laulu, lausunta, erdily, urhei-

lu, omatoiminen rakentaminen ja metsiinhoito.

Kalle Vdiindnen on palkittu lukuisilla kunnia-
jiisenlyksilli sekd kunnia- ja ansiomerkeilld.

Sukuiuhlissa io | 940-lwulla

Viiiindsten Sukuseurassa majuri Kalle Viiiinii-

nen lienee eras pitkaaikaisimmista ja innok-

l 2

Kalle Viiiiniinen

kaimmista sukuaateihmisistd ollen taustavai-

kuttajana jo 1940-luvulla. Kalle Viiiiniinen sai

pal jon vaikut te i ta  ja  sukut ieto ja seuramme pe-

rustajalta ja alkuaikojen kantavalta voimalta,

konsuli, tohtori Ilmari Viiiiniiseltd asuessaan

tiimdn luona Haapalahdessa. Sieltd kiisin Kalle

kevi Kuopion lyseota ja toimi loma- ja vapaa-

ajat tilanhoitajan "korvikkeena" noin kuuden

vuoden ajan.
Majuri Kalle Vddndnen oli priimusmootto-

rina sukuseuran toiminnan toisessa kiynnis-

tdmisesszi 1960-luvun alussa noin 16 vuoden

hiljaiselon jalkeen. Hiin toimi sukuseuran sih-

teerind 1967-77, rahastonhoitajana 1967-82,

hallituksen jiisenend tai varajdsenena 1964-99
ja toisena varaesimiehena 1982-2001. Suku-

seuran kunniajiiseneksi Kalle Vddndnen kut-

suttiin Oulussa pidetyssii sukukokouksessa

vuonna 2002.

Miksi seuran toiminta hiipui 16.11.1947

pidetyn lO-vuotisjuhlan jdlkeen? - Kalle Viiii-

nlinen viittaa Viiindsten sukupuu -lehteen

numero 6, fossa on hanen laatimansa histo-

riikki sukuseuran toiminnasta. Hdn tiivistii?i

ndkemyksiiiin: Iohtokunnan varsin arvoval-

taiset henkilot olivat eldmdnsii parhaassa iiis-

sd ja tehtevissi, joiden tehokas, jopa uutta luo-

va hoito salli rajoitetusti vapaa-aikaa muuhun

kayttoc;n. Sihteerin kaatuminen sodassa ja esi-

l-



miesten paikkakunnan muutokset ryokiirei-

neen vaikeuttivat asioiden hoitoa. Ndissii se-

kavissa oloissa seuran talous oli rempallaan.

Ilmeisesti talousasioiden vastuu oli myos sir-

paloitunut. Iimeisesti seuralla oli myos mak-

samattomia laskuja. Tdrkein syy oli kuitenkin

yhteiskunnallinen tilanne. Sodan jdlkeen maan

jdlleenrakentamien vaati kaikki voimavar at ja

lisiiksi elettiin vaaran vuosia, Kalle Vddniinen

painottaa.

| 960-luvun priimusmoottori

Miten uuden toiminnan alku kiiynnistyi?
- Olin vuonna 1963 puolustusvoimien tdy-

dennyskurssilla Kuopiossa, jolloin vapaa-aikoi-

na vierailin Kuopion ja ympdriston V:iindsissd.

Silloin kuulin epiimddriisid slytoksiii seuran

toimintaa kohtaan. Keskusteluissa kuitenkin

suhtauduttiin pddosin positiivisesti ajatukseeni

toiminnan jatkamisesta.

Keskustc l in  FL Jorma Vzidndsen kanssa

auttaakseni hdnta Pietari Vdiindsen runot -pai-

natteen toimittamisessa. Soitin silloin sukuseu-

ran esimieheni pitdmalleni professori Veikko

Vdriniiselle kysyen hanen mahdollista aktivoi-

tumistaan. Hdnen kieltaydyttyzi pyysin lupaa

mahdollisen "tl'nkdparlamentin" koollekut-

sumiseksi, iota hdn suositteli. Niinpii kutsuin

Jorman ja innokkaan suku- ja monitoimimie-

hen, rakennusmestari Veikko Vddnisen Kuopi-

on Upseerikerholle kokoukseen, jossa loimme

lukkoon jo valmistellun sukukokouksen Muu-

ruveden Murtolahteen Pietari Vdrindsen synty-

mln 200-vuotisf uhlan kunniaksi.

Sukukokouksessa valitun iohtokunnan
kasvot olivat lahes kaikki uusia, ioskin muuta-

mat taustalla vaikuttaneita. Sukukokouksessa

seuran puheenjohtajaksi valittiin O-P Viiiinii-

nen. Virkatehtdvieni vuoksi pidattaydyin ioh-
tokunnan jzisenyydestd, mutta suostuin vara-

jdseneksi. Sihteeri-taloudenhoitajan tehtevat

nytkin aiheuttivat pddnvaivaa, kunnes suostuin

ottamaan tehtavat agronomi louko Vddniiseltii

vuonna 1966.
- Varmasti liihes ratkaisevaa seuran toi-

minnalle oli ylliittavii taloudellinen tuki, jonka

sukuseura sai vastaanottaa kansakoulunopet-

taja Anni Viiiindsen testamenttilahjoituksena

vuonna 1966.  Voidaan sanoa,  et td sen turv in
ja tarkan sekd suunnitelmallisen taloudenhoi-

don ansiosta seuran talous tasapainottui ja al-

koi karttua liihinnii oikeiden sifoitustoiminto-
jen avulla.

Toiminnan elvyttdmisen keskeisimmistii

henkiloistii Kalle Vidndnen nimeiid Iorma Viii-

ndsen Keravalta, rakennusmestari Veikko Viiii-

ndsen Kuopiosta, hallitusneuvos O-P Viiiindsen

Helsingistd, dosentti Kyosti Viiiniisen Mikke-

listii ja kunnallisneuvos Aarre J' Viiiiniisen Sii-

linjiirveltii. Siirryttyiilin muutamaksi vuodeksi

asumaan Kanadaan Kalle Vdiindnen ei voinut

osallistua seuran johtotehtaviin, vaan jiii pois

iohtokunnasta.
Mitii sukuseura on antanut Si-

nulle? - Hlvin paljon! Tdmiin Pal-
jon antaneen sukuseurato iminnan

aikana olen saanut toimia Suo-

men puolustusvoimien sotilaskou-

luttajana Pohjois-, Etelii-, Liinsi- ja

Keski-Suomessa ja todennut kou-

lutusaineksen eroavuudet asu-

mis- tai polveutumispaikkakun-

tien mukaan. Samaa olen todennut

myos Vddniisten osalta. Elinpiiri

vaikuttaa geneettiseen Perimddn
niin toiminnoissa kuin luonteen-

pi i r te issdkin.  Kaikk ia l la  to imissa-

ni olen saanut hlviti ystdviii su-Kalle Viiiiniinen pebohommissa Sysmiin tilallaan 2005
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vulle perimmdisten harrastusten,

musiikin, eriiilyn ia jopa urheilun

ti imoilta.
Miten sukuseuran toimintaa tu-

lisi kehittaa? - Hyvii kysymys! Ku-

ten johto on jo aloittanutkin, on

mielestdni seuran tunnettavuutta
ja toimintaa tehokkaasti markki-

noitava. Pidiin kokemusteni vuoksi

ti,irketind, etta seuran jiisenet saavat

jatkuvaa informaat iota to iminnas-

ta. Pidin tdrkednii, ettii iatkossakin
sukuseuran eri puolilla Suomea pi-

dettiviin tilaisuuksiin kutsutaan

seudulla asuvat Vidnds-sukuiset.

Suvustamme kiinnostuneita on enemmdn kuin

jdsenistomme, mutta se ensimmdinen kynnys

on monelle aivan aiheettomasti liian korkea

vaat imat tomuus- ta i  a ikaansaamattomuussyis-

tii. Kaikki pitaisi olla mahdollista nykyisiii tie-

Teologian tohtori, dosentti Kytisti Vdiinii-

nen on sukuseuramme yhdeksiis kunniajdsen.

Kyosti Viiiin?inen on syntynyt elokuun 16. pii-

vdnd 193 I  Kuopiossa.  Hi inen vanhempansa

olivat lddninarkistonhoitaja, varanotaari Kusti

Viiiiniinen ja ldaninvankilan kanslisti Evi Anna

Lovisa Ranin.

Kyosti Viiindnen valmistui ylioppilaaksi

Kuopion lyseosta 1950. Hdnen opintonsa ete-

niviit ripeiisti ja Kyosti Viiindnen valmistui fi-

losofian kandidaatiksi 1954, teologian kandi-

daatiksi 1967 ja teologian lisensiaatiksi 1974.

Teologian tohtoriksi hiin viiitteli 1975 Helsin-

gin yliopistossa.
Nuori filosofian kandidaatti Kyosti Viiiinii-

nen avioitui kaksi vuotta nuoremman, Kuo-

piosta kotoisin olevan lastentarhanopetta-

ja Anna-Maria Lyytikdisen kanssa vuonna

I4

Kolme sukupolvea 2002, teekkari Ville, 7S-vuotias

Idiikiir i Antt i V ii dn iin en

Ieologian tohtori, dosentti
Kytisti Aulis Uolevi Vlilintnen

dotusviilineita kdyttaen. Ndin saamme uusia

tietiijiii, taitajia ja varojakin jopa valkokankailla

esittelemaan "sukumuistoimmu suurten luatu".

Pentti Viilinlinen

Kukit e ttu kunniaj ris en I(Y it st i

V ii iin iin en kunni akir i o i n e e n

1955. Kultahaitean he viettiviit vuonna 2005.

Anna-Maria Viiindnen on toiminut piiiviiko-

diniohtaiana. Hiinen vanhempansa olivat maa-
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talousteknikko Vdino Petter Llytikiiinen ja

liikkeenharjoittaja Jenny Tuppurainen. Anna-

Maria ja Kyosti Viiiiniisell:i on kaksi poikaa ja

tytdr sekii 9 lastenlasta.

Tohtori Kyosti Vtiiindselle voisi luetella

monta ammattia ja harrastusta, kun katsoo hii-

nen tyohistoriaansa ja julkaisujaan. Niistii tu-

lisi muutamalle miehelle kunniakas eldmdker-

ta. Kyosti Vziiindnen on arkistomies, pappi ja

teologi, opettaja, dosentti, toimittaja sekii jiir-

iestomies, mutta ennen kaikkea han on tutkija

monine julkaisuineen ja sukuseuramme pitkd-

aikainen esimies. Hiinellii ovat eldmtin perus-

asiat kohdallaan - koti, uskonto ja isdnmaa.

Vddndsten Sukuseuran johtokunnassa

Kyosti Viiiiniinen oli yhtijaksoisesti 35 vuotta
jdsenend, varaesimiehend ja viimeiset 2l vuot-

ta puheenjohtajana. Sukuseuran esimiehend

han toimi 1981-2002. Teologian tohtori Kyosti

Vddndnen on toimittanut monet sukukokous-

ten jumalanpaivelukset. Hiinen saarnojaan on

talletettu sukuseuran arkistoon. Kyosti Viiiinii-

nen kutsuttiin seuramme kunniajziseneksi vuo-

den 2005 sukukokouksessa Muuruvedelld.

lohtokuntakaudellaan Kyosti Viiiiniinen on ol-

lut Vliiindsten sukupuu -lehtien numeroiden

6-8 toimitussihteerind ja numeroiden 9-l I

vastaavana toimittajana. Viidndsten sukupuissa

on .fulkaistu pitkeaikaisen esimiehen 16 laqaa

suku- ja henkilohistoriallista artikkelia.

Kyosti Viizininen kirjoitti Vddniisten suku-

seuralle tutkimuksen Savon Viiiindsten vaiheita

keski- ja uuden ajan vaihteesta 1700-luvun aI-

kuun.

l/taakunta-arkistosta yliopiston dosentilsi

Kyosti Vaanasen kunniakas tyohistoria:

Savo-Karjalan maakunta-arkiston amanu-

enssi 1954 67; Ristiinan vt. kirkkoherra 1967;

Mikkelin lyseon uskonnon ja psykologian leh-

tori 1967 81 sekd koulun vararehtori 1979-87;

|oensuun yliopiston Savonlinnan opettajan-

koulutuslaitoksen uskonnon, historian ja yh-

teiskuntaopin lehtori 1981-91 seka laitoksen

fohtaja 1988-90; Mikkelin kaupungin uskon-

nonopetuksen ohjaava opettaja 197 3-7 8; Lak-

kautettujen seurakuntien keskusarkiston ar-

kistonhoitaja 1974-90; Helsingin yliopiston

Suomen ia Skandinavian kirkkohistorian do-

sentti i982 96 seki Joensuun yliopiston Suo-

men historian dosentti 1982 96.

Jiriestiimies ia toimittaia

Kyosti Viiiiniinen on toiminut seuraavissa yh-

teisoissd ja tehtivissd:
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirk-

kovaltuuston jiisen ja puheenjohtaja; Seu-

rakuntaopiston valtuuskunnan jdsen ja

varapuheenjohtaja; Piispainkokouksen op-

pikirjatyoryhmiin jdsen; Sanomalehti Liin-

si-Savon kirkollinen kolumnisti ja lehden

vakinainen avustaia; Porrassalmi-lehden pdii-

toimittaja; Savon Prikaatin Killan johtokunnan

jisen, varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja sekii

valtuuskunnan jdsen ja varapuheenjohtaja;

Maanpuolustuskiltojen liiton liittoneuvoston
jdsen; Suur-Savon Sukututkimusyhdistyksen

puheenjohtaja ja kunniajiisen vuodesta 2005;

Savon sotilaskappeliyhdistyksen hallituksen

jdsen; Vapaussoturien Huoltosddtion Mikke-

lin piirin piiritoimikunnan puheenjohtaja sekii

Vapaussodan ja Itseniiisyyden Mikkelin Perin-

neyhdistyksen puheenjohtaja.

Tohtori Kyosti Viiiiniinen on kutsuttu Suo-

men Historiallisen Seuran tutkijaj?iseneksi

l9S7 ja Suomen Sukututkimusseuran tutki-
jajiiseneksi 1988. Hiinelle on myonnetty Mik-

kelin kaupungin kirjallisuuspalkinto 1959.

Kyosti Viiiiniiselle on myonnetty seuraavat kun-

niamerkit: SVR I 1, Sotilasansiomitali, Kilta-an-

siomitali. Hdn on sotilasarvoltaan ylikersantti.

frlielenkiintoisia iulkaisuia

Kyosti Viiiiniisen kirjalliseen toimintaan mah-

tuu viitoskirjan lisdksi muita kirkkohistori-

allisia teoksia ja artikkeleita, elamdkerta-ar-

tikkeleita, kirja-arvosteluja, sukututkimuksia,

yhdistysten historioita, Savon-prikaatin histo-

riateos ia muita Mikkelin seudun sotahistoriaa
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Anna-Maria ja l(ydsti V iir)ncinen kotipihallaan Mikkelin

Siekkilt)ssi) v alokuv attuina j alkimmiiisen 7 0 -vuot isp iiiviinii

16,. elokuuta 2001

kasittelevie teoksia, koulu-, kirias-

to- ia sairaalahistorioita ym.

Kyosti Viiiiniinen on ollut Por-

rassalmi-lehden pddtoimittajana

28 vuotta (1963-90) ja ti imiin j i i l-

keen lehden vakinaisena avusta-
jana. Hdn on julkaissut lehdessii

runsaat 180 historia-aiheista ar-

tikkelia ja 90 kirja-arvostelua.

Sukututkijana Kyosti Viind-

nen on kirjoittanut Vidndsten

sukupuun lisdksi Suomen Suku-

tutkimusseuran aikakauskirjassa

Genos lukuisia henkilo- ja suku-

historioita.
Pentti Viilinlinen

Ensimmiiinen pysiihdys oli noin 30 km piiiissi

Vesalan$iissd. Kuvanveistiijii professori Oskari

Tauhiainen muurasi sinne, omalle kotiseudul-

leen 1936 ensimmdiseni tyonddn jyhkean ki-

vipatsaan 1500-luvun loppupuolella vaikutta-

neen paikallisen sissiplidllikon Pekka Vesaisen

muistoksi. Me pohjoisen Viidnds-sukuiset ar-

vostamme tiimiin miehen melkoisen korkealle,

sillii ilman hiintii ja hiinenlaisiaan perdinanta-

mattomia miehia olisi meidiinkin esi-isdmme

voineet lopullisesti sortua vainolaisten tappa-

raan vuosina 1570-95 kaydyn ns. Vanhan vi-

han aikana.
Noin klo 15 olimme Ylikiimingin kirkon

edessi. Seurakuntapastori Olavi Isokoski oli

meitd vastassa ja esitteli seurakuntaa ja kirkkoa

seka piti pienen hartaushetken. Olimme plytd-

neet tdhdn tehteveen kirkkoherra louni Riipis-

tii, jonka diti on myos VddnZis-sukuisia, mutta

tiimii tilaisuus ei mahtunut hdnen kalenteriin-

sa.
Kirkolta ovrdhdimme muutaman kilomet-

rin piiihdn Pohjois-Pohjanmaan Vidndsten en-

.w
Sukukokous Pekka Vesaisen

ialanitliilH 0ulussa
Vddniisten Sukuseuran 12. sukukokous pidet-

tiin Oulussa 3.-4.8.2002. Kokouspaikaksi oli

valittu koulutus- ja kehittamiskeskus Pohto

Oulujoen suistoon kuuluvassa Hietasaaressa.

Paikka on vdhdn sivummalla kaupungin kes-

kustasta, silloin vield aivan luonnon helmassa,

mutta sen jiilkeen on naapuriksi noussut taan-

noinen Oulun asuntomessualue, joten seudun

ilme on jo toinen. Kokoontuminen alkoi lau-

antaina puolilta piivin ilmoittautumisella kou-

lukompleksin aulassa.

