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tervehdys
Esimiehen
EdellisenVddndstensukupuun julkaisemisesta on kulunut yksitoistavuotta. Numerot l-1 I
julkaistiin vuosina 1945-95erikseenmyytdvinii painoksina.Numero l2 on AssarVddndsen
kirja Viiiiniisten varsiteiltii. Sukuseuraon piizittanyt, ette Vddndstensukupuu on jatkossasukuseuranjlisenlehti,joka jaetaankaikille jisenmaksunsamaksaneillesukuseuranjiisenille.
Viidndnenon yksi Savonsuursuvuista,joita
loytyi 1800-luvunlopulla 122 Savosta.Sukumme on levinnyt Mikkelin ja Juvanseuduiltaensin Pohjois-ja Itii-savoon sekeOulun seudulle
ja lopulta ympdri maata.Tiillii hetkelliiViiiiniisidasuujo eri puolilla maapalloa.
Sukututkimus on kiiynnistynyt vaihtelevalla innokkuudella. Sukuhaaroittainon saatu
niin paljon tietoa, kuin on pystytty kasittelemiiiin. Toivottavastiinto sailyyja joissakin sukuhaaroissavield voimistuu. Tarvitsemmeliszid
kirkonkirjojen ja muiden liihteiden tutkijoita, tietojen tallentajiaseki kirjojen kirjoittajia.
Tietojen kerddmistiivauhditetaanensi vuonna
paikallisilla kokoontumisilla. Tavoitteena on
saadaainakin yhdestii sukuhaarastakirja vielii

ta sukujulkaisuistaellei vanhin. Ndmdkin asiat
selvidvlit seuran historiikin valmistuttua 70vuotisjuhlaan.
Vddndsid on Suomessanoin 5000. Luku
kasvaavarmaankin tuhannella, kun siihen lisiitiidn avioliiton kautta nimensd vaihtaneet.
Teta taustaavastensukuseuranalle 300 hengen
jdsenmdird tuntuu pienelta. Kaikki 15 vuotta
tdyttineet Vdtiniisetja Vriiiniis-sukuisetvoivatkin liittyii sukuseuranjiiseniksi.liiseneksiliittytiilld vuosikymmenelld.
Vddniisten Sukuseura on perustettu misessdja muissakin asioissasukuseurastasaa
vuosi 2007 onjuhlavuosi.Su- parhaitentietoa seuran Internet-sivuiltawww.
14.1l.1937,joten
sekdseurantiedotteista.
kuseurankeskeisiiiperustajiaolivat Helsinkiin vaanastensukuseura.li
Liimpimdt kiitokset tdmiin lehden valmistoihin ja opiskelemaanmuuttaneet savolaiset
tumiseen myotiivaikuttaneilleja aineistoatoiVidndset. He halusivatsailptee juurensaja siteensdSavoon sekd pitaa yhta suuressamaa- mittaneillehenkiloille.
Toivotan lehden lukijoille Hlviiii loulua ja
ilmassa.Seuran 70-vuotisjuhlaaon tarkoitus
juhlia 1930-luvuntapaanmarraskuun19' piiivind Helsingissd.
Sukuseurammeonkin vanhimpia sukuseuroja ja Viiiiniistensukupuu on yksi vanhimmis-

onneavuodelle 2007
PenttiVdlninen
Isimies

VHdndsten
sukuseuran
nelidskunniaidsen

Professori
Veikko
Viiliniisen
muistolle
28.tt.t905-t.6.1991
Siilinjiirvellii 4. elokuuta 1996 pidetty Viiiindsten kymmenes sukukokous kutsui sukuseuran neljiinneksi kunniajiiseneksi filosofian tohtori Veikko Ilmari Viiiiniisen. Helsingin
yliopiston romaanisen filologian professori Vei,kko Viiiiniinen oli syntynyt Mikkelissii
28. marraskuuta 1905ja kuoli Helsingissii 91vuotiaana l. kesdkuuta 1997.
ViiliniistenSukuseuranensimmiiistiii ohtokunkokouksessaHeltaa sukuseuranperustavassa
singissd14. marraskufia 1937 valittaessasilloinen filosofian maisteri Veikko Vddniinen oli
valittu sukuseurammeensimmdiseksivaraesimieheksi. Valinta oli uudistettu heiniikuussa
1939 Kuopiossa pidetyssliViiiiniisten ensimkun kuukausi tuon
mdisessiisukukokouksessa,
perustavan kokouksen jlilkeen Helsingin yliopistossatohtoriksi viiitellyt Veikko Viiiiniinen
oli valittu siiintojen edellyttlimiilld tavalla samaan luottamustehtavaan.
Hiin oli tessa tehtevessdkoko sen ajan,
minka han sukuseura-aktiivinaosallistui seuramme toimintaan ja seura oli ylipiiiitiiiin toiminnassa 1930- ja 1940-lurulla. Sotavuosina
sukuseuran toiminta oli ollut kokonaan pysiihdyksissii,mutta se oli sitten uudelleen kiiynnistynyt joulukuussa 1944. Heiniikuussaseuraavanavuonna oli pidetty Vddndstentoinen
sukukokous taas Kuopiossaja siind Helsingin yliopiston romaanisen filologian vt. professoriVeikko Vdiiniinen oli valittu uudelleen
sukuseuran ensimmiiiseksi varaesimieheksi.
Seuraavanvuoden keviiiillii sukuseuran esimies lehtori Oskari Viiiiniinen (k. 28.1.1962)
oli muuttanut Mikkeliin uuteen virkapaikkaan
eikd enddollut tilaisuudessahoitamaanesimiehen tehtavia,vaan ne olivat jdiineetensimmdisen varaesimiehenhoitoon. Sukuseuranarkistossa sdilyneidenasiakirjojen mukaan seuran
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VeikkoViiiiniinen.
johtokunta oli piiiittinyt 16. helmikuuta 1947
esittaaseuraavallevuosikokoukselleja sukukokoukselle professoriVeikko Vddndsenvalitsemista sukuseuranesimieheksija samanvuoden
marraskuussapidetyssiisukuseuranl0-vuotisjuhlakokouksessa
Veikko Viidndnen oli toiminut kokouksen puheenjohtajana.Tiron juhlan
jiilkeen seuran toiminta oli kuitenkin taas lamaantunut ja se oli kokonaan pysiihdyksissii
yli 16 vuoden ajan. Niiin ollen kevaalla 1947
suunniteltu Viiiiniistenkolmas sukukokouspidettiin vasta 9. elokuuta 1964varatuomari O.
P.Viiiiniisen(sittemmin Viiiinisten Sukuseuran
viidennen kunniajisenen) puheenjohdolla ja
hdnet valittiin sukuseuranesimieheksi.
Professori Veikko Vddndsen eldmdkertatiedoista kiiy ilmi, ettei hanella kansainvdlistdmainetta niittiiviinii tiedemieheneiollut noina l.uosina eikd myohemminkddn nousujohtoisella
tyourallaan mahdollisuuksia endd jiirjestoaktiivina osallistuasukuseurantoimintaan. Hzin oli
vuodesta1948liihtien pitkiii aikojatutkimus- ja
opetustehtavissli
ulkomailla,alkuun luennoitsijana Louisianan valtionyliopistossa Amerikan
Yhdysvalloissav. 1948-49ja myrihemmin mm.
StrasbourginyliopistossaRanskassa.

ProfessoriVeikkoVddndsenvaraesimieskaudelta on kuitenkin aihetta tiissdyhteydessiimainita, etta tuona aikana sukuseurammealoitti
julkaisutoimintansa.Tiimzinsukuseurammeaikakauskirjan Viicinristen sukupuu n neljd ensim-

luentonsaja esitelmansdkerdsivdtvuodestaja
vuosikymmenestdtoiseentiiysiii salejakiinnostuneita kuulijoita. Hiin oli myos Toulousenja

Bukarestinyliopistojenkunniatohtori.
Sukuseurammekunniajdsen Veikko Vddmdistd numeroa ilmestyivdt 1945-46 ja Veikndnen oli vuodesta 1933 avioiiitossaamerikko Vddndnenkirjoitti Italiaan suuntautuneisiin kalaissyntyisenB. A. (Bachelorof Arts) Helen
Mary Goldthwainn (s. 1905, k. 1993) kanssa.
opinto- ja tutkimusmatkoihinsaliittyen artikkelin Viihiiinen muistelmaappelsiinienja maAvioliitto oli lapsetonja aviopuolisot perustikaronienmaasta.Seon julkaistu 1945ilmesty- vat Suomen kulttuurirahaston yhteyteen nineessd
Vdiindstensukupuussa
n:o 2 (s.8a-86).
mikkorahaston, josta myonnetziiinapurahoja
Sukuseuramme neljas kunniajiisen oli
romaanistenkielten tutkijoille.
syntynyt, kuten edellii jo mainittiin, MikkelisProfessoriVeikko Vddndnenhuolehti miii28.
marraskuuta
1905.
Hdnen
rdtietoisesti
sd
vanhempanfiysisestii kunnostaan eldmdnsd
sa olivat tukkiasioitsija AleksanteriVddndnen loppuun asti. Hiin harrasti sddnnollisestikunja metsdnvartijantytiirIohanna Fredrika Pcil- toliikuntaa, muun muassaholkkiiiimista,hiihldnen.TultuaanylioppilaaksiMikkelin lyseosta toa ja kalastusta.Tieteellinen uteliaisuus,jat1924VeikkoViiiiniinen oli Helsinginyliopistos- kuva tutkimustyo ja siihen liittyen vankka
sa saksaa,latinaa ja ranskaaopiskeltuaansuo- itsekuri pitiviit hdnet henkisestivirednd. Hdn
rittanut filosofian kandidaatin ja lisensiaatin oli tutkijana aktiivinen ja tuotteliasviimeisiin
tutkinnot ja viiitelllt tohtoriksi 18.joulukuuta
elinpd.iviinsdasti ja seurasi yksityiskohtaisen
1937.Hdnen SuomalaisenTiedeakatemiantoitarkoin kielitieteen kehitystii myos kansainviimitusten sarjassailmestynyttd veiitoskirjaansa lisiin konferensseihinosallistuenja pitiien yhLe latin vulgaire des inscriptions pompdiennes teytta nuorempiin tutkijapolviin. Vdhdn ennen kuolemaansahan sai valmiiksi tutkielman
on luonnehdittu uraauurtavaksi ana\ysiksi
Pompejin piirtokirjoitusten kansanomaisesta Turun akatemian ylioppilaiden 1600-luvulla
kielestiija se oli tehnyt hdnestdkerralla kanmuistiinmerkitsemistdlatinankielisistdsanansainvdlisestikuuluisan rahvaanlatinan asian- laskuista.
Professori Veikko Vddndsen, kansaintuntijan. Vuonna 1963 Veikko Vddndnen julkaisi tutkimusalansaperusteoksenIntroduction vdlistd mainetta runsaasti niittdneen, moau latin vulgaire.Molemmista kirjoista otettiin
nipuolisesti ansioituneen tutkimusalansa
useita painoksiaja jiilkimmdinen teos kiilin- eturivin tiedemiehen, Vddndsten Sukuseunettiin myos espanjaksija italiaksi. Professori ralle 12. elokuuta 1996 liihettiimd kiitosVzidndnenpaneutui tutkimuksissaanmycisrokirje valittomzisti sen jiilkeen, kun hdn oli
maanistenkielten syntyyn ja varhaisvaiheisiin, saanuttiedon sukuseurankunniajdseneksikutjulkaisi keskiaikaisiatekstejiija hiintii kiinnosti
sumisesta,ansaitseetulla trissdyhteydessdsanatarkastijulkaistavaksiniiytteendsiite, miten
erityisestisanastontutkimus.Hdn toimi tutki"vanhan trylin" kohteliasherrasmiesosasiasetmusalansauseidentieteellistenseurojenjohja
totehtavissa sai tyostaan arvostettuja kuntaa sanansahuomionosoituksestakiittdessddn:
niapalkintoja. Maineikkaana, kansainvdlisesti Ar voisa Puheenj ohtaja:
tunnettuna ja arvostettunalatinan ja romaaOsallistumattamoneen vuoteenVdiincisten
nisten kielten tutkijana hdnet kutsuttiin luenSukuseurantoimintaan,olen yhtcikaikki voinut
noitsijaksi yliopistoihin maailman eri puolille
ohjelmienja vuosikertomusten
avulla olla muja monien arvostettujen ulkomaisten tieteel- kana seuraneliimdssci.
Arvoslansuurestisosiaalisten seurojen ja tiedeakatemioidenjdsenek- listaja kulttuurillista ty\tii, jota Sukuseuramme
si. HAnen usein kuivan huumorin hoystamat on eri muodoissajatkuvasti ja aktiivisestihar-

joittanut. Sitiikin arvokkaampanapidan kunjonka sukuseuranjohtokunta on
nianosoitusta,
an p iititds
pAiiftiinyt minulle ehdoxaa. Sukuseur
kuuluu eldmiikutsuaminut kunniajdsenekseen
ni merkkitapahtumiin.
Toivotan sydiimellisesti Viiiiniisten Sukuseu'
ralle ja erityisestisenjohtokunnallevaloisaaia
tuloksekasta t ulevaisuulta.
VeikkoViiiindnen

Kunniajiisenemmeleksikologisiintutkimuksiin
liittyy myos hdnen viimeinen yhteydenottonsa
VddniistenSukuseuraan,niiiden rivien kirjoittajalle(sukuseurammetuolloiselleesimiehelle)
"parhain joulun toivotuksin 1996" eliimiinsd
viimeisen ioulun alla ldhettiimdnsiiaikakauskirjassaVirittaja julkaisemansafilologinen artikkeli, joka liittyy eriieinraamatuntekstin ktidntdmisenproblematiikkaan.
KyiistiVliSndnen

kunniaitsen
kuudes
sukuseuran
Vdsntsten

muistolle
AareJ.VHtntsen
Jfunnallisneuyos
| 0.2.t9t9-t 9.8.2003
Ristiinassa 8. elokuuta f 999 pidetty Viidniisten yhdestoista sukukokous kutsui sukuseuran kuudenneksi kunniajiiseneksi maanviljelijii, kunnallisneuvos Urho Aarre Jordan
Viidniisen. Hiin oli syntynyt Kuopion pitdjiin
(nykyiiiin Siilinjiirven) Kehvolla Haapalahti-Uusitalon isdnniin Kalle Fredrik Viiiiniisen (1869-1927) - vanhan perinttitilan yhdennentoista 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 sairauden murtamana 84 vuoden iiissii 19. elo-

Aarre J. Viidniinen

kuuta 2003.
Kiiytyii?inviisi luokkaa Kuopion lyseotaja Suonenjoen maamieskoulunAarre J.Vddninen oli
aloittanut opiskelunKurkijoen maatalousopistossa ennen talvisotaa. Opinnot olivat sitten
ja osallistuttuaansekd
sodantakia keskeytyneet
talvi- ettd jatkosotaanAarre Vdiiniinen oli kotiutettu jR 2:n l.pataljoonastaviestiupseerina
30. marraskuuta 1944.Hiin oli saman vuoden
keviiiillii opintolomalla suorittanut agrologin
tutkinnon ja aloitti tyot maanviljelijinii kotitilallaanjoulukuun 1. piiiviistii 1944.
Tyonsii ohessahan toimi lukuisissa luottamus- ja hallintotehtavissa,erityisesti maa-
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taloustuottajien luottamusmiehend. Kuopion
seudun tuottajayhdistyksen puheenjohtajana hdn oli yli 20 vuotta, Maataloustuottajain
Pohjois-Savonliiton johtokunnassaja useissa
MaataloustuottajainKeskusliiton(MTK:n) valiokunnissa ia Pellervo-Seuranvaltuuskunnan
;'dsenendkahden vuosikymmenen ajan. Merkittaven panoksenmaakunnanenergiahuollon
kehittiijiinti Aarre J. Viiiiniinen antoi toimiessaan SavonVoima Oy:n hallituksen puheenjohtajana 21 vuotta aina vuoteen 1994 asti.
Edelleenhiin oli mukana sddstopankin,vakuuhalkeskeisissd
tusalanja osuuskauppaliikkeen
lintoelimissd.

Kunnallisessa piiiitoksenteossa maanviljelijii
Aarre J. Vidndnen oli niin ikaan hyvin aktiivinen osanottajaja arvostettu kunnallispoliitikko ja tunnustukseksi mittavista ansioistaan hdn sai kunnallisneuvoksenarvonimen
v. 1978.Kuopion maalaiskunnanvaikutusvaltaisena kunnanvaltuutettuna hiinellii oli keskeinen rooli neuvoteltaessa
Kuopion kaupungin ja maalaiskunnanalueliitoksenyhteydessii
Kehvonja Viizindldnrannankylien liittdmisestii
Siilinjiirven kuntaan. Aarre J. Vddndnentoimi
kunnanvaltuustossaviisi periikkdistdvaltuustokautta ja osallistui aktiivisesti myos seurakuntatycihon.
Aarre J. Vddniinen oli VddndstenSukuseuran toinen varaesimiesv. 1964-81ja ensimmd.inen varaesimiesv. 1981-99. Hiinen Vddniisten
Sukuseuran50-vuotisjuhlassaRunnin terveyskylpyliissii8. elokuuta 1987 pitamansdtervehdyspuhe on julkaistu Vddneistensukupuussa
n:o 10 vuonna 1988 otsikollaMenneidensukupolvientyiitti arvostetaanja kunnioitetaanja
hanen sukuiuuriaan ia kotitilansa vaiheita kasittelevdartikkelinsaMuistelmia ukistani Eerik
( I 824-1906) j a ististiini KalJordan Vritintisestci
le Fredrik Vciciniisestii( 1869-1927) Vddndsten
sukupuussa
n:o I I vuonna lgg5.lsiinndimdnsi
Kehvon Haapalahti-Uusitalon450-vuotisjuhlavuonna 1996 hiin kirjoitti kotitalonsaja sen
iszintdvdkienvaiheita sanoin ja kuvin esitteleviin historiikin Haapalahti-UusitaloR:no 15ja
PettiiisenmiikiR:no 18 maakirjatalojenvaiheista, joka ilmestyi painostaupeanaisokokoisena,
runsaastikuvitettuna kirjana v. 1999.
VzieindstenSukuseuran kunniajiisen, 35
vuoden ajan sukuseuramme johtokunnassa
varaesimieheniitoiminut Urho Aarre Jordan
Veidndnenoli voimainsa pdivinii hyvin monitahoisestiaktiivinen vaikuttaja kotiseudullaan,
ja tdssdsuomalaisessa
kotimaakunnassaan
yhteiskunnassasen monella sektorilla.Muistelen
tassahenta,hdnen henkilokuvaansaja elamanryotaan hieman lyhennellen hdnen hautaansiunaamisensajiilkeen Siilinjiirven seurakunjarjestetyssamuistotilaisuudessa
takeskuksessa
pitameanimuistopuhetta.

Tulin tuntemaan Aarre Vdiindsen lihemmin
kesiistd 1967 liihtien, siis vajaat neljd vuosikymmentd sitten. Olimme jatkuvassavuorovaikutuksessaja yhteydessiikeskendmme,kun
samanaikaisestiolimme 32 vuotla sukuseuramme johtokunnassa ja pitkiiiin myos esimiehistossii.Toki sukuseurammekokousvdlit
olivat aika ajoin harvanlaisia,mutta jatkuvuus
kyllii kaikkien asioidenosaltasdilyi. Tiissiiyhteydessriansaitseemaininnan mycis,ettd ViiiiniistenSukuseuranjiirjestdmdViidndstenviides
sukukokouspidettiin Pirkko ja Aarre Vdiiniisen
isdnnoimdllli Kehvon Haapalahden Uudella
Paikalla(Haapalahti-Uusitalonpihapiirissii) l.
elokuuta 1970ja viela 17 vuotta myohemmin
Runnin kylpyliissii pidetyssii sukuseuramme
ja samallaVdiindstenyhdek50-vuotisjuhlassa
sdnnessdsukukokouksessa
Aarre oli aktiivisesti
mukana jiirjestelyissiija kuten jo on mainittu,
tervehdyspuheen
pitajane.
Muistellessani kunnallisneuvos Aarre I.
Viiiindstdmuistelen Pohjois-Savonensimmiiisiin asuttajiin kuuluneen yhteisenesi-isimme,
ndilla seuduilla 1540-luvulta lehtien eld.neen
ja maata viljelleen lautamies Antti Viiiindsen
jiilkeliiistiija Kehvon Haapalahdenisiintiiii yhtdjaksoisesti kahdennessatoistaper:ikkdisessii
miespolvessa.
Muistelen hante erityisesti suomalaisen ja pohjoissavolaisentalonpoikaiskulttuurin esimerkillisend,etten sanoisi valovoimaisenaedustajana.Painotus on tdlloin
yhdyssanantalonpoikaiskulttuuri molemmiila osilla. Kulttuuri on aina perimmiiltddn henkinen asia. Kehvon Haapalahdenvanhaisdntii
oli vuosisataisenkulttuuriperinnon tietoinen,
valistunut vaalija, iszintdloppuun asti, mddrdtietoinen ja luja, oikeana pitamissaanasioissa
peraanantamatonja samalla myotdtuntoinen
ldhimmiiinen, kanssaeleja,huumorintajuinen,
meidan kaikkien yhteisen raadollisuutemme
tuntemuksestaliihteviiiiyhteisollistii,mielellaan
myonteisiiiihmissuhteitarakentavaahuumoria
viljeleviihauskaseuramiessilloin, kun sen aika
oli, asioissataasasiallinen,jos kohta epdolennaisuuksissajoustavakin.

Aarre Viiiindsenelinvuodet ia vanhan sukutilan isdnnryden aika oli etenkin loppupuoleltaan yhd nopeutuvan,voimakkaanmuutoksen
yhteiskunnassaja nimenaikaa suomalaisessa
omaan maatalous kuten kaikki tieddmme ja
paljolti konkreettisestiolemme saaneetkokea
- on ollut ja on jatkuvan rakennemuutoksen
kourissa niin, ettd perinteisestiitalonpoikaiskulttuurista huolen kantaminen, jopa siitii
puhuminenkin saattaatiimdn piiivlin markkin a v o i m i e nm y l l e r r y k s e s smeo n e s t at u n t u a e i lispiiiviinasioilta.Sentuntemuksenperusteella,
mikii minulle vuosikymmenten mittaan Kehvon Haapalahdenisinndstd muodostui, Aarre
Viiiindnen oli kulttuuri-ihminen, jolle tuontapainen ajatteluoli vierasta.
Viiiindsten Sukuseurankukkatervehdvkseen
kunnallisneuvosAarre J.Vddniisensiunaustilaisuudessaolimme valinneetPyhdn Kirjan sanat
vuosituhansientakaa 16. psalmin jakeesta6:
Ihana maa on tullut osakseni,kaunisperintd on
minulle annettu.Vanhemman ja useille meille
varmaan paremmin tutun raamatunkddnnoksenmukaansanottiin:Arpa lankesiminulle ihanastamaastaja kaunis on minun perintdosani.

