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K Y O S T I  V A A N A N E N

Tdmd Veidnzisten sukupuun 6. numero

esittdytyy arvoisalle Lukijakunnalle -

Vddnlsten Sukuseura r.y:n jzisenille, kai-

kille Vzizindsille, Vzidnrittdrille, muille Vzizi-

nzis-sukuisille ja kaikille sukututkimukses-

ta kiinnostuneille lukijoille - erityisesti

julkaisuna, jonka tarkoituksena on herdt-

teid mahdollisimman monessa kiinnostusta

sukumme vaiheiden selvittdmiseen, virit-

trid Vdlnzisten sukuun kohdistuvaa genea-

logista harrastusta.

Vddn?isten Sukuseura r.y:n johtokunnan

toteamus, ette toiminnan aktivoiminen su-

kututkimuksen tytisatalla kuuluu jo muu-

tama vuosi sitten nelj2innen vuosikymme-

nensd aloittaneen sukuseuramme tzirkeim-

piin tehtdviin alkavalla 1970-luvulla, pe-

rustuu ennen muuta 20. tammikuuta 1966

kuolleen opettaja Anna Matilda Vdrinzisen

testamenttilahjoituksen antamaan velvoi-

tukseen ja siihen havaintoon, ettzi sukuseu-

ramme kevZitaikoien innostus genealogi-

seen tyiihiin V?izinristen vuosisataisten vai-

heiden seikkaperziiseksi selvittiimiseksi

nayttdd viime vuosikymmeninii miltei ko-

konaan sanmuneen. 
"Esj-issden joukon en-

tisen, joka Savonmuan mullassa makkoo"
-- jo edesmennytte sukumme runoilijaa

Kalle Vddnzistii lainataksemme - ja hei

dzin elzimzintydnsd kunnioittaminen, sen

tajuaminen, etta menneisyys, nykyisyys ja

tulevaisuus muodostavat yhtenZiisen toimi-

van kokonaisuuden, ettZi voimme rakentaa

tulevaisuutta vain menneiden sukupolvien

laskemalle perustalle, antaa my6s nopeasti

muuttuvassa ajassa ekivrille ihmiselle

sisiiistii tukea ja henkistri voimaa, jota ei

voi koskaan liikaa arvostaa. TrimZin vel-

voittavan tosiasian oivaltaneita ndyttdd

kuitenkin - ainakin, mitd Vddnzisten su-

vun vaiheiden selvittelyyn tulee - nyky-

polvessa olevan vdhemm?in kuin aikai-

semmissa sukupolvissa.

Tekniikan voittokulkua seuraavat ia
sen saavutuksista nauttivat, alituisessa kii-

reess[ eldv?it atomi- ia avaruusaikakauden

ihmiset ovat taipuvaisia vziheksymziiin

menneisyyden aTkaansaannoksia, ja tdstd:

ilmeisesti selittyy yleisesti - sekai meillzi

ettZi muualla ja nimenomaan nuoren vZien

parissa - havaittavissa oleva pyyteettijmdrr

historianharrastuksen vdheneminen. Am-

mattihistorioitsiioiden tytitzi tekniik an s^a'

vutukset ovat monella tavoin helpotta-

neet, mutta tekniikan kehityksestd aiheu-

tuneen liikenneyhteyksien tehostumisen

ja etenkin tietoliikenteen valtavan kasvun

mukana levinnyt uusi ajattelutapa, jota on

nimitetty kasvuksi kansainvdliseen vas-

tuuntuntoon, on ollut osaltaan vaikutta-

massa mycis siihen, etta ammattihistorioit-

sijat ovat tutkimuksissansa voittopuoli-

sesti keskittyneet yleismaailmallisten, kan-

sainvdlisten ongelmien pohdintaan tai ta-

lous- ja sosiaalihistorian 
"suurten linjojen"

selvittelyyn. Yhd vdhemmrin nziyttdzi huo'