Kotiseuturetki

Me oululaiset halusimme sukutapaamisen li-

saksi esitella omaa kotiseutuamme, seutua, jota

Vddndsetkin ovat asuttaneet jo ldhes neljii ja

puolisataa vuotta. Linja-auton kuljettaja Voit-

to Vddnzinen oli vuokrannut 60 henkilcin turis-

t ibussin.  Hdnen ohjastamanaan suuntasimme

auton keulan Ylikiiminkii kohti. Autossa ker-

tailtiin seudun Veiindsten alkutaivalta ja elin-

olosuhteita.
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simmdiselle asuinpaikalle Karahkaan, joka on

yksi pitajiin vauraimmista kylistii. fuha Ukon-

maanaho, jonka juuret ovat tAssa kyldssd, ker-

toi autossa lisiiii kyliistii.

Karahkasta kiirehdi mme v a7 aan kymmenen

kilometrin piiiihiin Juopulille. Sieilii kauniin,

moniloukkoisen jdrven rannalla on pitdjdn toi-

nen, varsin tiivis ja hlvinvoiva Vddndsten asut-

tama taloryhmii. Siellii meita pidettiin myos

vieraina. Kyldn naiset olivat jo pihalle kattaneet

poydiit ja tarjolla oli mehua ja kahvia monen-

laisen perinteisen suuhunpantavan kanssa. Th-

loryhmdd yhtend asukkaana asuva seminologi

Erkki Viiiniinen kertoi meille tzistd asuinpai-

kasta.
Kiertoajelumme kolmas vanha Vaanasten

taloryhmd Alavuotto sijaitsee Kiiminkijoen

rannalla noin 60 km Oulusta. Katseltuamme

kyliii soimme kyletoimikunnan naisten keit-

tzimdd lohisoppaa tai lihakeittoa ja perinteistd

pohjalaista rieskaa. Tdmin jiilkeen naapuriky-

liin Sanginjiirven harrastajaniiyttelijiit esittivat

jokirannassa paikallisten kirjoittajien kirjoitta-

man Purouitto-ndytelmdn, joka osaltaan pyrki

kuvaamaan seudun muutaman vuosikymme-

nen takaista eldmanmenoa.

Ilta huipentui sitten rantasaunaan. Tata

suomalaisen rahvaan arkielamdn temppeliti

on aina kaytetty sielun ja ruumiin puhdistau-

tumispaikkana. Muinaisista ajoista saakka on

sielli naisvdki kylvettzinyt morsiamet sulhol-

leen kelvollisiksi, sielld on synnytetty lapset ja

sieilii on myos kuppari imaissut sarviinsa pa-

han veren raihnaisen selasta. Alavuoton Vdei-

nzisten taloilla on vieldkin viisi vanhaa Kii-

minkijoen kosken rannalle riviin rakennettua

savusaunaa,  jo is ta a inakin muutamaa kdy ' te-

tddn edelleen lihojen palvauspaikkana. Niiden

ryhmittelystd on aistittavissa jopa ikiaikaista

Kalevalaista perinnettd. Kolme ntiistd oli ldm-

mitetty tuonakin iltana, piidasiassa vieraita var-

ten. Oma sauna naisille, oma miehilie ja vielii

yksi yhteinenkin jos joku sellaista halusi. Pie-

ni puute oli vain loylyn jalkeen vilvoittavasta

uimavedestd. Viihdvetisessii koskessa ei sukel-

tamaan pystynyt ja uintikin muistutti liihinnii

lasten kdsipohjaa.

Aur ingon ldhennel lcssd ta ivaanranlaa kddn-

si kuskimme sitten linia-auton keulan takaisin

Ouluun piiin. Yon hiljaisina tunteina saivat ret-

kelaiset hieman sulatella pdivin tapahtumia ja

valmistautua seuraavan pdiviin virallisempaan

ohjelmaan.

Sukukokous

Sunnuntain kokousohjelma alkoi perinteiselld

jumalanpalveluksella klo 10. Sitd toimittamaan

emme kuitenkaan karttaneet Viiiinds-sukuisia,

vaan suosiolla tyydyttiin Oulun seurakuntien

tavanomaisiin j iirjestelyihin.

Varsinainen sukukokous alkoi sunnuntaina

kello 14 samassa paikassa johon lauantaina ko-

koonnuttiin. Tiissd kokouksessa - kuten ndissd

sukukokouksissa yleensdkin - keskityttiin yleis-

luontoisempiin linjanvetoihin sukuseuran tu-

levan toiminnan suunnittelussa ja tarkasteltiin

taaksejdinyttd kautta. Sukuseuramme silloinen

esimies Kyosti Viiiininen totesikin sukuhisto-

riahankkeen nytkiihtdneen edellisini vuosina

silld tavalla eteenpziin, ette hanen kokoamansa

Viidndsten vaiheita 1500-luvulta 1700-luvulle

selvittelevdn ensimmdisen osaprojektin tutki-

musraportti oli monisteena valmis.

Kokouksen rutiiniin kuului myos henkilo-

valinnat, mutta niistd on kirjaukset poytiikir-

jassa, joten ei niistzi enempdd. Sen sijaan' kun

omakohtaisesti muistelen tdtd kokousta' nou-

see arvoasteikossa melkoisen korkealle se asia,

josta piidtettiin tyojiirjestyksen seitsemdnnes-

sd kohdassa. Silloin nimitttiin kutsuttiin Jou-

ko Kaarlo Olavi Vddniinen Lahdesta ja minut

Oulusta sukuseuramme kunniaidseniksi. Se oli

sellainen huomionosoitus, josta olemme syys-

tlikin hyvin ylpeitii.

Kokouksen pdtittyessii j a piiiviin kailistuessa

illan puolelle toivotimme toisillemme onnea ja

menestvstd sekd hwdd kotimatkaa.

fusar V55ninen, kuvat sivulla 23
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Runo Oulun sukukokoulsesta 2002
Liikkui viiki
kulki kansa
tuli Ouluun juhlimaan
suku suuri Viiiiniisten

Lauantaina tehtiin retki
Ylikiiminkiin
Sotaherra Vesainen
sai katseet kddntymiiiin
kun vieraat ihastelivat
komeaa kivipatsasta

Vesalasta matka kulki
kirkonmdelle
Seurakuntapastori
kertoi kirkon vaiheista
alttarimaalauksista ja
siita miten tapulin risti
vaihtui tahdeksi

Karahkassa nahtiin
kaunis kyliinraitti
esi-isdin asuinpaikka
Sielld ennen heilimoi
suuret viljapellot
Nykyiiiin on melkein joka talon
navetta tyhjillaiin
Mutta onpa kylella jotakin
Kaskipuun komea ovitehdas
kunnan suuri tyollistiij ii

Iuopuli l la pyoriihdetti in
koulun pihassa
Kun Viizindsen kartanoon saavutti i  n
oli sinne laitettu kestitys
Kahvi te l t i in  luonnon kauni in
luopulijiirven rannalla ja
seurusteltiin uusien
sukulaisten kanssa
Kyliin oma poika
Erkki Viiiiniinen
kertoi suvun vaiheista
j a nykyisistii asukkaista

Juopulilta matkattiin
Alavuotolle
oikeaan Vddndsten pesiidn
Sielld vasta i loon ratkesi
koko juhlaviiki

Oli koko rannan savusaunat
viisi kaikkiaan
lammitetty vieraille
Seliinpesijoistd ei ollut puhetta
lieko ollut
vain kylpijiit sen itse tietiviit

Sitd ennen kuitenkin
Vddndsen vanhassa p i r t iss i i
syotiin lohikeittoa
ohuen rieskan keralla
Kun vatsat oli saatu pullolleen
asetuttiin ranta-aitioon
seuraamaa n kyli i  niiytelm ?i?i
Purouitto
utajiirvisten esittamanei
Ranta raikui naurusta
niin hauskaa oli kaikilla
Esityksen loputtua
ohjelma oli vapaata
Kuitenkin pikkutunneilla
oli jokainen majapaikassaan

On Vddndsten suku
sen verran harrasta
etti Jumalan sanaa on kuultava
ja siksi kirkkoon kiiruhdettiin
aamuna sunnuntain

Paajuhla
alkoi juhlalounaalla
Kokoustila oli koristeltu
nuoren kuvataiteilija
Anu Vddniisen teoksilla
vastineeksi saamastaan
stipendistd
Juhlassa muistettiin
myos muita
ansioituneita Vddniisizi

Ldhtcikahvittelussa
oli haikeutta ja iloa
Viikonloppu meni kuin siivilla
ja uudet sukulaiset
ympdri Suomen maan
tulivat ldhemmiiksi
Miten laaja onkaan
meiddn oma sukumme

Ylikiimingissli sukuiuhlaa muisteli
Eila Vimpari os. Vi5n6nen
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Pakina Oulun sukukokoulsesta
3.-4.8.2002

Ilmassa oli jo syksyn tuoksua. Siii oli koleah-

ko ja taivas savenharmaa. Pilvet antoivat niin

vuoroin tihkua kuin kunnon kuurojakin, kun

Viiindset kokoontuivat eri puolilta Suomea

Ouluun. Piiivii oli lauantai, elokuun 3. vuonna

2002 ja 12:nnentoista sukukokouksen paikka-

na kurssikeskus Pohto.

Lauantai aloitettiin ilmoittautumisella klo

1l aikoihin kurssikeskuksen aulatiloissa. In-

nokkaimmat vaiko hdtdisimmit meistd olivat

paikalla pariakin tuntia aikaisemmin. Aika ku-

lui ioutuisasti uusiin Vddnds-sukulaisiin tutus-

tuen. Tunnelma oli leppoisa, niin kuin "omien-

sa" joukossa kuuluukin olla. |utustelu jatkui

keryen lounaan merkeissd kurssikeskuksen

Apaja-ruokasalissa.
Meillii Viiiiniisilla taitaa olla melko hyvdt

suhteet "Ylakerran Isdnniin" kanssa, silli astel-

tuamme ruokailun jalkeen pihalla odottelevaan

linja-autoon, pilvet olivat repeilleet ja aurinko

lammitteli meidat ldhtritunnelmiin. Retki Yli-

kiiminkiin saattoi alkaa kuljettaia Voitto Vea-

ndsen asiantuntevissa kesisse.

Matkaan liihti kolmisenkymmentd henkiloii
ja kaiinsipii pdiitziiin mihin piiin tahansa, katsoi

sieltd vastaan joku Vddndnen tai Vaanas-sukui-

nen. Tyhjille penkeillii istui varmasti niita "na-

kymiittomiri Viiiniisiii'l jotka olisivat mieluusti

olleet mukana, mutta olivat estyneet tulemasta

tdlle retkelle.

Ensimmiinen kohteemme oli Vesalan ky-

liissd, syrjdisessa metsess:i piilottelevan jyh-

keiiilmeisen Pekka Antinpoika Vesaisen patsas.

Tdmiin luonnonkivistd rakennetun patsaan

sijainti on tarkkaan harkittu. Olihan patsaan

henkilo 1500-1600 -lukujen taitteessa elei-

nyt pohjoispohjalainen talonpoikaispaallikkd,
joka mets issd p i i leskel len suor i t t i  muun muas-

sa kostoretken Vienan rannoille. Vesainen tun-

netaan piiiihenkilonii Santeri Ivalon kirjassa ni-

mella luho Vesainen.

Matkamme jatkui v. 1786 rakennettuun Yli-

kiimingin kirkkoon. Sen suojissa lauloimme

pappi Isokosken, oopperalaulaja Soile Isokos-

ken veljen johdolla yhden virren, jonka jiilkeen

kirkkoa esiteltiin meille ja kysymyksiimme vas-

tailt i in.
Astuttuamme kirkosta ulos stid oli jo selke-

dsti aurinkoinen. Seuraavaksi Voitto lahti kul-
jettamaan meite Vaanasten asuttamiin kyliin.

Vehmaan vihreiden niittyjen ja metsien kes-

kelte olivat jo vuosisatoja sitten maatilkkunsa

raivanneet monet Veidndset. Karahkan ia Juo-
pulin kyliii asuttaneet Viiindset olivat joutu-

neet usein vaihtamaan nimensd talon mukaan.

Heistd tuli mm. Kaski- ja Pyky-nimisia.

Juopulissa pyoriihdimme koulun pihamaal-

la ja jatkoimme matkaa Erkki Viiiiniisen koti-

sijoille. Autosta alas hypiittyiimme seisoimme

Vddndsentielld ja uskottava se oli kun rivi pelk-

kien Vddndsten postilaatikoita todisti, ettd nyt

oltiin Veiiiniisten "valtakunnassa". Olipa Vddnzi-

senkujakin ihan kivenheiton "piiissii'l Taas to-

tesimme, ettd parhaalle paikalle ne piiillysmie-

het osaavat majansa rakentaa. Erkki Vaandnen

puolisoineen ja lziheisineen ottivat meiddt ldm-

pimdsti vastaan upeassa pihassaan, jossa toinen

toistaan vanhempi rakennus kertoili omaa his-

toriaansa. Ylliityskahvien vield mielta lammit-

tiessii ja iloisen rupattelun saattelemina ldh-

dimme jatkamaan matkaa.

Saavuimme Alavuotton kyliiiin. Siella kyla-

toimikunta oli jo meitii odotellutkin lohikei-

ton kanssa. Kuulumisia vaihdeltiin ja kaunista

maaseudun idylliii ihasteltiin siind pihamaata

kierreltydmme ja matkatessamme kohti ruoka-

paikkaa.

Ruokailimme "Uuentalon " pirtissd, osa soi

pihamaalla sinne tuoduilla penkeillii ja tuoleil-

la, sillii siiiihin oli jo varsin liimminkin. Ruo-

kailun jiilkeen maukkaasta ruoasta trytyviisi nii

kukin kulutti aikaansa toisten kanssa seurustel-

len ja  ympdr is tosta naut t ien.
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Piiivii oli kuitenkin keAntynyt jo iltapiiiviin

puolelle ja edessii oli lihto kesiiteatteriesityk-

seen. Ndytelmd Purouitto esitettiin Kiiminki-

ioen rannalla aivan niikoetiiisyyden piiiissd is-

keiselta ruokailupaikalta. Sinne olivat tulleet

Sanginkyliin harrastajandyttelijat Utajiirveltii.

Vddniisen Asko oli nikkaroinut yleis<ille kel-

po penkit ja kaikAi rekvisiittakin esitystd var-

ten oli jo valmiina. Puolitoistatuntinen kului

rattoisasti perisuomalaista aihetta kasittelevan

ndytelmiin juonen kddnteissd. Melkein saat-

toi kuvitella itsensi niiyttelijii Emma Viiiindsen

olevan paikalla, ainakin ndytelmin melodra-

maattisimmissa kohdissa.

Saattoiko parempaa ympdristod esitykselle

antaa kuin muutaman metrin pddssi niiytteli-

joiden takana virrannut Kiiminkijoki. Aurinko

helli meita eikd muutama tumma pilvi taivaal-

la jaksanut onneksemme sadetta piiskuttaa'

Viiliajalla kylatoimikunnan kahvit ja letut teki-

vdt kauppansa.
Lauantaipdiviin huipennus oli varmasti

monelle Askon piiivdn mittaan lammittemat

rannan savusaunat. Saunoista tupruttavat sa-

vut vastaanottivat meiddt esityksen jiilkeen' ja

ennen kuin viimeiset olivat pihamaalla, ensim-

miiiset olivat io saunan limmon syleilyss?i. Sitii

hyviin olon voihketta oli liihes sietdmiitontii

kuunnella meiden, joilla ei saunavarusteita ol-

lut mukana.
Siind ilta-auringon kullatessa maisemaa

saimme todistaa ikiaikaista saunaperinnet-

tii, aika aivan kuin pysiihtyi. Saunat kenotta-

vat  v ieretysten l ik i  to is iaan -  on Askon saunaa'

Veijon saunaa, Uuentalon saunaa' Aimon sau-

naa ..., vaan yhtii kaikki, viisi niitii on ja kaikki

niistd on Vddnisten omia. Niin liki saunat ovat

toisiaan, ette sopua on tarvittu. Assar Vddndsen

kirjassa Vddndsten varsiteilfi kerrotaan papin

tulleen kerran lasta Vddniisille kastamaan' Hdn

oli kehunut paikkaa ja todennut, ettii kdrsivdlli-

syytte varmaan tarvitaan. Siihen oli joku muori

heti livakasti vastannut: "la se on tosi". Niinpii

ndyttivdt nytkin Viiiindset sopuisasti saunoista

ulos tulevan, puhtaina ja punaposkisina.

Asko oli huolehtinut kaikesta' Niin siind

saunojia ja meitii muitakin odotteli saunan sei-

20

nustalla, kukkivien horsmien kainalossa suuri

maitotonkka. Maitoa siinii ei kyllii tallii ker-

taa ollut. Siind se sihisi kilpaa saunan l<iylyjen

kanssa, Askon saunasahti. Yksi ja toinen kier-

teli ja kaarteli tonkan ympiirillii illan mittaan,

vaan kuljettajallemme Voitolle ei nyt tiilld ker-

taa sahti maittanut. Hiin tirytyi vain katsele-

maan tonkkaa a l ta kulmiensa kauempaa mak-

karan paistopaikalta.

Niin oli lauantai-ilta jo pitkiilla, ettii aurin-

kokin alkoi laskea mailleen ja hamara lisiiiintyi'

Tyytlwiiisinii ja kiitollisina piiivdn retkestii kii-

velimme askel jo hiukan keikkuen ja kielet iloi-

sina kalkattaen takaisin autoon. Vain Voitto oli

hieman hiliaisena. Perillii Pohtossa olimme klo

22.30 aikoihin. Osa lahti ansaitulle levolle ja jo-

kunen sitked yritti vielii kesiillan valvottamana

pyoriihtiiii liiheisellii tassilavallakin.