Kdsityksenimukaan tdmd raamatunlausevarsin hlwin kuvaa sitd, mikii oli haudan lepoon
isiensd viereen saatetun vanhan ja viislneen
Aarre Vdiniisen ajallisenelamen keskeinensisdltri.Perintcimaaoli hdnellevarmasti fatkuvan
kiitoksenaihe,sen asioistahdn aivankonkreettisesti kantoi vakavaahuolta viela elakevuosinaankin.Mutta tiimd ihana maa oli toki paljon
enemmdn.Aarre Vdiiniinen oli - kuten hdn itsekin voimakkaastitoi esillemm. esitellessaan
aikanaanitsensiitiimdn aikakauskirjammenumerossa8 v. 1977(s. 18) - talvi- ja jatkosodan
veteraani,viestiupseeri,suomalaisenisdnmaan
mies. Ta tiitii hiin oli siinii vanhassakristillishengessd,missli koti, uskonto
isdnmaallisessa
ja isdnmaakuuluvat erottamattomastiyhteen.
Ja tlihiin henkeensisiiltyykeskeiseniajatuksena kristityn kutsumus kahden valtakunnan ja
jolle maallinen
kahden isdnmaankansalaisena,
isdnmaaon rakas,mutta seja kaikki siihenliittyviit ajalliset arvot ovat hyviin Jumalan lahjaa
ja sellaisenamyds muistuttamassameita alati
"siitii isdnmaasta,
mikii vlhiiiillii onl'
KylistiVliSninen

90 Yuotta
Fftlhrttu Vliliniinen
Viidndstensukuseuranperustajajiiseniinkuuluva filosofian maisteri Terttu Viinlinen tiiyttiid 90 vuotta 21.11.2006.Terttu Vddndnenon
ollut iiidinkielen lehtorina Laihialla, Jdmszinkoskellaja Kuopiossa.Hiin on KehvonViiiiniisidja Aarre j. Viiindnen oli henenveljensd.
VriiiniistenSukuseuraonnitteleeldmpimdsti ja kiitollisuudellaperustajajisentddnmerkkipdivzinjohdosta.

Terttu Viiiiniinen

raaha
rannoilta
0n kaekonna
Pdevdtnousoo ja maelleenmdnncio
ei immeisetsille mittaa maha
vuan mielissdiiviiliik$y kallis raha
ja kehityksenpyorii jyllee
se mualiman toeseksmyllee.
E s i s dnt e h e v o s e l lkay n t i
ja kiisjpelillatyonsdtek.
Vuan ny.tseon melekeensynti
jos tiellii ndkkry rek.
O l j e n n e nr a a h am i e l i s s t i
ja monenlaesetmutkat kielissii,
kun immeisetiltasin istuvat
ja nuapuriisakanssarupatteljvat,
ei laolannalangat,ei luatikot soenna,
ei kaekenmualiman kuvia voenna
n e k a t e l l ak o t j n u r k i s s a- a
Ihan niinku oesraahamualiman
ylj kattannakaekkialla.
Yha tannai myo lehmid lypsetiiiin,
ne pdivisinlaitumellakulukoo,
vua mehtii ei niit:i pidstetdkkd:i,
siihkoaejatkulun niilta sulukoo.
Ei lehmisavujasytytii kukkaa,
ne hdvinnd on ajanrattaanmukkaan.
Lehmiit illaks navettaanviiaan,
raavatkaalaantuasja lypsetiiiinsiinii
kuin talavellaaenae,yhtd sammoo soettoo
ja vaahissapassookahtoo koettoo
miten kuitennii tema kesiiaeka
on kaanisja sdelyndon taeka
tdmdnsuvisenleppeenillan.
Yhii vielii on maeto maeroo
sitd sammoo tavarooaetoo,
joka ennen kiulussakuohu,
raahalypsiijiinmielestiihuoku.
Nyt konneenkiireellii
poes)
maetotempastaan
ettd muuhun tyohon
tuas joutuva voes.
No, sitte tankissapaljo on maetoo
ja yhd vuan tarvitaan taetoo,
jotta lissddtyslitrojen midrd,
eekzilompsassatilanne vidrd,
joka paekassa
kun rahhoo tarvihtoo,
ee kotona semmostaossoooo,
mitd konneisiin tarvitaan tuas.

Yhii vielii on vilja viljoo,
jota tekkoo miel ihan hiljoo
kiittee
hetki seistaja mielessziii
ja sallookaet yhteenliittee.
On kultasiakeltasetjyvdt
jotka sormii lomastasoljuu
ja immeistenmielet on hyviit,
jos onnistuu elonkorjuu.
Vaanraahaon poessa,on kova metelj
ja isiintden silmissdviillikkyy setelj
ja puimurit pellolla huutaa,
miehet huitoo ja aakoosuuta,
vua toesiaaeivlit ne kuule.
Kukat vieliiekukkii kumpareilla
vaekkarikkaruohoekrn. t.hhiia.
Talinnut laalaametissd.
niistii metelilti kuule ei mittaa.
Yha vielako kaavansokasocr
meizinsilimid rahan mahti?
Yhii vieliiko tehhaatavaroo
j a k o e t e t a akni r i s t e et a h t i ;
Nii ettei enneeosata
myri silimiiimmo taevaallenostoo
eikii illan tullen iakseta
sitd rakkaavensannoosannoo?
Miten ettiiille mycivield mdnndd?
Vuajos mytlkii vieldkoetettasj
tata kehityksenpyoreekiantee,
ja vaekeuvel
yhessdvoetettasj
voetasjasioitayhessdvi6ntee.
Kun selekeeoekastasjkeskentyon
j a u n o h e t t a spj a k k o t a h t i ,
niin samallalailla pian sycimmetlyo
ja tuntusj rakkaavenmahti.
N i i e h k ao p i t t a sej l e m e a
tuas raahassaluonnon mukkaa
ja mualiman kaaneusndkemdd,
ee yksin jdesenneekukkaa.
Niin oalloeskorannoelleraaha?

tlaria Linnove

kunniaitsenet
Sukuseuran
Vlilinlisten
Sukuseuransiiiintojenmukaan kunniajiseneksi voidaankutsua seuranjiisen,joka on erityisesti ansioitunut sukuseuran toiminnassa tai
rnuulla toiminnallaanedistiinyt huomattavasti

2. MaiurieW.OlliAlseliVifinHnen,
UulaAaPa
kiriailiia

Olli Akseli Vddniinen syntyi 20'10'1900Kuopiossa maanviljelija Olli Viiiiniisen ja Hilma
seurantarkoituksentoteutumista.
Alina os. Parjasenpoikana' Vanhemmat oliSukuseurankunniajziseniksion kutsuttu hisvat muuttaneet kaupunkilaisiksi Riistaveden
seuraavatyhdeksiinhenkiloii.
torian saatossa
Melalahdesta omistamaltaan Laatanaho-nikdvi seitsemdn
tohtorilbarlolerHmrori miselta tilalta. Olli Viidniinen
filosolian
l. Professori,
luokkaa Kuopion lyseota,suoritti suojeluskuntaupseerin tutkinnon, Reserviupseerikoulun,
(ent.
synStihlberg)
Kaarlo KustaaTerdsvuori
Kadettikoulun, Taistelukoulun luutnantti- ja
tyi 5.5.1884Kuopiossatullitarkastaja Henrik
kapteenikurssitseke useita lyhyempiii armeiGabrielStihlberginja BedaJosefinaJackinpoijan erikoiskursseja.Olli Vdiindnen palveli rakana.Viiinds-sukuinenhdn on isoditinsdAnna
26 vuotta ja siirtyi reserviin
Sofiaos.Wenellin kautta, ioka oli Puiroonlah- javartiolaitoksessa
1
9
5
7
.
Weden sukuhaaraankuuluneenrovastiAaron
Olli Viiiniinen osallistui l7-vuotiaana vanellin t1.tir.
Kaarlo Terdsvuori valmistui ylioppilaaksi paaehtoisenavapaussotaanSavon rintamalla.
Thlvi- ja
Kuopion lyseosta1903. Maataloustieteeneld- Hiin haavoittui Heinolan taistelussa.
jatkosodassahiin oli pataljoonankomentajana
mdnurakseenvalinnut ylioppilas valmistui filosofian kandidaatiksi 1909 ja lisensiaatiksi Laatokania Petsamonrintamilla.
Olli Viiiiniinen kirioitti Uula Aapa nimelld
1916sekdfilosofiantohtoriksi 1919.Kaarlo TeLisiiksi
rdsvuori oli dosenttinaja professorinaHelsin- parikymmentd kaunokirjallista teosta.
ja aisanomaartikkeleita
lukuisia
kirioitti
hlin
yliTarton
gin yliopistossaseki professorina
kakauslehtiin.
opistossa.
Olli Vliiiniinen oli sukuseuran johtokunKaarlo Terdsvuorenkirjallinen tuotanto on
kutsutvarsin laafa niin maataloustieteenkuin suku- nan idsenend.Kunniajiiseneksihdnet
Kotkan
kuoli
Viiiiniinen
Olli
Majuri
1977.
tiin
Terdstutkimuksenkin aloilta. Sukututkijana
Olli
3.12.1987.
iaana
87-vuot
keskussairaalassa
vuori julkaisi puolen mosisadan aikanalukuijulkaistiin
Vddndsten
siaselvityksiaeri suvuistaja sukuihin liittlwista Vddndsenmuistokirjoitus
sukupuussa10.
aiheista.
ProfessoriKaarlo Terdsvuori oli sukuseuran toiminnassamukana perustamisajoistaalVfiSn5nen
Jorma
lisensiaatti
3. Filosolian
kaen. Hiinet kutsuttiin kunniajiseneksivuonlisensiaatti
na 1970.Kaarlo Terdsvuorikuului suomalaisen Korkeakoulun lehtori, filosofian
Hel21.12.1912
syntyi
Vddndnen
Kalle
perustajasukuiorma
tieteellisen sukututkimuksen
Hiin
lapsena.
ainoana
vanhempiensa
singissd
polveen.Hiin kuoli Helsingissd18.huhtikuuta
jonka
hiin
sukuhaaraan,
1977 lahes93 vuoden iiissd.ProfessoriKaarlo kuului Poljiin Lassilan
on esitellyt Viiindsten sukupuussanumero 2
Terdsvuorestaon kirjoitettu Vizindsten sukuvuonna 1945.Jorma Vddndsenisii oli lehtori,
6 ja 8.
puun nLrmeroissa
filosofian maisteri Kalle Vihtori "Viki" Viiiinii-

nen, joka paremmin tunnetaan "Rieska-Kalvaratuomari
OivaPentti
5. Hallitusneuyot,
lena", savon kielta soinnukkaasti kayttanee(0-P)Vliiiniinen
n d h u m o r i s t i k i r j a i l i j a jnaa - r u n o i l i j a n aA. i t i
Hallitusneuvos,varatuomari Oiva Pentti Vddoli "Rieska-Kallen"ensimmdinenvaimo Alma
ndnen tunnetaan myos O-P Viiiiniisend.Hiin
Maria os.Vanamo,entinenVilander.
HouJorma Vddndnen valmistui ylioppilaaksi syntyi 19.2.19l9Viipurinmaalaiskunnan
jonne
(Karl
Gusisoisii Kalle
nialan kyldssd,
1931,luokanopettajaksi1935,filosofiankanditav) muutti Juvaltamentyddn naimisiin Maria
daatiksi 1939yafilosofianlisensiaatiksi1975.
JormaViiiindnenoli VddndstenSukuseuran Hounin kanssa7.12.1884.O-P Vziiiniisenvanhemmat olivat maanviljelijiiAlexander"Saska"
perustamista valmistelleen toimikunnan jdsen 1937,johtokunnanjiisen 1937 47, seuran Wddndnenja emdntd Johanna"Hanna" Wiidtoimiston- j a arkistonhoitaja 1937- 46, seuran ndnen os. Toyrylii. Heillii oli kahdeksanlasta,
joista kaksi kuoli lapsenaja kaksi kaatui sodassukupuun nusihteeri1940-46 sekaVaanasten
jiisen
1945 46. sa.
meroiden 1--4toimituskunnan
Oiva PenttiVddndnentuli ylioppilaaksiViiHiin kirjoitti lukuisia artikkeleita Vddndsten
purin suomalaisestalyseosta1938. Hdn aloitsukupuu -julkaisuihin.
]orma Vddndsentyoura ja hdnen julkaisu- ti oikeustieteellisetopintonsa kevaalla 1938,
toimintansa olivat monipuolisia sekii laajo- mutta joutui ylimiiiiriiisiin kertausharjoituksiin
ja. Hiin harrasti jo nuorena musiikkia, soittoa syksyllii1939.Talvisodassa
O-P Vddninen varja kuorolaulua. Hdn myos itse sdvelsija sovit- tioi muun muassaViipurinlahtea. Viilirauhan
aikaan hiin oli I{UK:ssa Niinisalossaia toimi
ti lauluja. Jorma Vtiiiniinen aloitti 3l vuotta
armeijakunnan syyttdjdnii.JatkosodassaOiva
kestdneen koululaitosuransa Helsingin kakHdn oli musiikinopettajana Pentti Vaanenenoli JR 1:n l. pataljoonan kosoisyhteislyseosta.
ja |oensuussa.
Eld- mentajan adjutanttina. Hdn osallistui ValkeaSavonlinnassa
Helsingissd,
kepdivdnsdJorma Vddndnen vietti vaimonsa saaren taisteluun suurhyokkdyksen aikana.
Luutnantti O-P Vddndnenkotiutettiin jouluksi
Raili Leinon kanssaKeravalla.
1944ja hi,inpalasiHelsinkiin jatkamaanopinSotien jdlkeen Jorma Vddndnenoli aktiivisesti mukana musiikinopettajien jiirjestotoi- tojaan.
Oiva PenttiVdziniinenmeni naimisiin Pirkminnassa.Hrinen kirjallinen julkaisutuotanja
ja
julkaisuja
ko Mirjami Lehmusvirran (s. 1926, k. 2004)
sukutonsa oli runsas kasitti
45 suo- kanssa.Heillii on kolme lasta;Hannu, Pekkaja
henkilcjhistorianalalta, 20 sdvellystzi,
mennosta,200 sovitelmaakuoroille ja yhtyeille Miikka, joka on jo kuollut.
Oiva PenttiVddndnensuoritti ylemmiin oisekamuun muassayhdistystenhistoriateoksia.
Filosofian lisensiaatti Iorma Viziniinen keustutkinnon Helsingin yliopistossa 1948 ja
sai varatuomarin arvon 1952.Toimittuaan asikutsuttiin sukuseurankunniajtiseneksivuonanajajanaja maistraatinsihteerindsekaPddesina 1987. Hiin kuoli vajaan vuoden kuluttua
on kirjoitettu Su- kunnan tiliosaston toimistopddllikkonii O-P
3.3.1988.lorma Viiiiniisestd
Vddndnennimitettiin 1949toimistopiiiillikoksi
kupuussanumero10.
ja 1956talousosastonpaellikoksipuolustusmiVbinlnen nisteriossii.Hzin toimi muun muassalento-on4. Professori,
filosolian
tohtoriVeikko
nettomuustarkastuslautakunnan puheenjohProfessoriVeikko Vddndnenvalittiin sukuseu- rajana,pohjoismaisessayhteistyosszija edusti
Suomea YK:n rauhanturvatoiminnassa.Halran kunniaj:iseneksivuonna 1996.Kyosti ViiiilitusneuvosOiva Pentti Vddndnensiirtyi eliikndnenon kirjoittanut hdnestiimuistokirjoitukkeellevuonna 1986.
sentiihiin lehteen.

HallitusneuvosO-P Vddndnenvalittiin 9.8.I 964
Muuruveden Murtolassa pidetyssii sukukokouksessasukuseuran esimieheksi,jota tehtavaa han hoiti vuoteen 1981 saakka.Timdn
jiilkeen han toimi ansiokkaastisukuseurantaloudenhoitajana1983-99.Hdnen ansiotaanon
suurimmaksi osaksiAnni Vddniisentestamentin kautta saadunalkupd:iomankasvattaminen
eri sijoitusmuodoilla, ennen kaikkea Nokian
osakkeilla.Hiin hoiti tilinpiiiitcisasiakirjatajallaan. vaikka iohtokunta ei kokoontunutkaan
joka vuosi.
HallitusneuvosOiva Pentti Vdiindnen kutsuttiin kunniajaseneksi1999.Hiin viettdd eld-

niisen Oulusta ja kahdeksanneksikunniajdseneksi Kalle Viiiiniisen Lahdesta.Muuruvedellii
pidetty 13. sukukokouskutsui sukuseuranyhdeksdnneksikunniajdseneksiKyiisti Viiiindsen

seitsemdnneksikunniajdseneksi Assar Viiii-

heidin tyolleen.

Mikkelistii.
Kaikilla kolmella on takanaanpitkii ja tuloksekastoiminta VddniistenSukuseuranjoh-

tokunnassa seka sukututkimuksen parissa.
Laskettaessayhteen kolmen kunniajiisenen
johtokuntavuodetsaadaan84 vuottal
Uudet kunniaidsenet ovat olleet ahkeria tyontekijciitd monipuolisissatehtavissaan.
Kaikki ovat olleet innokkaita jiirjestoihmisiii
ja kiinnostuneita yhteiskunnallisistaasioista.
Kaikkiin niiihin "elakelaisiin"sopii kunniajdseHelsingissii.
kepiiiviiiiin
nemme professoriVeikko Vddnisen 20 eliikeAareJ.Vlilinlinen vuoden ialkeisetsanat:"Eldmdhdnmenisi ihan
nraudlielip
6. lfu$tallbneuroe,
mullin mallin, jollei olisi tyotii'l
Lapsuutensahe ovat viettdneetsotavuosina
Aarre J. Vddninen kutsuttiin kunniajaseneksi
ja
joutuneet
nuorukaisina osallistumaanisdnmuisto1999.Kyosti Viiziniinenon kirjoittanut
jiilleenrakentamiseen.
Opiskelu ja permaan
kirjoituksenhdnestdtehan lehteen.
heen perustaminenovat ajoittuneet sodanjdlkeisiin vaikeisiin aikoihin. Silti heilla on ollut
kunniaiHsentfi
Kolmeuuttaansioitunutta
voimia ia uskoa sukuseurantoimintaan. SukuOulun sukukokouskesiilla2002 kutsui seuran seura on kiitollinen uusille kunniaiiisenilleia
PenttiYi5ninen

AssarVlilinlinen
Sukututkiia
Oululaistunut sukututkija, erityisammattimies
Assar Heimo |ohannes Vddniinen on sukuseuramme seitsemdskunniajiisen.Hin syntyi
huhtikuun 3. piiiviinii 1932 Vikiimingin Alavuoton kyldssd.
AssarViidndnenavioitui kolme vuotta nuoremman SannaMaria Inkalan kanssavuonna
1955.Kultahaitavietettiin vuonna 2005.Sanna
Viiiindnen on samankyltin tyttdjii ja hdnenkin
loyt1y Vdiindsid.Kotitoiden
esivanhemmistaan
lisdksiSannaVddndnenon ehtinyt tyoskennellli kymmenid vuosia Oulun seurakunnillahautainhoitoon, diakoniaan ja lapsityohon liittyvissd tehtdvissd.Sanna ia AssarVddnisellii on
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AssarViidniinen

kaksi poikaaja kolme ty6rta. Lapsenlapsiakin rakunnissa.Sellaisiaovat olleet muun muassa
Oulun seurakuntayhtymdn kirkkovaltuuston
on jo yhdeksdn.
Assarin tyoura alkoi sota-ajan vaikeissa fa oman seurakunnan seurakuntaneuvoston
j:isenyys.Lisiiksihiin on osallistunutjohtokunoloissa,jolloin myos lastenpiti osallistuakotitoihin ja jopa ansiotyohonkodin ulkopuolella.
Niinpii Assarkin joutui liihtemzizinjo 11-vuotiaana kodistaan maailmalle omaa leipdd etsimddn vuonna 1943.Pesti tiesi viiden laidunkauden ajaksi jokapiiivdistdvaellustametsissd
karjan perdssd,missduhkana eiviit olleet ainoastaan petoelaimet ja suohetteetvaan joskus
myos vihamielisetihmiset.Talvenaskareitaolivat polttopuuhuolto ja muut aputyot.
Rippikoulun jiilkeen Assar Vidndnen oli
maatalous-ja metsdtoissdkotiseudullaan.Puutavaran uittotoissikin Assar ehti olla kymmenen kesddKiiminkifoen vesistolld.Hdnelleovat
tutut Kalle Pddtalon maisemat, olosuhteet ia
kirjat.
Myohemmin Assar Viiiindselleovat tulleet
tutuiksi myos monet muut ammatit, kuten
ja vakuutustarkastajankintehsdhkoasentajan
tzivdt.KirvesmiehendAssarVddnzinenon ollut
rakentamassakymmenid omakotitaloja, joista suurimman osan ylitoiniiiin. Vuodesta 1967
liihtien aina ekikeikadnsaakkaammattinimikkeend oli erityisammattimies ja tyonantajana Oulun evankelisluterilainenseurakuntayhtymii. Tydnkuvaan kuuluivat muun muassa
erilaisten fokoneiden kiiytto ja huolto sekd
kiinteistohuolto ja suntion tehtavat sekd krematorion hoito.
Tyonsiiohella AssarVddndnenajautui moniin tehtaviin ay-liikkeessii,jopa valtakunnan
tasolla. Oulussa vierdhti tyontekijciidenpd:iluottamusmieheniiyli kaksikymmentdvuotta.
Eliikkeelle jaatyaan Assar Vdiindnen on jatkaOulun seunut erilaisissaluottamustehtdvissd

nan ia rakennustoimikuntien kautta eri kiinteistcijenja hautausmaidensaneeraustensekd
rakentamisensuunnitteluunja toiden etenemisenseurantaan.Tdrkeimpiiniindistdhankkeista
voitaneenpitdd oman asuinalueen,Kaakkurin
kaupunginosankesdlld2006 urkunsa saaneen
kirkon, PyhiinAndreaankirkon rakentamista.
Vddniisten SukuseurassaAssar Vddndnen
histotunnetaan innokkaanaja aikaansaavana
rian tutkiiana ia tietenkin sukuhistoriantutkijana. Hdn kirjoitti 370-sivuisenPohjois-Suomen Vddndsistdkertovan teoksen Vtidniisten
var siteilta.ViiiinzistenSukuseurajulkaisi kirjan
Vddniistensukupuunanumero 12.
Suku- ja paikkakuntahistoriantutkiminen
ei ole jiiiinyt Assariltatahan.Vuonna 2001 tuli
painosta oman synnyinkyliin Alavuoton kyliihistoria Alavuoton asuttajia.Tiissiikin kirjassa
on 370 sivua.Seuraavanatydnd oli Ylikiimingin kirkonkyliin ja sen naapurin Hiltukyliin
kyldhistorianimeltaan Kivikaudeltaeuroon.Se
ilmestyi 2005ja sivuja siini,ion 390.Asutuksen
selvittelyn lisiiksi kirjassa raapaistaanlaajemminkin Ylikiimingin kunnan ja seurakunnan
historiaasekeelinkeinoelamdd.
Tzimdnkin jiilkeen Assar Vddndnenon jatkanut sukutietoienkeruuta,esimerkiksiomien
juurien etsintddvarhaisemmiltaajoiita. Hiinet
tavoittaausein kirjastostatai arkistoistaja itseopiskelu on harrastusmuiden joukossa.Kirjeopistot olivat nuoruusvuosinahyvin tiirkedssd
asemassa
ammattitietoudenldhteenii.
PenttiYiin5nen

lt

lbarlo(lhlle)Vliliniinen
MajurieW.Jouko
Majuri Kalle Viiiiniinen, seuramme toimintapiirissd "Lahden Kallena" mainittu, on sukuseuran kahdeksaskunniajdsen.Hiin syntyi
heindkuun 8. pdivinii 1927 Enossa.Vanhemmat olivat maanviljelijiiOtto Erik Vaindnen ja
Aino LyydiaStrand6n.Puolisonaoli Eva Schild
1954- 96 ja avioliitostasyntyi neljii lasta.Nykyinen avopuoliso on Vuokko Turkka.
Kehvon PuiroonlahdenErik Vdiindsen(s.
1810)perillistenjouduttua luopumaanmaatilasta,.joutui myos Kallen isoisi Heikki Viiiiniinen (s. 1855)muuttamaanvuonna 1871kohteenaanEnon pitiiji Pohjois-Karjalassa.
Kalle Viiiindnen liittyi Polvijdrven Suojeluskuntaanjo 1939 ja palveli jatkosodassail611:ssd,johon td$enmasuojelukomppania
nysmiehiksi otettiin sotilaspoikia. Hdn tuli
ylioppilaaksi Kuopion lyseostavuonna 1950.
Kalle Vzilindnenvalmistui ilmatorjuntaupseeriksi Kadettikoulusta 1953 ja kiivi tiimiin jiil-