miota riittzivin sukuhistoriallisten ongel-

mien selvittelyyn, niitd ei katsota tutki-

muksen kokonaisuuden kannalta tdrkeik-

si, onpa erdillzi tahoilla esitetty sellaista-

kin, ettd kaikki sukuhistorian harrastus on

vain erlis vanhentuneen 
"porvarillisen"

ajattelutavan" tyypillinen ilmaus. Genea-

logian tutkimustuloksia kziytetriiin kyla

hyvlksi sekd historian eri tutkimushaaro-

jen (esimerkkeinZi vain sosiaalihistoria ja

S a kutut kirn u ks erilm e lt l) s a ra lta
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sukuselvityksen omista esivanhemmistansa
(virkatodistuksen sukututkimusta vat'

ten). Jos esivanhemmat ovat vuosisatoja

asuneet samalla paikkakunnalla, voi niiin-

kin jo pddstd pitkZille ajassa taaksepiiin.

Kaikkia seurakuntien vriest6rekisteriasia-

kirjoja - trirkeimmdt tzissZi kysymykseen

tulevat asiakirlasarjat ovat kirkonkirjoiksi

nimitetyt seurakuntien rippikiriat, histo-

riakirjat ja lastenkirjat sekzi niiden tdyden-

n1'ksind myiis muuttaneiden luettelot,

muuttokirjat ym. kirkonkirjoien liitteet
- ei kuitenkaan s?iilytetzi kirkkoherranvi

rastoissa, vaan useat savolaisetkin seura-

kunnat  (suursavola iset  enemm?in kuin poh-

joissavolaiset) ovat kiytt?ineet hyv?ikseen

kirkkolain 354 $:n suomaa oikeutta tallet-

taa I20 vuotta vanhemmat kirkonkiriansa
ja 80 vuotta vanhemmat muut arkistoai-

neksensa yleisarkistoihin. Maa on jaettu

arkistopiireihin, ja useimmat Vddn2iset var-

maan joutuv at jad<amaan kirkkoherranvi-

raston antamien tietoien perusteella su-

kututkimuksiaan Mikkelissd toimivassa

Savo-Karialan maakunta-arkistossa, jonka

arkistopiiri kasittae Mikkelin, Kymen,

Kuopion ja Pohiois-Karjalan laenit. Teis-

tiikin arkistosta voi tilata sukututkimuk-

sen, mutta aivan samoin kuin kirkkoher-

ranviraston arkistossavoi maakunta-arkis-

tonkin tutkiiasalissa itse tutkia kulloin-

kin tarvitsemiaan kirkonkirioja. Ndin

tutkimustydtd tehden voi parhaassa t^pa-

uksessa prizistd ajassa taaksepziin 1600-lu-

vun loppuvuosikyrnmenille, sillzi siiiinnirl-

linen kirkollinen viiestdrekisterinpito al-

kaa maassamme vasta noina vuosikymme-

ninii, kuten toisaalla trissiikin julkaisussa

on todettu. i500- ia 1600luvuil la elinei-

den Vdrindsten vaiheisiin on valaistusta

saatavissa valtionarkistomme laaiasta ia
monipuolisesta tilikirjakokoelmasta (vero-

tusta varten laadituista erilaisista henkild-

luetteloista). mutta Vddnds-nimisten hen-

kiliiiden keskinaisten sukulaisuussuhteiden
selvittely on ndidenaikojen osaltajopaljort

vaikeampaa, on parhaissakin tapauksissa

tyydyttdvzi todenndkdisiin olettamuksiin.

Sitten vielzi muutamia viitteitzi sille, io-
ka haluaa etsid ttiydennystzi edellzi maini-