Sunnuntai-pdivii valkeni jo heti aamusta

aurinkoisena, mutta kesdn ldmpoii siind ei endd'

ollut. Aamiaisen nautittuamme ldhdimme Voi-

ton kuljettamina Oulun tuomiokirkkoon juma-

lanpalvelukseen. Suunnitelmiin oli tullut viime

hetken muutoksia ja epiilimme tiesiviitko kaik-

ki omilla kulkuviilineilleen tulleet muutoksista-

Voittokin ajeli meitii muistinsa mukaan Tuiran

kirkolle, kunnes huomasi muistaneensa vddrin.

Siinii hiin autoa peruutellessaan ajoi yhden lii-

kennevalopylvidn aivan uuteen asentoon. Ih-

mettelimme naurussa suin tdllaista hurjastelua,

sillii eihiin Voitto ollut kdynyt Askon maitoton-

kalla koko edellisiltana! Mutta toisaalta, tay-

tyyhiin se niikyii Oulun kokoisessa kaupungis-

sa, ettd Viidndset kavivat tii?illii. Sinne j?ii pylviis

kenolleen iskemiiin meille keltaista silmddnsti.
jumalanpalveluksen jalkeen palailimme takai-

sin Pohtoon, missd meitd odotti herkullinen

lounas j ilkiruokineen.

Sukukokous alkoi hieman sovittua myo-

hemmin, silla puheenjohtaja oli vield matkal-

la kokoukseen. Kokous kesti kolmisen tuntia.

Vdiindsten itsetuntoa nostivat sukuseuran sti-

pendin saaneet nuori taiteilija Anu Vidndnen,

joka esitteli lopputyotiiin ja teoksiaan seki

tohtorin v?iitoskirja-aihettaan esitellyt Riitta

Mdkinen. Osakseen he saivat raikuvat aplodit

ja kuten puheenjohtaja totesi - tiillaisia suori-



tuksia sukuseura on mielell:idn taloudellisesti

kannustamassa jatk t lssaki  n '

Sukuseuramme koki tdllti kertaa suku-

polvenvaihdoksen. Seuralle valittiin uusi esi-

mies ia varaesimiesmiehet. Ansiokkaan ja pit-

kan tyon sukuseuran esimiehend tehnyt Kyosti

Vddniinen kukitettiin kiitoksin uuden esimie-

hen Pekka Vidndsen toimesta. Kokous siszilsi

myos muita huomionosoituksia ja muistami-

sia. Kokous pddtettiin klo 16 aikoihin kakku-

kahveilia.
Niin oli 12. sukukokous pddtoksessddn'

Loppuhalausten ja terveisten jiilkeen kukin

Vdiiniisistd liihti tahoilleen $ytryiiisind onnis-

tuneesta tapaamisesta. Mielesszi ylpeind var-

masti voisi tdndkin pdivdni pitae Kalle Viilini-

sen kirjoittaman sukuvirren viimeistii siietti:

Nua muiston kuvat ne antaavat
Meille el'viiliks uarteen kalliin:
Itekuttai meistii ne aattavat
Niat elamaan siihem malliin,
Ettii hoejjettasj sitd leiviskee'
mik'on isiltiimmY Perinndks suatu,

Ja oekeen osattasj Ymmdrtee
Sukumu is t t lcmmu suurten luatu '

Pakinan kirioitteli lhis+hena YlilinEnen lorniosta

Kuva sivulla 23

| 50 Vlilinlis'sukuista Muuruveden
sukukokoulsessa

Vliindsten Sukuseuran 13. sukukokous pidet-

tiin elokuun 6. ia 7 ' pdivdnii 2005 Juankosken

Muuruvedelld Savon ammatti- ja aikuiskoulu-

tusopistolla (entinen Muuruveden maamies-

koulu). Savon kauniista maisemista nautti

Suomen suvessa Yli 150 henke:i.

Kotiseuturetki

Lauantain ohjelmassa olleella kotiseuturetkelld

pysiihdyttiin ]uankoskella, Nilsiiin keskustassa,

Tahkovuorella, Seinkimtien Veidniildssd ja Mur-

tolahden Murtolassa.

Juankoskelta loytyi hyvien oppaiden joh-

datuksella kaunis ruukkimiljoo. Paikalla olleet

tietdvit, missd on koyhiiin taivas ja etti Suo-

men ensimmdiset sisei- ja ulkotenniskentdt oli-

vat Iuankoskella.
Nilsiiin oppaat esitteiivat kirkon ja keskus-

tan sekii nilsidldisten ylpeyden Tahkovuoren'

Nilsiiin kaunis kivikirkko tayttee 100 vuotta

2007.  Tahkovuoresla on tu l lu t  40 vuodessa val -

tava vapaa-aian keskus. Laskettelurinteita on

23 ja hiihtohissejiikin loytyy kymmenen' Golf-

kentta on Suomen parhaita ja toista kenttiii jo

rakennetaan. Vuodepaikkoja lOytyy 7000 hcn-

gelle, joten jokainen nilsialainen mahtuisi Tah-

kolle. Virkistyskylpyla Tahko Spa avattiin syk-

syllii 2005.
Ensimmdiset Vdzindset ovat tulleet Nilsiiin

Rei t t io l le  1500- luvun lopul la  ta i  1600- luvun

alussa. Reittion haarasta Eerik Wadnanen on

muuttanut 1844 SiinkimAen VaanAlaan, mika

oli seuraava pys?ihdyspaikka. Talon iszintd Esko

Vddndnen esitteli taloa f a sen historiaa' Vieraat

ihailivat mykistyneind kauniita vaaramaisemia,

jotka avautuivat Sdnkimdestd-

Viimeinen pysiihdyspaikka oli Murtolan

pihalla. Tilan isdntd ja sukuseuran hallituksen

nykyinen varajdsen Markku Vddndnen esitteli

tilaa yhdessd vaimonsa Katrin kanssa' Murto-

lassa oli Antti-pojan rippijuhlat. Onkohan kel-

Iadn Vaenasel l i i  o l lu t  enemmdn Vdi inds-sukui -

sia rippivieraita kuin Antilla?

Ilta piiiittyi yhteiseen pdivdlliseen ja pie-

nemmissd ryhmissd vietettyyn lauantai-iltaan'
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filessu frluuruveden kirkossa

Sunnuntaiaamu alkoi perinteisellii jumalanpal-

veluksella kauniissa Muuruveden kivikirkossa,
jonne oli tullut satakunta Viiliniis-sukuista. Ju-
malanpalveluksen hoitivat tietenkin omat mie-

het Kalle Vdiniisen Sukuvirren hengessd. Jiim-
sdn kappalainen Erkki O. Vddndnen toimitti
jumalanpalveluksen. Kanttori Paavo Vddndnen

soitti urkuja ja maanviljelija Erkki O. Viiiinii-

nen lauloi. Esimiehet Pekka Viiiindnen, Juhani
Vddndnen ia Pentti Vidndnen kerdsiviit Viiiinii-

siltii kolehdin.

Sukukokous

fuhlalounaan jiilkeen sukuseuran esimies,

maanviljelijii Pekka Vddniinen avasi yhdistetyn

sukujuhlan ja -kokouksen. Tilaisuudessa esitet-

tiin Oulun kokouksen selostus ja pakina, Mar-

ja Linnove lausui runon ja Erkki O. Vddniinen

lauloi.
Sukukokous kutsui seuran uudeksi kunnia-

jiiseneksi pitkaaikaisen puheenjohtajan, tuotte-

liaan sukututkijan, teologian tohtori, dosentti

Kyosti Vaenesen Mikkelistii.

Kokouksessa valittiin seuran esimieheksi evers-

ti Pentti Vddninen Tampereelta, ensimmdisek-

si varaesimieheksi pdiikonsuli Juhani Vziiindnen

Heisingistd ja toiseksi varaesimieheksi rouva

Sinikka Aaltonen Helsingistd.

Sukukokous hlwaksyi toisessa kesittelyssa

olleet uudet sukuseuran sdiinnot, jotka vastaa-

vat paremmin nykypiiiviin tarpeita kuin alku-

periiiset vuodelta 1937 olleet siiinnot.

Muuruvedelld kdynnistettiin tohtori Pertti

Vddndsen johdolla toteutettava sukututkimus-

projekti "ndkymiittomiit sukujuuret'l Lienee-

ko nimeen vaikuttanut sariakuvahahmo Nd-

kymdton Vidndnen, joka kutsuttiin sukuseuran
jiseneksi. Sarjakuvapiirtaj:i /ope Pitkiinen oli

piirtiinyt Savon Sanomiin kokousta edeltevan

torstain numeroon sukukokousaiheisen kuvat,
joka on toisaalla lehdessd.

Liiht<ikahvit juotuaan kukin suuntasi au-

tonsa kotiseudulleen muistorikkaan yhdessii-

olon idlkeen.

Pentti VSSnInen
Itrvat sivuilla 2&25
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0ulun sukukokous, kuvat Sinikka Aaltonen

esimies Ky6sti

Kunniajiisenet Kalle Vtiiiniinen ja
Assar Vii dn dn e n kukit ett i in

ttu uttsi esimies Pekka
Viiiiniinen

Kai sa - Le e n a V iiiin ti ne n
Vddniinen

Kokousvcikeri Oulussa

Kahv ih etki ko t i s eutur etkellii V diiniisiii Riminkij o e n r an n alla

V ii iin tist e n s av u s a unat Yl iki i m i n gi s s ii p alkittu Anu Vtiiin iin en
esitte I i t at tl ujaa n Ou h ssa



tluuruveden sukukokous, kuvat lari A viiiniinen ia Pentti V6tninen

Tarkkaavaisia lijoita koulut

Ko t i s e u t ur e tk el di s i ii Kotise u t uretke n en si mm di ne n pysiih d ys

Iuankosken historiallisissa m aisemissa

Winalan entinen isiintii Niilo Viidntinen

miien Viiiinhliiiin

\ffi;AniAssarin vdlissii pastori Erkki O.



Seuran esimies Pekka Viiiiniinen on-
nitt eli r ipp ip o ika Antt i a

Pentti V iiiiniinen kert oi
koko us j iir j e st ely i st ii

P ekka Viiiiniine n lausui p ainavat
sa nat uudelle esi m i eskolm i kol Ie

Erkki O. Viirincinen laulot ta
Kari V iiiiniinen stiesti

Marja Linnove lausui
kirjoittamansa runon m er iup s e er i e n v iili s s ii

Kok o usv iike ii Muuruv e delk)

Esimies P ekka Vtiiindnm j a
p astor i Erkki O. V iilincinen

uuruveden kirkko
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Reittiiin kokoontuminen, kuvat Pentti Viiiniinen

v anh an h aut amui st o m erkin

Reitticin koululle oli tullut noin kuusikym-

mentd henked sunnuntaina elokuun 6. piiiviinii

2006. Vanhimman ja nuorimman ikiiero oli lii-

hes 90 vuotta. Kaukaisimmat olivat Helsingis-

tii ia Oulusta, kun Reittidltii Kanadaan muut-

taneet ehtiviit liihteii kotimatkalleen hiukan

aikaisemmin.
Seuran esimies Pentti Vliiininen esitteli

Viidniisten Sukuseuraa ja seuran sukututkimus-

ta. Thmperelainen arkkitehti Pirjo Badermann

o.s. Viilindnen kertoi Reittion Viiiiniisten suku-

haaran tutkimustilanteesta. Reittion Viiiiniisiii

on tallennettu luuret-ohjelmaan yli 2000 ni-

meri, joista vanhimmat ovat 1600-luvulta. Reit-

tiollii saatiin uusia tietoja, loydettiin aukkoja

tiedoissa ja muutenkin tuli hyviiii aineistoa tu-

Vii iin iistii, Veij o - s etdtinsti

Vliiinlisit Reittilin koululla Nilsilisst
elokuussa 2006

"1930-luvulla Reittiolla oli Veenasie enem-

miin kuin oikeita immeisiii - Viiiiniisten suku-

kirj aan keriitdiin tarinoita."

Niiin otsikoi Nilsiiin ja Rautavaaran paikallis-

lehti Pitiijalainen koko etusivun jutussaan ly-

hyellii varoitusajalla koolle kutsuttua tapaa-

mista. Kalevi Iuutiselle ja Markku Viiiniiselle

esitetdiin parhaat kiitokset kiiytinnon jiirjeste-

lyiden hoitamisesta Nilsidssii.
Reittiri on noin kymmenen kilometriii Nil-

sidn kaupungin keskustasta pohjoiseen. Tah-

kovuorelle kylalta on yhtd pitkii matka. Reit-

ti6 on ollut aikoinaan leviihdyspaikka Joensuu
- Iisalmi - Oulu reitilli. Ensimmiiiset Viidndset

lieneviit asuneet Kievarin paikalla.
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levaan sukuhistoriaan. Monella oli mukanaan

sukutauluja, valokuvia ja muuta aineistoa' Vas-

taavia kokoontumisia toivotaan myos muiden

sukuhaarojen jerjestavan sukuhaaransa histo-

rian elavoittdmiseksi.

lsiin lahiakiria Poiilleen

Matti Toyrds toi kopion alkuperiiisestti ja kii?in-

noksen ruotsinkielisestd asiakirjasta, jolla Lars

W:iiindnen lahjoitti maansa pojilleen vuonna

1855. Lahjakirjan teksti:
"Titen mind allekirjoittanut, vaimoni kans-

sa ja suostumuksella annan lahjana pojilleni

Pihl, Josef, Fredrik ja Henrik Wdtindselle omis-

tamani perintotilan N:o 2 Reittion kyldssi sekd

N:o 1 Mikkaiiirven kyldssd Nilsiiin pitaiessa'

Viimemainituista N:o 2 on nykyisin kokota-

1o kooltaan 1/8 manttaalia arvoltaan 1500 rup-

laa sekd viimemainitun joka kasittee V+ osan

ta losta sekd l is i iks i  3 /64 osaa uut ta mant taal ia

arvol taan 150 ruplaa,  ka ikk i  hopeana,  ohessa

minulle kuuluvan irtaimiston poislukien mi-

nun ja vaimoni pito- ja sinklvaatteet, vdlillzim-

me tiiniiiin laadittua slytinkisopimusta vastaan

seuraavin ehdoin, ettii poikani Josef, Fredrik ja

Henrik Wiidniinen heti kuolemani jiilkeen saa-

vat tdysin omistukseensa ja hallintaansa pe-

rintotilan N:2 Reittion kyllissi ja kaiken mitii

siihen kuuluu ionka lisiiksi heidiin yhdessi

minun kanssani tulee vastata pesassa olevista

veloista, joita ovat torppari Karl Piriselle 110

ruplaa korkoineen ja kuluineen seka talollinen

Henrik Sutiselle 40 ruplaa korkoineen niin ettd

poikani Pihl on niistd kokonaan vapaa, kun

taas poikani Pihl Wiiiiniinen tdstd pdiviistd lu-

kien saa osakseen Mikkajdrven taion ja kaikki

mita siihen nyt tai tulevaisuudessa kuuluu niil-

lii ehdoilla jotka syytinkisopimus tarkemmin

mzidrziii ia niin ettd minun muilla perijoilliini

iotka ovat jo saaneet tdysin perintoosansa ei

ole pienintdkddn oikeutta perintovaatimuksiin

minun tai vaimoni kuoleman jiilkeen joka va-

kuutetaan Nilisiissii 21. maaliskuuta 1855"

Lars P d h I i n P o ika Wii ii n ii n e n

Hautataulun tarina

Kalevi luutisella oli mukanaan isomummon-

sa hautamuistomerkki' jonka paikalle on teh-

ty uusi vastaava taulu. Vastaava hautataulu on

uusittu myos Annan puolison Henrik Juutisen

haudalle. Hautataulun teksti Nilsi?in hautaus-

maalla:

Tdssd Lepdi

Eli
Otota
yhteista ylosnouse-

musta Talonemdntd

Anna Vdzindnen

Reittion kyliistii N 4

joka syntyi 20 touko-

kuuta 1813 ja kuoli 6 P Maa-

liskuuta 1888 ia
Han jAt t i  Perdi insd 2 Poi-
kaa ia kaksi tytiirti Jot-
ka surevat Perddnsii ja

Toivottavat Hdnen Pe-
rddnsd KePeiit mullat

391  S8

Martta Korhonen on kertonut Anna ja Henrik

Juutisesta vuonna 1992: "Henrik luutinen oli

kotoisin Korpiselta ja tuli kotiviiryksi Viitaselle.

Hzin tuli ensin rengiksi taloon ja meni naimi-

siin talon tyttaren Annan kanssa. Kun diti niki,

etta tyter oli rakastunut renkiin, hin antoi An-

nalle piiskaa. Kun oli ldhto kuulutuksiin pan-

tiin vaatteet piiloon. Mikian ei auttanut. Kuu-

lutuksiin mentiin ja vihille myos. Nuori pari

asettui asumaan ldheiseen mokkiin. Heille syn-

tyi lapsia ja kun kotiin tuli vieraita, paitares-

sut juoksivat uunin alle, koska ei ollut housuja'

Myohemmin Anna ja Henrik saivat mokin pel-

lot vaihdetuksi Juutilan taloon"

Pentti VSSnHnen

lfuvat viereirellii siurlla
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Muistoia Vlilinlis-su ku laisten
tapaamisesta Muuruvedel lli

Muuruvesi sijaitsee kaukana nykyisten val-

tavdylien varrelta. Muuruveden maisema on

runsaista vesistoistd johtuen vaihtelevaa, ja

Muuruveden alue muodostuu kolmesta suu-

resta niemekkeest:i, ioita halkovat Nilsian reit-

tiin kuuluvat Vuotjdrvi, Akonvesi, Melavesi ja

Juurusvesi. Kiireiset ympiiri Suomea asuvat

Vddndset suuntasivat reittinsii 6.-7 .8.200 5 V aa-

ndsten 13. sukukokoukseen Muuruveden Puu-

tarha- ja Maaseutuoppilaitokselle.