Kalle Viiiiniinen

kaimmista sukuaateihmisistdollen taustavaikuttajana jo 1940-luvulla.Kalle Viiiiniinen sai
p a l j o nv a i k u t t e i t jaa s u k u t i e t o j sae u r a m m ep e rustajalta ja alkuaikojen kantavalta voimalta,
konsuli, tohtori Ilmari Viiiiniiseltd asuessaan
Sieltdkiisin Kalle
palvelusutiimdn luona Haapalahdessa.
keen lukuisia tiiydennyskursseja
ja
rallaan.Kalle Vddndnenpalveli muun muassa kevi Kuopion lyseota toimi loma- ja vapaaajat tilanhoitajan "korvikkeena" noin kuuden
patterinpiiiillikkona,Ilmatorjuntakoulun huoln kuljetustoimistonpddl- vuoden ajan.
topiiiillikkonii, PSSIE:
Majuri KalleVddndnenoli priimusmoottolikkonii ja Moottorikoulun johtajana Lahdessa.
v u o n n a rina sukuseurantoiminnan toisessakiynniss i i r t y ir e s e r v i i n
M a j u r i K a l l cV d d n d n e n
tdmisesszi1960-luvun alussanoin 16 vuoden
1979.
Kalle Viiindnen on tunnettu innokkaa- hiljaiselonjalkeen.Hiin toimi sukuseuransihna jdrjesto- ja maanpuolustusihmisenii.Kalle teerind 1967-77, rahastonhoitajana1967-82,
Vddndnen on toiminut lukuisten yhdistysten hallituksenjiisenendtai varajdsenena1964-99
ja toisena varaesimiehena1982-2001. Sukuperustajajiisenend,puheenjohtajana, toiminnanjohtajana, sihteerind, taloudenhoitajana, seuran kunniajiiseneksiKalle Vddndnen kutjulkaisusihteerinii,pddtoimittajana ja siiiition suttiin Oulussa pidetyssii sukukokouksessa
vuonna2002.
asiamiehendseka maanpuolustus-ettii siviiliMiksi seuran toiminta hiipui 16.11.1947
sektorilla. Hdnen harrastuksiinsaovat kuulupidetyn lO-vuotisjuhlanjdlkeen?- Kalle Viiiinet muun muassalaulu, lausunta,erdily,urheilu, omatoiminen rakentaminenja metsiinhoito. nlinen viittaa Viiindsten sukupuu -lehteen
numero 6, fossa on hanen laatimansahistoKalle Vdiindnen on palkittu lukuisilla kunniariikki sukuseuran toiminnasta. Hdn tiivistii?i
jiisenlyksilli sekdkunnia- ja ansiomerkeilld.
ndkemyksiiiin: Iohtokunnan varsin arvovaltaiset henkilot olivat eldmdnsiiparhaassaiiisSukuiuhlissa
io | 940-lwulla
sdja tehtevissi,joiden tehokas,jopa uutta luova hoito salli rajoitetustivapaa-aikaamuuhun
Viiiindsten Sukuseurassamajuri Kalle Viiiiniikayttoc;n.Sihteerinkaatuminen sodassaja esinen lienee eras pitkaaikaisimmistaja innokl2

miesten paikkakunnan muutokset ryokiireineen vaikeuttivat asioiden hoitoa. Ndissii sekavissaoloissa seuran talous oli rempallaan.
Ilmeisesti talousasioidenvastuu oli myos sirpaloitunut. Iimeisesti seuralla oli myos maksamattomialaskuja.Tdrkein syy oli kuitenkin
yhteiskunnallinentilanne. Sodanjdlkeenmaan
jdlleenrakentamienvaati kaikki voimavarat ja
lisiiksi elettiin vaaran vuosia, Kalle Vddniinen
painottaa.

priimusmoottori
| 960-luvun

lukkoon jo valmistellun sukukokouksenMuuruvedenMurtolahteen PietariVdrindsensyntymln 200-vuotisfuhlan kunniaksi.
Sukukokouksessavalitun iohtokunnan
kasvotolivat laheskaikki uusia,ioskin muutamat taustalla vaikuttaneita. Sukukokouksessa
seuran puheenjohtajaksivalittiin O-P Viiiiniinen. Virkatehtdvienivuoksi pidattaydyin iohmutta suostuin varatokunnan jzisenyydestd,
jdseneksi. Sihteeri-taloudenhoitajantehtevat
nytkin aiheuttivatpddnvaivaa,kunnessuostuin
ottamaan tehtavatagronomi louko Vddniiseltii

vuonna 1966.
- Varmasti liihes ratkaisevaaseuran toiMiten uuden toiminnan alku kiiynnistyi?
- Olin vuonna 1963puolustusvoimientdyminnalle oli ylliittavii taloudellinentuki, jonka
dennyskurssillaKuopiossa,jolloin vapaa-aikoi- sukuseurasai vastaanottaakansakoulunopetna vierailin Kuopion ja ympdriston V:iindsissd. taja Anni Viiiindsen testamenttilahjoituksena
, ttd sen turvin
Silloin kuulin epiimddriisid slytoksiii seuran v u o n n a 1 9 6 6 .V o i d a a ns a n o a e
ja tarkan sekdsuunnitelmallisentaloudenhoitoimintaa kohtaan. Keskusteluissakuitenkin
don ansiostaseurantalous tasapainottuija alajatukseeni
suhtauduttiin pddosinpositiivisesti
koi karttua liihinnii oikeiden sifoitustoimintotoiminnan jatkamisesta.
F L J o r m aV z i d n d s ekna n s s a jen avulla.
Keskustclin
Toiminnan elvyttdmisen keskeisimmistii
Vdiindsenrunot -paiPietari
hdnta
auttaakseni
KalleVidndnen nimeiid Iorma Viiihenkiloistii
sukuseusilloin
natteentoimittamisessa.Soitin
rakennusmestariVeikko ViiiiKeravalta,
ndsen
ran esimieheni pitdmalleni professoriVeikko
ndsenKuopiosta,hallitusneuvosO-P Viiiindsen
Vdriniisellekysyen hanen mahdollista aktivoitumistaan. Hdnen kieltaydyttyzipyysin lupaa Helsingistd,dosentti Kyosti Viiiniisen Mikkemahdollisen "tl'nkdparlamentin" koollekut- listii ja kunnallisneuvosAarre J' Viiiiniisen Siilinjiirveltii. Siirryttyiilin muutamaksi vuodeksi
sumiseksi,iota hdn suositteli.Niinpii kutsuin
asumaanKanadaanKalle Vdiindnen ei voinut
Jorman ja innokkaan suku- ja monitoimimieosallistuaseuran johtotehtaviin, vaan jiii pois
hen, rakennusmestariVeikko Vddnisen Kuopiiohtokunnasta.
on Upseerikerhollekokoukseen,jossa loimme
Mitii sukuseuraon antanut Sinulle?- Hlvin paljon! Tdmiin Palj o n a n t a n e e ns u k u s e u r a t o i m i n n a n
aikana olen saanut toimia Suomen puolustusvoimien sotilaskouluttajanaPohjois-,Etelii-, Liinsi- ja
ja todennut kouKeski-Suomessa
lutusaineksen eroavuudet asumis- tai polveutumispaikkakuntien mukaan. Samaaolen todennut
myos Vddniisten osalta. Elinpiiri

Sysmiintilallaan 2005
KalleViiiiniinenpebohommissa

vaikuttaa geneettiseen Perimddn
niin toiminnoissa kuin luonteenp i i r t e i s s d k i nK
. a i k k i a l l at o i m i s s a ni olen saanut hlviti ystdviii su13

vulle perimmdisten harrastusten,
musiikin, eriiilyn ia jopa urheilun
tiimoilta.
Miten sukuseurantoimintaa tulisi kehittaa? - Hyvii kysymys! Kuten johto on jo aloittanutkin, on
mielestdni seuran tunnettavuutta
ja toimintaa tehokkaasti markkinoitava. Pidiin kokemustenivuoksi
ti,irketind,etta seuranjiisenetsaavat
j a t k u v a ai n f o r m a a t i o t at o i m i n n a s ta. Pidin tdrkednii,ettii iatkossakin
ja
sukuseuraneri puolilla Suomeapi- Kolme sukupolvea2002, teekkariVille, 7S-vuotiasKaIIe
dettiviin tilaisuuksiin kutsutaan Idiikiir i Antt i Vii dniin en
seudulla asuvat Vidnds-sukuiset.
dotusviilineita kdyttaen. Ndin saamme uusia
Suvustammekiinnostuneitaon enemmdnkuin
jdsenistomme,mutta se ensimmdinen kynnys tietiijiii, taitajiaja varojakinjopa valkokankailla
on monelle aivan aiheettomastiliian korkea esittelemaan"sukumuistoimmu suurten luatu".
v a a t i m a t t o m u u st a- i a i k a a n s a a m a t t o m u u s s y i s tii. Kaikki pitaisi olla mahdollista nykyisiii tie-

PenttiViilinlinen

dosentti
tohtori,
Ieologian
Vlilintnen
KytistiAulisUolevi
Teologian tohtori, dosentti Kytisti Vdiiniinen on sukuseurammeyhdeksiiskunniajdsen.
Kyosti Viiiin?inenon syntynyt elokuun 16. pii. iinen vanhempansa
v d n d 1 9 3I K u o p i o s s aH
olivat lddninarkistonhoitaja,varanotaariKusti
Viiiiniinen ja ldaninvankilan kanslisti Evi Anna
Lovisa Ranin.
Kyosti Viiindnen valmistui ylioppilaaksi
Kuopion lyseosta1950. Hdnen opintonsa eteniviit ripeiisti ja Kyosti Viiindnen valmistui filosofian kandidaatiksi 1954, teologian kandidaatiksi 1967 ja teologian lisensiaatiksi1974.
Teologiantohtoriksi hiin viiitteli 1975 Helsin-

Kukit ettu kunniaj risen I(Yitsti
Vii iiniinen kunniakiri oi neen

gin yliopistossa.
Nuori filosofian kandidaatti Kyosti Viiiinii1955. Kultahaiteanhe viettiviit vuonna 2005.
nen avioitui kaksi vuotta nuoremman, Kuopiosta kotoisin olevan lastentarhanopetta- Anna-Maria Viiindnen on toiminut piiiviikodiniohtaiana.Hiinen vanhempansaolivat maaja Anna-Maria Lyytikdisen kanssa vuonna
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talousteknikko Vdino Petter Llytikiiinen ja
liikkeenharjoittajaJennyTuppurainen. AnnaMaria ja Kyosti Viiiiniisell:ion kaksi poikaa ja
tytdr sekii9 lastenlasta.
Tohtori Kyosti Vtiiindselle voisi luetella
monta ammattiaja harrastusta,kun katsoohiinen tyohistoriaansaja julkaisujaan.Niistii tulisi muutamalle miehelle kunniakas eldmdkerta. Kyosti Vziiindnenon arkistomies,pappi ja
teologi, opettaja,dosentti, toimittaja sekii jiiriestomies,mutta ennen kaikkeahan on tutkija
monine julkaisuineenja sukuseurammepitkdaikainen esimies.Hiinellii ovat eldmtin perusasiatkohdallaan- koti, uskonto ja isdnmaa.
Vddndsten Sukuseuran johtokunnassa
Kyosti Viiiiniinen oli yhtijaksoisesti 35 vuotta
ja viimeiset2l vuotjdsenend,
varaesimiehend
ta puheenjohtajana.Sukuseuranesimiehend
han toimi 1981-2002.Teologiantohtori Kyosti
Vddndnenon toimittanut monet sukukokousten jumalanpaivelukset.Hiinen saarnojaanon
talletettu sukuseuranarkistoon. Kyosti Viiiiniivuonen kutsuttiin seurammekunniajziseneksi
Muuruvedelld.
den 2005sukukokouksessa
lohtokuntakaudellaanKyosti Viiiiniinen on ollut Vliiindsten sukupuu -lehtien numeroiden
6-8 toimitussihteerind ja numeroiden 9-l I
toimittajana.Viidndstensukupuissa
vastaavana
on .fulkaistupitkeaikaisenesimiehen 16 laqaa
suku- ja henkilohistoriallistaartikkelia.
Kyosti Viizininen kirjoitti Vddniistensukuseuralletutkimuksen SavonViiiindstenvaiheita
keski-ja uuden ajan vaihteesta1700-luvunaIkuun.

yliopiston
dosentilsi
l/taakunta-arkistosta

nonopetuksenohjaavaopettaja 1973-7 8; Lakkautettujen seurakuntien keskusarkistonarkistonhoitaja 1974-90; Helsingin yliopiston
Suomen ia Skandinaviankirkkohistorian dosentti i982 96 seki Joensuunyliopiston Suomen historian dosentti 1982 96.

Jiriestiimies
ia toimittaia
yhKyosti Viiiiniinen on toiminut seuraavissa
teisoissdja tehtivissd:
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuuston jiisen ja puheenjohtaja; Seurakuntaopiston valtuuskunnan jdsen ja
varapuheenjohtaja;Piispainkokouksen oppikirjatyoryhmiin jdsen; Sanomalehti Liinsi-Savon kirkollinen kolumnisti ja lehden
vakinainen avustaia;Porrassalmi-lehdenpdiitoimittaja; SavonPrikaatin Killan johtokunnan
jisen, varapuheenjohtajaja puheenjohtajasekii
valtuuskunnan jdsen ja varapuheenjohtaja;
Maanpuolustuskiltojen liiton liittoneuvoston
jdsen; Suur-Savon Sukututkimusyhdistyksen
puheenjohtajaja kunniajiisen vuodesta 2005;
Savon sotilaskappeliyhdistyksenhallituksen
jdsen; VapaussoturienHuoltosddtion Mikkelin piirin piiritoimikunnan puheenjohtajasekii
Vapaussodanja ItseniiisyydenMikkelin Perinneyhdistyksenpuheenjohtaja.
Tohtori Kyosti Viiiiniinen on kutsuttu Suomen Historiallisen Seuran tutkijaj?iseneksi
l9S7 ja Suomen Sukututkimusseurantutkijajiiseneksi1988.Hiinelle on myonnetty Mikkelin kaupungin kirjallisuuspalkinto 1959.
KyostiViiiiniiselleon myonnetty seuraavatkunKilta-anniamerkit: SVRI 1,Sotilasansiomitali,
ylikersantti.
siomitali. Hdn on sotilasarvoltaan

KyostiVaanasenkunniakastyohistoria:
Savo-Karjalanmaakunta-arkistonamanufrlielenkiintoisia
iulkaisuia
enssi 1954 67; Ristiinan vt. kirkkoherra 1967;
Kyosti Viiiiniisenkirjalliseentoimintaan mahMikkelin lyseon uskonnon ja psykologianlehtori 1967 81 sekdkoulun vararehtori 1979-87; tuu viitoskirjan lisdksi muita kirkkohistori|oensuun yliopiston Savonlinnan opettajan- allisia teoksia ja artikkeleita, elamdkerta-artikkeleita, kirja-arvosteluja,sukututkimuksia,
koulutuslaitoksenuskonnon, historian ja yhteiskuntaopinlehtori 1981-91 seka laitoksen yhdistystenhistorioita, Savon-prikaatinhistofohtaja 1988-90;Mikkelin kaupungin uskon- riateosia muita Mikkelin seudunsotahistoriaa

t5

sJtds

.w

Anna-Maria ja l(ydstiViir)ncinenkotipihallaanMikkelin
valokuvattuina j alkimmiiisen70-vuotispiiiviinii
Siekkilt)ssi)
16,.elokuuta2001

kasittelevieteoksia,koulu-, kiriasym.
to- ia sairaalahistorioita
Kyosti Viiiiniinen on ollut Porrassalmi-lehden pddtoimittajana
28 vuotta (1963-90)ja tiimiin jiilkeen lehden vakinaisena avustajana. Hdn on julkaissut lehdessii
runsaat 180 historia-aiheista artikkelia ja 90 kirja-arvostelua.
Sukututkijana Kyosti Viindnen on kirjoittanut Vidndsten
sukupuun lisdksi Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirjassa
Genos lukuisia henkilo- ja sukuhistorioita.
PenttiViilinlinen

Vesaisen
Pekka
Sukukokous

ialanitliilH0ulussa
VddniistenSukuseuran12. sukukokouspidettiin Oulussa 3.-4.8.2002.Kokouspaikaksioli
valittu koulutus- ja kehittamiskeskusPohto
Oulujoen suistoon kuuluvassa Hietasaaressa.
Paikka on vdhdn sivummalla kaupungin keskustasta,silloin vield aivan luonnon helmassa,
mutta senjiilkeen on naapuriksinoussuttaanjoten seudun
noinen Oulun asuntomessualue,
ilme on jo toinen. Kokoontuminen alkoi lauantainapuolilta piivin ilmoittautumisellakoulukompleksinaulassa.

Ensimmiiinenpysiihdysoli noin 30 km piiiissi
Vesalan$iissd.KuvanveistiijiiprofessoriOskari
Tauhiainenmuurasi sinne, omalle kotiseudulleen 1936 ensimmdiseni tyonddn jyhkean kivipatsaan 1500-luvun loppupuolella vaikuttaneen paikallisensissiplidllikonPekkaVesaisen
muistoksi. Me pohjoisen Viidnds-sukuisetarvostammetiimiin miehen melkoisenkorkealle,
sillii ilman hiintii ja hiinenlaisiaanperdinantamattomia miehia olisi meidiinkin esi-isdmme
voineet lopullisesti sortua vainolaistentapparaan vuosina 1570-95 kaydyn ns. Vanhan vi-

han aikana.
Noin klo 15 olimme Ylikiimingin kirkon
edessi. SeurakuntapastoriOlavi Isokoski oli
Me oululaiset halusimme sukutapaamisenlija esitteliseurakuntaaja kirkkoa
jota
meitd vastassa
seutua,
saksiesitellaomaa kotiseutuamme,
hartaushetken.Olimme plytdja
pienen
piti
seka
Vddndsetkinovat asuttaneetjo ldhes neljii
neet tdhdn tehteveenkirkkoherra louni Riipispuolisataavuotta. Linja-auton kuljettaja Voitmutta
tii, jonka diti on myos VddnZis-sukuisia,
to Vddnzinenoli vuokrannut 60 henkilcinturiskalenteriinhdnen
mahtunut
ei
tilaisuus
tiimii
tibussinH
. d n e n o h j a s t a m a n a asnu u n t a s i m m e
sa.
auton keulan Ylikiiminkii kohti. AutossakerKirkolta ovrdhdimme muutaman kilomettailtiin seudun Veiindstenalkutaivaltaja elinVidndsten enrin piiihdn Pohjois-Pohjanmaan
olosuhteita.

Kotiseuturetki

lo

simmdiselleasuinpaikalleKarahkaan,joka on
yksi pitajiin vauraimmista kylistii. fuha Ukonmaanaho,jonka juuret ovat tAssakyldssd,kertoi autossalisiiii kyliistii.
Karahkastakiirehdi mme v a7aankymmenen
kilometrin piiiihiin Juopulille. Sieilii kauniin,
moniloukkoisenjdrven rannallaon pitdjdn toinen, varsin tiivis ja hlvinvoiva Vddndstenasuttama taloryhmii. Siellii meita pidettiin myos
vieraina.Kyldn naisetolivat jo pihalle kattaneet
poydiit ja tarjolla oli mehua ja kahvia monenlaisenperinteisensuuhunpantavankanssa.Thloryhmdd yhtend asukkaanaasuvaseminologi
Erkki Viiiniinen kertoi meille tzistdasuinpai-

tamaan pystynyt ja uintikin muistutti liihinnii
lastenkdsipohjaa.
A u r i n g o nl d h e n n e l l c stsadi v a a n r a n l akad d n si kuskimme sitten linia-auton keulan takaisin
Ouluun piiin. Yon hiljaisinatunteina saivatretkelaisethieman sulatellapdivin tapahtumia ja
valmistautuaseuraavanpdiviin virallisempaan
ohjelmaan.