tuista vdestdrekisteriasiakirjoista saatavis-

sa oleviin, useimmissa tapauksissa hyvin

niukkoihin menneinii vuosisatoina eldnei-

den Vziziniisten henkiliitietoihin. Puheena

olevat Vldniiset olivat miltei poikkeuk-

setta talonpoikaisvZiestiid, joten asian-

omaisten talojen yksityisarkistot - kirjeet,

priivd- ja tilikirjat ym. yksityisluontoiset

muistiinpanot- olisivat erittdin kdyttiikel-

poista, ensiarvoista tietoainesta sistiltzivizi

kokoelmia. Valitettavasti nditzi yksityis-

arkistoja on vain poikkeustapauksissa ja

silloinkin aivan vdhziisid rippeitd mei-

diin aikaamme sriilynyt. Lisiitietojen saa-

miseksi on siis kziytettzivd toisia asia-

kiriakokoelmia, 1a talloin tulevat ensi sijas-

sa kysynrykseen kaikk ien sukututk i ja i r r

kziytettdvissd olevat valtion paikallishallin-

non ja oikeuslaitoksen viranomaisten ar'-

kistot, joiden 50 vuotta vanhempaa asia-

kirja-aineistoa sziilytetridn nykyziiin maa-

kunta-arkistoissa, Itii-Suomen osalta j<r

mainitussa Savo-Karialan maakunta-arkis-

tossa Mikkelisszi. Savon Viiiindsten vaihei-

siin l iszivalaistusta etsitteessd ovat kaytet'

teivissdmme ennen muita tuomiokuntien

arkistot, kihlakunnanoikeuksien varsinais-

asiain ia lainhuudatusasiain piiytzikftlat je

sukututkijalle erittiiin tlrkednd sarjana

perunkirjat. V2ihemmdn kdytettyjri asiakir-

jakokoelmia ovat leeninhallitusten arkis-

tot. Kuningas Kustaa III:n hall ituskauden

alun paikallishallintoa koskeviin uudistuk-

siin kuului mm. nykyisen Kuopion ltizinin
ja Kuopion kaupungin perustaminen. Sii-

hen asti olivat kaikki savolaiset joutuneet

maahenanvirastossa asioidessaan kzizinty-

mzizin Kymenkartanon (nykyisen Mikke-

8  ( 2 r 2 )
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P rofessori Kaarlo Tercisuaori,
Vcicincisten Sukaseardn kanniajcisen

Vzizinristen Sukuseuran kunniaizisen,

Helsingin Yliopiston tdysinpalvellut maan-

viljelysopin ylimZiiirziinen professoti, filo-

so f i an  t oh to r i  Kaa r l o  Kus taa  Te r : i s -

vuor i  (ent .  St ih lberg)  on syntynyt

Kuopiossa 5. toukok. 1884 tull i tarkastaja

Henrik Gabriel Stihlbergin ja Beda Jose-
fina Jackin poikana. Veiziniis-sukuinen hzin

on isoZiitinsd rovastinrouva Anna Sofia

OPETTAJA ANNI VAANANEN

Jatkoa edell. sivulta

lapsi, tytzir Ida N{aria, toimi kirjanpitljeinl ja

kuol i  Hels ingissl  15.  9.  I9t6.  Valmistut tuaan

kansakoulunopcttajaksi Anna lVlatilda toimi opct-

tajana Kuopion maalaiskunnassa. Vuonnar 1918

I'rfrn jiii sairauden takia elikkeelle 1'a muutti Ilel-

sinkiin, jossa asui yhdessl sisarensa kanssa tin.riiu

omistamassa osakehuoneistossa Atrrorankatu 17

A 8, joka huoneisto on nyt Ida N{arian testamen-

t in mukaisest i  s i i r ty 'nyt  Suomalaisen Nais l i i ton

omistukseen. Sisarukset Anna Matilda ja Ida N'Ia-

ria Vldnlnen viettivlt hyvin yksinkertaista ja

siisteliiistii elimIi ja kokosivat vuosikymme-

nien kuluessa suhteelliser-r suuren omaisuudcn.

Anna Matilda Viiinzinen oli Vri?inzisten Suku-

seura r.y:n vakinainen jrisen. Hiin o1i o1lut hyvin

kiinnostunut sukuseuran toiminnasta, jolle hiin

toivoi mencstystii samoin kuin koko Vldniisten

suvulle. Kuollessaan hiinelll ei ollut liihiomaisia,
ja nihtivdsti hln ajatteli, ettzi hdnen eliminsii

aikana kerdzimiinsii omaisuus varmaankin Vldnls-

ten Sukuseuralle lahjoitettuna parhaalla tavalla

tulisi jatkamaan sitii cliiminty6tzi, iota hiin elii-

esszirin oli opettaiana tehnyt.