Heti aluksi todettakoon, etta jarjestelytoi-

mikunta oli rakentanut piiiville monipuolisen
ja mielenkiintoisen ohjelman, jossa oli hlvin

huomioitu niin maallinen kuin henkinenkin

puoli ikiiiin ja sukupuoleen katsomatta. Lau-

antaina ilmoittautumisen yhteydessd saattoi jo

tutustua sukuseuran monipuoliseen tuotan-

toon sekd tehdd ostoksia, mm. julkaisuja, viire-
jii, T-paitoja - tietenkin kaikki sukuseuran tun-

nuksin.
Ensikertalaiset seurasivat silmdt suurina

Veidndsten hyorind:i, niin mryntitiskin ympi-

rillii kuin toisen Viidndsen halailussa. Niinpil

alta aikayksikon oltiin jo juttusilla aitosavolais-

ten kanssa ja silkrin siinii kiiy niin, ettd ennen

kuin vieras on aavistanutkaan, savolaiset ovat

onkineet selville kaiken tietiimisen arvoisen.

Parempaa menettelyd ei voisi kuvitella ihmi-

selle, joka etsii juuriaan. Monet loysiviit heti

alkumetreillii siltoja menneisyyteen sukunsa
juuril le.

Maistuvan lounaan jiilkeen lihdettiin ko-

tiseutukierrokselle Ahosen liikenteen kahdel-

la bussilla reittid luankoski, Nilsid, Stinkimdki,

Murtolahti, Muuruvesi. Juankoskella opastet-

tu ruukki- ja puistokdvelykierros tarjosi koko

Suomen elinkeinoeliimdn ndkokulmastakin

merkittavdn historiallisen katsauksen eikd vaan

kuvannut pienen kylayhteison historiaa. Juan-
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kosken kunta on perustettu vasta vuonna 1925
ja siita tuli kaupunki 1998. Juankoskella on

kuitenkin yli250 vuotta teollista historiaa.

Iuankosken ruukki Stromsdal bruk sai al-

kunsa 4.7.1746, kun manttaalikomissaari Bry-

nolf Brunou sai luvan erikoisoikeuskirjalla

Suomen ensimmdisen jiirvimalmiruukin pe-

rustamiseen keskelle Savoa Juankoskelle. Ruu-

kin toiminnan ensimmdiset sata vuotta olivat

monenlaisten vaikeuksien ja omistajavaihdos-

ten aikaa. Hovioikeudenneuvoksetar Anastasia

Ponomarevan omista jasuvun a ika (  1880-1904)

oli rakentamisen, tuotannon monipuolistami-

sen ja uudistusten aikaa. ]o silloin ruukki alkoi

huolehtia tyovdkensd elamasta. Tehtaan koulu

perustettiin 1862 ja rakennettiin myos koulu-

kirkko. Vuosina 1880-88 nostettiin Koillis-Sa-

von jiirvistd jzirvimalmia perati 22,5 miljoonaa

kiloa. Saimaan kanavien valmistuttua hellat,

padat, pannut ja muut taloustavarat loysiviit

tiensd Pietarinkin markkinoille. Ruukista vie-

tiin myos raakarautaa, maatalouskoneita ja

turbiineja.
Vuonna 1904 vapaaherra Anto von Alftan

clsti fuantehtaan. Hin rakennutti ruukin yh-

teyteen puuhiomon ja hoyrysahan. Juankos-
ken ruukin toiminta jatkui 1920-luvulle tyol-

listiien parhaimmillaan 500 henked. Teollista

toimintaa jatkaa nykyisin hienokartonkitehdas

Stromsdal Oyj. luankosken ruukki on Suomen

parhaiten s?iilynyt jiirvimalmia hyodyntiinlt

ruukkikokonaisuus. Samalla se on ollut ja on

edelleenkin osa juankoskelaisuutta, johon on

liitetty Juicen tori.

Historiallisen katsauksen idlkeen ialkau-
duttiin katselemaan ruukin aluetta, mistii loy-

tyivdt tiiliset tuotantorakennukset 1800-luvun

loppupuoliskolta ja hoyrlveturitalli vuodel-

ta 1904. Siellii oli myos tehtaan kirkko, tyovii-



en rakennuksia ja ainoina tyyppinsii edustaji-

na kaksi suurta hiiliuunia Vuotj6rven rannassa.
Erinomaisen oppaamme rehevdkielinen ja su-
juva kerronta ruukin alueen "totta vai tarua"
-tarinoista sai monin paikoin Viiriniiset leu-
kailemaan herjojal Kun kierroksella piiiistiin
Patruunamden Engelin suunnitteleman em-
piretyylisen kartanorakennuksen (1826) por-

taille ihailemaan kauniita maisemia ja kuultiin
paronin puutarhajuhlista - niin johan "niiky-

mdttcimdn Vidndsenkin" mielikuvitus lahti liik-
keelle, kun selvitettiin, ette taelte se savolaisaa-
teli on periiisin. Kauppaa oli kayf seke itaan

ettd ldnteen ja siinii saman tien geenitkin se-
koitettiin iliman aekojaan ja keneltiikliiin kFsy-
mdttd. Kartano oli aikanaan loistelias, istutuk-

sineen, tenniskenttineen ja juhlineen niin, ettii
sita kansan keskuudessa kutsuttiin tycimiehen
taivaaksi.

Juankoskella tutustuttiin viela pienella
kiertoajelulla kanavaan, joka avattiin vuonna
2002. Kanava avasi reitin Saimaalta Syviirille
ja mahdollisti Thhkon vesireitin. Opas esitteli
kaupungin talon ja ruukin koulun seka ylos-
nousemuksen kirkon (1990). Kirkossa on tai-

teilija, pastori Hannu Konolan lasimaalaus lil-
ton merkki. Kiertoajelu piiiittyi |uicen torille.

luankoskelta ajeltiin hiljakseen lapi Nou-

sionmden ja Pelonniemen kautta Nilsiiidn, jos-

sa oppaat odottivat meita torilla. Nilsiiin kun-
ta on perustettu v.1869 ja kaupunki se on ollut
vuodesta 1998 liihtien. Kaupungin keskustassa
on vanha hautausmaa, jossa sijaitsee sotiemme
sankarihaudat ja heriinniiisjohtaja Paavo Ruot-
salaisen hauta sekii niilkdvuosina 1865-1867
kuolleiden muistokivi. Vieressd on kunnostet-

tu vanha kellotapuli. Nilsiiin komea kvartsiitti-
kivestd rakennettu kirkko on Josef Stenbeckin
suunnittelema (1906). fuho Rissasen maalaa-
ma alttaritaulu on luodelta 1907. Kirkon md-

ella on Ukko-Paavo Ruotsalaisen muistomerk-
ki. Nilsi?in ndhtdvyyksiin kuuluu mm. Pisan
luonnonsuojelualue ja Simolan kotiseutukes-
kus, jossa selviea vanhan emiipitiijiin historia ja

perinteet. Pisalle on hakattu Tiiyssiniin rauhan
rajamerkit (v.1595 ). Kivessii on yha niiklvis-

sd Ruotsin valtakunnan kolme kruunua, ta'1a-
valtuutettujen nimikirjaimet sekd vendldisten
merkkinii ortodoksinen risti. Kotiseuturetkelld
tutustuimme Tahkovuoren alueeseen. Sen las-
kettelurinteet ja golfkenttii ovat tulleet myos
kansainviilisesti tunnetuiksi. Vddndset evdt
ehtineet nyt pallon lyontiin eikd kelkkailuun
mutta hyvlit kahvit juotiin. Lisiiksi ihailtiin jyl-

hiii vaaramaisemia ja suureksi kasvanutta lo-
makaupunkia.

Viralliset oppaamme jiiiviit Nilsiiiin ja

opastusta jatkoi Pentti Vddndnen Siinkimden
Veanalaen mdkistd tietii pitkin. Thlon isdntd
Esko esitteli sukunsa historiaa ja talomuseota
sekd upeata pihapiiri i i  maisemineen.

Seuraavaksi suuntasimme Ranta-Siinkimii-
en ja Pieksiinkosken kautta Murtolahteen Vdd-
nisten taloon Murtolaan, jonka edesmennyt
vanhaemdntd oli kansanedustaja Hilja Viiini-
nen. Hdn oli aikanaan suuri vaikuttaja Muu-
ruveden ja sen syrjiikylien etujen valvoja val-
takunnan tasolla. Hilja Viiiiniinen oli nykyisen
isdnndn Markun mummo. Murtolassa oli kii-
reinen rippijuhlapiiivii mutta siitii huolimatta
vastaanotto oli liimmin ja noin sadalle kuok-
kavieraalle oli Kati emdntd jiirjestiinyt mehua

ia Markku isdntd kertoi tilan historian. Murto-
lahti on vuosikymmenien aikana kokenut mel-
koisen muutoksen kauppojen, pankin ja postin
loppumisen my<itd, mutta siite huolimatta ky-
liissii toimii edelleen vired kyldtoiminta, vaikka
koulukin viimeisend instituutiona on loppu-
massa.

Matka jatkui Muuruvedelle, jossa oppilai-
toksen ruokalan emdnndt odottivat nalkaisia
matkamiehid erittdin monipuolisen ja mauk-
kaan piiiviillisen kanssa. Piiiviillisen jiilkeen

kyllaiset Vaanaset pliiistettiin vapaalle ensim-
mdisen piiiviin hienon annin jiilkeen. Vddniiset
suuntasivat ldheiseen tanssitaloon, viinikella-
riin tai omatoimiseen illanviettoon lehiseudul-
le.

Sunnuntaina kokoonnuimme Muuruveden

sata vuotta vanhaan kirkkoon jumalanpalve-

lukseen. Kirkollinen messu suoritettiin Viiiiniis-
ten voimin. Pappina oli Erkki, kanttorina oli
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Paavo, Kalle oli tehnyt virren, yksinlaulua esit-
ti Erkki O. ja esimiehet Pekka, Juhani ja Pentti
keriisivdt Viiiiniisiltii kolehdin. Jumalanpalve-
luksen jiilkeen oli kirkon esittely ja vapaamuo-

toinen tutustuminen kirkon ympdristocin sekd
kyliin historiaan. Kirkon on suunnitellut fosef
Stenbeck v. 1901 ja sen vihki kayttrion Oulun
piispa Koskimies 1904. Kirkkoon kdytetty har-

maa graniitt i  on louhittu Muuruveden taaja-
man l2ihistolt i i . Kirkko peruskorjatti in vuonna
1999. Nyt saimme ihailla kaunista Stenbackin
kuuluisaa kansallis-romanttista kirkkoa.

Sankarihautausmaalla kirkon vieressd on
nelji muistokived: Emil Halosen Vapaussodan

sankaripatsas, joka on Suomen ensimmdinen
sankarimuistomerkki vuodelta 1919, Thuno

Grondahlin viimeisten sotien sankarivainaiien

muistokivi, Karjalaan siunattujen muistomerk-

ki fa viime sotiin liihdon muistokivi. Kirkon

vieressd Muuruveden kotiseutumuseon pihas-

sa on mm. kunnallisneuvos, kansanedustaja
Hilja Viiiiniisen muistokivi. Kirkolta siirryttiin
Muurutvirran sillan (Hiljan sillan) kautta op-
pilaitokselle, jossa nautittiin upea juhlalounas.

Lounaan jiilkeen alkoi sukukokous oman kaa-

vansa mukaan.
Esimies Pekka Vddndnen johti ihailtavalla

savolaisella lupsakkuudella erittain onnistu-
nutta sukukokousviikonloppua.

Liisniiolijoiden ldmpimdt kiitokset j iirjeste-
llvastuussa olleille sukulaisille.

Tapaamisiin seuraavassa sukukokouksessa.

f,laria-hena Ketola os. Viinlnen

l,llikymlittiimin ViHnHsen isH

Pentti Viitintinen luovuttaa stipendin lope
Pitktiselle

Sariakuvapiirtliili Jope Pitktnen
Tunnetuin Vdiiniis-sukuinen lienee nykyiiiin
sarjakuvahahmo Niikymiitcin Viiinlinen. NAky-
maton valittiin sukuseuran jziseneksi sukuko-

kouksessa Muuruvedella 6.8.2005.
- Mualiman suurin kunnia ilimanmuuta,

Niikymiiton Viiinrinen kommentoi tuoreeltaan
kunnianosoitusta Savon Sanomille.

Ndkymdttomdn Viiin:isen iszi on sarjakuva-
piirtaje Jope Pitkrinen. Jope Pitkinen on s).nty-
nyI 1947 Kuopiossa. Hdn asuu Ritva-vaimon-
sa kanssa Suonenjoella. lope on piirtiinyt yli

30.000 kuvasarjaa. - Alkuaikoina piirsin sarja-
kuvia ldhes kymmeneen lehteen, lope Pitkiinen
muistelee.

- N:ikymiitontii Vidniistii oien piirtdnyt vuo-

desta 1973. Muistan h1vin, kun rupesin mietti-

mddn sarjakuvahahmolle nimed. Vidndnen tun-
tui sopivalta viirdleualta savolaiselta nimelt6.

Se on paras savolainen sukunimi. En ole katu-
nut valintaa piiiviiiikiiiin. Niikymiiton on vdhdn
kankkarenkkei. Hiin asuu Niliikiiiirvellii liihel-
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lii kirkonkyliid. Alussa sarjakuvissa oli mukana

my<is lapsia, mutta nyt Niikymiit<i,n asuu akka-

kullan ja kissan kanssa kolmestaan, lope Pitkii-

nen kertoilee.
Sarjakuvista j?i?i piillimmdisenii mieleen

Hankkijan lippalakki, olutpullo ja kaulin sekii

tietenkin Akka-kulta ja kissa.

Jope Pitkiisen sarjakuvia on myos kirjoi-

na. Niiistd mainittakoon "Viimeinen pisara,

Avioliiton Huolto-opas SavoX" ja Niikymiitdn

Virindnen immeissuhesarj akuvij a.

Muuruveden sukukokouksessa julkistettiin

Viiiindsten Sukuseuran sarjakuvapiirftijii Jope
Pitkiiselle myontdmii tunnustusstipendi. Seu-

ran esimies Pentti Vaananen luovutti stipendin

Jope Pitkiiselle Suonenjoella.

Pentti VSSnInen

- selvitetiiiin sukuhaarojen kantaisien jiil-

keliiiset ja heidiin jiilkeliiisensii I 900-luvun

alkuun varmistettuine henkilotietoineen -

mukaan puolisot ja heidan vanhempansa
- hankitaan elinpiiritietoja sukuhaarojen

henkiloille 1900-luvun alusta taaksepdin -

sekd my6s tarinoita
- paikallishistorioista olosuhdekuvauksia,

taudit, sodat, ndldnhadat jne.
- hankitaan kuvia sukuhaarojen vanhoista

henkiloistii ja vanhoista dokumenteista
- hankitaan kuvia sukuhaarofen kotiseutu-
jen vanhoista alueellisista dokumenteista

Arkkitehti Pirjo Badermann vetdd Reitticin su-

kuhaaran tutkimusta. Iuuret-ohielmaan on

tallennettu yli 2000 henkilcin tiedot. Monen

henkilon nimi puuttuu viela kokonaan tai on

pelkkii syntymiiaika. Erityisesti naisten kohdal-

la on paljon puutteita.

Reittion Vddndset kutsuttiin Reittion kou-

lulle Internetin ja paikallislehti Pitiijiiliiisen
julkaiseman uutisen perusteella. Paikalle saa-

pui yli kuusikymmentd sukujuuristaan kiin-

nostunutta henkiloii Helsingistui Rovaniemel-

le. Vastaavalla tavalla kannattaa myos muiden

sukuhaarojen jiirjestiiii tiedotus- ja tiedonke-

ruutilaisuuksia.
Eri sukuhaarojen edustajien toivotaan otta-

van toisiinsa yhteytta, keriiiiviin tietoja ja tari-

noita sekd vdlittdviin niita sukuhaaran yhteys-

Vliiinlisten ntlrymttttimtt iu u ret
Sukukokouksessa Muuruvedella 7.8.2005

keynnistettiin sukuseuran sukututkimus-

projekti "Niikymiittiimiit juuret". Tutkimus-

projektin johtajaksi lupautui tohtori Pertti

Viiiiniinen Espoosta. Tytissii hyiidynnetiiiin ai-

kaisempia tutkimuksia ja Internetiii sekii fuu-
ret-sukututkimusohjelmaa. Tavoitteena on,

ettl Viiiiniisten eri sukuhaarojen historiasta

saadaan kirja tai kirjoja.

Projekti on tavallaan jatkoa tohtori Ky<isti VZiii-

ndsen tutkimukselle Savon Viiiinristen Keski- ja

Uuden ajan vaiheista 1700-luvun alkuun sekd

Assar Vddndsen kirialle Viiriniisten Varsiteiltd,
joka kisittelee Pohjois-Suomen Viiiniisid.

Sukukokouksen ja jdsenkirjeen jiilkeen

olemme saaneet paljon uutta tietoa Viiiindsistd.

Sukuseuran entinen sihteeri Kalevi Viiindnen

on tehnyt mittavan tyon tallentaessaan ldhes

kaikki Viiiiniisten ldhettiimdt uudet tiedot Juu-
ret-ohjelmaan. Nyt on edessd tietojen tiiyden-

tiiminen eri lahteista. Sukuhaaroissa on vieli

paljon "niikymattomia" Vaanasia.