Sukukokous

Sunnuntain kokousohjelmaalkoi perinteiselld
jumalanpalveluksella
klo 10.Sitd toimittamaan
Viiiinds-sukuisia,
karttaneet
kuitenkaan
emme
vaan suosiolla tyydyttiin Oulun seurakuntien
tavanomaisiinj iirjestelyihin.
kasta.
Varsinainensukukokousalkoi sunnuntaina
Vaanasten
Kiertoajelumme kolmas vanha
kello 14 samassapaikassajohon lauantainakotaloryhmd Alavuotto sijaitsee Kiiminkijoen
rannalla noin 60 km Oulusta. Katseltuamme koonnuttiin. Tiissdkokouksessa kuten ndissd
yleensdkin keskityttiin yleissukukokouksissa
kyliii soimme kyletoimikunnan naisten keitsukuseurantulinjanvetoihin
ja
luontoisempiin
perinteistd
tzimddlohisoppaatai lihakeittoa
ja tarkasteltiin
suunnittelussa
toiminnan
pohjalaistarieskaa.Tdmin jiilkeen naapuriky- levan
liin Sanginjiirvenharrastajaniiyttelijiitesittivat taaksejdinyttdkautta. Sukuseurammesilloinen
esimiesKyosti Viiiininen totesikin sukuhistojokirannassapaikallistenkirjoittajien kirjoittajoka
riahankkeen nytkiihtdneen edellisini vuosina
pyrki
osaltaan
man Purouitto-ndytelmdn,
kuvaamaan seudun muutaman vuosikymme- silld tavallaeteenpziin,ette hanen kokoamansa
Viidndstenvaiheita 1500-luvulta 1700-luvulle
nen takaistaeldmanmenoa.
Ilta huipentui sitten rantasaunaan.Tata selvittelevdnensimmdisenosaprojektin tutkisuomalaisen rahvaan arkielamdn temppeliti musraportti oli monisteenavalmis.
Kokouksenrutiiniin kuului myos henkiloon aina kaytetty sielun ja ruumiin puhdistauvalinnat, mutta niistd on kirjaukset poytiikirtumispaikkana.Muinaisista ajoista saakkaon
sielli naisvdki kylvettzinyt morsiamet sulhol- jassa,joten ei niistzienempdd.Sen sijaan' kun
omakohtaisestimuistelen tdtd kokousta' nouleen kelvollisiksi,sielld on synnytetty lapsetja
melkoisenkorkeallese asia,
seearvoasteikossa
sieilii on myos kuppari imaissut sarviinsapahan veren raihnaisenselasta.Alavuoton Vdei- josta piidtettiin tyojiirjestyksenseitsemdnnessd kohdassa.Silloin nimitttiin kutsuttiin Jounzistentaloilla on vieldkin viisi vanhaa Kiiko Kaarlo Olavi Vddniinen Lahdestaja minut
rakennettua
riviin
minkijoen kosken rannalle
j o, i s t a a i n a k i n m u u t a m a ak d y ' t e - Oulusta sukuseurammekunniaidseniksi.Se oli
savusaunaa
sellainenhuomionosoitus,josta olemme syystddn edelleenlihojen palvauspaikkana.Niiden
ryhmittelystd on aistittavissajopa ikiaikaista
Kalevalaistaperinnettd. Kolme ntiistd oli ldmvieraitavarmitetty tuonakin iltana, piidasiassa
ten. Oma sauna naisille,oma miehilie ja vielii
yksi yhteinenkin jos joku sellaistahalusi. Pieni puute oli vain loylyn jalkeen vilvoittavasta
uimavedestd.Viihdvetisessiikoskessaei sukel-

tlikin hyvin ylpeitii.
j a piiiviin kailistuessa
Kokouksenpdtittyessii
illan puolelle toivotimme toisillemmeonneaja
menestvstdsekdhwdd kotimatkaa.

kuvatsivulla23
fusarV55ninen,
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2002
RunoOulunsukukokoulsesta
Liikkui viiki
kulki kansa
tuli Ouluun juhlimaan
suku suuri Viiiiniisten
Lauantainatehtiin retki
Ylikiiminkiin
SotaherraVesainen
saikatseetkddntymiiiin
kun vieraatihastelivat
komeaakivipatsasta
Vesalastamatka kulki
kirkonmdelle
Seurakuntapastori
kertoi kirkon vaiheista
ja
alttarimaalauksista
siita miten tapulin risti
vaihtui tahdeksi
Karahkassanahtiin
kaunis kyliinraitti
esi-isdinasuinpaikka
Sielldennen heilimoi
suuretviljapellot
Nykyiiiin on melkein joka talon
navettatyhjillaiin
Mutta onpa kylellajotakin
Kaskipuunkomea ovitehdas
kunnan suuri tyollistiijii
Iuopulillapyoriihdettiin
koulun pihassa
kartanoonsaavuttiin
Kun Viizindsen
oli sinne laitettu kestitys
K a h v i t e l t i i lnu o n n o nk a u n i i n
luopulijiirven rannallaja
seurusteltiinuusien
sukulaistenkanssa
Kyliin oma poika
Erkki Viiiiniinen
kertoi suvun vaiheista
j a nykyisistii asukkaista
Juopuliltamatkattiin
Alavuotolle
pesiidn
oikeaanVddndsten
Sielldvastailoon ratkesi
koko juhlaviiki

Oli koko rannan savusaunat
viisi kaikkiaan
lammitetty vieraille
ei ollut puhetta
Seliinpesijoistd
lieko ollut
vain kylpijiit senitse tietiviit
Sitd ennenkuitenkin
V d d n d s evna n h a s spai r t i s s i i
syotiin lohikeittoa
ohuen rieskankeralla
Kun vatsatoli saatupullolleen
asetuttiinranta-aitioon
n kyliiniiytelm?i?i
seuraamaa
Purouitto
utajiirvistenesittamanei
Rantaraikui naurusta
niin hauskaaoli kaikilla
Esityksenloputtua
ohjelma oli vapaata
Kuitenkin pikkutunneilla
oli jokainen majapaikassaan
On Vddndstensuku
senverran harrasta
etti Jumalansanaaon kuultava
ja siksikirkkoon kiiruhdettiin
aamunasunnuntain
Paajuhla
alkoi juhlalounaalla
Kokoustilaoli koristeltu
nuoren kuvataiteilija
Anu Vddniisenteoksilla
vastineeksisaamastaan
stipendistd
Juhlassamuistettiin
myos muita
ansioituneitaVddniisizi
Ldhtcikahvittelussa
oli haikeuttaja iloa
Viikonloppu meni kuin siivilla
ja uudet sukulaiset
ympdri Suomenmaan
tulivat ldhemmiiksi
Miten laajaonkaan
meiddn oma sukumme
muisteli
Ylikiimingissli
sukuiuhlaa
EilaVimparios.Vi5n6nen
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PakinaOulunsukukokoulsesta
3.-4.8.2002
Ilmassaoli jo syksyn tuoksua. Siii oli koleahko 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:nnentoistasukukokouksenpaikkana kurssikeskusPohto.
Lauantai aloitettiin ilmoittautumisella klo
1l aikoihin kurssikeskuksenaulatiloissa.Innokkaimmat vaiko hdtdisimmit meistd olivat
paikallapariakin tuntia aikaisemmin.Aika kului ioutuisastiuusiin Vddnds-sukulaisiintutustuen. Tunnelma oli leppoisa,niin kuin "omiensa" joukossa kuuluukin olla. |utustelu jatkui
keryen lounaan merkeissd kurssikeskuksen
Apaja-ruokasalissa.
Meillii Viiiiniisilla taitaa olla melko hyvdt
suhteet"Ylakerran Isdnniin" kanssa,silli asteltuamme ruokailun jalkeenpihallaodottelevaan
linja-autoon, pilvet olivat repeilleetja aurinko
lammitteli meidat ldhtritunnelmiin. Retki Ylikiiminkiin saattoi alkaa kuljettaia Voitto Veakesisse.
ndsenasiantuntevissa
Matkaanliihti kolmisenkymmentdhenkiloii
ja kaiinsipiipdiitziiinmihin piiin tahansa,katsoi
sieltdvastaanjoku Vddndnentai Vaanas-sukuinen. Tyhjille penkeillii istui varmasti niita "nakymiittomiri Viiiniisiii'l jotka olisivat mieluusti
olleet mukana, mutta olivat estyneettulemasta
tdlle retkelle.
Ensimmiinen kohteemme oli Vesalankyliissd, syrjdisessametsess:ipiilottelevan jyhkeiiilmeisenPekkaAntinpoika Vesaisenpatsas.
Tdmiin luonnonkivistd rakennetun patsaan
sijainti on tarkkaan harkittu. Olihan patsaan
henkilo 1500-1600 -lukujen taitteessaeleinyt pohjoispohjalainentalonpoikaispaallikkd,
j o k a m e t s i s spdi i l e s k e l l esnu o r i t t im u u n m u a s sa kostoretkenVienan rannoille.VesainentunnetaanpiiiihenkiloniiSanteriIvalon kirjassanimella luho Vesainen.

Matkamme jatkui v. 1786 rakennettuun Ylikiimingin kirkkoon. Sen suojissa lauloimme
pappi Isokosken,oopperalaulajaSoile Isokosken veljenjohdolla yhden virren, jonka jiilkeen
kirkkoa esiteltiinmeille ja kysymyksiimmevastailtiin.
Astuttuamme kirkosta ulos stidoli jo selkedsti aurinkoinen. SeuraavaksiVoitto lahti kuljettamaan meite Vaanastenasuttamiin kyliin.
Vehmaan vihreiden niittyjen ja metsien keskelte olivat jo vuosisatojasitten maatilkkunsa
raivanneetmonet Veidndset.Karahkan ia Juopulin kyliii asuttaneetViiindset olivat joutuneet useinvaihtamaannimensd talon mukaan.
Heistdtuli mm. Kaski-ja Pyky-nimisia.
Juopulissapyoriihdimme koulun pihamaalla ja jatkoimme matkaa Erkki Viiiiniisenkotisijoille. Autosta alas hypiittyiimme seisoimme
ja uskottavaseoli kun rivi pelkVddndsentielld
kien Vddndstenpostilaatikoitatodisti, ettd nyt
Olipa Vddnzioltiin Veiiiniisten"valtakunnassa".
senkujakin ihan kivenheiton "piiissii'l Taastotesimme,ettd parhaallepaikallene piiillysmiehet osaavatmajansarakentaa.Erkki Vaandnen
ottivat meiddt ldmpuolisoineenja lziheisineen
jossatoinen
pimdsti vastaanupeassapihassaan,
toistaanvanhempi rakennuskertoili omaa historiaansa.Ylliityskahvienvield mielta lammittiessii ja iloisen rupattelun saatteleminaldhdimme jatkamaanmatkaa.
SaavuimmeAlavuotton kyliiiin. Siellakylatoimikunta oli jo meitii odotellutkin lohikeiton kanssa.Kuulumisia vaihdeltiin ja kaunista
maaseudunidylliii ihasteltiin siind pihamaata
kohti ruokakierreltydmmeja matkatessamme
paikkaa.
Ruokailimme"Uuentalon " pirtissd,osa soi
pihamaallasinne tuoduilla penkeilliija tuoleilla, sillii siiiihin oli jo varsin liimminkin. Ruokailun jiilkeenmaukkaastaruoastatrytyviisi nii
kukin kulutti aikaansatoistenkanssaseurustell e nj a y m p d r i s t o s tnaa u t t i e n .
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Piiivii oli kuitenkin keAntynyt jo iltapiiiviin
puolelle ja edessiioli lihto kesiiteatteriesitykseen.Ndytelmd Purouitto esitettiin Kiiminkiioen rannalla aivan niikoetiiisyydenpiiiissdiskeiselta ruokailupaikalta. Sinne olivat tulleet
Sanginkyliin harrastajandyttelijatUtajiirveltii.
Vddniisen Asko oli nikkaroinut yleis<illekelpo penkit ja kaikAi rekvisiittakin esitystdvarten oli jo valmiina. Puolitoistatuntinen kului
rattoisastiperisuomalaistaaihetta kasittelevan
ndytelmiin juonen kddnteissd.Melkein saattoi kuvitella itsensi niiyttelijii Emma Viiiindsen
olevan paikalla, ainakin ndytelmin melodra-

nustalla,kukkivien horsmien kainalossasuuri
maitotonkka. Maitoa siinii ei kyllii tallii kertaa ollut. Siind se sihisi kilpaa saunanl<iylyjen
kanssa,Askon saunasahti.Yksi ja toinen kierteli ja kaarteli tonkan ympiirillii illan mittaan,
vaan kuljettajallemmeVoitolle ei nyt tiilld kertaa sahti maittanut. Hiin tirytyi vain katselem a a n t o n k k a aa l t ak u l m i e n s ak a u e m p a am a k -

karan paistopaikalta.
Niin oli lauantai-iltajo pitkiilla, ettii aurinkokin alkoi laskeamailleenja hamara lisiiiintyi'
Tyytlwiiisinii ja kiitollisina piiivdn retkestii kiivelimme askeljo hiukan keikkuenja kielet iloisina kalkattaen takaisin autoon. Vain Voitto oli
maattisimmissakohdissa.
hieman hiliaisena.Perillii Pohtossaolimme klo
esitykselle
Saattoikoparempaaympdristod
ja joantaa kuin muutaman metrin pddssi niiytteli- 22.30aikoihin. Osalahti ansaitullelevolle
valvottamana
kunen sitkedyritti vielii kesiillan
joiden takanavirrannut Kiiminkijoki. Aurinko
pyoriihtiiii liiheisellii tassilavallakin.
pilvi
taivaaltumma
muutama
helli meita eikd
Sunnuntai-pdivii valkeni jo heti aamusta
piiskuttaa'
la jaksanut onneksemme sadetta
aurinkoisena,mutta kesdnldmpoii siind ei endd'
Viiliajallakylatoimikunnan kahvit ja letut tekiollut. Aamiaisennautittuamme ldhdimme Voivdt kauppansa.
jumaLauantaipdiviin huipennus oli varmasti ton kuljettaminaOulun tuomiokirkkoon
Suunnitelmiin oli tullut viime
monelle Askon piiivdn mittaan lammittemat lanpalvelukseen.
ja epiilimme tiesiviitkokaikmuutoksia
rannan savusaunat.Saunoistatupruttavat sa- hetken
ki omilla kulkuviilineilleen tulleet muutoksistavut vastaanottivatmeiddt esityksenjiilkeen' ja
ennenkuin viimeisetolivat pihamaalla,ensim- Voittokin ajeli meitii muistinsamukaan Tuiran
Sitii kirkolle, kunneshuomasi muistaneensavddrin.
miiisetolivat io saunanlimmon syleilyss?i.
ajoi yhden liiSiinii hiin autoa peruutellessaan
hyviin olon voihketta oli liihes sietdmiitontii
asentoon.Ihuuteen
kennevalopylvidnaivan
olkuunnella meiden, joilla ei saunavarusteita
mettelimme naurussasuin tdllaistahurjastelua,
lut mukana.
sillii eihiin Voitto ollut kdynyt Askon maitotonmaisemaa
Siind ilta-auringon kullatessa
saimme todistaa ikiaikaista saunaperinnet- kalla koko edellisiltana!Mutta toisaalta,taytii, aika aivan kuin pysiihtyi. Saunat kenotta- tyyhiin se niikyii Oulun kokoisessakaupungisj?ii pylviis
v a t v i e r e t y s t elni k i t o i s i a a n- o n A s k o ns a u n a a ' sa,ettd Viidndset kavivat tii?illii.Sinne
Veijon saunaa,Uuentalon saunaa'Aimon sau- kenolleeniskemiiin meille keltaistasilmddnsti.
jumalanpalveluksenjalkeen palailimme takainaa ..., vaan yhtii kaikki, viisi niitii on ja kaikki
niistd on Vddnisten omia. Niin liki saunatovat sin Pohtoon, missd meitd odotti herkullinen
toisiaan,ette sopuaon tarvittu. AssarVddndsen lounasj ilkiruokineen.
Sukukokous alkoi hieman sovittua myokirjassaVddndstenvarsiteilfi kerrotaan papin
silla puheenjohtajaoli vield matkalhemmin,
Hdn
tulleen kerran lastaVddniisillekastamaan'
oli kehunut paikkaaja todennut,ettii kdrsivdlli- la kokoukseen.Kokous kesti kolmisen tuntia.
Vdiindstenitsetuntoa nostivat sukuseuranstisyyttevarmaantarvitaan.Siihenoli joku muori
pendin saaneetnuori taiteilija Anu Vidndnen,
heti livakastivastannut:"la se on tosi".Niinpii
joka
esitteli lopputyotiiin ja teoksiaan seki
ndyttivdt nytkin Viiiindsetsopuisastisaunoista
tohtorin v?iitoskirja-aihettaanesitellyt Riitta
ulos tulevan,puhtaina ja punaposkisina.
Asko oli huolehtinut kaikesta'Niin siind Mdkinen. Osakseenhe saivat raikuvat aplodit
saunojiaja meitii muitakin odotteli saunansei- ja kuten puheenjohtajatotesi tiillaisia suori20

tuksia sukuseuraon mielell:idn taloudellisesti
k a n n u s t a m a sjsaat k t l s s ank 'i
Sukuseuramme koki tdllti kertaa sukupolvenvaihdoksen. Seurallevalittiin uusi esiAnsiokkaanja pitmies ia varaesimiesmiehet.
tehnyt Kyosti
esimiehend
kan tyon sukuseuran
esimieuuden
Vddniinen kukitettiin kiitoksin
hen PekkaVidndsen toimesta. Kokous siszilsi
myos muita huomionosoituksiaja muistamisia. Kokous pddtettiin klo 16 aikoihin kakkukahveilia.
Niin oli 12. sukukokous pddtoksessddn'
Loppuhalausten ja terveisten jiilkeen kukin

Vdiiniisistd liihti tahoilleen $ytryiiisind onnistuneesta tapaamisesta.Mielessziylpeind varmasti voisi tdndkin pdivdni pitae Kalle Viilinisenkirjoittaman sukuvirrenviimeistii siietti:
Nua muiston kuvat ne antaavat
Meille el'viiliks uarteen kalliin:
Itekuttai meistii ne aattavat
Niat elamaansiihem malliin,
Ettii hoejjettasjsitdleiviskee'
mik'on isiltiimmYPerinndkssuatu,
JaoekeenosattasjYmmdrtee
S u k u m ui s t t l c m m us u u r t e nl u a t u '
lorniosta
Pakinankirioittelilhis+hena YlilinEnen
Kuvasivulla23

Muuruveden
| 50Vlilinlis'sukuista
sukukokoulsessa
23 ja hiihtohissejiikinloytyy kymmenen' GolfVliindsten Sukuseuran13. sukukokouspideton Suomenparhaitaja toista kenttiii jo
tiin elokuun 6. ia 7' pdivdnii 2005 Juankosken kentta
VuodepaikkojalOytyy7000hcnMuuruvedelldSavonammatti- ja aikuiskoulu- rakennetaan.
joten jokainen nilsialainenmahtuisi Tahtusopistolla (entinen Muuruveden maamies- gelle,
kolle. Virkistyskylpyla Tahko Spa avattiin sykkoulu). Savon kauniista maisemista nautti
syllii 2005.
Suomensuvessa
Yli 150henke:i.
EnsimmdisetVdzindsetovat tulleet Nilsiiin
R e i t t i o l l e1 5 0 0 - l u v u nl o p u l l a t a i 1 6 0 0 - l u v u n
Kotiseuturetki
alussa.Reittion haarastaEerik Wadnanen on
1844 SiinkimAenVaanAlaan,mika
Lauantainohjelmassaolleellakotiseuturetkelld muuttanut
Talon iszintdEsko
pys?ihdyspaikka.
pysiihdyttiin ]uankoskella,Nilsiiin keskustassa, oli seuraava
ja MurVddndnenesittelitaloa fa senhistoriaa'Vieraat
Tahkovuorella,SeinkimtienVeidniildssd
ihailivat mykistyneindkauniita vaaramaisemia,
tolahden Murtolassa.
jotka avautuivatSdnkimdestdjohJuankoskeltaloytyi hyvien oppaiden
Viimeinen pysiihdyspaikkaoli Murtolan
datuksellakaunis ruukkimiljoo. Paikallaolleet
Tilan isdntdja sukuseuranhallituksen
tietdvit, missd on koyhiiin taivasja etti Suo- pihalla.
nykyinen varajdsenMarkku Vddndnen esitteli
men ensimmdisetsisei-ja ulkotenniskentdtolitilaa yhdessdvaimonsa Katrin kanssa'Murtovat Iuankoskella.
rippijuhlat. Onkohan kelNilsiiin oppaat esitteiivatkirkon ja keskus- lassaoli Antti-pojan
V a e n a s e l loi il l u t e n e m m d nV d i i n d s - s u k u i tan sekii nilsidldistenylpeyden Tahkovuoren' I a d n
siarippivieraitakuin Antilla?
Nilsiiin kaunis kivikirkko tayttee 100 vuotta
Ilta piiiittyi yhteiseen pdivdlliseenja pie2 0 0 7T
. a h k o v u o r e sol an t u l l u t4 0 v u o d e s svaa l nemmissdryhmissdvietettyynlauantai-iltaan'
tava vapaa-aiankeskus. Laskettelurinteitaon
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kirkossa
frluuruveden
filessu
Sunnuntaiaamualkoi perinteiselliijumalanpalveluksellakauniissaMuuruveden kivikirkossa,
jonne oli tullut satakuntaViiliniis-sukuista.Juhoitivat tietenkin omat miemalanpalveluksen
het KalleVdiniisen Sukuvirren hengessd.Jiimsdn kappalainen Erkki O. Vddndnen toimitti
jumalanpalveluksen.Kanttori PaavoVddndnen
soitti urkuja ja maanviljelija Erkki O. Viiiiniinen lauloi. EsimiehetPekkaViiiindnen,Juhani
Vddndnenia PenttiVidndnen kerdsiviitViiiiniisiltii kolehdin.

valittiin seuranesimieheksieversKokouksessa
ti PenttiVddninen Tampereelta,ensimmdisekpdiikonsuliJuhaniVziiindnen
si varaesimieheksi
Heisingistd ja toiseksi varaesimieheksirouva

SinikkaAaltonenHelsingistd.
Sukukokous hlwaksyi toisessa kesittelyssa
olleet uudet sukuseuransdiinnot,jotka vastaavat paremmin nykypiiiviin tarpeita kuin alkuperiiisetvuodelta 1937olleet siiinnot.
Muuruvedelld kdynnistettiin tohtori Pertti
Vddndsenjohdolla toteutettavasukututkimusprojekti "ndkymiittomiit sukujuuret'l Lieneeko nimeen vaikuttanut sariakuvahahmoNdkymdton Vidndnen,joka kutsuttiin sukuseuran
Sukukokous
jiseneksi. Sarjakuvapiirtaj:i/ope Pitkiinen oli
jiilkeen
piirtiinyt Savon Sanomiin kokousta edeltevan
esimies,
sukuseuran
fuhlalounaan
kuvat,
maanviljelijiiPekkaVddniinen avasiyhdistetyn torstain numeroon sukukokousaiheisen
joka
-kokouksen.
on toisaallalehdessd.
esitetTilaisuudessa
sukujuhlanja
Liiht<ikahvitjuotuaan kukin suuntasi autiin Oulun kokouksenselostusja pakina,Marja Linnove lausui runon ja Erkki O. Vddniinen tonsa kotiseudulleenmuistorikkaan yhdessiiolon idlkeen.
lauloi.
Sukukokouskutsui seuranuudeksikunniaPenttiVSSnInen
jiiseneksipitkaaikaisenpuheenjohtajan,tuotteItrvat
sivuilla2&25
dosentti
tohtori,
teologian
liaan sukututkijan,
KyostiVaenesenMikkelistii.
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0ulunsukukokous,
kuvatSinikka
Aaltonen

esimiesKy6sti
Vddniinen

ttu uttsi esimiesPekka

Kai sa-Leen a V iiiin ti nen

Viiiiniinen

KunniajiisenetKalle Vtiiiniinenja
AssarViidndnen kukitetti in

Kokousvcikeri
Oulussa

Kahvihetki kot iseuturetkellii

VdiiniisiiiRiminkij oen r annalla

Viiiintisten savusa unat Yliki i m i ngissii

p alkittu Anu Vtiiiniin en
esitteIi tattl ujaan Ouh ssa

kuvatlari A viiiniinenia PenttiV6tninen
sukukokous,
tluuruveden

Tarkkaavaisia

lijoita koulut

u t uretken ensimmdi nen pysiihdys
Kotise
m aisemissa
Iuankoskenhistoriallisissa

Kot i seu t ur etkeldisi ii

Winalan entinenisiintii Niilo Viidntinen
miien Viiiinhliiiin

\ffi;AniAssarin

vdlissiipastoriErkki O.