Stihlbergin, o.s. t i l /enell, kautta, joka oli

Puiroolahden sukuhaaraan kuuluneen

Kuop ion  t r i v i r a l i kou lun  reh to r i n .  Nu rme l< -

sen kirkkoherrana v. 1847 kuolleen fi l .

maisteri, rovasti Aaron lWenellin tytar
(ks. esim. Vd2inZistcn sukupttu n:o I s. 22-

23 1 'a n:o 2 s.  70 ss. ) .  Y l ioPPi laaksi

Kaarlo Teriisvuori on tullut Kuopion
(klassil l isesta) lyseosta v. 19V. Maata'

loustieteen elZimiinurakseen valinnut savo-

karjalainen ylioppilas suoritti filosofian

kandidaatin tutkinnon Helsingin Yliopis-

tossa v. 1909, f i losofian l isensiaatin tut-

kinnon v. lL)16 ja sai f i losofian tohtorin

arvon kolme vuotta myiihemmin (vriitijs-

kiria "Uber in Finnland feldmdssig gebaute

Erbsenformen" ). Hzin on toiminut mm.

maanviljelysopin dosenttina Helsingin Yli

opistossa vv. 1920-1935, Tarton Yli-

opiston kasvinvil jelyn ja kasvinjalostuksen

professorina Virossa vv. L920-I922 ia
maanviljelysopin ylimlzirlisend profes-

sorina Helsingin Yliopistossa vv. 19)5-

1957.

Professori Terdsvuoren kiriall inen tuo-

tanto on vuosikymmenien kuluessa kasva-
nut varsin laajaksi. Monet hiinet maata-

loustieteelliset iulkaisuns a ov^t tutkimuk-
sia Suomen ja nimenomaan Savon talous-
historian alalta, esimerkiksi v. 1911 ilmes-

t vny t  y l i  J0O-s i vu inen  
"M i l<ke l i n  l den in

Maanvil jell 'sseuran toiminta ja vaiheer

vuosina 1861-19ll", ja savolaisten eld-

maa ja toimintaa keisittelee myiis pirtezin
"ter.;isvaarin" kolme vuotta sitten ilmes-

tynyt tutkielma "Savon Seura 1919-

1959" (Mikkeli 1967 ). Sukututkijana

Kaarlo Terzisvuori on puolen vuosisadan

r 0  ( 2 r 4 )
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johtajaksi voi pdisti hyvien suhteiden ja

takuumiesten avulla.

Savolaisten ylioppilaiden vaikeudet yli-

opistossa olivat kielellistd laatua. Ajatel-

kaamme esim. millaisia kielellisid edelly-

tyksid oli Kuopion klassillisen lyseon kas-

vati l la seurata yliopisto-opetusta v. 1901

tai 1904. Ivleidzin luokalla "hoastettiin

savvoo" ja "ymmdmetti in suomee". Sii-

henpd kdytrinniillinen kielitaito pyrkikin

rajoittumaan. Aniharva oli kuullut kou-

lun ulkopuolella ruotsia edes sen verran.

ettii olisi oppinut sitd ddntzimddn. Vasta

yldluokilla saimme ylldtykseksemme kuul-

7a, ettd, ruotsinkin kielestd on olemassa

kielioppi, mutta ei meille sitd neytetty'

Kun pojat joskus kysyivlt ruotsin kielen

opettajaltamme pedagogian kandidaatti

Ktistoffer Emil Tawastilta eli "Revolta",

jota kaikki sanoivat maisteriksi, ettd min-

ka tahden suomalainen lause on kddnnet-

tdvd nZiin, vaikka toinen melkein saman-

lainen kddnnettiin toisella tavalla, saimme

vastaukseksi: 
"korvahan sen sannoo".