Toukokuussa pidettiin sukuseuran oma su-

kututkimusseminaari Kuopiossa. Paikalla oli

parikymmentd historiatietoj a liihettiinyttd hen -

kilod, joista osalla oli erittdin hyviii tietoja Viiii-

ndsistii j a lisiiksi tutkimuskokemusta.

Nyt tyotii tehdadn sukuhaaroittain seuraavien

suuntaviivo jen mukaisesti:

l l



P er tt i V diiniinen j oht i seminaar in

henkiloille. On selvdd, etta tehtavea on paljon

eikd koskaan ole liian myohiiistii osallistua

vaikka pienelliikin tiedolla - se saattaa olla juu-

ri se avainasia, joka ratkaisee ison ongelman.

Joka tapauksessa tiedon keriiziminen ja lajir

teleminen vie runsaasti aikaa ja tuloksia tulee

pikkuhiljaa. Toisaalta kirjoihin tulee vain niitd

valokuvia ia tarinoita, ioita Vddnaset velittevet

kirjoittajille.
Tirtkimustyon tassa vaiheessa nimetyt su-

kuhaarat, kantaisdt ja yhteyshenkilot:

Haapalahden sukuhaara - kantaisd Iivari (Mi-

konpoika) s. 1742 - yhteyshenkiloitii Sinikka

Aaltonen (Helsinki), Juhani Vddndnen ja Mart-

ti Vddndnen (Sii l injervi)

Hamulan sukuhaara - Juho (Lassinpoika) s.

1654 - Pertti Vzidndnen

Haukiputaan sukuhaara - Mikko (Tapanin-

poika) s. 1668 - AssarVddndnen, (Oulu).

Hirvimiien sukuhaara - Antti s. 1660 - Jari A.

Vddniinen (Kuopio)

fuvan sukuhaara - Hannu s. 1691 - Pertti

Vddndnen
Kurolanlahden sukuhaara - Paavo s. 1715 -

Annikki Vuoti

Riiimdn - Limalahden sukuhaara - Mariatta

Li l  jest  rom, Pekka Vi idndnen

Viitinds-tutkijoita

Murtolahden sukuhaara - Pekka (Nuutinpoi-

ka) s. 1713 - Riitta Miikinen ja Markku Viidnd-

nen (Nilsiii)

Muuruveden sukuhaara - Lauri (Nuutinpoi-

ka) s. 1813 - MattiVaenanen (Kerava)

Puiroonlahden sukuhaara - Mikko (Nuutin-

poika) 1690 - Eeva Vddniinen (Kuopio), Pertti

Vddndnen (Espoo)

Piiljiin sukuhaara - Nuutti (Nuutinpoika) s.

1709 -  Per t t i  Vddndnen (Espoo)

Reittiiin sukuhaara - Lauri (Matinpoika) s.

1694 -  Pi r jo  Badermann (Tampere) ,  Pent-

ti Viindnen (Tampere), Markku Vddninen

(Nilsia), Anne Rantonen (Nilis?i) ja Leena

Ahtiainen. ( Siilinj iirvi)

Ristiinan sukuhaara - Tuomas (Tuomaanpoi-

ka) s. 1723 - Helena Heikkinen (Vaajakoski) ja

Pertti Vddndnen ( Espoo).

Tohmajiirven sukuhaara - Juho s. 1740 - Kale-

viVridndnen (Tampere)

Viiiiniiliinrannan sukuhaara - Tahvo s. 1640 -

Mauno Vziiindnen (Kerava) ja Paavo Viiiindnen

(Outokumpu)

Ylikiimingin sukuhaara Tapani Matinpoika s.

1595 - AssarVidndnen (Oulu).

)z

Perfti V5lin5nen ia Pentti Vtdnlnen



Renkpoih Savosta ia Uttti Sotlokosken ttirmtltH
Oulun kaupungissa, herrasvdki Topeliuksella

vapautui rengin paikka syksyllii 1912. Paikkaan

valittiin Savosta Vieremiiltii kaupunkiin juuri

muuttanut mustatukkainen ja tummasilmiii-

nen sievd nuorukainen, Anselmi Vddndnen.

Niin keskikaupungilla kuin talo sijaitsikin, To-

peliuksen pihanperillii oli myos talli hevosille ja

kuomureki ja kiesit herrasvden paikasta toiseen

kuljettamista varten. Topeliuksen palvelijoihin

kuului myos sisdkko, Kaisa Valpuri. Kaisa oli

syntynyt Utajarven Sotkakoskella ja muuttanut

Ouluun joulukuussa I 907.

Nuoret mieltyivat toisiinsa, ja kymmenes

toukokuuta 1914 Oulun Vanhassa Pappilassa

Kaisa Roinisesta tuli Kaisa Viirindnen. Siite al-

koi Katrin ja Ansun, kuten he toisiaan nimitti-

vdt, yhteinen taival.
Anselmi-renki asui Topeliuksen vintillii,

jonne kulku kdvi porstuasta tikapuita kiiveten

katossa olevasta ihmisen mentevasta luukusta.

Myoskiiiin sisikon pikkuinen kamari ei sovel-

tunut pariskunnan asunnoksi. He sanoutuivat

i r t i  pa lveluspaikastaan ja muut t ivat  muutaman

kilometrin piiiihiin Puran taloon, joka sijaitsi

Oulujoen rantamaisemassa. Anselmi pestau-

tui pehtoriksi taloon ja Kaisa sai hoidella omaa
pikkuista kotia.

Perhe kasvoi tasaiseen tahtiin. Anselmi oli

raitis, kaikin puolin esimerkillinen perheenpdd.

Kaisakin oli osaava kasistaan. Hlin osti siihen

aikaan kodeissa kovin harvinaisen Singer-om-

pelukoneen, jolla ompeli sievid vaatteita lapsil-

leen ja itselleen.
Vuodet kuluivat. Anselmi sai hyvdn tydtar-

jouksen Oulun Toppilasta Ab Ulei Oy:ltii. Perhe

muutti Toppilaan, jossa Anselmi sai maapuo-

len tyonjohtajan eli pehtorin viran. Nyt asun-

to oli tilava, kaksikerroksinen punainen puuta-

lo Toppilansalmen rannalla meren tuoksussa.

Lapsia siunautui lisiiii. Kaisalla riitti puuhaa aa-

musta iltaan.
Kyliisuutarin poikana kasvaneen Ansel-

min sisikuntaa alkoi kaupungissa kalvaa pol-

te, joka ei antanut yon eikii piiivdn rauhaa. Oli

ryhdyttiivii toimimaan niin, ettii polte loppuisi.

Eriiiind pdivdnd 1934, koivujen puhjetessa tiiy-

teen lehteensd Anselmi loysi itsensd Lumijoen

Lapinniemenkyliistii Kangastalon kartanolta.

Salskea mdntymetsd alkoi heti kartanon lai-

dalta ja toisella sivulla vartioi jyhkea kuusikko.

Kartanon eteliipuolella avautui laakea pelto-

maisema. Kamarin pliiidyssii mittava pihlaja oli

kuin vartiossa.
Kun kiiki alkoi siinii liihellii kukkua, Ansel-

mi teki pdiitoksensii. Tdmdn paikan minii os-

tan. Tdnne minii tuon Katrin ja pesueen. Tiiiilld

minii haluan asua ja viljella maata.
Vanhin lapsi, Aino, yhteiskoulun kiiynyt oli

jo tyoeldmdssa. Han jiii asumaan Ouluun. Katri

Elisabeth (Elle) oli jo kaynyt rippikoulun Ou-

lujoen pappilassa. Viiino oli vuotta aikaisem-

min peidssyt Koskelankylan kansakoulun kuu-

dennelta luokalta, jota Marjatta ja Lauri vield

kdvivdt.
Nyt koko omaisuus ja osa perheenjdsenis-

td lastattiin kuorma-autoon. Siihen ei voinut

ottaa Pyhikki-lehmdd, vaan Kaisa ja yksitois-

tavuotias Marjatta taluttivat Pyhikin viiden-

kymmenen kilometrin matkan maantietd pit-

kin Lumijoelle. Osa perheestii matkusti Oulu
- Raahe viilid kulkevalla linja-autolla.

Kangastalossa oli mittava pirtti ja iso ka-

mari. Pirtistd saivat nukkumapaikan Katri Eli-

sabet, Vdino Anselmi, Toini Marjatta, Lauri

Kustaa, Onni Veikko ja tdmdn kirjoittaja, nuo-

rimmainen Eevi Annikki. Kamari oli Anselmin
ja Kaisan valtakunta. Siellii oli Oulusta tuodut

komeat, tummanpunaiset huonekalut, kaikki

samaa tyylid; Anselmin kirjoituspoytd, piiron-

ki, korkea liinavaatekaappi, kukkapoytd, sivus-

tavedettiiv:i sdnky, iso neliskulmainen poytii ja

nelj d korkeakarmista tuolia.
Usein sunnuntaisin Anselmi istui kirjoi-

tuspoytdnsd ddressd, tutki Pelto-Pirkka kalen-

teriaan ja kirjasi tarkasti kauniilla kasialalla

kalenteriin viljojen kylvdmis- ja korjuuajat, pe-

J J



Oy Llled Ab:n heindntekoviikeii Oulun Koskenkyliissii (Toppilassa) 1920Juvulla. Heincikuorman pdAllA
maapuolen tydnjohtaja Anselm Viiiindnen oikealla. Nykyisin kuvan paikalla on isoja kerrostaloja.

runoiden istutukset ja lehmien astutukset. Kaik-

ki asiat oli oltava kohdallaan.

Anselmin Vieremdltii Ouluun muuttaneet

kaksi sisarta, |ohanna ja Alina, joka oli naimi-

sissa Vdinon kanssa, tulivat usein pyhiin ajak-

si Kangastaloon. Silloin sisarukset, jotka olivat

kaikki kolme leikkisia, hlvdntuulisia ja hausko-
ja, ryhtyivet toisinaan puhelemaan keskenizin

Savon murteella. Kaisa hymiihteli hyvdntahtoi-

sesti, mutta meistii lapsista oli mukava kuunnel-

la isdn ja tdtien jutustelua. fututkin olivat usein

hausko ja muisteluksia yhteisiste lapsuusvuosista

Vieremdlll.
Alina ja Vdino tulivat usein viikoiksikin aut-

tamaan heiniipellolle. Anselmi istui ryhdikkiiiina

niittokoneen tai haravakoneen istuimella pdds-

sddn nurkistaan solmittu valkoinen nendliina

Virkku-tamman vetaessa ajopeliii.

Syttyi sota maahan. Anselmia ei ikdnsei

vuoksi huolittu sotaan, mutta Vdino ja Lauri
joutuivat sodan loppuvaiheessa ldhtem:iiin. Joka
sunnuntai Kaisa istuutui kamarin keskilattial-

la olevan ison poydiin ddreen ja kirjoitti kirjeen

kummallekin pojalleen. Kaisa oli kiiyny.t vain

muutamia viikkoja kiertokoulua kuten Ansel-

mikin, mutta kirjoitusjiilki oli kaunista ja vir-

heetontd. Sodan loputtua kumpikin poika palasi

terveend takaisin kotiin.

?4

Olen miettinyt paljon Anselmin ja Kaisan eld-

miin kohtaloa. En miiloinkaan kuullut heidiin

riiteleviin tai edes sanovan pahasti toisilleen.

Kaisa ei kurittanut meitii lapsia ikind, vaikka

varmaan aihettakin olisi ollut. Ohjasi vain jol-

lakin kiisittiimattomalla tavalla rehellislyteen

ia raittiuteen ia kunnollisiksi ihmisiksi. Ei hiin

saarnannut, se kaikki oli jotenkin ilmassa. An-

selmi kyllii antoi vdlilld pojille krytia.

Anselmi oli arvostettu maanviljelijii kotipi-

tdjdssddn. Hdn kuului Lumijoella Sddstopankin
isiinnistoon 1940-60 luvuilla. Hin oli ahkera

lukumies, harrasti puutoita ja kirjanpitoa. Kun

Kaisa kuoli 1952, Anselmi oli aivan lohduton.

En asunut silloin endii kotona, mutta veljeni

kertoi, ettri Anselmi polki pyoriilliitin joka piii-

vd reilun vuoden ajan, satoi tai paistoi, Kaisan

haudalle suremaan.
Anselmin eliimii piiiittyi iikillisesti todennd-

koisesti syddninfarktiin sisareni talossa Lumijo-

en Varjakassa viimeisend piiiviini marraskuuta

1970. Vieremiiliiisen kyldsuutarin pojan ja uta-
jdrvisen pienviljelijiin tyttdren eldmd jatkuu

seitsemdn lapsen kuudessatoista lastenlapsessa
ja kasvavassa joukossa nuorempaa polvea.

Annikki Vuoti o.s. ViSninen



Sukuseuran pilillysmiehet

Sukuseuran hallituken kokoonpano:

Esimies, eversti evp. Pentti Vidndnen'

Tampere
I varaesimies, pddkonsuli luhani Viidndnen'

Helsinki
II varaesimies, rouva Sinikka Aaltonen,

Helsinki

Jdsen, varatuomari Jari A. Vddndnen' Kuopio

Jiisen, valtiotieteiden lisensiaatti Heini

Kapanen, Helsinki

fdsen, autonkuljettaja Pentti Veanenen' Oulu

Varajiisen, maanviljelijii Markku Vdzindnen,

Nilsiii
Varajiisen, filosofi an maisteri Marj atta Lilje-

strom, Kauniainen

Varajiisen, merkonomi' toimitusjohtaj a Mark-

ku Vziiiniinen, Pieksdnmaa

Sukuseuran sihteerinii toimii Marjatta Lilje-

strom.
Taloudenhoitajana on Jari A. Viiiiniinen'

Pentti Vlilinlinen, Iampere

Sukuseuran esimies Pentti Vddndnen on syn-

tynyl 21.6.1947 Nilsiiin Ranta-Sdnkimdessd'

Pentti Vaenanen kuuluu Reittion sukuhaaraan'

Isoisdn isoisi Erik Wdindnen muutti Reitticil-

fi 1844 tienoilla Sdnkimiien Vaanelaan ja iso-

isii ErikWiiiniinen osti v. l9l4 Peukaloniemen

tilan, joka oli Pentti Vziindsen lapsuuden koti'

Hdn valmistui ylioppilaaksi Siilinj ?irven yhteis-

lyseosta vuonna 1967. Pentti meni varusmies-

palvelukseen kesiillii 1967 iajiii armeijan leipiin

yli 38 vuodeksi. Pentti Vddnd'nen siirtyi reser-

viin everstin virasta 1.2.2006 Tampereella'

Everst i  Pent t i  Vddndscn koulutus puolus-

tusvoimissa: RUK 126, Kadettikoulu, kent-

tiitykiston kapteenikurssi' Sotakorkeakoulu,

ylemmin paallyston kurssi, valtakunnallinen

maanpuolustuskurssi ja ylimmin johdon kurssi'

Palvelus puolustusvoimissa:

Varusmiespalvelus 1 967-78

Opetusupseerina Kainuun Prikaatissa 197 l-77

Komppanian paiillikkonii Karj alan

Lennostossa 1978

Toimistop?iiillikkonii j a apulaisjohtaj ana

Asekoulussa Kokkolassa I 98 1-86

Toimistopiiiillikkonii Kokkolan Sotilaspiirin

Esikunnassa 1986-87

Toimistoesiupseerina Piidesikunnassa 1988-91

Opettajana Sotakorkeakoulussa 1991-92

Varikon paallikkona Kuopion Asevarikossa

1993-96
Apulaisosastopiiiillikkonii Piliesikunnassa

1997-99
Esikuntaplidllikkonii Puolustusvoimien

Materiaalilaitoksen Esikunnassa 2000-06

Pentti Vaanenen oli Helsingin hovioikeuden

sotilasji isen I 998-2005.

Pentti Vaenanen tunnetaan innokkaana maan-

puolustus- ja jiirjestoihmisend. Hdn on ollut

muun muassa Upseer i l i i ton osaston puheen-
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johtaja Kokkolassa ja Helsingissii, Upseeriliiton

liittokokousedustajana ja varapuheenjohtaja,

Akavan iiittokokousedustaja ja Huoltoupsee-

riyhdistyksen puheenjohtaja. Hdn toimii ny-

kyddn Tampereen Kadettipiirin puheenjohtaja-

na. Hiin on Thmpereen Suomalaisen klubin ja

Thmpereen kauppaseuran jiisen. Pentin harras-

tuksiin kuuluu lisdksi matkailu, rotarytoiminta
ja erilainen kuntoliikunta.

Perheeseen kuuluu puoliso, erityisopettaja

laana o.s. Makkonen ja Tiina-tytiir. Vanhem-

mat lapset Auli ja Kirsi asuvat piiiikaupunki-

seudulla.

Juhani Jordan VHtndnen, Helsinki

Sukuseuran I varaesimies |uhani Vddniinen

(s.23.6.1948 Kuopiossa) on Haapalahden Uu-

denpaikan Vaanasia Kehvolta entisestd Kuo-

pion maalaiskunnasta ja suoraan alenevassa

polvessa Puiroolahden Antti Veanasen (lauta-

miehenii mainittu 1546) ialkelainen. Juhanin
opintoura kulki Kehvon kansakoulusta Siilin-
jarven yhteislyseon (yo 1967) kautta Tampe-

reen yliopistoon, josta hiin valmistui yhteis-

kuntatieteiden maisteriksi 1976. Siiliniiirven

kouluvuosinaan luhani harrasti monipuolisesti

yleisurheilua Ponnistuksen riveissd, mm. legen-

daarisessa piirinmestari ja -enndtyskvartetissa,

jossa luhanin kanssa kapulaa kiidiittiviit Pent-

ti Viiiindnen (nykyinen sukuseuran esimies),

Pekka Vdriniinen (edellinen esimies) ja Seppo

Viiiindnen (sukuseuran jiisen). Aidin puolen

36

iuuriltaan Juhani Vddndnen kuuluu keskisuo-

malaiseen Valkola-Hetemden sukuun. Hdnen

ditinsd kuten isoditinszikin (o.s. lukonen) olivat

kotoisin Keuruulta.