SeuranesimiesPekkaViiiiniinen onnitt eli r ippipoika Antt i a

Erkki O. Viirincinenlaulot ta
Kari Viiiiniinen stiesti

PenttiViiiiniinenkertoi PekkaViiiiniinen lausuip ainavat
sanat uudelleesim i eskolmi kolIe
kokousj iirj estelyistii

Marja Linnovelausui
kirjoittamansarunon

meriupseeri en viili ssii

Kokousviikeii Muuruv edelk)

EsimiesPekkaVtiiindnmj a
pastori Erkki O. Viilincinen

uuruvedenkirkko
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kuvatPenttiViiiniinen
Reittiiinkokoontuminen,

vanhan hautamuistom erkin

Viiiin iistii, Veijo-setdtinsti

Nilsilisst
koululla
VliiinlisitReittilin
2006
elokuussa
"1930-luvulla Reittiolla oli Veenasie enemmiin kuin oikeita immeisiii - Viiiiniisten sukukirj aan keriitdiin tarinoita."
Niiin otsikoi Nilsiiin ja Rautavaaranpaikallislehti Pitiijalainen koko etusivun jutussaanlyhyellii varoitusajalla koolle kutsuttua tapaamista. Kalevi Iuutiselle ja Markku Viiiniiselle
esitetdiinparhaat kiitokset kiiytinnon jiirjestelyiden hoitamisestaNilsidssii.
Reittiri on noin kymmenen kilometriii Nilsidn kaupungin keskustastapohjoiseen. Tahkovuorelle kylalta on yhtd pitkii matka. Reitti6 on ollut aikoinaan leviihdyspaikka Joensuu
- Iisalmi - Oulu reitilli. EnsimmiiisetViidndset
lieneviit asuneetKievarin paikalla.
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Reitticin koululle oli tullut noin kuusikymmentd henkedsunnuntainaelokuun 6. piiiviinii
2006.Vanhimman ja nuorimman ikiiero oli liihes 90 vuotta. Kaukaisimmat olivat Helsingistii ia Oulusta, kun Reittidltii Kanadaan muuttaneet ehtiviit liihteii kotimatkalleen hiukan
aikaisemmin.
Seuran esimies Pentti Vliiininen esitteli
ja seuransukututkimusViidniistenSukuseuraa
ta. Thmperelainenarkkitehti Pirjo Badermann
o.s. Viilindnen kertoi Reittion Viiiiniisten sukuhaaran tutkimustilanteesta. Reittion Viiiiniisiii
on tallennettu luuret-ohjelmaan yli 2000 nimeri,joista vanhimmat ovat 1600-luvulta.Reittiollii saatiin uusia tietoja, loydettiin aukkoja
tiedoissaja muutenkin tuli hyviiii aineistoatu-

levaansukuhistoriaan. Monella oli mukanaan
sukutauluja,valokuviaja muuta aineistoa'Vastaavia kokoontumisia toivotaan myos muiden
sukuhaarojenjerjestavansukuhaaransahistorian elavoittdmiseksi.

lsiinlahiakiria
Poiilleen
ja kii?inMatti Toyrdstoi kopion alkuperiiisestti
noksen ruotsinkielisestdasiakirjasta,jolla Lars
W:iiindnen lahjoitti maansa pojilleen vuonna
1855.Lahjakirjanteksti:
"Titen mind allekirjoittanut,vaimoni kanssa ja suostumuksellaannan lahjana pojilleni
Pihl, Josef,Fredrik ja Henrik Wdtindselleomistamani perintotilan N:o 2 Reittion kyldssi sekd
N:o 1 Mikkaiiirven kyldssdNilsiiin pitaiessa'
ViimemainituistaN:o 2 on nykyisinkokota1okooltaan 1/8 manttaaliaarvoltaan1500ruplaa sekdviimemainitun joka kasittee V+ osan
i / 6 4 o s a au u t t a m a n t t a a l i a
t a l o s t as e k dl i s i i k s 3
a r v o l t a a n1 5 0 r u p l a a ,k a i k k i h o p e a n ao, h e s s a
minulle kuuluvan irtaimiston poislukien minun ja vaimoni pito- ja sinklvaatteet,vdlillzimme tiiniiiin laadittua slytinkisopimusta vastaan
seuraavinehdoin, ettii poikani Josef,Fredrik ja
Henrik Wiidniinen heti kuolemani jiilkeen saavat tdysin omistukseensaja hallintaansaperintotilan N:2 Reittion kyllissi ja kaiken mitii
siihen kuuluu ionka lisiiksi heidiin yhdessi
minun kanssanitulee vastatapesassaolevista
veloista,joita ovat torppari Karl Piriselle 110
ruplaa korkoineenja kuluineen sekatalollinen
Henrik Sutiselle40 ruplaa korkoineenniin ettd
poikani Pihl on niistd kokonaan vapaa, kun
taas poikani Pihl Wiiiiniinen tdstd pdiviistdlukien saaosakseenMikkajdrven taion ja kaikki
kuuluu niilmita siihennyt tai tulevaisuudessa
tarkemmin
jotka
syytinkisopimus
lii ehdoilla
perijoilliini
muilla
minun
mzidrziiiia niin ettd
iotka ovat jo saaneettdysin perintoosansaei
ole pienintdkddnoikeutta perintovaatimuksiin
minun tai vaimoni kuoleman jiilkeen joka vakuutetaanNilisiissii21. maaliskuuta1855"
Lars Pdh Ii nPoika Wiiii nii nen

tarina
Hautataulun
Kalevi luutisella oli mukanaan isomummonsa hautamuistomerkki'jonka paikalle on tehty uusi vastaavataulu. Vastaavahautataulu on
uusittu myos Annan puolison Henrik Juutisen
haudalle.Hautataulun teksti Nilsi?in hautausmaalla:
TdssdLepdi
Eli
Otota
yhteistaylosnousemusta Talonemdntd
Anna Vdzindnen
Reittion kyliistii N 4
joka syntyi 20 toukokuuta 1813ja kuoli 6 P Maaliskuuta 1888ia
H a n j A t t iP e r d i i n s2dP o i kaa ia kaksi tytiirti Jotja
ka surevatPerddnsii
Toivottavat Hdnen PerddnsdKePeiitmullat
3 9 1S 8
Martta Korhonen on kertonut Anna ja Henrik
Juutisestavuonna 1992:"Henrik luutinen oli
kotoisin Korpiseltaja tuli kotiviiryksi Viitaselle.
Hzin tuli ensin rengiksi taloon ja meni naimisiin talon tyttaren Annan kanssa.Kun diti niki,
etta tyter oli rakastunutrenkiin, hin antoi Annalle piiskaa.Kun oli ldhto kuulutuksiin pantiin vaatteetpiiloon. Mikian ei auttanut. Kuulutuksiin mentiin ja vihille myos. Nuori pari
asettuiasumaanldheiseenmokkiin. Heille syntyi lapsia ja kun kotiin tuli vieraita, paitaressut juoksivat uunin alle,koskaei ollut housuja'
Myohemmin Anna ja Henrik saivatmokin pellot vaihdetuksiJuutilantaloon"

PenttiVSSnHnen
lfuvatviereirelliisiurlla
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kulaisten
Vlilinlis-su
Muistoia
lli
Muuruvedel
tapaamisesta
6.-7.8.2005
Muuruvesi sijaitsee kaukana nykyisten valtavdylien varrelta. Muuruveden maisema on
runsaista vesistoistd johtuen vaihtelevaa,ja
Muuruveden alue muodostuu kolmesta suurestaniemekkeest:i,ioita halkovat Nilsian reittiin kuuluvat Vuotjdrvi, Akonvesi,Melavesija
Juurusvesi.Kiireiset ympiiri Suomea asuvat
Vddndsetsuuntasivatreittinsii 6.-7 .8.2005 V aandsten 13. sukukokoukseenMuuruveden Puutarha-ja Maaseutuoppilaitokselle.
Heti aluksi todettakoon, etta jarjestelytoimikunta oli rakentanut piiiville monipuolisen
ja mielenkiintoisen ohjelman, jossa oli hlvin
huomioitu niin maallinen kuin henkinenkin
puoli ikiiiin ja sukupuoleen katsomatta.Lauantaina ilmoittautumisen yhteydessdsaattoijo
tutustua sukuseuran monipuoliseen tuotantoon sekdtehdd ostoksia,mm. julkaisuja,viirejii, T-paitoja- tietenkin kaikki sukuseurantunnuksin.
Ensikertalaisetseurasivat silmdt suurina
Veidndstenhyorind:i, niin mryntitiskin ympirillii kuin toisen Viidndsenhalailussa. Niinpil
alta aikayksikonoltiin jo juttusilla aitosavolaisten kanssaja silkrin siinii kiiy niin, ettd ennen
kuin vieras on aavistanutkaan,savolaisetovat
onkineet selville kaiken tietiimisen arvoisen.
Parempaamenettelydei voisi kuvitella ihmiselle,joka etsii juuriaan. Monet loysiviit heti
alkumetreillii siltoja menneisyyteen sukunsa
juurille.
Maistuvan lounaan jiilkeen lihdettiin kotiseutukierrokselleAhosen liikenteen kahdella bussillareittid luankoski, Nilsid, Stinkimdki,
Murtolahti, Muuruvesi. Juankoskellaopastettu ruukki- ja puistokdvelykierrostarjosi koko
Suomen elinkeinoeliimdn ndkokulmastakin
merkittavdnhistoriallisenkatsaukseneikdvaan
kuvannut pienen kylayhteisonhistoriaa. Juan-
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koskenkunta on perustettuvastavuonna 1925
ja siita tuli kaupunki 1998. Juankoskellaon
kuitenkin yli250 vuotta teollistahistoriaa.
Iuankoskenruukki Stromsdalbruk sai alkunsa 4.7.1746,kun manttaalikomissaariBrynolf Brunou sai luvan erikoisoikeuskirjalla
Suomen ensimmdisen jiirvimalmiruukin perustamiseenkeskelleSavoaJuankoskelle.Ruukin toiminnan ensimmdisetsatavuotta olivat
monenlaistenvaikeuksienja omistajavaihdosAnastasia
ten aikaa.Hovioikeudenneuvoksetar
P o n o m a r e v aonm i s t a j a s u v uani k a( 1 8 8 0 - 1 9 0 4 )
oli rakentamisen,tuotannon monipuolistamisenja uudistustenaikaa.]o silloin ruukki alkoi
huolehtia tyovdkensdelamasta.Tehtaankoulu
perustettiin 1862ja rakennettiin myos koulukirkko. Vuosina 1880-88 nostettiin Koillis-Savon jiirvistd jzirvimalmia perati 22,5 miljoonaa
kiloa. Saimaan kanavien valmistuttua hellat,
padat, pannut ja muut taloustavaratloysiviit
tiensd Pietarinkin markkinoille. Ruukista vietiin myos raakarautaa, maatalouskoneitaja
turbiineja.
Vuonna 1904vapaaherraAnto von Alftan
clsti fuantehtaan.Hin rakennutti ruukin yhteyteen puuhiomon ja hoyrysahan. Juankosken ruukin toiminta jatkui 1920-luvulle tyollistiien parhaimmillaan 500 henked. Teollista
toimintaa jatkaa nykyisin hienokartonkitehdas
StromsdalOyj. luankoskenruukki on Suomen
parhaiten s?iilynyt jiirvimalmia hyodyntiinlt
ruukkikokonaisuus.Samallase on ollut ja on
edelleenkin osa juankoskelaisuutta,johon on
liitetty Juicentori.
Historiallisen katsauksen idlkeen ialkauduttiin katselemaanruukin aluetta,mistii loytyivdt tiiliset tuotantorakennukset1800-luvun
loppupuoliskolta ja hoyrlveturitalli vuodelta 1904.Siellii oli myos tehtaan kirkko, tyovii-

en rakennuksiaja ainoina tyyppinsii edustajina kaksi suurta hiiliuunia Vuotj6rvenrannassa.
Erinomaisenoppaamme rehevdkielinenja sujuva kerronta ruukin alueen "totta vai tarua"
-tarinoista sai monin paikoin Viiriniiset leukailemaanherjojal Kun kierroksellapiiiistiin
Patruunamden Engelin suunnitteleman empiretyylisen kartanorakennuksen(1826) portaille ihailemaankauniita maisemiaja kuultiin
paronin puutarhajuhlista- niin johan "niiky-

sd Ruotsin valtakunnan kolme kruunua, ta'1avaltuutettujen nimikirjaimet sekd vendldisten
merkkinii ortodoksinen risti. Kotiseuturetkelld
tutustuimme Tahkovuorenalueeseen.Sen laskettelurinteet ja golfkenttii ovat tulleet myos
kansainviilisesti tunnetuiksi. Vddndset evdt
ehtineet nyt pallon lyontiin eikd kelkkailuun
mutta hyvlit kahvit juotiin. Lisiiksi ihailtiin jylhiii vaaramaisemiaja suureksi kasvanuttalo-

makaupunkia.
Viralliset oppaamme jiiiviit Nilsiiiin ja
opastustajatkoi Pentti Vddndnen Siinkimden
Veanalaen mdkistd tietii pitkin. Thlon isdntd
Esko esitteli sukunsa historiaa ja talomuseota
sekdupeatapihapiiriiimaisemineen.
SeuraavaksisuuntasimmeRanta-Siinkimiija
en Pieksiinkosken
kautta MurtolahteenVddnisten taloon Murtolaan, jonka edesmennyt
vanhaemdntdoli kansanedustajaHilja Viiininen. Hdn oli aikanaansuuri vaikuttaja Muuruveden ja sen syrjiikylien etujen valvoja valtakunnan tasolla. Hilja Viiiiniinen oli nykyisen
isdnndn Markun mummo. Murtolassaoli kiireinen rippijuhlapiiivii mutta siitii huolimatta
vastaanottooli liimmin ja noin sadallekuokkavieraalleoli Kati emdntd jiirjestiinyt mehua
ia Markku isdntdkertoi tilan historian.Murtolahti on vuosikymmenienaikanakokenut melkoisenmuutoksenkauppojen,pankin ja postin
sa oppaat odottivat meita torilla. Nilsiiin kunloppumisen my<itd,mutta siite huolimatta kyta on perustettuv.1869ja kaupunki se on ollut
liissiitoimii edelleenvired kyldtoiminta,vaikka
vuodesta1998liihtien. Kaupungin keskustassa koulukin viimeisend instituutiona on loppuon vanha hautausmaa,jossasijaitseesotiemme massa.
sankarihaudatja heriinniiisjohtajaPaavoRuotMatka jatkui Muuruvedelle,jossa oppilaisalaisenhauta sekii niilkdvuosina 1865-1867 toksen ruokalan emdnndt odottivat nalkaisia
kuolleiden muistokivi. Vieressdon kunnostet- matkamiehid erittdin monipuolisen ja maukkaan piiiviillisen kanssa. Piiiviillisen jiilkeen
tu vanha kellotapuli.Nilsiiin komea kvartsiittikivestdrakennettu kirkko on JosefStenbeckin kyllaiset Vaanasetpliiistettiin vapaalle ensimsuunnittelema(1906). fuho Rissasenmaalaa- mdisenpiiiviin hienon annin jiilkeen.Vddniiset
ma alttaritaulu on luodelta 1907.Kirkon mdsuuntasivat ldheiseentanssitaloon,viinikellaella on Ukko-PaavoRuotsalaisenmuistomerk- riin tai omatoimiseenillanviettoonlehiseudulki. Nilsi?in ndhtdvyyksiin kuuluu mm. Pisan le.
luonnonsuojelualueja Simolan kotiseutukesSunnuntainakokoonnuimme Muuruveden
kus,jossaselvieavanhan emiipitiijiin historia ja
sata vuotta vanhaan kirkkoon jumalanpalveperinteet.Pisalleon hakattu Tiiyssiniinrauhan lukseen.Kirkollinen messusuoritettiinViiiiniisrajamerkit (v.1595 ). Kivessiion yha niiklvisten voimin. Pappina oli Erkki, kanttorina oli

mdttcimdnVidndsenkin"mielikuvitus lahti liikkeelle,kun selvitettiin,ette taelte se savolaisaateli on periiisin. Kauppaa oli kayf seke itaan
ettd ldnteen ja siinii saman tien geenitkin sekoitettiin iliman aekojaanja keneltiikliiin kFsymdttd. Kartano oli aikanaanloistelias,istutuksineen,tenniskenttineenja juhlineen niin, ettii
sita kansan keskuudessakutsuttiin tycimiehen
taivaaksi.
Juankoskella tutustuttiin viela pienella
kiertoajelulla kanavaan,joka avattiin vuonna
2002. Kanava avasi reitin SaimaaltaSyviirille
ja mahdollisti Thhkon vesireitin. Opas esitteli
kaupungin talon ja ruukin koulun sekaylosnousemuksenkirkon (1990).Kirkossaon taiteilija,pastori Hannu Konolan lasimaalauslilton merkki.Kiertoajelupiiiittyi |uicen torille.
luankoskelta ajeltiin hiljakseen lapi Nousionmdenja Pelonniemenkautta Nilsiiidn,jos-
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Paavo,Kalle oli tehnyt virren, yksinlauluaesitti Erkki O. ja esimiehetPekka,Juhanija Pentti
keriisivdt Viiiiniisiltii kolehdin. Jumalanpalveluksenjiilkeen oli kirkon esittelyja vapaamuotoinen tutustuminen kirkon ympdristocinsekd
kyliin historiaan.Kirkon on suunnitellut fosef
Stenbeckv. 1901ja sen vihki kayttrion Oulun
piispa Koskimies 1904.Kirkkoon kdytetty harmaa graniitti on louhittu Muuruvedentaajaman l2ihistoltii.
Kirkko peruskorjattiinvuonna
1999.Nyt saimme ihailla kaunista Stenbackin
kuuluisaakansallis-romanttistakirkkoa.
Sankarihautausmaallakirkon vieressd on
nelji muistokived:Emil HalosenVapaussodan
joka on Suomen ensimmdinen
sankaripatsas,
sankarimuistomerkkivuodelta 1919, Thuno
Grondahlin viimeisten sotien sankarivainaiien

muistokivi, Karjalaansiunattujenmuistomerkki fa viime sotiin liihdon muistokivi. Kirkon
vieressdMuuruveden kotiseutumuseonpihassa on mm. kunnallisneuvos,kansanedustaja
Hilja Viiiiniisenmuistokivi. Kirkolta siirryttiin
Muurutvirran sillan (Hiljan sillan) kautta oppilaitokselle,jossanautittiin upea juhlalounas.
Lounaan jiilkeen alkoi sukukokousoman kaavansamukaan.
Esimies PekkaVddndnen johti ihailtavalla
savolaisellalupsakkuudella erittain onnistunutta sukukokousviikonloppua.
Liisniiolijoidenldmpimdt kiitokset j iirjestellvastuussaolleille sukulaisille.
Tapaamisiinseuraavassa
sukukokouksessa.

Ketola
f,laria-hena
os.Viinlnen

l,llikymlittiiminViHnHsen
isH

Sariakuvapiirtliili
JopePitktnen
Tunnetuin Vdiiniis-sukuinen lienee nykyiiiin
sarjakuvahahmoNiikymiitcin Viiinlinen. NAkymaton valittiin sukuseuranjziseneksisukukokouksessa
Muuruvedella6.8.2005.
- Mualiman suurin kunnia ilimanmuuta,
Niikymiiton Viiinrinen kommentoi tuoreeltaan
kunnianosoitustaSavonSanomille.
Ndkymdttomdn Viiin:iseniszion sarjakuvapiirtaje JopePitkrinen.JopePitkinen on s).ntynyI 1947 Kuopiossa.Hdn asuu Ritva-vaimonsa kanssa Suonenjoella.lope on piirtiinyt yli
- Alkuaikoina piirsin sarja30.000kuvasarjaa.
kuvia ldheskymmeneenlehteen,lope Pitkiinen
muistelee.
- N:ikymiitontii Vidniistiioien piirtdnyt vuodesta1973.Muistan h1vin, kun rupesin miettinimed.Vidndnentunmddn sarjakuvahahmolle
tui sopivalta viirdleualta savolaiseltanimelt6.
Se on parassavolainensukunimi. En ole katunut valintaa piiiviiiikiiiin.Niikymiiton on vdhdn
kankkarenkkei.Hiin asuu Niliikiiiirvellii liihel-
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PenttiViitintinenluovuttaastipendinlope
Pitktiselle

lii kirkonkyliid. Alussa sarjakuvissaoli mukana
my<islapsia, mutta nyt Niikymiit<i,nasuu akkakullan ja kissankanssakolmestaan,lope Pitkiinen kertoilee.
Sarjakuvistaj?i?i piillimmdisenii mieleen
Hankkijan lippalakki, olutpullo ja kaulin sekii
tietenkin Akka-kulta ja kissa.
Jope Pitkiisen sarjakuvia on myos kirjoina. Niiistd mainittakoon "Viimeinen pisara,

Avioliiton Huolto-opas SavoX"ja Niikymiitdn
Virindnenimmeissuhesarjakuvija.
julkistettiin
Muuruveden sukukokouksessa
Viiiindsten Sukuseuran sarjakuvapiirftijii Jope
Pitkiisellemyontdmii tunnustusstipendi.Seuran esimiesPenttiVaananenluovutti stipendin
JopePitkiiselleSuonenjoella.
PenttiVSSnInen

ntlrymttttimttiuuret
Vliiinlisten
Sukukokouksessa Muuruvedella 7.8.2005
sukuseuran sukututkimuskeynnistettiin
projekti "Niikymiittiimiit juuret". Tutkimusprojektin johtajaksi lupautui tohtori Pertti
Viiiiniinen Espoosta.Tytissii hyiidynnetiiiin aikaisempia tutkimuksia ja Internetiii sekii fuuret-sukututkimusohjelmaa. Tavoitteena on,
ettl Viiiiniisten eri sukuhaarojen historiasta
saadaankirja tai kirjoja.