Tyonteon |uhani Vddniinen opetteli Haapa-

lahdessa talon tciissd, joista erityisesti heiniin-

teko sen perinteisessd muodossaan tarjosi mo-

nipuolisia mahdollisuuksia uralla etenemiseen
ja omien kykyjen testaamiseen. Tyonteolle oli

ominaista kilpailuhenkinen tuloshakuisuus ja

omien voimien koettelu nuorena poikana ai-

kamiesten rinnalla. Viiden sisaruksen van-

himpana Juhanille luonnostaan lankesi paikka

kesailtaisin islinsd Aarre J. Vddndsen komenta-

mana airoissa niin Haapalammen kuin Kalla-

veden Soukkionlahdenkin verkoilla, rysillii ja

katiskoilla. Haapalahdesta irtaantuminen alkoi

1967 Juhanin piiiistessd kesiitoimittajaksi Sa-

von Sanomiin, jossa hdn opintojensa ohessa oli

monipuolisesti sanomalehden teossa loma-ai-

koina aina vuoteen 1972 saal<ka pddosin urhei-

lutoimittaiana.

Valtio-opin, tiedotusopin ja julkishallinnon

opiskelu tempasi aktiivisen nuorukaisen mu-

kaan opiskelijapolitiikkaan ja sita myota Thm-

pereen ylioppilaskunnan hallitukseen l97l ia
edelleen Suomen ylioppilaskuntien liiton hal-

litukseen 1972 nuorhberaalien edustaiana.

SYL:n vilkkaat kansainvtiliset suhteet olivat

tuolloin Juhanin vastuualueena, mika suunta-

si hanen ammatillisen kiinnostuksensa ulko-

ministerioon, jonne Juhani Viidndnen valittiin

tulevalle virkauralle 1973. Palvelu ministerion

eri osastoilla seki Lontoon, Moskovan ia Oslon

suurldhetystciissd 70- ja 80-luvuilla koulivat Ju-
hania ensimmdiseen johtotehtavadn Suomen

i a Neuvostoliiton TTT-komitean pziiisihteerinii

1986-89. Sitd seurasi hyppiiys isiinmaan toisel-

le turvallisuussektorille Suojelupoliisin sihtee-

rist<in piiiillikrjksi I 989-94.

Suomen EU-jiisenrys vei ansioituneen dip-

lomaatin kriisinhallintatehteviin Liinsi-Balka-

nille Mostariin ja Sarajevoon poliittiseksi neu-

vonantajaksi EU:n Mostarin hallintoon' YK:n

Bosnia-Hertsegovinan operaatioon ja kansain-

viilisen yhteison nk. Korkean edustajan toi-



mistoon 1994-2000. Suomeen palattuaan

Juhani Vdiiniinen iohti ulkoministerion Eu-

rooppa-osastolta Suomen toimia Liinsi-Balka-

nin vakauttamiseksi. Helmikuun alusta 2005

Tasavallan presidentti nimitti ulkoasiainneuvos

Juhani Vddndsen pddkonsuliksi Pietariin, jossa

han johtaa yhtd ulkoasiainhallinnon suurim-

mista edustustoista.
Perheeseeni kuuluvat puoliso Raija Tikka-

koski-Vddndnen sekd lapset Hanna Karoliina ja

Ville Iordan.

Sinikka Aaltonen o.s. Wfiin$nen, Helsinki

Sukuseuran II varaesimiehen, Sinikka Aaltosen

isoisiin isd Aaro Wddniinen oli syntyisin Haa-

palahden talosta Kehvolta. Sinikka ei ole kos-

kaan asunut Savossa, mutta lapsuutensa kesdt

hdn on aina viettiinyt Kallaveden, Iuurusseldn
rann alla isovanhempiensa kesdhuvilalla.

Sinikan mentyd naimisiin Heikki Aaltosen

kanssa tdmiin isoditi ilmoitti, ette hankin on

Vdzindsten sukua, sille hanen isoditinsii isoisd

oli Pietari Wiiiindnen Murtolahdesta. Sinikka
ja Heikki ovat ndin sukua keskenddn usean su-

kupolven takaa. Liihin yhteinen sukulainen on

Pietarin isii Lars Wiiindnen s.1737.

Sinikka on asunut muutamaa vuotta lu-

kuun ottamatta aina Helsingissd. Hin piiiisi yli-

oppilaaksi Munkkivuoresta vuonna 1967. Han

on valmistunut rontgenhoitajaksi, mutta piiii-

asiassa hdn on ollut kotona hoitamassa lapsia.

Sinikka ja Heikki Aaltosella on kaksi lasta, lyr-
ki ja Ritva seka toistaiseksi kolme pienti lasten-

lasta, Eerikki, Ilmari ja Oskari.

Harrastuksina Sinikalla on ollut sukututki-

mus ia matkailu.

Jari A. V6findnen, lbopio

Sukuseuran hallituksen idsenend (taloudenhoi-

tajana) vuodesta 2003 alkaen toiminut Jari A.

Vdiiniinen on synt)'nyt Sdyneisessd 17 .05.1963.

Sukuhistoria Viiiiniisten puolelta Sdyneisen ja

Muuruveden (Akonpohja) kautta Hirvimd-

keen, jossa vuonna 1700 syntyi Staffan Wa-

ndin.

Jari muutti kolmevuotiaana vanhempien

ia kahden sisaruksen kanssa Kuopioon, jossa

hdn valmistui ylioppilaaksi 1982 Minna Cant-

hin lukiosta. Sen jiilkeen hdn suoritti verovir-

kamiestutkinnon (hallintonotaari) Thmpereen

Yliopistossa 1984 ja oikeustieteen kandidaatin

tutkinnon Turun Yliopistossa 1989 (auskul-

toinut Kuopion raastuvanoikeudessa 1990lva-

ratuomari). Varusmiespalvelus on suoritettu

1984-85 Ylemyllylle ja sotilasarvo on luutnant-

ti. Perheeseen kuuluu vaimo Heli o.s. Ryynii-

nen sekd lapset Antti (-92) ja Milla (-9a).

Tydkokemus mm.

Rautalammin ja Kaavin nimismiespiiri, vs. ni-

mismies (kesii 1989)

Turun yliopiston jarjestiimd avoimen korkea-

koulun luennoitsija (syksy 1990)

Kuopion raastuvanoikeus, notaari 1990

Postipankki, Itii- Suomen yrityskonttori, rahoi-

tuspiiiillikko 199 l-1993

Postipankki, Pohjois- Karj alan perintdyksikcin

vastaava 1994^1995

Postipankki, Pohjois- Karj alan yrityskonttorin
johtaja l99s-1998

Leonia Pankki, Pohjois- Savon yrityskonttorin
johtaja 1998-2001
Luj atalo Oy, talousjoh taja 200 | -200 4

Javeco Laskenta Oy, toimitusjohtaja, yrittaj a 200+-
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Hallitusten jdsenrydet mm.

Huippupaikat Oy, hallituksen jdsen 1999-2001

Lujatalo Oy, hallituksen sihteeri 2001-2004

Suora Ldhetys Oy, hallituksen jdsen 2003-

Vddndsten sukuseura ry, hallituksen jdsen

2003-

|aveco-Palvelut Oy, hallituksen puheenjohtaja

2004-

Javeco Laskenta Oy, hallituksen puheenjohtaja

2004-
ACCOnlinen Finland Oy, hallituksen iaisen
2005-
Kuopion Seudun Hengitysstidtio, hallituksen
jisen 2006-

Suomen Osaamistalo Oy, hallituksen jdsen

2006-
Harrastukset mm.

Goll Jalkapallo, Jalot luomat (llK)

Heini ltapanen, Helsinki

Heini Kapasen isoisii Alexander (Aleksanteri)

Viidndnen syntyi luvalla vuonna 1886. AIek-

santer i  loys i  puol isokseen Johannan (os Hou-

ni) Karialan kannakselta Vahvialasta Hounin

kyllistii.
Aleksanterin ja Johannan perheeseen s1'ntyi

Vahvialassa seitsemdn poikaa, joista nuorim-

mainen Erkki (s. 1930) avioitui helsinkiliiisen

Tirovi Sahlgrenin kanssa. Erkki Viiiiniinen on

sukuseuran edellinen taloudenhoitaja.

Erkin ja Tuovin tytiir Heini syntyi Hami-

nassa 11.11.1970. Heini asuu nykyisin Helsin-
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gissii ja perheeseen kuuluu aviomies lussi Ka-

panen (s. 1966) sekii lapset Emilia (1999) ja

ot to (2006).

Heinin esivanhempia fuvalta on selostettu

Sukupuu 6:n ja7;n artikkeleissa, joiden kirjoit-

taja on Heinin seta O-P Vddniinen. Hallitus-

neuvos O-P Vdiiniinen on sukuseuran kunnia-
jdsen.

Heini on valtiotieteiden lisensiaatti ia
markkinointimerkonomi. Hdn on tyoskennel-

lyt tutkijana (tutkimus- ja kehittamisstrategiat,

osaamisstrategiat) ja opettajana (ala-asteet, yld-

asteet, lukiot, ammattikorkeakoulut). Ennen
jiiiimistiiin ditiysvapaalle syksylla 2006 Heini

tyoskenteli lehtorina ja tutkimustoiden ohjaa-
jana Laurea-ammattikorkeakoulussa Idrven-
pridss6.

Heinin harrastuksia ovat iazztanssi, pari-

tanssi ia kasitvot.

Pentti Vidninen, 0ulu

Pentti Vaananen on syntynyt Vikiimingin Ala-

vuotolla 03.11.1941 Juho Heikki ja Elviira (o.s.

Seppela) Vddndsen perheeseen. PenttiVziiind-

sellii ja hdnen vaimollaan Eeva o.s. Tervolla on

yksi tytdr. Eevan Tervo-suku on asunut Utajiir-

vellii 1500-luvulta saakka.

Pentti oli kansakoulun kaytyaan kotitilal-

laan armeijaan asti. Varusmiespalveluksesta

pddstyiiiin hen meni tciihin OY Pohjolan liiken-

ne AB:lle. Tyoura kesti eliikeikiidn asti.

Pentti Vadnanen on ollut ammattiyhdistys-

liikkeessii erilaisissa luottamustehtdvissd vuo-



desta 1962 alkaen. Hdn on toiminut pddluot-

tamusmiehend Oulun tyopisteessd 1984-96 ia
Pohfolan liikennekonsernin hallituksessa hen-

kil<iston edustajana I 990-96. Pentti Viiiiniinen

tydskentelee edelleen maallikkotilintarkastaja-

na.
Pentin harrastuksiin kuuluu mcikkeily, met-

sdstys, kalastus, marjastus ja matkailu.

l[ark'ku VH5nfi nen, Nilsii

Markku Viidndnen on s)'nt)'nyt 29.10.1958

Muuruveden Murtolahdessa Iorma ia Hilkka

(o.s. Mustaparta) Vddndsen perheeseen. Mark-

ku on keynyt kaksivuotisen maamieskoulun

Muuruvedelld vuosina 197 6-TS.Varusmiespal-

veluksen iiilkeen vuonna -79 hiin hankki omis-

tukseensa puolet Paalanniemen tilasta ja loput

vuonna -85. Siita saakka hen on huolehtinut

tilasta yhdessd vaimonsa Katrin (o.s. Puusti-

nen) kanssa. Perheeseen kuuluvat lapset Riitta

(1987),  Heikk i  (1988) jaAnt t i  (1990)

frlariatta [iliestriim, l{auniainen

Marjatta on s).ntynyt 7.2.1955 Vieremiin Val-

keisky l i i l l i i  Esko ja Aune (o.s.  Iuntunen) Vdi i -

ndsen maanviljelijiiperheeseen. Isi Esko muut-

ti vanhempiensa Vdino ja Toini (o.s. Snellman)

Vddndsen kanssa Vieremdlle vuonna 1937 Sii-

linjdrven Hamulasta. Marjatta kuuluu Jorma
Viirindsen Sukupuu 1:ssd (s. 27) luokittelemaan

Rdimiin sukuhaaraan, ja artikkelissa maini-

tut Betty Viilinzinen ja Eenokki Vddniinen oli-

vat Marjatan ukin Viinci Viiindsen sisaruksia.

Heidiin isiinsd oli Adam Viiiiniinen, joka piti

Kuopion kaupungin vuokratilaa Alavalla. Mar-
jatta kiivi keskikoulun Vieremdllii ja lukion Ii-

salmessa, jossa valmistui ylioppilaaksi Iisalmen

yhteislyseosta 1973. Sen jiilkeen hiin opiskeli

Kouvolan kieli-instituutissa (nykyisin Helsin-

gin yliopiston kddnnostieteen laitos), josta hiin

valmistui diplomikielenkiiiintij iiksi I 976. Tarve

paivittaa tietojaan ja taitojaan sai Marjatan jat-

kamaan opintojaan Helsingin yliopistossa, jos-

ta hdn valmistui filosofian maisteriksi 7.3.2006.

Perheeseen kuuluu puoliso DI Curt Liljestrom
ja kaksi lasta, Ina (1979) ja Kim (1980) sekii

kolme vanhempaa sisarusta Curtin edellisestli

avioliitosta puolisoineen ja lapsineen.

Sukuseuran hallitukseen Marjatta valittiin

Ristiinassa vuonna 1999 pidetyssd sukuko-

kouksessa, ja toimikausi keynnistyi 18.1.2000

pidetyssii hallituksen kokouksessa, jossa hdnet

valittiin sukuseuran sihteeriksi.

Tyokokemus: Olvi Oy 1973, Oy Stromberg

Ab 1.976-1977, Konafl,ex Oy 1978, Citibank

Oslo 1982-1985, VTT Technology 1987-1988.

Dynoresin Oy 1988-1995. Oma yritys Kie-

lipalvelut Limarc Oy vuodesta 1995 alkaen,

1.4.2004 liihtien Pohjoismaiden ministerineu-

voston sihteeristd, Koopenhamina, tulkkaus-
ja kii i i  nnosyksikon johtaja.

Harrastukset: liikunta yleensd, erityisesti

golf kesiillii ja hiihto talvella, lukeminen, mat-

kuste lu,  sukuseuran to imi  nta.
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Markku VHdndnen, Pieksdnmaa

Hallituksen jiisenenii vuodesta 2006 alka-
en toiminut Markku Vddndnen on syntynyt
10.4.1955 sil loisessa Pieksdmden kauppalassa.
Sukuhistoria isdn puolelta johtaa Seiyneisen ja

Muuruveden Akonpohjan kautta Hirvimiikeen,
jossa vuonna 1700 syntyi Staffan Wiiniiin.

Markku on kziynyt koulunsa Pieksiimiiellii.
Hdn on ollut nuorempana toisszi metallialan
erilaisissa tehtevisse. Markku meni jatkokoulu-

tukseen vuonna 1983 Pieksdmden kauppaop-
pilaitokseen, josta hdn valmistui merkonomik-

si vuonna 1986. Samana vuonna perhe muutti
Helsinkiin, jossa hln oli Erikoisteri is Oy:n alue-
myyntipiiiillikkonii.

Markku muutti perheineen takaisin Pieksii-
mdelle, jossa hdn aloitti yritystoiminnan, mikii
jatkuu edelleen.

Markku Viitindsen perheeseen kuuluu vaimo Paivi
o.s. Hlviirinen ja lapset Camilla s. 1990 sek?i Miika
s. 1992. Markun harrastuksiin kuuluu lenkkeilv ia
matkailu.

Marraskuussa 2006

jelliiin paljon ja sen ymmdrtdmistd on vdlilld
joutunut opettelemaan. Tanskalainen leikinlas-
ku nimittain on ajoittain hyvin ironista, joskus

melkeinpii loukkaavaa. Vaikeinta siind. on se,
ettii leikinlaskija odottaa yhtii hyviii sutkautuk-
sia vastapuolelta, eikd niite aina jaksa eikd osaa
keksiii.

Pyoreilij6iden maailma on oma tarinansa.
Siinii siiiintoji noudatetaan ja parasta on kat-

soa, mita muut tekevdt ja opetella tavat ja pyo-
rdilykulttuuri ennen kuin ldhtee liikenteeseen.
En ollut ehtinyt pyoriiillii toihin 7 minuutin
matkaani kuin muutaman kerran ennen kuin
sain sakot! Liikennevaloihin pysiihtynyt py6-
riiilijoiden letka oli kovin pitka, joten pziiitin

oikaista jalkakaytavan kautta. Mutta nurkan
takana olikin poliisiratsia ja maksettavaa kertyi
liihes 70 euroa. Harmistuksissani valitin poliisi-
paiillikolle ja selitin kunnon savolaiseen tapaan,
kuinka ndin oli pddssyt kdymdcin. Yritteliaisyys
kannatti, sillii poliisi armahti vasta maahan

Kiilipenhaminan kuulumisia
Ldhemmdksi kolme vuotta on vierdhtdnyt tAAl-
la juuttien maalla. Sopeutuminen uusiin oloi-
hin sujui suhteellisen mukavasti - olemmehan
sentddn Pohjoismaissa, joten toimintaympdris-
td ei paljoakaan eroa koti-Suomesta. Eldmdn-
iloiset tanskalaiset ovat myos omalta osaltaan
helpottaneet kotiutumista. Tyo Pohjoismaiden
ministerineuvostossa ja neuvostossa on antoi-
saa ja mielenkiintoista, koulutustani vastaavaa

fa ammatil l isesti juuri site, mita olen aina ha-
lunnut tehdd.

Tanskalainen luonteenlaatu on iloisempi
ja vapaamielisempi suomalaiseen verrattuna,
milld on omat hlvdt ja huonot puolensa. Tiiiillzi
ollaan helposti sita mielt. i, ettri yksilo saa teh-

da mita haluaa ja liikoja siiiintojii kaihdetaan.
Kadulla vastaantulevalta taas irtoaa helposti
hymynpoikanen. Tanskalaiset ovat sddstdvdi-
sid, eivdt kuitenkaan kitsaita. |uhlia kun jiirjes-

tetaan, ruoassa ja juomassa ei pihistellii, vaan
kaikkea on runsaasti tariolla. Huumoria vil-
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muuttaneen, mutta vannotti testedes noudat-

tamaan liikennesddntojii! Kuulun myos hlvin

pieneen viihemmistocin, joka ktiyttiiii pyoraily-

kypiiraa. Tavallinen niky on lapsen kanssa tar-

haan polkeva isti tai diti, joka on ilman kypii-

rzizi, vaikka iapsella sellainen onkin'

Tyoelimdssii ehkii suurin oPetus on ollut

uuden viestintikulttuurin opetteleminen. Me

suomalaiset olemme aina tottuneet esittamaen

asiamme hlvin suoraan. los jokin on meidan

mielestdmme vinossa, ilmaisemme sen turhia

kiertelemdttii. Tallainen viestintdtapa ei kui-

tenkaan Tanskassa toimi - asiat eiviit silloin

korjaudu ja etene. Parasta on esittdd toiveensa

ia kommenttinsa ystdvdlliseen sdr.yyn ja pukea

sanansa vdhan kauniimpaan asuun.

Ilmasto on Suomeen verrattuna miellyttii-

viimpi, talvikausi kuukauden lyhyempi ja syk-

sylliikin ldmmintd ilmaa riittdd lokakuun lop-

pupuolelle asti. Lunta ei yleensii talvisin tule

kuin muutaman pdiviin ajaksi - viime talvi to-

sin oli kylmin ldhes 100 vuoteen. Lumipeitet-

ta riitti kuukaudeksi fa innokkaat tanskalaiset

kaivoivat suksensa esille ja hiihtiv?it puistoissa

ja kaikkialla, missd suinkin oli jokunen sentti

lunta. Tekojiiiillzi varustettuja luistinratoja loy-

tyy talvisin useampikin Koopenhaminan kes-

kustan alueelta ja lapset saavat luistimia joulu-

lahjaksi.
Koopenhaminassa on aistittavissa selvd

eurooppalainen ilmapiiri, mikd n?ikyy ylei-

sessd katukuvassa, kahvilaelimdssi, liikkeis-

sd ja myos kulttuuritarjonnassa. Vaikeaa tiiiilli

on olla viihtymiittiil Kotiinpaluusta ei ole vie-

lii piiiitetty - katsotaan vuosi kerrallaan. Suku-

seuran sihteerin tehteviakin pystly hoitamaan

kohtuullisen hyvin Internetin viilityksellti ja

Suomeen lenndhteii nopsaan perhettd ja ystii-

vid tapaamaan.
Hlviili joulunalusaikaa toivottaen,

Madatta [iliesttiim

iukuseuran sihteed

Kiilipenhamina, Ianska

Lauri Viiiinanen

Eliikepiiiviiiin Lauri Vaindnen viettiiii Idmsiis-

sd.
Pentti VEEnEnen

Savosta ia sodasta
Pari vuotta sitten Reittion Vziiindsiin kuuluva

86-vuotias Lauri Vdiindnen aloitti aikansa ku-

luksi kirj oittaa omaa eldmiintarinaansa. Kauko,

Lauri ja Niilo Viiiniisen Niilo-isd kuoli 31-vuo-

tiaana. Nuorin poika syntyi kolme piiivdd isiin

kuoleman j?ilkeen. Upealla tavalla sotaveteraani

Lauri Viiiindnen kouluttautui teknikoksi ia teki

e ldmdnuransa ammat i  nopet ta jana.

Lauri Viidndnen kertoo lapsuus- ja nuo-

ruusvuosistaan Reittion, Lehtomden ja Myl-

lypuron maisemissa.  Ki r ja  perusluu suurel ta

osin kirjoittaian muistikuviin ja piiviikirjamer-

kintoihin Suomen taisteluista toisessa maail-

mansodassa 1939 - 45. Kirja sisiiltiiii kertomuk-

sia ja valokuvia alokas- ja sota-ajalta. Lauri

Vidndnen kuvaa luonnollisella tavalla Suursaa-

ren valtausta seke Siiranmiien ia Tali-Ihantalan

taisteluita, ioihin hiin osallistui.
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Vitntsten sukuvirsj
Sanarrieskoo Visntsten sukuiuhlaan 2.4.1945

Ompa immeisid ti inne tullunna,
lasta, poekoo, miestd ja vaemoo.
Ja ne oov v ie la to is tesa ommaesia,
monta toestesa taetta kaemoo.

Nua Vidniiset niiit ne kuv viiinttiiityy
tuon tuostai joukolla yhtee,
niin mikahan se lie siind oekeen syy,
ette sammoo koytta ne nyhtee
nden tahtoo ja jaksaa ja viihti i  vua?
Mikd voema ne liikkeelle lykkee?
- Sukurakkaatta eiko se lie tok tua,
kaet toesistaan niin ne tykkee.

Kaet tuntoovat ne niiit olovasa
kuj jiiseniii yhteisen perreen.
Lie esj-iszit nii l le antanna
ser rakkaal.ven pisarav verreen.
Ia se l.uatii. ettd on suatava
sukmannia koossa nden ndhii.
-  Ja sentaat ta myo nyt  tu l tunna
tdllzi kertoo on talloon tdhzi.

Tuassa Vidndsten suuressa suvussa
on miestd jos mihinkahdn kohtaan:
or rohvessyirri j i i ,  tohtorija,
joelle oppia pantu on ohtaan,
on k i id tdnnon miehia v i isaeta,

.iotka leiplisii tienoo tyollii,
ja suuria on sotaherroja,
joella rdhindremmit ov ryollii.
Jos mittee mualima tarvihtoo
vuav virkoo ja tyotii ja hommoo,
ei tekijamiehistd puutetta oo,
ja ne kaekki on sukuammu ommoo.

Mind alakanna oon tdssi kuavaella,
et t i i  va l t io  luvan jos antas j ,
myo Vidndsten kaapunti vaevata
omintakkeinen pystyyn pantasj.
Omat arkk i tehi t  scn luat is ivat ,
miten tahtosivat ne ja tykkeis,
om i  n takkcis ia oes rakcnta jat :
pykmestarit omat sen pykkeis.
Oma kirkkoi ois - niin kahtootenpas -

oes Vidndsten vikkee se tddnnd.

Oma mies siellii suarnata pollottasj
ja se papin oes kouluja kdzinnii.
Ja Viiniinen oes se suntiokkii,
joka kolehtia toesilta kerreis,
ja  lukkar j  V iz indnen veisois  n i i ,
ettd makkoojat penkissii herreis.

fa ruastupa kun p i t? is j  is tunto jaan,
n i in  Vidndnen p iatokset  antas j ,
kuv Vidndset  haakkusjvat  toesi jaan,
a l ta vastoes ja  p ia l le  kantasj .
Omat lehtimiehet - voe peijakas -

nua sanomalehen kur rustoes,
niin kyllii meitii makkeesti naarattasj,
ne kun toesia morjeis ja mustoes.

la Viindset ostasj ja Vidndset moes,
moes tavaroo ne muuannekkii.
la kuv Vidndsten vdk kalakukkoo soes,
oes Vidniisten tekemiitii sekkii.
Ndetd Viiiniisi?i ihan piisalta oes
ioka eldmiin kohtaan ia mutkaan:
joku Vidndnen l i i jaks jos v i inoo joes,
veis Vidndnen Vidndsen putkaan.

Joku Viiindnen aena sinun eliimdssdsj
joko joftai tekis tahi tiettiisj,
joku Vi:iniinen viulua alllyttasj,
kuv Viindnen haetasa viettiisj,
ja kuj jalakeen eliimdn onnellisen
sinun loppusj  r iemus ja vaivasj ,
ioku haawankaevaia Vidndnen
se s inul le  haawan kaevasj .

- Niien oon mind kuavaellu usseesti
sev Vidndsten kaapunnin elloo.
Se se kaapunt i in  oes kaapunt i ,
sielld passoes soutoo ja melloo.
ja kaapunnin ymplirj muakuntakii
se kuulus Vidndsten l ian i in .
Koko mualiman melu se hukkusf nii
sielle Vienasten dmmien idniin.
Siell i i  Vii iniiset kessua kasvatasj
ja viljelis viljoo soilla.
Ja kaalojammu myo rasvattasj
vuan Vidndsel lehmiiv voella.
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Ja ku oekeen vauhtia Pantasj vua
tdmdn sukummu suureen siittoon,
niin saan vuojn piaste koko Suomen mua
kuulus Viindsten Neuvosto-liittoon.
- Mut jos tdmd tdllaenen kuavaelu oes
ny.t liian ylepeetd unta,
mini trytysin, jos meilla olla voes
pien Viindsten kinkerkunta'

No, leikit leikkinii olokoon nua,
ky l l i i  to t ta i  mei l la  tok p i isoo.
Mite ettdiille esjmerkiks sukummu tua
ia Vidniisten iuuret ne viisoo!
- Niin monesti illalla iteksen
kum muistelin nidt - ihan tottai -

minii elimdsti entisten immeisten,
niien ihan niinkun nddtostd iottai.

Salosaanat nden mini mustuneet
j a erakkoeliij iit niihen,
jotka sirkan on laalua kuunnelleet.
ja illalla nukkunna siihen,

ioella mehtd olj anti-aettana,

ioka vuoroon otti ia anto:
Lum mies sae salolta sualista,
verom mieheltd karu kun kanto.
Mind nden, miten korpi ja immeinen
ne toestesa voemoo koetti,
miten mies siind taltutti korven sen
ja vilijelykselle voetti.
Nilin asujat aekaen entisten
vuossattain monniin takkoo,
esj-issiien joukon entisen,
joka Savonmuan mullassa makkoo.

Nua muiston kuvat ne antaavat
meille ewdiks uarteen kalliin:
itekuttai meistd ne aattaavat
niat elamaan siihem malliin,
etti hoejjettasj sitd leiviskee,
mikon isiltiimmy perinnoks suatu,
ja oekeen osattasj Ymmartee
sukumuistoemmu suurten luatu.
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Vlitnlisten Sukuseura ry3n sttnniit
I $ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vaanasten Sukuseura ry ja sen
kotipaikka on Helsingin kaupunki. Ndissd sZiiinnoissii
kai)'tetaan yhdistyksestd nimitystd seura ja sukuseura.

2 $ Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on
. vaalia surun perinteitii ja edistdd yhteenkuulu-
l.uuden tunnetta
. tutustuttaa suwn jdsenid toisiinsa ja lujittaa su-
kuhenked seka edistaa kotiseututyotd.

Thrkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdol-
lisuuksiensa mukaan

. jzir jest?i i i  sukukokouksia, sukujuhl ia ja retkia
sekd muita ni ihin verrattavia t i laisuuksia
. keriiii ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta seka
saattaa sitd jdseniston tietoon
. tukee sukututkimusta
. tukee taloudellisesti vaikeuksiin joutuneita su-
,"un jdsenid tai heidi in omaisiaan
. tekee tunnetuksi sukuseuran toimintaa ja suku-
tutkimusta
. harioittaa seuran tarkoituksen toteuttamista
ed is tZ iv i id  ju lka isu  to i  m in taa .

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan tes-
tamentteia ja lahjoituksia, perustaa rahastoja sek?i
asianomaisella luvalla jiirjestiid varainker?iyksid ja

arpajaisia. Seura voi myos omistaa toimintansa kan-
nalta tarpeellisia kiinteistojii ja irtainta omaisuutta.

3 S Jiisenet

Sukuseuraan voi kuulua jlsenend vain yksityinen
henkilo. Seurassa on varsinaisia jiiseniii, ainaisjiise-
niii ja kunniajiiseniii.

Seuran varsinaiseksi jdseneksi voidaan valita 15
,vrotta tdften)'t henkilo, joka islin tai iiidin puolelta
on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on sii-
hen liittynyt. Varsinaiseksi jliseneksi voidaan hyviik-
sya myos muita sukututkimuksesta ja kotiseututyos-
td kiinnostuneita 15 vuotta talttaneita henkiloit?i.

Hallitus hlwaksry seuran jisenet. Jdsenlys alkaa,
kun hallitus on h1v?iksynl't uuden jisenen.

Kunniajdseneksi voidaan kutsua hallituksen esi-
tyksestii ja sukukokouksen valitsemana seuran jdsen,
joka on eri tyiscst i  ansioitunut scuran toiminnassa
tai muulla toiminnallaan edistiinl't huomattavasti
seuran ta rko i tukscn to leu tumis ta .

Ainaisjiisen on henkilo, joka on maksanut r-uo-
sikokou ksen vahvistaman elinik?iisen jiisenmaksun.

Varsinaisilta jiisenilta perittdvdn vuotuisen jd-

senmaksun suuruudesta piiiittii?i seuran wosikoko-
us. Jdsenille, iotka eiviit ennen tilikauden alkua ole
ta)'ttaneet kahdeksaatoista \.1lotta) voidaan mddrzitii
muita jhseni?i alempi jdsenmaksu. Sukuseuran hal-
litus voi mydntdd vapautuksen jdsenmaksusta kor-
kean idn, sairauden tai maksukyrryn huomattavan
heikkenemisen perusteella. Kunniajiisenet ovat jii-
senmaksusta vapaita.

Jhsen voi erota sukuseurasta ilmoittamalla siitii
kirjallisesti hallitukselle tai sen esimiehelle taikka il-
moittamalla erostaan seuran kokouksessa poltdkir-
jaan merkittiivaksi.

Jiisen, ioka huomautuksen jalkeen on kuuden
kuukauden ajan j?isenmaksun erd?intymisesta jatte-
n1.t maksamatta j:isenmaksun, voidaan katsoa halli-
tuksen piiiitoksellii eronneeksi seuran jiisenlydestii.
Seurasta erottamisesta pii2ttZi?i seuran kokous.

Sukuseuran jdsenluettelon pitamisesta vastaa
hallitus.

4 S Piiiitiisvalta

Seuran paatosvaltaa kalttaa seuran kokous. Seuran
kokouksia ovat sukukokous, wosikokous ja ylimazi-
rdinen kokous. Kokouksiin saavat ottaa osaa kaikki
jiisenet. Aiinioikeus on yli 18 !'uotta tayttaneilla iase-
nille. Kokouksessa kullakin iiisenellii on yksi Zidni.

5 S Sukukokous

Sukukokous pidetZiiin hallituksen kutsusta joka kol-
mas wosi kesd - elokuussa.
Sukukokouksessa

. puheenjohtajana toimii esimies tai varaesi-
mies
. esitetadn hallituksen laatima kertomus edellisen
sukukokouksen ialkeisesta seuran toiminnasta ja
taloudesta
. paatetaan hallituksen esityksesta seuran tulevan
toiminnan suuntaviivoista, talouden perusteista
sekh muista irisenten kannalta tarkeista periaat-
teellisista kysymyksistii seuraavaan sukukokouk-
seen saakka
. valitaan seuran esimies sekd ensimmiiinen ja
toinen varaesimies seuraavaksi kolmil'uotiskau-
deksi
. valitaan kolme hallituksen idsentd ia heille hen-
kilokohtaiset varajiisenet seuraavaksi kolmivuo-
tiskaudeksi
. kasitellean r.uosikokouksen tekemdt esitykset
. kasitellaan hallituksen ja jdsenten mddrdaikaan
mennessi tekemdt esitykset
. annetaan hallitukselle seuraavaa sukukokousta
koskevat eviistykset.
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Vaalit suoritetaan 8 5:ssd miiiiriityllii tavalla.
Sukukokouksen kasiteltaveksi tarkoitetut ehdo-

tukset on iatettava kiriallisesti seuran hallitukselle

kaksi (2) viikkoa ennen sukukokousta.

6 SVuosikokous

Seuran vuosikokous pidet?iiin wosittain helmi -

huhtikuussa hallituksen kutsusta. Seuran ylimlidriii-

nen kokous on kutsuttava koolle, kun seuran kokous

niin piibtt?iii tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta

taikka vihintZiiin yksi kymmenesosa (1/10) seuran

dhnioikeutetuista jdsenistd sitii erityisen asian kdsit-

telemistd varten kirjallisesti pYfiAii.
Seuran kokouksen pitopaikka ja ajankohta il-

moitetaan kirjallisesti viihintiiiin seitsemdn (7) pai-

vdd ennen kokousta.
Vuosikokouksessa

. kasitellaan hallituken laatima toimintakerto-
mus ia esitetadn tilinp?iiitos edelliselta toiminta-

vuodelta sek2i kuullaan tilintarkastajien lausunto
. vahvistetaan t i l inpi i i i tds
. paatetaan vastuuvapauden myontiimisestd seu-

ran hallitukselle ia taloudenhoitajalle
. kasitellaan ja hlveksl'taan seuraavan toiminta-

r.uoden toimintasuunnitelma ia talousarvio
. piiitetiiin jiisenmaksujen suuruudesta
. peatetaan hallituksen jlisenten palkkioista
. valitaan yksi (1) - kaksi (2) tilintarkastajaa ja

vksi ( 1) - kaksi (2) varatilintarkastajaa
. kasitellaan kokouskutsussa mainitut hallituksen

valmistelemat ja jdsenten esittamat muut asiat.