- selvitetiiiin sukuhaarojenkantaisien jiilkeliiisetja heidiin jiilkeliiisensiiI 900-luvun
alkuun varmistettuine henkilotietoineenmukaan puolisot ja heidan vanhempansa
- hankitaan elinpiiritietoja sukuhaarojen
henkiloille 1900-luvun alusta taaksepdinsekdmy6s tarinoita
- paikallishistorioista olosuhdekuvauksia,
taudit, sodat,ndldnhadatjne.
- hankitaan kuvia sukuhaarojenvanhoista

henkiloistiija vanhoistadokumenteista
Projekti on tavallaanjatkoa tohtori Ky<istiVZiii- hankitaan kuvia sukuhaarofenkotiseutundsen tutkimukselle SavonViiiinristen Keski-ja
jen vanhoistaalueellisistadokumenteista
Uuden ajan vaiheista1700-luvunalkuun sekd
Varsiteiltd,
Assar Vddndsenkirialle Viiriniisten
joka kisitteleePohjois-SuomenViiiniisid.
Arkkitehti Pirjo BadermannvetddReitticinsuSukukokouksen ja jdsenkirjeen jiilkeen kuhaaran tutkimusta. Iuuret-ohielmaan on
olemme saaneetpaljon uutta tietoaViiiindsistd. tallennettu yli 2000 henkilcin tiedot. Monen
henkilon nimi puuttuu viela kokonaan tai on
Sukuseuranentinen sihteeri Kalevi Viiindnen
ldhes pelkkii syntymiiaika.Erityisestinaistenkohdalon tehnyt mittavan tyon tallentaessaan
kaikki Viiiiniistenldhettiimdtuudet tiedot Juu- la on paljon puutteita.
Reittion Vddndsetkutsuttiin Reittion kouret-ohjelmaan.Nyt on edessdtietojen tiiydenlulle
Internetin ja paikallislehti Pitiijiiliiisen
on
vieli
Sukuhaaroissa
tiiminen eri lahteista.
julkaiseman
uutisen perusteella.Paikalle saapaljon "niikymattomia" Vaanasia.
Toukokuussapidettiin sukuseuranoma su- pui yli kuusikymmentd sukujuuristaan kiinnostunutta henkiloii HelsingistuiRovaniemelkututkimusseminaari Kuopiossa. Paikalla oli
le. Vastaavallatavalla kannattaamyos muiden
parikymmentdhistoriatietoja liihettiinyttdhensukuhaarojenjiirjestiiii tiedotus- ja tiedonkekilod, joista osallaoli erittdin hyviii tietojaViiiiruutilaisuuksia.
ndsistiij a lisiiksitutkimuskokemusta.
Eri sukuhaarojenedustajientoivotaanottaNyt tyotii tehdadn sukuhaaroittainseuraavien
jen
van
toisiinsayhteytta, keriiiiviin tietoja ja tarimukaisesti:
suuntaviivo
noita sekdvdlittdviin niita sukuhaaranyhteys-
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Pertt i Vdiiniinenj ohti seminaarin

Viitinds-tutkijoita

henkiloille. On selvdd,etta tehtaveaon paljon
eikd koskaan ole liian myohiiistii osallistua
vaikka pienelliikintiedolla - sesaattaaolla juuri se avainasia,joka ratkaiseeison ongelman.
Joka tapauksessatiedon keriiziminenja lajir
teleminen vie runsaastiaikaa ja tuloksia tulee
pikkuhiljaa. Toisaaltakirjoihin tulee vain niitd
valokuvia ia tarinoita, ioita Vddnasetvelittevet

Murtolahden sukuhaara - Pekka (Nuutinpoika) s. 1713- Riitta Miikinen ja Markku Viidndnen (Nilsiii)
Muuruveden sukuhaara - Lauri (Nuutinpoika) s. 1813- MattiVaenanen(Kerava)
Puiroonlahden sukuhaara - Mikko (Nuutinpoika) 1690 - EevaVddniinen (Kuopio), Pertti

kirjoittajille.
Tirtkimustyon tassavaiheessanimetyt sukuhaarat,kantaisdtja yhteyshenkilot:
Haapalahden sukuhaara - kantaisd Iivari (Mikonpoika) s. 1742 - yhteyshenkiloitii Sinikka
Aaltonen(Helsinki),JuhaniVddndnenja Martti Vddndnen(Siilinjervi)
Hamulan sukuhaara - Juho (Lassinpoika)s.
1654- Pertti Vzidndnen
Haukiputaan sukuhaara - Mikko (Tapanin(Oulu).
poika)s. 1668- AssarVddndnen,
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
L i lj e srt o m , P e k k aV i i d n d n e n

)z

Vddndnen(Espoo)
Piiljiin sukuhaara - Nuutti (Nuutinpoika) s.
1 7 0 9- P e r t t iV d d n d n e n( E s p o o )
Reittiiin sukuhaara - Lauri (Matinpoika) s.
1 6 9 4 - P i r j o B a d e r m a n n( T a m p e r e ) ,P e n t ti Viindnen (Tampere), Markku Vddninen
(Nilsia), Anne Rantonen (Nilis?i) ja Leena
Ahtiainen.( Siilinjiirvi)
Ristiinan sukuhaara - Tuomas (Tuomaanpoika) s. 1723- Helena Heikkinen (Vaajakoski)ja
Pertti Vddndnen( Espoo).
Tohmajiirven sukuhaara - Juho s. 1740 - KaleviVridndnen(Tampere)
Viiiiniiliinrannan sukuhaara - Tahvo s. 1640 Mauno Vziiindnen(Kerava)ja PaavoViiiindnen
(Outokumpu)
Ylikiimingin sukuhaara Tapani Matinpoika s.
1595- AssarVidndnen(Oulu).

PerftiV5lin5nen
ia PenttiVtdnlnen

ttirmtltH
Renkpoih
Savosta
iaUtttiSotlokosken
te, joka ei antanut yon eikii piiivdn rauhaa.Oli
ryhdyttiivii toimimaan niin, ettii polte loppuisi.
Eriiiind pdivdnd 1934,koivujen puhjetessatiiyteen lehteensdAnselmi loysi itsensdLumijoen
nen sievd nuorukainen, Anselmi Vddndnen. Lapinniemenkyliistii Kangastalon kartanolta.
Salskeamdntymetsd alkoi heti kartanon laiNiin keskikaupungillakuin talo sijaitsikin,Todalta ja toisellasivullavartioi jyhkea kuusikko.
peliuksenpihanperilliioli myos talli hevosilleja
kuomureki ja kiesit herrasvdenpaikastatoiseen Kartanon eteliipuolella avautui laakea peltokuljettamistavarten. Topeliuksenpalvelijoihin maisema.Kamarin pliiidyssiimittava pihlaja oli
kuin vartiossa.
kuului myos sisdkko,Kaisa Valpuri. Kaisa oli
Kun kiiki alkoi siinii liihellii kukkua, Anselsyntynyt Utajarven Sotkakoskellaja muuttanut
mi teki pdiitoksensii.Tdmdn paikan minii osOuluun joulukuussaI 907.
Nuoret mieltyivat toisiinsa, ja kymmenes tan. Tdnne minii tuon Katrin ja pesueen.Tiiiilld
toukokuuta 1914 Oulun VanhassaPappilassa minii haluan asuaja viljella maata.
Vanhin lapsi, Aino, yhteiskoulun kiiynyt oli
Kaisa Roinisestatuli KaisaViirindnen.Siite aljo tyoeldmdssa.
Han jiii asumaanOuluun. Katri
koi Katrin ja Ansun, kuten he toisiaannimittiElisabeth(Elle) oli jo kaynyt rippikoulun Ouvdt, yhteinen taival.
lujoen pappilassa.Viiino oli vuotta aikaisemAnselmi-renki asui Topeliuksen vintillii,
jonne kulku kdvi porstuastatikapuita kiiveten min peidssytKoskelankylan kansakoulun kuukatossaolevastaihmisen mentevastaluukusta. dennelta luokalta, jota Marjatta ja Lauri vield
Myoskiiiin sisikon pikkuinen kamari ei sovel- kdvivdt.
Nyt koko omaisuusja osa perheenjdsenistunut pariskunnan asunnoksi.He sanoutuivat
i r t i p a l v e l u s p a i k a s t aj aa m
n u u t t i v a tm u u t a m a n td lastattiin kuorma-autoon. Siihen ei voinut
kilometrin piiiihiin Puran taloon, joka sijaitsi ottaa Pyhikki-lehmdd,vaan Kaisa ja yksitoisAnselmi pestau- tavuotias Marjatta taluttivat Pyhikin viidenOulujoen rantamaisemassa.
ja
hoidellaomaa kymmenen kilometrin matkan maantietd pitpehtoriksi
Kaisa
sai
tui
taloon
kin Lumijoelle. Osa perheestiimatkusti Oulu
pikkuista kotia.
- Raaheviilid kulkevallalinja-autolla.
Perhekasvoi tasaiseentahtiin. Anselmi oli
Kangastalossa
oli mittava pirtti ja iso karaitis,kaikin puolin esimerkillinenperheenpdd.
nukkumapaikan Katri Elimari.
Pirtistd
saivat
kasistaan.
Hlin
osti
siihen
Kaisakin oli osaava
aikaan kodeissakovin harvinaisenSinger-om- sabet, Vdino Anselmi, Toini Marjatta, Lauri
pelukoneen,jolla ompeli sievidvaatteitalapsil- Kustaa,Onni Veikko ja tdmdn kirjoittaja, nuorimmainen EeviAnnikki. Kamari oli Anselmin
leenja itselleen.
Vuodet kuluivat. Anselmi sai hyvdn tydtar- ja Kaisanvaltakunta.Siellii oli Oulusta tuodut
jouksen Oulun ToppilastaAb Ulei Oy:ltii. Perhe komeat, tummanpunaiset huonekalut, kaikki
muutti Toppilaan,jossaAnselmi sai maapuo- samaatyylid; Anselmin kirjoituspoytd, piironlen tyonjohtajan eli pehtorin viran. Nyt asun- ki, korkea liinavaatekaappi,kukkapoytd, sivustavedettiiv:isdnky,iso neliskulmainenpoytii ja
to oli tilava,kaksikerroksinenpunainen puutalo Toppilansalmenrannalla meren tuoksussa. neljd korkeakarmistatuolia.
Usein sunnuntaisin Anselmi istui kirjoiLapsiasiunautui lisiiii.Kaisallariitti puuhaaaatuspoytdnsdddressd,tutki Pelto-Pirkkakalenmusta iltaan.
Kyliisuutarin poikana kasvaneen Ansel- teriaan ja kirjasi tarkasti kauniilla kasialalla
kalenteriinviljojen kylvdmis-ja korjuuajat,pemin sisikuntaa alkoi kaupungissakalvaa polOulun kaupungissa,herrasvdki Topeliuksella
vapautui rengin paikka syksyllii1912.Paikkaan
valittiin SavostaVieremiiltii kaupunkiin juuri
muuttanut mustatukkainen ja tummasilmiii-
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Oy LlledAb:n heindntekoviikeiiOulun Koskenkyliissii(Toppilassa)1920Juvulla.HeincikuormanpdAllA
maapuolentydnjohtajaAnselmViiiindnen oikealla.Nykyisin kuvanpaikalla on isojakerrostaloja.
runoiden istutuksetja lehmien astutukset.Kaikki asiatoli oltavakohdallaan.
Anselmin Vieremdltii Ouluun muuttaneet
kaksi sisarta,|ohanna ja Alina, joka oli naimisissaVdinon kanssa,tulivat usein pyhiin ajaksi Kangastaloon.Silloin sisarukset,jotka olivat
kaikki kolme leikkisia, hlvdntuulisia ja hauskoja, ryhtyivet toisinaan puhelemaan keskenizin
Savon murteella. Kaisa hymiihteli hyvdntahtoisesti,mutta meistiilapsistaoli mukavakuunnella isdn ja tdtien jutustelua.fututkin olivat usein
hauskoja muisteluksiayhteisistelapsuusvuosista
Vieremdlll.
Alina ja Vdino tulivat useinviikoiksikin auttamaanheiniipellolle.Anselmiistui ryhdikkiiiina
niittokoneentai haravakoneenistuimella pddssddn nurkistaan solmittu valkoinen nendliina
ajopeliii.
Virkku-tammanvetaessa
Syttyi sota maahan. Anselmia ei ikdnsei
vuoksi huolittu sotaan,mutta Vdino ja Lauri
joutuivat sodanloppuvaiheessa
ldhtem:iiin.Joka
sunnuntai Kaisa istuutui kamarin keskilattialla olevanison poydiin ddreenja kirjoitti kirjeen
kummallekin pojalleen. Kaisa oli kiiyny.t vain
muutamia viikkoja kiertokoulua kuten Anselmikin, mutta kirjoitusjiilki oli kaunista ja virheetontd.Sodanloputtua kumpikin poika palasi
terveendtakaisinkotiin.
?4

Olen miettinyt paljon Anselmin ja Kaisan eldmiin kohtaloa.En miiloinkaan kuullut heidiin
riiteleviin tai edes sanovan pahasti toisilleen.
Kaisa ei kurittanut meitii lapsia ikind, vaikka
varmaan aihettakin olisi ollut. Ohjasi vain jollakin kiisittiimattomalla tavalla rehellislyteen
ia raittiuteen ia kunnollisiksi ihmisiksi. Ei hiin
saarnannut,se kaikki oli jotenkin ilmassa.Anselmi kyllii antoi vdlilld pojille krytia.
Anselmi oli arvostettumaanviljelijiikotipiHdn kuului Lumijoella Sddstopankin
tdjdssddn.
isiinnistoon 1940-60luvuilla. Hin oli ahkera
lukumies, harrastipuutoita ja kirjanpitoa. Kun
Kaisa kuoli 1952,Anselmi oli aivan lohduton.
En asunut silloin endii kotona, mutta veljeni
kertoi, ettri Anselmi polki pyoriilliitin joka piiivd reilun vuoden ajan, satoi tai paistoi, Kaisan
haudallesuremaan.
Anselmin eliimii piiiittyi iikillisestitodenndkoisestisyddninfarktiinsisarenitalossaLumijoen Varjakassaviimeisendpiiiviini marraskuuta
1970.Vieremiiliiisenkyldsuutarinpojan ja utajdrvisen pienviljelijiin tyttdren eldmd jatkuu
lastenlapsessa
seitsemdnlapsen kuudessatoista
ja kasvavassa
joukossanuorempaapolvea.
AnnikkiVuotio.s.ViSninen

pilillysmiehet
Sukuseuran
hallitukenkokoonpano:
Sukuseuran
Esimies,everstievp.PenttiVidndnen'
Tampere
I varaesimies, pddkonsuli luhani Viidndnen'
Helsinki
II varaesimies, rouva Sinikka Aaltonen,
Helsinki
Jdsen,varatuomari JariA. Vddndnen'Kuopio
Jiisen,valtiotieteidenlisensiaattiHeini
Kapanen,Helsinki
fdsen,autonkuljettajaPenttiVeanenen'Oulu
Varajiisen, maanviljelijii Markku Vdzindnen,
Nilsiii
Varajiisen, filosofi an maisteri Marj atta Liljestrom, Kauniainen
Varajiisen,merkonomi' toimitusjohtaja Markku Vziiiniinen,Pieksdnmaa
Sukuseuran sihteerinii toimii Marjatta Liljestrom.
Taloudenhoitajana on Jari A. Viiiiniinen'

Iampere
PenttiVlilinlinen,
SukuseuranesimiesPentti Vddndnenon syntynyl 21.6.1947 Nilsiiin Ranta-Sdnkimdessd'
PenttiVaenanenkuuluu Reittion sukuhaaraan'
Isoisdnisoisi Erik Wdindnen muutti Reitticilfi 1844tienoilla SdnkimiienVaanelaanja iso-

Palveluspuolustusvoimissa:
1967-78
Varusmiespalvelus
Kainuun Prikaatissa197l-77
Opetusupseerina
Komppanian paiillikkonii Karj alan
1978
Lennostossa
Toimistop?iiillikkonii j a apulaisjohtajana
AsekoulussaKokkolassaI 981-86
Toimistopiiiillikkonii Kokkolan Sotilaspiirin
Esikunnassa1986-87
1988-91
Piidesikunnassa
Toimistoesiupseerina
1991-92
OpettajanaSotakorkeakoulussa
Varikon paallikkona Kuopion Asevarikossa

isii ErikWiiiniinen osti v. l9l4 Peukaloniemen 1993-96
Piliesikunnassa
Apulaisosastopiiiillikkonii
tilan, joka oli Pentti Vziindsenlapsuudenkoti'
Hdn valmistui ylioppilaaksiSiilinj?irvenyhteis- 1997-99
Puolustusvoimien
lyseostavuonna 1967.Pentti meni varusmies- Esikuntaplidllikkonii
2000-06
Esikunnassa
Materiaalilaitoksen
kesiillii 1967iajiii armeijanleipiin
palvelukseen
yli 38 vuodeksi. Pentti Vddnd'nensiirtyi reserPentti Vaanenen oli Helsingin hovioikeuden
viin everstinvirasta 1.2.2006Tampereella'
I 998-2005.
E v e r s t iP e n t t iV d d n d s c nk o u l u t u sp u o l u s - sotilasjiisen
tusvoimissa: RUK 126, Kadettikoulu, kenttunnetaaninnokkaanamaantiitykiston kapteenikurssi' Sotakorkeakoulu, PenttiVaenanen
Hdn on ollut
jiirjestoihmisend.
ja
ylemmin paallyston kurssi, valtakunnallinen puolustuso s a s t o np u h e e n m u u n m u a s s aU p s e e r i l i i t o n
ja ylimmin johdon kurssi'
maanpuolustuskurssi
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johtaja Kokkolassaja Helsingissii,Upseeriliiton iuuriltaan Juhani Vddndnenkuuluu keskisuoliittokokousedustajanaja varapuheenjohtaja, malaiseenValkola-Hetemdensukuun. Hdnen
Akavan iiittokokousedustajaja Huoltoupsee- ditinsdkuten isoditinszikin(o.s.lukonen) olivat
kotoisin Keuruulta.
riyhdistyksen puheenjohtaja.Hdn toimii nyTyonteon|uhani Vddniinenopetteli HaapakyddnTampereenKadettipiirin puheenjohtajalahdessatalon tciissd,joista erityisestiheiniinna. Hiin on ThmpereenSuomalaisenklubin ja
muodossaantarjosi moThmpereenkauppaseuranjiisen.Pentin harras- teko sen perinteisessd
uralla etenemiseen
mahdollisuuksia
nipuolisia
rotarytoiminta
tuksiin kuuluu lisdksimatkailu,
ja
Tyonteolle oli
omien kykyjen testaamiseen.
ja erilainen kuntoliikunta.
kuuluu puoliso, erityisopettaja ominaista kilpailuhenkinen tuloshakuisuusja
Perheeseen
laana o.s. Makkonen ja Tiina-tytiir. Vanhem- omien voimien koettelu nuorena poikana aimat lapset Auli ja Kirsi asuvat piiiikaupunki- kamiesten rinnalla. Viiden sisaruksen vanhimpana Juhanilleluonnostaanlankesipaikka
seudulla.
kesailtaisinislinsdAarre J.Vddndsenkomentamana airoissaniin Haapalammenkuin KallaHelsinki
VHtndnen,
Jordan
Juhani
veden Soukkionlahdenkin verkoilla, rysillii ja
katiskoilla.Haapalahdestairtaantuminen alkoi
1967 Juhanin piiiistessdkesiitoimittajaksiSavon Sanomiin,jossahdn opintojensaohessaoli
monipuolisesti sanomalehdenteossaloma-aipddosinurheikoina aina vuoteen 1972 saal<ka
lutoimittaiana.
Valtio-opin, tiedotusopinja julkishallinnon
opiskelu tempasi aktiivisen nuorukaisen mukaan opiskelijapolitiikkaanja sita myota Thmpereen ylioppilaskunnan hallitukseen l97l ia
edelleenSuomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen 1972 nuorhberaalien edustaiana.
SYL:n vilkkaat kansainvtilisetsuhteet olivat
Sukuseuran I varaesimies |uhani Vddniinen tuolloin Juhanin vastuualueena,mika suuntasi hanen ammatillisen kiinnostuksensaulko(s.23.6.1948
Kuopiossa)on HaapalahdenUuministerioon, jonne JuhaniViidndnen valittiin
Kuoentisestd
Kehvolta
denpaikan Vaanasia
ja
pion maalaiskunnasta suoraan alenevassa tulevalle virkauralle 1973.Palveluministerion
polvessaPuiroolahdenAntti Veanasen(lauta- eri osastoillaseki Lontoon, Moskovania Oslon
70- ja 80-luvuilla koulivat Jumiehenii mainittu 1546) ialkelainen.Juhanin suurldhetystciissd
johtotehtavadn Suomen
hania
ensimmdiseen
Siilinkansakoulusta
Kehvon
opintoura kulki
pziiisihteerinii
TTT-komitean
jarven yhteislyseon(yo 1967) kautta Tampe- i a Neuvostoliiton
reen yliopistoon, josta hiin valmistui yhteis- 1986-89.Sitd seurasihyppiiysisiinmaantoiselkuntatieteiden maisteriksi 1976. Siiliniiirven le turvallisuussektorilleSuojelupoliisinsihteekouluvuosinaanluhani harrastimonipuolisesti rist<inpiiiillikrjksi I 989-94.
Suomen EU-jiisenrysvei ansioituneendipyleisurheiluaPonnistuksenriveissd,mm. legen-enndtyskvartetissa,
lomaatin kriisinhallintatehteviin Liinsi-Balkapiirinmestari ja
daarisessa
jossaluhanin kanssakapulaa kiidiittiviit Pent- nille Mostariin ja Sarajevoonpoliittiseksi neuti Viiiindnen (nykyinen sukuseuran esimies), vonantajaksi EU:n Mostarin hallintoon' YK:n
operaatioonja kansainPekkaVdriniinen (edellinen esimies)ja Seppo Bosnia-Hertsegovinan
Viiiindnen (sukuseuran jiisen). Aidin puolen viilisen yhteison nk. Korkean edustajan toi-
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mistoon 1994-2000. Suomeen palattuaan
Juhani Vdiiniinen iohti ulkoministerion Eurooppa-osastoltaSuomen toimia Liinsi-Balkanin vakauttamiseksi.Helmikuun alusta 2005
Tasavallanpresidenttinimitti ulkoasiainneuvos
JuhaniVddndsenpddkonsuliksiPietariin,jossa

lbopio
JariA. V6findnen,

han johtaa yhtd ulkoasiainhallinnon suurimmista edustustoista.
kuuluvat puoliso Raija TikkaPerheeseeni
koski-VddndnensekdlapsetHanna Karoliinaja
Ville Iordan.

Helsinki
o.s.Wfiin$nen,
Aaltonen
Sinikka

Sukuseuranhallituksenidsenend(taloudenhoitajana) vuodesta2003 alkaen toiminut Jari A.
17.05.1963.
Vdiiniinen on synt)'nyt Sdyneisessd
SukuhistoriaViiiiniisten puolelta Sdyneisenja
Muuruveden (Akonpohja) kautta Hirvimdkeen, jossa vuonna 1700 syntyi Staffan Wandin.
Jari muutti kolmevuotiaana vanhempien
kahden
sisaruksenkanssaKuopioon, jossa
ia

SukuseuranII varaesimiehen,SinikkaAaltosen
isoisiin isd Aaro Wddniinen oli syntyisin Haapalahden talosta Kehvolta.Sinikka ei ole kosmutta lapsuutensakesdt
kaan asunut Savossa,
hdn on aina viettiinyt Kallaveden,Iuurusseldn
kesdhuvilalla.
rannalla isovanhempiensa
Sinikan mentyd naimisiin Heikki Aaltosen
kanssatdmiin isoditi ilmoitti, ette hankin on
Vdzindstensukua, sille hanen isoditinsii isoisd
oli Pietari Wiiiindnen Murtolahdesta.Sinikka
ja Heikki ovat ndin sukuakeskenddnuseansukupolven takaa.Liihin yhteinen sukulainenon
Pietarin isii LarsWiiindnen s.1737.
Sinikka on asunut muutamaa vuotta luHin piiiisiylikuun ottamattaaina Helsingissd.
oppilaaksiMunkkivuorestavuonna 1967.Han
on valmistunut rontgenhoitajaksi,mutta piiiiasiassahdn on ollut kotona hoitamassalapsia.
Sinikkaja Heikki Aaltosellaon kaksi lasta,lyrki ja Ritva sekatoistaiseksikolme pienti lastenlasta,Eerikki,Ilmari ja Oskari.
HarrastuksinaSinikallaon ollut sukututkimus ia matkailu.

hdn valmistui ylioppilaaksi 1982Minna Canthin lukiosta. Sen jiilkeen hdn suoritti verovirkamiestutkinnon (hallintonotaari) Thmpereen
Yliopistossa1984ja oikeustieteenkandidaatin
tutkinnon Turun Yliopistossa 1989 (auskul1990lvatoinut Kuopion raastuvanoikeudessa
ratuomari). Varusmiespalveluson suoritettu
1984-85Ylemyllylleja sotilasarvoon luutnantkuuluu vaimo Heli o.s. Ryyniiti. Perheeseen
nen sekdlapsetAntti (-92) ja Milla (-9a).
Tydkokemus mm.
Rautalamminja Kaavin nimismiespiiri,vs. nimismies(kesii1989)
Turun yliopiston jarjestiimdavoimenkorkeakoulun luennoitsija(syksy1990)
notaari 1990
Kuopion raastuvanoikeus,
Postipankki,Itii- Suomenyrityskonttori, rahoituspiiiillikko 199l-1993
Postipankki, Pohjois-Karj alan perintdyksikcin
vastaava1994^1995
Postipankki,Pohjois-Karjalan yrityskonttorin
johtaja l99s-1998
Leonia Pankki,Pohjois-Savonyrityskonttorin
johtaja 1998-2001
Luj atalo Oy, talousjohtaja 200| -2004
JavecoLaskentaOy, toimitusjohtaja, yrittaj a 200+-
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Hallitusten jdsenrydet mm.
Huippupaikat Oy, hallituksenjdsen 1999-2001
Lujatalo Oy, hallituksensihteeri2001-2004
SuoraLdhetysOy, hallituksenjdsen2003Vddndstensukuseurary, hallituksenjdsen
2003Oy, hallituksenpuheenjohtaja
|aveco-Palvelut
2004JavecoLaskentaOy, hallituksenpuheenjohtaja
2004ACCOnlinen Finland Oy, hallitukseniaisen
2005hallituksen
Kuopion SeudunHengitysstidtio,
jisen 2006SuomenOsaamistaloOy, hallituksenjdsen
2006Harrastukset mm.
Goll Jalkapallo,Jalotluomat (llK)

gissiija perheeseenkuuluu aviomieslussi Kapanen (s. 1966) sekii lapsetEmilia (1999) ja
otto (2006).
Heinin esivanhempiafuvalta on selostettu
joiden kirjoitSukupuu 6:n ja7;n artikkeleissa,
taja on Heinin seta O-P Vddniinen. HallitusneuvosO-P Vdiiniinen on sukuseurankunniajdsen.
Heini on valtiotieteiden lisensiaatti ia
markkinointimerkonomi. Hdn on tyoskennellyt tutkijana (tutkimus- ja kehittamisstrategiat,
ja opettajana(ala-asteet,
yldosaamisstrategiat)
asteet, lukiot, ammattikorkeakoulut). Ennen
jiiiimistiiin ditiysvapaallesyksylla 2006 Heini
tyoskentelilehtorina ja tutkimustoiden ohjaajana Laurea-ammattikorkeakoulussaIdrvenpridss6.
Heinin harrastuksia ovat iazztanssi,paritanssiia kasitvot.

Helsinki
Heiniltapanen,

0ulu
PenttiVidninen,

Heini Kapasenisoisii Alexander (Aleksanteri)
Viidndnen syntyi luvalla vuonna 1886. AIeks a n t e r il o y s ip u o l i s o k s e eJno h a n n a n( o s H o u ni) Karialan kannakseltaVahvialastaHounin
kyllistii.
s1'ntyi
Aleksanterinja Johannanperheeseen
Vahvialassaseitsemdnpoikaa, joista nuorimmainen Erkki (s. 1930) avioitui helsinkiliiisen
Tirovi Sahlgrenin kanssa.Erkki Viiiiniinen on
sukuseuranedellinentaloudenhoitaja.
Erkin ja Tuovin tytiir Heini syntyi HamiHeini asuu nykyisin Helsinnassa11.11.1970.
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PenttiVaananenon syntynytVikiimingin Alavuotolla03.11.1941
JuhoHeikki ja Elviira (o.s.
Seppela)Vddndsenperheeseen.PenttiVziiindselliija hdnen vaimollaan Eevao.s.Tervollaon
yksi tytdr. EevanTervo-sukuon asunut Utajiirvellii 1500-luvultasaakka.
Pentti oli kansakoulun kaytyaan kotitilallaan armeijaan asti. Varusmiespalveluksesta
pddstyiiiinhen meni tciihin OY Pohjolanliikenne AB:lle.Tyoura kestieliikeikiidnasti.
PenttiVadnanenon ollut ammattiyhdistysliikkeessiierilaisissaluottamustehtdvissdvuo-

desta 1962 alkaen.Hdn on toiminut pddluottamusmiehendOulun tyopisteessd1984-96 ia
Pohfolan liikennekonserninhallituksessahenkil<istonedustajanaI 990-96. Pentti Viiiiniinen
tydskenteleeedelleenmaallikkotilintarkastajana.
Pentinharrastuksiinkuuluu mcikkeily,metsdstys,kalastus,marjastusja matkailu.

nen,Nilsii
l[ark'kuVH5nfi

Heidiin isiinsd oli Adam Viiiiniinen, joka piti
Kuopion kaupungin vuokratilaaAlavalla.Marjatta kiivi keskikoulun Vieremdllii ja lukion Iijossavalmistui ylioppilaaksiIisalmen
salmessa,
yhteislyseosta1973. Sen jiilkeen hiin opiskeli
Kouvolan kieli-instituutissa(nykyisin Helsingin yliopiston kddnnostieteenlaitos),josta hiin
Markku Viidndnen on s)'nt)'nyt 29.10.1958 valmistui diplomikielenkiiiintijiiksi I 976.Tarve
paivittaatietojaanja taitojaan sai Marjatan jatMuuruveden MurtolahdessaIorma ia Hilkka
kamaanopintojaan Helsingin yliopistossa,josMark(o.s.Mustaparta)Vddndsenperheeseen.
ku on keynyt kaksivuotisen maamieskoulun ta hdn valmistui filosofianmaisteriksi7.3.2006.
kuuluu puoliso DI Curt Liljestrom
Muuruvedelldvuosina 1976-TS.Varusmiespal- Perheeseen
-79
ja
Ina (1979) ja Kim (1980) sekii
kaksi
lasta,
hankki
omishiin
velukseniiilkeenvuonna
ja
kolme vanhempaasisarustaCurtin edellisestli
tukseensapuolet Paalanniementilasta loput
avioliitostapuolisoineenja lapsineen.
vuonna -85. Siita saakkahen on huolehtinut
SukuseuranhallitukseenMarjatta valittiin
tilasta yhdessdvaimonsa Katrin (o.s. Puustivuonna 1999 pidetyssd sukukoRiitta
Ristiinassa
lapset
kuuluvat
nen) kanssa.Perheeseen
ja
kouksessa, toimikausi keynnistyi 18.1.2000
( 1 9 8 7 )H
, e i k k i ( 1 9 8 8 )j a A n t t i ( 1 9 9 0 )
jossahdnet
pidetyssiihallituksen kokouksessa,
valittiin sukuseuransihteeriksi.
Tyokokemus:Olvi Oy 1973,Oy Stromberg
Marjatta on s).ntynyt 7.2.1955Vieremiin Val- Ab 1.976-1977,Konafl,ex Oy 1978, Citibank
k e i s k y l i i l lE
i i s k oj a A u n e ( o . s .I u n t u n e n )V d i i - Oslo 1982-1985,VTT Technology1987-1988.
Dynoresin Oy 1988-1995. Oma yritys KieIsi Eskomuutndsenmaanviljelijiiperheeseen.
(o.s.
ja
lipalvelut Limarc Oy vuodesta 1995 alkaen,
Toini
Snellman)
Vdino
ti vanhempiensa
1.4.2004liihtien PohjoismaidenministerineuVddndsenkanssaVieremdllevuonna 1937 Siilinjdrven Hamulasta. Marjatta kuuluu Jorma voston sihteeristd,Koopenhamina, tulkkausViirindsenSukupuu 1:ssd(s. 27) luokittelemaan ja kiiiinnosyksikonjohtaja.
Harrastukset: liikunta yleensd, erityisesti
Rdimiin sukuhaaraan,ja artikkelissa mainigolf kesiilliija hiihto talvella,lukeminen, mattut Betty Viilinzinenja Eenokki Vddniinen olivat Marjatan ukin Viinci Viiindsen sisaruksia. k u s t e l us, u k u s e u r atno i m in t a .

l{auniainen
[iliestriim,
frlariatta
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MarkkuVHdndnen,
Pieksdnmaa
Hallituksen jiisenenii vuodesta 2006 alkaen toiminut Markku Vddndnen on syntynyt
10.4.1955silloisessa
Pieksdmdenkauppalassa.
johtaa Seiyneisen
ja
isdn
puolelta
Sukuhistoria
MuuruvedenAkonpohjan kautta Hirvimiikeen,
jossavuonna 1700syntyi StaffanWiiniiin.
Markku on kziynytkoulunsa Pieksiimiiellii.
Hdn on ollut nuorempana toisszimetallialan
erilaisissatehtevisse.Markku meni jatkokoulutukseenvuonna 1983 Pieksdmdenkauppaoppilaitokseen,josta hdn valmistui merkonomiksi vuonna 1986.Samanavuonna perhemuutti
Helsinkiin,jossahln oli Erikoisteriis
Oy:n aluemyyntipiiiillikkonii.
Markku muutti perheineentakaisinPieksiimdelle,jossahdn aloitti yritystoiminnan, mikii
jatkuu edelleen.

Markku Viitindsenperheeseen
kuuluu vaimo Paivi
o.s.Hlviirinen ja lapsetCamilla s. 1990sek?iMiika
s. 1992.Markun harrastuksiinkuuluu lenkkeilvia
matkailu.

Marraskuussa
2006

Kiilipenhaminan
kuulumisia
Ldhemmdksikolme vuotta on vierdhtdnyttAAlla juuttien maalla.Sopeutuminenuusiin oloihin sujui suhteellisenmukavasti- olemmehan
joten toimintaympdrissentddnPohjoismaissa,
paljoakaan
koti-Suomesta.
Eldmdntd ei
eroa
iloiset tanskalaisetovat myos omalta osaltaan
helpottaneetkotiutumista. Tyo Pohjoismaiden
ja neuvostossaon antoiministerineuvostossa
ja
mielenkiintoista,
koulutustani vastaavaa
saa
juuri
site,mita olen aina hafa ammatillisesti
lunnut tehdd.
Tanskalainenluonteenlaatu on iloisempi
ja vapaamielisempisuomalaiseenverrattuna,
milld on omat hlvdt ja huonot puolensa.Tiiiillzi
ollaan helpostisita mielt.i,ettriyksilo saatehda mita haluaa ja liikoja siiiintojii kaihdetaan.
Kadulla vastaantulevaltataas irtoaa helposti
hymynpoikanen. Tanskalaisetovat sddstdvdisid,eivdt kuitenkaan kitsaita.|uhlia kun jiirjestetaan, ruoassaja juomassaei pihistellii, vaan
kaikkea on runsaasti tariolla. Huumoria vil-

40

jelliiin paljon ja sen ymmdrtdmistd on vdlilld
joutunut opettelemaan.Tanskalainenleikinlasku nimittain on ajoittain hyvin ironista,joskus
melkeinpii loukkaavaa.Vaikeinta siind.on se,
ettii leikinlaskijaodottaayhtii hyviii sutkautuksia vastapuolelta,eikd niite aina jaksa eikd osaa
keksiii.
Pyoreilij6iden maailma on oma tarinansa.
Siinii siiiintoji noudatetaanja parastaon katsoa,mita muut tekevdtja opetellatavatja pyordilykulttuuri ennen kuin ldhtee liikenteeseen.
En ollut ehtinyt pyoriiillii toihin 7 minuutin
matkaani kuin muutaman kerran ennen kuin
sain sakot! Liikennevaloihin pysiihtynyt py6riiilijoiden letka oli kovin pitka, joten pziiitin
oikaista jalkakaytavankautta. Mutta nurkan
takanaolikin poliisiratsiaja maksettavaakertyi
liihes70 euroa.Harmistuksissanivalitin poliisipaiillikolleja selitin kunnon savolaiseen
tapaan,
kuinka ndin oli pddssytkdymdcin.Yritteliaisyys
kannatti, sillii poliisi armahti vasta maahan

muuttaneen,mutta vannotti testedesnoudattamaan liikennesddntojii!Kuulun myos hlvin
pieneenviihemmistocin,joka ktiyttiiii pyorailykypiiraa.Tavallinenniky on lapsenkanssatarhaan polkeva isti tai diti, joka on ilman kypiirzizi,vaikka iapsellasellainenonkin'
Tyoelimdssiiehkii suurin oPetus on ollut
uuden viestintikulttuurin opetteleminen.Me
suomalaisetolemme aina tottuneet esittamaen
asiammehlvin suoraan.los jokin on meidan
mielestdmmevinossa,ilmaisemme sen turhia
kiertelemdttii. Tallainen viestintdtapa ei kuitenkaan Tanskassatoimi - asiat eiviit silloin
korjaudu ja etene.Parastaon esittddtoiveensa
ia kommenttinsaystdvdlliseensdr.yynja pukea
sanansavdhankauniimpaan asuun.
Ilmasto on Suomeenverrattuna miellyttiiviimpi, talvikausikuukauden lyhyempi ja syksylliikin ldmmintd ilmaa riittdd lokakuun loppupuolelle asti. Lunta ei yleensiitalvisin tule
kuin muutaman pdiviin ajaksi- viime talvi tosin oli kylmin ldhes 100 vuoteen. Lumipeitet-

ta riitti kuukaudeksifa innokkaat tanskalaiset
kaivoivat suksensaesilleja hiihtiv?it puistoissa
ja kaikkialla, missd suinkin oli jokunen sentti
lunta. Tekojiiiillzivarustettujaluistinratoja loytyy talvisin useampikin Koopenhaminan keskustan alueeltaja lapsetsaavatluistimia joululahjaksi.
Koopenhaminassa on aistittavissa selvd
eurooppalainen ilmapiiri, mikd n?ikyy yleisessd katukuvassa,kahvilaelimdssi, liikkeissd ja myos kulttuuritarjonnassa.Vaikeaatiiiilli
on olla viihtymiittiil Kotiinpaluustaei ole vielii piiiitetty - katsotaanvuosi kerrallaan.Sukuseuransihteerin tehteviakin pystly hoitamaan
kohtuullisen hyvin Internetin viilityksellti ja
Suomeenlenndhteii nopsaanperhettd ja ystiivid tapaamaan.
Hlviili joulunalusaikaa toivottaen,
Madatta[iliesttiim
sihteed
iukuseuran
Ianska
Kiilipenhamina,

Savosta
ia sodasta
Pari vuotta sitten Reittion Vziiindsiinkuuluva
86-vuotiasLauri Vdiindnen aloitti aikansakuKauko,
luksi kirj oittaa omaa eldmiintarinaansa.
Lauri ja Niilo Viiiniisen Niilo-isd kuoli 31-vuotiaana.Nuorin poika syntyi kolme piiivdd isiin
kuolemanj?ilkeen.Upeallatavallasotaveteraani
Lauri Viiiindnenkouluttautui teknikoksi ia teki
e l d m d n u r a n saam m a t ni o p e t t a j a n a .
Lauri Viidndnen kertoo lapsuus- ja nuoruusvuosistaanReittion, Lehtomden ja Myll y p u r o n m a i s e m i s s aK. i r j a p e r u s l u us u u r e l t a
osin kirjoittaian muistikuviin ja piiviikirjamerkintoihin Suomen taisteluistatoisessamaailLauri Viiiinanen
mansodassa1939- 45. Kirja sisiiltiiiikertomukja
Lauri
ja
sota-ajalta.
alokasvalokuvia
sia
Vidndnen kuvaaluonnollisellatavallaSuursaa- Eliikepiiiviiiin Lauri Vaindnen viettiiii Idmsiisren valtaustasekeSiiranmiienia Tali-Ihantalan sd.
PenttiVEEnEnen
taisteluita,ioihin hiin osallistui.
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sukuvirsj
Vitntsten
2.4.1945
sukuiuhlaan
Visntsten
Sanarrieskoo
Ompa immeisidtiinnetullunna,
lasta,poekoo,miestdja vaemoo.
J an e o o v v i e l at o i s t e s oa m m a e s i a ,
monta toestesataettakaemoo.
Nua Vidniisetniiit ne kuv viiinttiiityy
tuon tuostaijoukolla yhtee,
niin mikahan selie siind oekeensyy,
ette sammoo koytta ne nyhtee
ndentahtooja jaksaaja viihtii vua?
Mikd voema ne liikkeellelykkee?
- Sukurakkaattaeiko selie tok tua,
kaet toesistaanniin ne tykkee.
Kaet tuntoovat ne niiit olovasa
kuj jiiseniiiyhteisenperreen.
Lie esj-iszit
niille antanna
serrakkaal.venpisaravverreen.
Ia sel.uatii. ettd on suatava
sukmanniakoossanden ndhii.
- J as e n t a a t tm
a yonyt tultunna
tdllzikertoo on talloon tdhzi.
TuassaVidndstensuuressasuvussa
on miestdjos mihinkahdn kohtaan:
tohtorija,
or rohvessyirrijii,
joelleoppia pantu on ohtaan,
o n k i i d t d n n o nm i e h i av i i s a e t a ,
.iotkaleiplisiitienoo tyollii,
ja suuria on sotaherroja,
joella rdhindremmit ov ryollii.
Josmittee mualima tarvihtoo
vuav virkoo ja tyotii ja hommoo,
ei tekijamiehistdpuutetta oo,
ja ne kaekki on sukuammu ommoo.
Mind alakannaoon tdssi kuavaella,
e t t i iv a l t i ol u v a nj o s a n t a s j ,
myo Vidndstenkaapunti vaevata
omintakkeinenpystyynpantasj.
O m a t a r k k i t e h i st c nl u a t i s i v a t ,
miten tahtosivatne ja tykkeis,
o m i n t a k k c i s ioae sr a k c n t a j a t :
pykmestaritomat sen pykkeis.
Oma kirkkoi ois - niin kahtootenpasoesVidndstenvikkee setddnnd.
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Oma mies sielliisuarnatapollottasj
ja sepapin oeskoulujakdzinnii.
JaViiniinen oessesuntiokkii,
joka kolehtia toesiltakerreis,
j a l u k k a r jV i z i n d n evne i s o i sn i i ,
ettd makkoojatpenkissiiherreis.
f a r u a s t u p ak u n p i t ? i si js t u n t o j a a n ,
n i i n V i d n d n e np i a t o k s eat n t a s j ,
k u v V i d n d s eht a a k k u s j v at ot e s i j a a n ,
a l t av a s t o ejsa p i a l l ek a n t a s j .
Omat lehtimiehet- voe peijakasnua sanomalehenkur rustoes,
niin kyllii meitii makkeestinaarattasj,
ne kun toesiamorjeisja mustoes.
la Viindset ostasjja Vidndsetmoes,
moes tavaroone muuannekkii.
la kuv Vidndstenvdk kalakukkoosoes,
oesVidniistentekemiitiisekkii.
NdetdViiiniisi?iihan piisaltaoes
ioka eldmiin kohtaan ia mutkaan:
j o k u V i d n d n e nl i i j a k sj o s v i i n o oj o e s ,
veisVidndnenVidndsenputkaan.
JokuViiindnen aenasinun eliimdssdsj
joko joftai tekis tahi tiettiisj,
joku Vi:iniinenviulua alllyttasj,
kuv Viindnen haetasaviettiisj,
ja kuj jalakeeneliimdn onnellisen
s i n u nl o p p u s jr i e m u sj a v a i v a s j ,
i ai d n d n e n
i o k u h a a w a n k a e v aV
s es i n u l l eh a a w a nk a e v a s j .
- Niien oon mind kuavaelluusseesti
sevVidndstenkaapunnin elloo.
S es ek a a p u n t i i no e sk a a p u n t i ,
sielldpassoessoutooja melloo.
ja kaapunnin ymplirj muakuntakii
s ek u u l u sV i d n d s t elni a n i i n .
Koko mualiman melu sehukkusf nii
sielleVienastendmmien idniin.
SielliiViiiniisetkessuakasvatasj
ja viljelis viljoo soilla.
Jakaalojammumyo rasvattasj
vuan Vidndsellehmiiv voella.

Jaku oekeenvauhtia Pantasjvua
tdmdn sukummu suureensiittoon,
niin saanvuojn piastekoko Suomenmua
kuulus Viindsten Neuvosto-liittoon.
- Mut jos tdmd tdllaenenkuavaeluoes
ny.tliian ylepeetdunta,
mini trytysin, jos meilla olla voes
pien Viindsten kinkerkunta'
No, leikit leikkinii olokoon nua,
k y l l i it o t t a im e i l l at o k p i i s o o .
Mite ettdiilleesjmerkikssukummu tua
ia Vidniisteniuuret ne viisoo!
- Niin monesti illalla iteksen
kum muistelin nidt - ihan tottai minii elimdsti entistenimmeisten,
niien ihan niinkun nddtostdiottai.

Nua muiston kuvat ne antaavat
meille ewdiks uarteenkalliin:
itekuttai meistd ne aattaavat
niat elamaansiihem malliin,
etti hoejjettasjsitd leiviskee,
mikon isiltiimmy perinnoks suatu,
ja oekeenosattasjYmmartee
s u k u m u i s t o e m msuu u r t e nl u a t u .