Vaalit suoritetaan 8 $:ssd mZiariityll?i tavalla.
Vuosikokouksen kasiteltavaksi tarkoitetut ehdo-

tukset on iatettava kiriallisesti seuran hallitukselle

kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7 S Hallitus

Hallitus vastaa seuran hallinnosta ja omaisuuden

seka asioiden hoidosta. Hallitus panee toimeen su-

kukokouksen ia vuosikokouksen seka ylimiiiiriiisen

kokouksen paatdkset sekii jakaa siiiintojen puitteissa

seuran jisenille stipendejii sekii avr:stuksia.
Hailitukseen kuuluu sukukokouksen kolmeksi

vuodeksi kerrallaan valitsemina esimies' ensimmiii-

nen ja toinen varaesimies sekd kolme (3) varsinaista
j?isentzi ja heidiin henkilokohtaiset varajiisenensd.' 

Hallitus peaftaii seuran irtaimen omaisuuden
mlymisestd ja vaihtamisesta seka kiintean omaisuu-

den kiinnitt?imisestii. Hallitus on vastuussa toimin-

nastaan seuran kokoukselle.
Hallitus kokoontuu esimiehen tai jommankum-

man varaesimiehen kutsusta tai kun viihintii?in kaksi

hal l i tuksen iasenta sita vaati i .  Hal l i tus on pddtdsval-

tainen, kun esimies tai jompikumpi varaesimies ja

vdhintdzin kaksi jiisentii tai varajdsentd ovat kokouk-

sessa ldsnd.

Hallitus valitsee seuran sihteerin ja taloudenhoita-

fan seka toiminnassa tarvittavat muut toimielimet.

Hallitus mddrddtoimihenkil6iden palkkiot'

Hallituksen kokouksista pidetiiiin peatijsp6)'ta-

kirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri al-

lekirjoittavat.

8 S Piiiitiiksenteko

PZiiitokset seuran kokouksessa tehdii?in yksinkertai-

sella diinten enemmistolld paitsi 11 S ja 12 S maini-

tuissa tapauksissa. Aanestys voi tapahtua avoimesti,

paitsi jos seuran kokouksessa viihintddn neljdnnes
(7+) osanottaj ista vaati i  toisin.

Aanten mennessa tasan ratkaisee suljetussa dii-

nestyksessd ja vaalissa arpa, muuten puheenjohta-

ian iiiini.

9 S Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimenkirjoitusoikeus on esimiehelld yhdes-

sii jomman kumman varaesimiehen kanssa tai jol-

lakulla heistli yhdessd sihteerin, taloudenhoitajan tai

hal l i tuksen jdsenen kanssa.

l0 S Toiminta- ja tilikausi

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenteriwosi. Toi-

mintakertomus ja siihen liittla/a tilinpadtos on laa-

dittava ia iatettave viimeistd?in kolme (3) viikkoa en-

nen vuosikokousta tilintarkastajalle.

I I S Sii?intiijen muuttaminen

Seuran saantojen muuttamisesta paettaa seuran

vuosikokous. Siiiintdjen muuttamiseksi vaaditaan

kokouksessa viihintiiiin kolme nelidsosaa (3/4) iiii-

nestyksessZi annetuista iiZinistii.
Yhdistyksen saantoien muuttamisesta on tehtd-

vii ilmoitus Patentti- ia rekisterihallituksen yhdistys-

rekisteriin.

12 $ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta paattaa vuosikokous ja sen jiil-

keen sukukokous. Pdiitokseen, iolla seura puretaan,

vaaditaan l'uosikokouksessa ja sukukokouksessa vii-

hint?i?in kolme neli?isosaa Qla) iidnestyksessd anne-

tuista aanista.
Seuran purkamisesta p?iiittiivii sukukokous pii6t

teii jaljelle jeeneiden varojen ja omaisuuden kaytosta

seuran tarkoitusperien mukaiseen toimintaan. Seu-

ran arkistoa ei saa luovuttaa yksityiselle henkilolle.

13 S Muuta

Muil ta osin seuran toiminnassa noudatetaan voi-

massa olevaa vhdistYslakia.
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Vlilinlisten sukuseuran hallitus tiedottaa

28.-29.5.2006 pidettiin sukututkimusseminaa- Sukuseurojen Keskusliitosta voi tilata keskus-

ri Kuopiossa. liiton julkaisemaa Sukuviesti-lehteii, joka il-

mestyy kuusi kertaa vuodessa. Kestotilauksena

28.8.2006 Vddniisten Sukuseuran standaari lehti maksaa 3l euroa.

luovutettiin Sukuseurojen Keskusliitolle hei-

dan toimistossaan pidetysszi hallituksen koko- Muista ilmoittaa osoitteen muutoksista, muu-

uksessa. ten Sukuviesti-lehti ei tulel

Sukuseuran vuosikokous on suunniteltu alus- Hallitus toivoo vinkkejd Vddnlisten sukuhisto-

tavasti pidettiiviiksi Kuopiossa maaliskuun 24. rioiden tai niiden osien kirjoittajiksi.

piiviina 2007.
Vanhoja Vddniisten sukupuu -julkaisuja, stan-

Pietarin matkaa valmistellaan kesdkuun 7.- daareja ja kynia voi tilata Sukuseurojen Kes-

10. piiiviksi 2007. Matkaa valmistelee seu- kusliitontoimistostaosoitteesta:

ran esimies. Matkan hinnaksi tulee noin 300

euroa hengelta sisaltaen kuljetuksen Eteld- Sukuseurojen Keskusliitto

Suomesta ja majoituksen. Matkalle piidsee Savilankatu I B

enintziln 50 nopeinta ilmoittautujaa. Ilmoit- 00250 Helsinki

tautumiset PenttiVidndselle 040-7217605 tai 09-43699450

pentti.vaananen@suomi24.fi. toimisto@suvut.fi

Sukuseuran 7o-vuotisjuhlat on tarkoitus pitaa Sukuseura tukee Vddnds-sukuisia opiskelijoi-

Helsingissd 17.11.2007. ta stipendein. Siiinnot ja syksyisin olevat ha-

kuohjeet loytyvat Internet-sivuilta.

Ajankohtaisia asioita valokuvien kera loydiit

sukuseuran Internet- sivuilta:

www.vaanastensukuseura,fi
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Vlilinlisten Sukuseura ry:n yhdestoista
sukukokous Ristiinassa 7 .-8.8.1999

Hlviit Viiiiniiset ja Vddnds-sukuiset!

Tirona ammoisten aikojen elokuun 7. pai-

vana 1999 vaelsi suuren sukumme edustaiia

niin eteliistii, pohjoisesta, idiistii kuin liinnes-

takin Ristiinan suureen pitiijiiiin Kryronkai-

taan juhlimaan sukumme juuria. Paikalla oli

pappia ja lukkaria, talonpoikaa ja lieko ollut

kuppariakin, puhumattakaan muitten lukuis-

ten ja lukemattomien ammattialojen edustajis-

ta. Likim?iiiriiinen luvunlasku V;idndsistd ja sen

sukuisista Kyyronkaidan kunnaitten tallaajis-

ta piiiityi noin 70:een, vaikkakin jo pelkiistii?in

Mikkelin seudun "telehvooniluettelosta" loytry

saman verran uljaan sukumme nimenkantajia,

vaikka kiinnykkakulttuurin kiitkemiiikiiiin ei

oteta lukuun.
Kun vanhat tutut oli katelty ja halailtu, ou-

dommat suvun edustajat esitelty, sukuun s1.n-

tyneet julistettu ja suvun historiaan siirtyneet

liihipiirissii muisteltu, kokoonnuttiin kuule-

maan tdysinpalvelleen opettajan ja Ristiinan

tuntijan Niilo Pulkkisen esitystd' runsaat pari

vuosisataa aiemmin kiiydystii Kyyron kahakas-

ta. Vaikka siiniikin epdilemdttii joku sukumme

edustaja ylsi mainetekoihin, jetettiin sotakir-

veet turpeen katkoihin ja kokoonnuttiin vaa-

rattomammin asein yhteiselle sukupiiviilliselle

ete ldsavola is ten herkkujen par i in .

Hlvin ravittu suku vieritteli itsensd vyot

loysiittyinii rantasaunan seutuville kuulemaan

raportteja edellisestii Siilinjiirven kokoontu-

misesta. Vddndsen Seppo niiytti, ettd hyvin si-

saan soitettu haitari soi, vaikka taitajan sormet

ovatkin paketissa. On surullista todeta, ettd Se-

pon leppoisa iiiini ja soitin ovat vaienneet jou-

kossamme. Valilla piiskattiin koko joukko au-

komaan kurkkuaan yhteislaulun merkeissd ja

saatiin ilolla todeta uuden kulttuuriteon synty

Annikki Vuotin esiteltya esikoisromaaninsa.

Uskalsipa joku kaiken kansan niihden ko-

keilemaan Klyronkaidan yli liikennoivzin vd-

hiiisen lossilautankin kantar.uutta. huolimatta

nautitusta runsaasta ateriasta.
Illan tullen osa veeste jatkoi yhdessiioloa

Kyyronkaidassa, osa katosi Saimaan rantojen

sokkeloihin pienimuotoisiin "sukuparlament-

teihin" kokoontuakseen jiilleen sunnuntaina

Ristiinan arvokkaaseen kirkkoon juhlajuma-

lanpalvelukseen. Lieko Pietari-kreivi ja vai-

monsa Kristiina tunnistanut joukosta entisten

alamaistensa piirteitii tuijottaessaan kirkko-

kansaa kirkon seiniiltli. Kirkonmenojen jalkeen

moni niiytti suuntaavan hiljaiselle vaellukselle

sukunsa juurille kirkkomaalle.

Iltapiiiviillii kokoonnuttiin jiilleen Kyyron-

kaitaan juhlalounaalle sekd vuosi- ja sukuko-

koukseen, jonka alussa kuultu musiikkiesitys

ei ollut saada tolkkua sen enempea soittajan

kuin soittimenkaan suhteen. Kuultu kappale

oli kumminkin se, mikd pitikin, ja hyvin esitet-

ty olikin. Thvanomaisten rutiiniasioiden tulles-

sa ndin kuitatuksi maininnalla, kuultiin myos

katsaus sukuseuran taloudelliseen tilaan, joka

todettiin myonteisesti hammastyttavdksi, ke-

hittyen myohemmin jiirkyttiiviiksi ja edelleen
jatkossa positiiviseksi piiiinvaivaksi. Liihtokah-

vien jalkeen viiki alkoi kauniissa auringonpais-

teessa hankkiutua kukin omalla taholleen pddt-

tden vakain tuumin kokoontua Oulun seudulle

verestdmddn vanhoj a muistoj a ja tuttavuuksia.

lla*ku Viininen, Raattama
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Amerikan Vliiinliset kolmessa
polvessa iuurillaan Reittidllt

Martin Waananen kirioitti kirjeen jo aikaisin

keviilillli 2006 ia ilmoitti halustaan tulla heind-

kuussa ndyttzimddn lapsilleen sekii lastenlapsil-

le ukin synnyinseutuja Reittiolla. Kyse on siis

Martinin isdn Kalle Vddndsen kotimaisemis-

ta, iosta tiimii liihti Yhdysvaltoihin Michiganin

osavaltioon joskus 1900 luvun alkupuolella'

Tarkempaa tietoa ei osannut sanoa poikansa

Martinkaan.
Kalle Vzii indnen oli syntynyt 5.11.1887 La-

pinlahden Onkiveden kyldssii, joka on nykyis-

ta Nilsiaa Reittiolla. Pirttimiien talossa Reittiol-

la han on viettdnyt lapsuutensa vanhempiensa

Eeva ja Simo Vddndsen sekii sisarusten kodis-

sa, fosta hdn myohemmin lihti Amerikkaan.

Aluksi han oli sielld metsei- ia kaivostoissd.

Myohemmin hiin oli vaimonsa kanssa ostanut

maatilan (farmin) Michiganista vuonna 7922.

Siellii hiin viljeli maata ja hoiti lypsykarjaa.

Kallea aikaisemmin oli liihtenyt hanen vel-

jensii Heikki (s. 18.12.1878 Lapinlahden Onki-

vedellii) n. 1903 Yhdysvaltoihin metsd- ja kai-

vostoihin. Heikki ei jiiiinyt Amerikkaan, vaan

yhdeksdn vuoden kuluttua palasi takaisin koti-

seudulleen. Vuonna 1912 Heikki avioitui ia osti

Pirtt imden naapurista Niemeld-nimisen ti lan,

josta veljenszi Kalle omisti puolet. Myohemmin

Heikki lunasti koko tilan itselleen.

Kalle ja Veera Vddndselle syntyi Michiganis-

sa kuusi lasta, joista Martin (s. 2.9.1926) oli

nuorin. Hzin opiskeli maatalous- ja metsdtie-

dettd ia vaitteli kvseisen alan tohtoriksi. Hdn

toimi Washingtonin osavaltion yliopistoissa

professorina.
Martinin mukana Suomeen tuli hdnen

maisterityttiirensd Wendy Elwood (50) ja ta-

man tytar Erin Elwood (22) seka Martinin toh-

toripoika Kurt (45) ja taman poika Mark (15).

Suomea osasi puhua vain Martin Waananen.

Kaukaiset vieraat kiertelivdt Suomessa hei-

nii- ja elokuussa 2006 reittid Helsinki-Savonlin-

n a-Nilsiti-Kuusamo-Rovaniem i-Kaustinen-

Kokkola-Vaasa-Turku-Helsinki. Nilsidssd he

tutustuivat kirkkoon ja halusivat osallistua ju-

malanpalvelukseenkin, olihan se Martinin iszin

kotikirkko. He tutustuivat Louhosareenaan ja

kevivat hautausmaalla seka sankarihaudoilla.

Lisiiksi he tutustuivat isoiszin syntymeseutuun

ja serkkuihin, joita tealla on useita. Martin oli

kiiynyt jo aikaisemmin kolme kertaa Suomessa

ia Reittiolla seka oli ollut vuoden stipendiaatti-

na Helsingisse 1962 63,joten han tunsi hyvin

Suomen olot. Parasta matkalla oli ollut koti-

juurilla kiiynti Nilsi?issd. Heille tadlla kaynti oli

tunnepitoinen matka.

Martin Waananen seuraa edelleen paljon

Suomen asioita Internetistd ia televisiostakin.

Hiin pysly hyvin ajan tasalla Suomen kehityk-

sestzi. Hdn pitaa paljon yhteyttii myos sukulai-

siin Suomessa.

Eila ia launo Ydin5nen
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ffiosemmalta Martin, wendy, Erin, Krt ia Mark

Elk l, Tr""t VdA"i;u" (knkrttti) Niemetan pihalla Kalle ja Heikki Viiiiniisen perillisiii
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Assar VHtntnen palkittiin
wosikokouksessa lahdessa
Sukuseuran vuosikokous pidettiin 19.3.2006

Lahdessa Hiihtomuseon nykyaikaisessa audi-

toriossa. Kokouspaikka oli erinomainen. Ruo-

kailun ja kahvin aikana voitiin ihailla Lahden

kaunista hiihtostadionia.

Vuosikokouksessa hyvaksyttiin edellisen

vuoden toimintakertomus ja tilinpiiiitos sekii

vuoden 2006 toimintasuunnitelma ja talousar-

vio. Lisiiksi kesiteltiin henkilbvalinnat ia suku-

tutkimusta.
Sukukokouksessa kesiillii 2005 valittiin seu-

ran esimiehet ja nyt valittiin hallituksen jdsenet

henkildkohtaisine varajdsenineen. Sukuseuran

esimiehenii on Pentti Vdiiniinen Tampereelta,

ensimmiiisend varaesimiehenii toimii Juhani
Viiiiniinen Helsingistii ja toisena varaesimiehe-

nii on Sinikka Aaltonen Helsingistii. Hallituk-

sen jiseniksi valittiin Jari A. Viirindnen Kuo-

piosta (henkilokohtainen varajiisen Markku

Viiiindnen Nilsiiistii), Heini Kapanen Helsingis-

t?i (Ma{atta Liljestrom Kauniaisista) ja Pentti

Viiiiniinen Oulusta (Markku Viiiiniinen Piek-

siinmaalta)
Kokous hyvaksyi hallituksen suunnitelman

julkaista vuoden 2006 aikana Viiiiniisten suku-

puu numero i3, joka postitetaan kaikille jii-

senille. Hallitus kiiynnistiiii seuran historiikin

kirjoittamisen ja aloittaa kesalla 2007 Pietariin

tehtevan matkan valmistelut. Samoin hallitus

valmistelee syksylla 2007 pidettiivie sukuseu-

ran 70-r.uotisjuhlia. Stipendejii jaetaan perin-

teisesti myos vuonna 2006.

Jiisenmaksuksi piiiitettiin 1 0 euroa vuodelle

2006 ja ainaisjiisenmaksuna siiilyy 170 euroa.

Sukututkija Assar Vdiiniinen palkittiin sti-

pendillii pitkiiaikaisesta ja tuloksekkaasta suku-
ja kyliitutkimuksesta. Assar Vdiiniinen on kir-
joittanut muun muassa 370-sivuisen Oulun

seudun Viiiiniisistei kertovan sukuhistorian

Viiiiniisten Varsiteiltd. Sukuseura on julkaissut

kirjan Viiiiniisten sukupuu -sarjassa numerolla L2.

Pentti Vliliniinen

Stip endillii palkittu Assar Viiiinknen

Jari A. Viiiindnen esitteli hyvin hoidettua taloutta

Vu o sikoko uks en yle is 6 i)