Salosaanatnden mini mustuneet
j a erakkoeliijiit niihen,
jotka sirkan on laaluakuunnelleet.
ja illalla nukkunna siihen,
ioella mehtd olj anti-aettana,

o-or..!Kc} TAI9\A {\rA5
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ioka vuoroon otti ia anto:
Lum mies saesaloltasualista,
verom mieheltdkaru kun kanto.
Mind nden,miten korpi ja immeinen
voemookoetti,
ne toestesa
miten mies siind taltutti korven sen
ja vilijelyksellevoetti.
Nilin asujataekaenentisten
vuossattainmonniin takkoo,
esj-issiienjoukon entisen,
joka Savonmuanmullassamakkoo.
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VlitnlistenSukuseura
ry3nsttnniit
I $ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

senmaksunsuuruudestapiiiittii?iseuranwosikokous. Jdsenille,iotka eiviit ennen tilikauden alkua ole
Yhdistyksennimi on VaanastenSukuseurary ja sen
ta)'ttaneet kahdeksaatoista\.1lotta)voidaan mddrzitii
kotipaikkaon Helsinginkaupunki. NdissdsZiiinnoissii muita jhseni?ialempi jdsenmaksu.Sukuseuranhalnimitystd seuraja sukuseura. litus voi mydntdd vapautuksenjdsenmaksustakoryhdistyksestd
kai)'tetaan
kean idn, sairauden tai maksukyrryn huomattavan
2 $ Tarkoitus ja toimintamuodot
heikkenemisenperusteella.Kunniajiisenetovat jiivapaita.
senmaksusta
Sukuseurantarkoituksenaon
Jhsenvoi erota sukuseurastailmoittamalla siitii
. vaaliasurun perinteitiija edistddyhteenkuulukirjallisestihallitukselletai sen esimiehelletaikka ill.uuden tunnetta
moittamalla erostaan seuran kokouksessapoltdkir. tutustuttaasuwn jdsenidtoisiinsaja lujittaa sujaan merkittiivaksi.
kuhenked sekaedistaakotiseututyotd.
Jiisen,ioka huomautuksen jalkeen on kuuden
Thrkoituksensatoteuttamiseksisukuseuramahdolkuukauden ajan j?isenmaksunerd?intymisestajattelisuuksiensamukaan
n1.tmaksamatta j:isenmaksun,voidaan katsoa halli. jzirjest?iii
sukukokouksia,sukujuhlia ja retkia
tuksen piiiitoksellii eronneeksi seuran jiisenlydestii.
sekdmuita niihin verrattaviatilaisuuksia
Seurastaerottamisestapii2ttZi?iseuran kokous.
. keriiii ja arkistoi sukua koskevaatietoutta seka
Sukuseuran jdsenluettelon pitamisesta vastaa
saattaasitd jdsenistontietoon
hallitus.
. tukee sukututkimusta
. tukee taloudellisestivaikeuksiinjoutuneita su4 S Piiiitiisvalta
,"unjdsenidtai heidiinomaisiaan
. tekeetunnetuksi sukuseurantoimintaa ja sukuSeuranpaatosvaltaakalttaa seuran kokous. Seuran
tutkimusta
kokouksia ovat sukukokous, wosikokous ja ylimazi. harioittaa seuran tarkoituksen toteuttamista
rdinen kokous. Kokouksiin saavatottaa osaa kaikki
e d i s t Z i v ijiudl k a i s ut o im i n t a a .
jiisenet.Aiinioikeuson yli 18 !'uotta tayttaneillaiaseToimintansatukemiseksiseuravoi ottaa vastaanteskullakin iiisenelliion yksi Zidni.
nille. Kokouksessa
tamentteia ja lahjoituksia, perustaa rahastoja sek?i
asianomaisellaluvalla jiirjestiid varainker?iyksidja
5 S Sukukokous
arpajaisia.Seuravoi myos omistaatoimintansa kannalta tarpeellisiakiinteistojiija irtainta omaisuutta.
Sukukokous pidetZiiinhallituksen kutsusta joka kolmas wosi kesd- elokuussa.
3 S Jiisenet
Sukukokouksessa
. puheenjohtajana toimii esimies tai varaesiSukuseuraanvoi kuulua jlsenend vain yksityinen
mies
. esitetadnhallituksenlaatimakertomus edellisen
henkilo. Seurassaon varsinaisiajiiseniii, ainaisjiiseniii ja kunniajiiseniii.
sukukokouksenialkeisestaseurantoiminnasta ja
Seuranvarsinaiseksijdseneksivoidaan valita 15
taloudesta
,vrotta tdften)'t henkilo, joka islin tai iiidin puolelta
. paatetaanhallituksenesityksesta
seurantulevan
on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siitoiminnan suuntaviivoista,talouden perusteista
hen liittynyt. Varsinaiseksijliseneksi voidaan hyviiksekh muista irisentenkannalta tarkeista periaatsya myos muita sukututkimuksesta ja kotiseututyosteellisista kysymyksistii seuraavaansukukokouktd kiinnostuneita 15 vuotta talttaneita henkiloit?i.
seensaakka
. valitaan seuran esimies sekd ensimmiiinen ja
Hallitus hlwaksry seuranjisenet. Jdsenlysalkaa,
kun hallitus on h1v?iksynl'tuuden jisenen.
toinen varaesimiesseuraavaksikolmil'uotiskauvoidaan kutsua hallituksenesiKunniajdseneksi
deksi
. valitaan kolme hallituksenidsentdia heille hentyksestiija sukukokouksenvalitsemanaseuranjdsen,
joka on erityiscstiansioitunutscuran toiminnassa
kilokohtaiset varajiisenet seuraavaksikolmivuotai muulla toiminnallaan edistiinl't huomattavasti
tiskaudeksi
. kasitelleanr.uosikokouksentekemdt esitykset
s e u r a nt a r k o i t u k s ctno l e u t u m i s t a .
. kasitellaanhallituksenja jdsentenmddrdaikaan
Ainaisjiisenon henkilo, joka on maksanutr-uosikokouksenvahvistamanelinik?iisenjiisenmaksun.
mennessi tekemdt esitykset
. annetaan hallitukselle seuraavaasukukokousta
Varsinaisiltajiisenilta perittdvdn vuotuisen jdkoskevateviistykset.
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Vaalit suoritetaan 8 5:ssdmiiiiriityllii tavalla.
Sukukokouksen kasiteltaveksi tarkoitetut ehdotukset on iatettava kiriallisesti seuran hallitukselle
kaksi (2) viikkoa ennen sukukokousta.
6 SVuosikokous
Seuran vuosikokous pidet?iiin wosittain helmi
huhtikuussa hallituksen kutsusta. Seuranylimlidriiinen kokous on kutsuttavakoolle,kun seurankokous
niin piibtt?iiitai hallitus katsoo siihen olevan aihetta
taikka vihintZiiin yksi kymmenesosa(1/10) seuran
dhnioikeutetuista jdsenistd sitii erityisen asian kdsittelemistd varten kirjallisesti pYfiAii.
Seuran kokouksen pitopaikka ja ajankohta ilmoitetaan kirjallisestiviihintiiiin seitsemdn(7) paivdd ennen kokousta.
Vuosikokouksessa
. kasitellaan hallituken laatima toimintakertomus ia esitetadntilinp?iiitos edelliselta toimintavuodelta sek2ikuullaan tilintarkastajien lausunto
. vahvistetaan
t ilinpiiiitds
. paatetaanvastuuvapaudenmyontiimisestd seuran hallitukselleia taloudenhoitajalle
. kasitellaan ja hlveksl'taan seuraavantoimintar.uodentoimintasuunnitelmaia talousarvio
. piiitetiiin jiisenmaksujensuuruudesta
. peatetaanhallituksenjlisentenpalkkioista
. valitaan yksi (1) - kaksi (2) tilintarkastajaaja
vksi ( 1) - kaksi (2) varatilintarkastajaa
. kasitellaankokouskutsussamainitut hallituksen
valmistelematja jdsentenesittamatmuut asiat.
Vaalit suoritetaan 8 $:ssdmZiariityll?itavalla.
Vuosikokouksen kasiteltavaksitarkoitetut ehdotukset on iatettava kiriallisesti seuran hallitukselle
kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
7 S Hallitus
Hallitus vastaa seuran hallinnosta ja omaisuuden
sekaasioidenhoidosta.Hallitus paneetoimeen sukukokouksen ia vuosikokouksen seka ylimiiiiriiisen
kokouksen paatdkset sekii jakaa siiiintojen puitteissa
seuran jisenille stipendejii sekii avr:stuksia.
Hailitukseen kuuluu sukukokouksen kolmeksi
vuodeksi kerrallaanvalitseminaesimies'ensimmiiinen ja toinen varaesimiessekdkolme (3) varsinaista
ja heidiin henkilokohtaiset varajiisenensd.
j?isentzi
'
Hallitus peaftaii seuran irtaimen omaisuuden
mlymisestdja vaihtamisestasekakiintean omaisuuden kiinnitt?imisestii.Hallitus on vastuussatoiminnastaanseurankokoukselle.
Hallitus kokoontuu esimiehentai jommankumman varaesimiehenkutsusta tai kun viihintii?in kaksi
hallitukseniasentasita vaatii.Hallituson pddtdsvaltainen, kun esimiestai jompikumpi varaesimiesja
vdhintdzin kaksi jiisentii tai varajdsentdovat kokouksessaldsnd.

Hallitus valitsee seuran sihteerin ja taloudenhoitafan seka toiminnassa tarvittavat muut toimielimet.
Hallitus mddrddtoimihenkil6iden palkkiot'
Hallituksen kokouksista pidetiiiin peatijsp6)'takirjaa,jonka kokouksenpuheenjohtajaja sihteeriallekirjoittavat.
8 S Piiiitiiksenteko
PZiiitoksetseuran kokouksessatehdii?in yksinkertaiselladiinten enemmistolldpaitsi 11 S ja 12 S mainituissa tapauksissa.Aanestysvoi tapahtua avoimesti,
paitsi jos seuran kokouksessaviihintddn neljdnnes
(7+)osanottajista
vaatiitoisin.
Aanten mennessatasan ratkaisee suljetussadiinestyksessdja vaalissaarpa, muuten puheenjohtaian iiiini.
9 S Seuran nimen kirjoittaminen
Seurannimenkirjoitusoikeuson esimiehelldyhdessii jomman kumman varaesimiehenkanssatai jollakulla heistli yhdessdsihteerin, taloudenhoitajan tai
hallituksenjdsenenkanssa.
l0 S Toiminta- ja tilikausi
Seurantoiminta- ja tilikausi on kalenteriwosi. Toimintakertomus ja siihen liittla/a tilinpadtos on laadittava ia iatettaveviimeistd?inkolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajalle.
I I S Sii?intiijenmuuttaminen
Seuran saantojen muuttamisesta paettaa seuran
vuosikokous. Siiiintdjen muuttamiseksi vaaditaan
kokouksessaviihintiiiin kolme nelidsosaa (3/4) iiiiannetuista iiZinistii.
nestyksessZi
on tehtdYhdistyksensaantoienmuuttamisesta
vii ilmoitus Patentti- ia rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin.
12 $ Seuran purkaminen
Seuranpurkamisestapaattaavuosikokousja senjiilkeen sukukokous. Pdiitokseen,iolla seura puretaan,
vaaditaan l'uosikokouksessaja sukukokouksessaviiannehint?i?inkolme neli?isosaa
Qla) iidnestyksessd
tuista aanista.
Seuranpurkamisestap?iiittiiviisukukokous pii6t
teii jaljelle jeeneiden varojen ja omaisuuden kaytosta
seurantarkoitusperienmukaiseentoimintaan. Seuran arkistoa ei saaluovuttaa yksityiselle henkilolle.
13 S Muuta
Muilta osin seuran toiminnassanoudatetaanvoimassaolevaavhdistYslakia.
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tiedottaa
hallitus
sukuseuran
Vlilinlisten
28.-29.5.2006pidettiin sukututkimusseminaa- SukuseurojenKeskusliitostavoi tilata keskusliiton julkaisemaa Sukuviesti-lehteii,joka ilri Kuopiossa.
mestyy kuusi kertaavuodessa.Kestotilauksena
28.8.2006 Vddniisten Sukuseuran standaari lehti maksaa3l euroa.
luovutettiin Sukuseurojen Keskusliitolle heiMuista ilmoittaa osoitteenmuutoksista,muudan toimistossaanpidetysszihallituksen kokoten Sukuviesti-lehtiei tulel
uksessa.
Sukuseuranvuosikokous on suunniteltu alustavasti pidettiiviiksi Kuopiossamaaliskuun 24.

Hallitus toivoo vinkkejd Vddnlistensukuhistorioiden tai niiden osienkirjoittajiksi.

piiviina 2007.
Pietarin matkaa valmistellaan kesdkuun 7.10. piiiviksi 2007. Matkaa valmistelee seuran esimies.Matkan hinnaksi tulee noin 300
euroa hengelta sisaltaen kuljetuksen EteldSuomesta ja majoituksen. Matkalle piidsee
enintziln 50 nopeinta ilmoittautujaa. IlmoittautumisetPenttiVidndselle040-7217605tai
pentti.vaananen@suomi24.fi.
Sukuseuran7o-vuotisjuhlat on tarkoitus pitaa
Helsingissd17.11.2007.

Vanhoja Vddniistensukupuu -julkaisuja,standaarejaja kynia voi tilata SukuseurojenKeskusliitontoimistostaosoitteesta:
SukuseurojenKeskusliitto
SavilankatuI B
00250 Helsinki
09-43699450
toimisto@suvut.fi
Sukuseuratukee Vddnds-sukuisiaopiskelijoita stipendein.Siiinnot ja syksyisinolevat hakuohjeet loytyvat Internet-sivuilta.
Ajankohtaisia asioita valokuvien kera loydiit
sukuseuranInternet-sivuilta:
www.vaanastensukuseura,fi
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ry:nyhdestoista
Vlilinlisten
Sukuseura
7.-8.8.1999
Ristiinassa
sukukokous
Hlviit Viiiiniisetja Vddnds-sukuiset!
Tirona ammoisten aikojen elokuun 7. paivana 1999 vaelsi suuren sukumme edustaiia
niin eteliistii,pohjoisesta,idiistii kuin liinnestakin Ristiinan suureen pitiijiiiin Kryronkaitaan juhlimaan sukumme juuria. Paikalla oli
pappia ja lukkaria, talonpoikaa ja lieko ollut
kuppariakin, puhumattakaan muitten lukuisten ja lukemattomienammattialojenedustajista. Likim?iiiriiinenluvunlaskuV;idndsistdja sen
sukuisista Kyyronkaidan kunnaitten tallaajista piiiityi noin 70:een,vaikkakin jo pelkiistii?in
Mikkelin seudun "telehvooniluettelosta"loytry
samanverran uljaan sukumme nimenkantajia,
vaikka kiinnykkakulttuurin kiitkemiiikiiiin ei
oteta lukuun.
Kun vanhat tutut oli kateltyja halailtu, oudommat suvun edustajatesitelty,sukuun s1.ntyneet julistettu ja suvun historiaan siirtyneet
liihipiirissii muisteltu, kokoonnuttiin kuulemaan tdysinpalvelleenopettajan ja Ristiinan
tuntijan Niilo Pulkkisen esitystd'runsaat pari
vuosisataaaiemmin kiiydystii Kyyron kahakasta. Vaikka siiniikin epdilemdttiijoku sukumme
edustajaylsi mainetekoihin, jetettiin sotakirveet turpeen katkoihin ja kokoonnuttiin vaarattomammin aseinyhteisellesukupiiviilliselle
e t e l d s a v o l a i sh
t eenr k k u j e np a r i i n .
Hlvin ravittu suku vieritteli itsensd vyot
loysiittyinii rantasaunanseutuvillekuulemaan
raportteja edellisestii Siilinjiirven kokoontumisesta.VddndsenSeppo niiytti, ettd hyvin sisaansoitettu haitari soi, vaikka taitajan sormet
ovatkin paketissa.On surullistatodeta,ettd Sepon leppoisaiiiini ja soitin ovat vaienneetjoukossamme.Valilla piiskattiin koko joukko aukomaan kurkkuaan yhteislaulun merkeissdja
saatiin ilolla todeta uuden kulttuuriteon synty
Annikki Vuotin esiteltyaesikoisromaaninsa.
Uskalsipajoku kaiken kansan niihden kokeilemaan Klyronkaidan yli liikennoivzinvd-

hiiisen lossilautankinkantar.uutta.huolimatta
nautitustarunsaasta
ateriasta.
Illan tullen osa veestejatkoi yhdessiioloa
Kyyronkaidassa,osa katosi Saimaan rantojen
sokkeloihin pienimuotoisiin "sukuparlamentteihin" kokoontuakseen jiilleen sunnuntaina
Ristiinan arvokkaaseenkirkkoon juhlajumalanpalvelukseen.Lieko Pietari-kreivi ja vaimonsa Kristiina tunnistanut joukosta entisten
alamaistensapiirteitii tuijottaessaan kirkkokansaakirkon seiniiltli.Kirkonmenojenjalkeen
moni niiytti suuntaavanhiljaisellevaellukselle
sukunsajuurille kirkkomaalle.
Iltapiiiviillii kokoonnuttiin jiilleen Kyyronkaitaan juhlalounaalle sekdvuosi- ja sukukokoukseen,jonka alussakuultu musiikkiesitys
ei ollut saadatolkkua sen enempea soittajan
kuin soittimenkaan suhteen. Kuultu kappale
oli kumminkin se,mikd pitikin, ja hyvin esitetty olikin. Thvanomaistenrutiiniasioidentullessa ndin kuitatuksi maininnalla, kuultiin myos
katsaussukuseurantaloudelliseentilaan, joka
todettiin myonteisestihammastyttavdksi,kehittyen myohemmin jiirkyttiiviiksi ja edelleen
jatkossapositiiviseksipiiiinvaivaksi.Liihtokahvien jalkeenviiki alkoi kauniissaauringonpaisteessahankkiutua kukin omalla taholleenpddttdenvakain tuumin kokoontua Oulun seudulle
verestdmddnvanhoja muistoja ja tuttavuuksia.
lla*ku Viininen, Raattama
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Vliiinlisetkolmessa
Amerikan
polvessa
Reittidllt
iuurillaan
Martin Waananenkirioitti kirjeen jo aikaisin
keviilillli 2006ia ilmoitti halustaantulla heindkuussandyttzimddnlapsilleensekiilastenlapsille ukin synnyinseutujaReittiolla. Kyse on siis
Martinin isdn Kalle Vddndsen kotimaisemista, iosta tiimii liihti YhdysvaltoihinMichiganin
osavaltioon joskus 1900 luvun alkupuolella'
Tarkempaatietoa ei osannut sanoa poikansa
Martinkaan.
KalleVziiindnenoli syntynyt5.11.1887Lapinlahden Onkiveden kyldssii,joka on nykyista NilsiaaReittiolla.Pirttimiien talossaReittiolla han on viettdnyt lapsuutensavanhempiensa
Eeva ja Simo Vddndsensekii sisarustenkodissa, fosta hdn myohemmin lihti Amerikkaan.
Aluksi han oli sielld metsei- ia kaivostoissd.
Myohemmin hiin oli vaimonsakanssaostanut
maatilan (farmin) Michiganista vuonna 7922.
Sielliihiin viljeli maataja hoiti lypsykarjaa.
Kalleaaikaisemminoli liihtenyt hanen veljensiiHeikki (s. 18.12.1878
LapinlahdenOnkivedellii) n. 1903Yhdysvaltoihin metsd- ja kaivostoihin. Heikki ei jiiiinyt Amerikkaan, vaan
yhdeksdnvuoden kuluttua palasitakaisinkotiVuonna 1912Heikki avioituiia osti
seudulleen.
Pirttimden naapuristaNiemeld-nimisentilan,
josta veljensziKalle omisti puolet. Myohemmin
Heikki lunasti koko tilan itselleen.
Kalle ja VeeraVddndsellesyntyi Michiganissa kuusi lasta,joista Martin (s. 2.9.1926)oli
nuorin. Hzin opiskeli maatalous-ja metsdtiedettd ia vaitteli kvseisenalan tohtoriksi. Hdn
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toimi Washingtonin osavaltion yliopistoissa
professorina.
Martinin mukana Suomeen tuli hdnen
maisterityttiirensdWendy Elwood (50) ja taman tytar Erin Elwood (22) sekaMartinin tohtoripoika Kurt (45) ja taman poika Mark (15).
Suomeaosasipuhua vain Martin Waananen.
Kaukaisetvieraat kiertelivdt Suomessaheinii- ja elokuussa2006reittid Helsinki-Savonlinn a-Nilsiti-Kuusamo-Rovaniem i-KaustinenKokkola-Vaasa-Turku-Helsinki. Nilsidssd he
tutustuivat kirkkoon ja halusivatosallistuajuolihan se Martinin iszin
malanpalvelukseenkin,
kotikirkko. He tutustuivat Louhosareenaanja
kevivat hautausmaallaseka sankarihaudoilla.
Lisiiksi he tutustuivat isoiszinsyntymeseutuun
ja serkkuihin,joita tealla on useita.Martin oli
kiiynyt jo aikaisemminkolme kertaaSuomessa
ia Reittiolla sekaoli ollut vuoden stipendiaattina Helsingisse1962 63,joten han tunsi hyvin
Suomen olot. Parastamatkalla oli ollut kotijuurilla kiiynti Nilsi?issd.
Heille tadllakaynti oli
tunnepitoinen matka.
Martin Waananen seuraa edelleen paljon
Suomen asioita Internetistd ia televisiostakin.
Hiin pysly hyvin ajan tasallaSuomen kehityksestzi.Hdn pitaa paljon yhteyttii myos sukulaisiin Suomessa.
Eilaia launoYdin5nen

ffiosemmalta

Martin, wendy, Erin, Krt ia Mark

Elk l, Tr""t VdA"i;u" (knkrttti) Niemetanpihalla Kalleja Heikki Viiiiniisenperillisiii
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palkittiin
VHtntnen
Assar
lahdessa
wosikokouksessa
Sukuseuran vuosikokous pidettiin 19.3.2006
Lahdessa Hiihtomuseon nykyaikaisessaauditoriossa. Kokouspaikka oli erinomainen. Ruokailun ja kahvin aikana voitiin ihailla Lahden
kaunista hiihtostadionia.
Vuosikokouksessa hyvaksyttiin edellisen
vuoden toimintakertomus ja tilinpiiiitos sekii
vuoden 2006 toimintasuunnitelmaja talousarvio. Lisiiksi kesiteltiin henkilbvalinnat ia sukututkimusta.
Sukukokouksessakesiillii 2005 valittiin seuran esimiehetja nyt valittiin hallituksen jdsenet
henkildkohtaisine varajdsenineen.Sukuseuran
esimiehenii on Pentti Vdiiniinen Tampereelta,
ensimmiiisend varaesimiehenii toimii Juhani
Viiiiniinen Helsingistii ja toisena varaesimiehenii on Sinikka Aaltonen Helsingistii. Hallituksen jiseniksi valittiin Jari A. Viirindnen Kuopiosta (henkilokohtainen varajiisen Markku
Viiiindnen Nilsiiistii), Heini Kapanen Helsingist?i (Ma{atta Liljestrom Kauniaisista) ja Pentti
Viiiiniinen Oulusta (Markku Viiiiniinen Pieksiinmaalta)
Kokous hyvaksyi hallituksen suunnitelman
julkaista vuoden 2006 aikana Viiiiniisten sukupuu numero i3, joka postitetaan kaikille jiisenille. Hallitus kiiynnistiiii seuran historiikin
kirjoittamisen ja aloittaa kesalla 2007 Pietariin
tehtevan matkan valmistelut. Samoin hallitus
valmistelee syksylla 2007 pidettiivie sukuseuran 70-r.uotisjuhlia. Stipendejii jaetaan perinteisestimyos vuonna 2006.
Jiisenmaksuksipiiiitettiin 10 euroa vuodelle
2006ja ainaisjiisenmaksunasiiilyy 170 euroa.
Sukututkija Assar Vdiiniinen palkittiin stipendillii pitkiiaikaisestaja tuloksekkaastasukuja kyliitutkimuksesta. Assar Vdiiniinen on kirjoittanut muun muassa 370-sivuisen Oulun
seudun Viiiiniisistei kertovan sukuhistorian
Viiiiniisten Varsiteiltd. Sukuseura on julkaissut
numerolla L2.
kirjan Viiiiniistensukupuu -sarjassa
PenttiVliliniinen

Stipendillii palkittu Assar Viiiinknen

Jari A. Viiiindnen esittelihyvin hoidettuataloutta

Vuosikokouksen yleis6i)