Tlmdn "korvan" avulla 1a ilman kieli-

oppia selvisivdt pojat ruotsin kielessdkin

luokalta luokalle - miklili selvisivdt. -

Ruotsin kielen oppimisen vaikeutta Kuo-

pion lyseolaisille kuvaa uhkaus, ionka
kuulin erddn alaluokkalaisen esittzivdn toi-

selle: "jos et t ie' (niin ia niin), niin minii

kuiskoon veirin ruotin tunnilla".

Tosin Kuopion lyseossa opetettiin suo-

men ja ruotsin l isdksi latinaa, saksaa ja

Bobrikoffin aikana vendjd'd' seki vapaaeh-

toisina aineina kreikkaa ja ranskaa, mutta

ei lainkaan englantia. Muistan ensimmdi-

sen veniildn kielen tuntimme, taisi olla

viidennellzi luokalla. Kun maisteri Tirkko-

nen kysyi, osaako kukaan venajaa, viittasi

ainoastaan Eino Huttunen. "Mit?i Huttu-

nen osaa?" - "Niettu", oli vastaus.

Latinan ja saksan sekd varsinkin venri-
jzin kielen opetus oli kunnollista ja perus-

teell ista, mutta ranskan kielen opetus, jo-

ta vaifi harvat seurasivat, rneni hukkaan.

Sitzi opetti n. 70-vuotias "Potifar" eli mais-

teri A. E. Frosterus. ioka oli tullut rans-

kan kielen opettaiaksi Kuopion lukioon
jo v. 1857. Opetus tapahtui hil iaisella dzi-

nelld ruotsiksi. Oppikirjana kdytetti in

Tukholmassa v. 1838 painettua ruotsin-

kielistl ranskan kielioppia, jota oli 4-)

kappaletta lyseon kirjastossa. Rehtor:i

Hannikainen otaksui, etta ne olivat kirjan

ainoat kappaleet koko maailmassa.

Edellisestri selvinnee, ettzi edellirtl'kset

ruotsinkielisen yliopisto-opetuksen seuraa-

miseen olivat aluksi heikot. Omasta puo-

lestani kirioittauduin filosofisen tiedekun-

nan maanvii jelys-taloudell iseen osastoon,

iossa sil loin oli ainoastaan 2 professoria ja

1 apulainen. Kemiaa, kasvitiedetti i  1a
eldintiedettd tdl'tyi opiskella saman tiede-

kunnan fyysis-matemaattisessa osastossa.

Lukuvuonna 1901-1905 kuuntelemistani

seitsemdstii luentosariasta oli yksi ainoa

suomenkielinen ia sekin heikko. Kun ke-

mian luennot pidetti in ruotsiksi, oppikirja

oli saksankielinen eikzi suomalaista kernian

sanastoa ollut kdytettdvissd, on helppo ar-

v^ta efte alku oli hankala. Onneksi pro-

fessori Aschan piti ahkeraan suomenkie-

lisia kertauskuulusteluja.

Samantapaisia kielell isid vaikeuksia oli

savolaisil la ylioppilail la muissakin aineissa

kaikissa tiedekunnissa. Jumaluusopillinen
tiedekunta oli vzihimmin ruotsalainen,

lddket ieteel l inen cnimmi n.

Kenraalikuverniiiiri Bobrikoffin alka-

mien veniiluiistyttdmistoimenpiteiden vas-

tustaminen oli jakanut Suomen kansat.t

kahteen leiri in, suomenmielisi in, suomet-

tarelaisiin eli malti l l isi in ja perustuslail l i-

siin, ioihin ruotsalaisen puolueen listiksi

kuului nuorsuomalainen puolue. Tietert-

kin kaikki suomalaiset vastustivat venir-

laistyttamista, mutta perustuslail l iset kan-

( 2 1 6 \1.2
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2 ia sieltd. vuonna 1851 mainittuun Haika-

rilan kl,Lirin numerolle 1. Tahvon isl Jo-
han (Juho) VziZinzinen oli syntynyt Juval-
la 1782 ja oli kirkonkirjojen mukaan vial-

l inen ialoistaan, ia ait i 6. 2. l l81 syntynyt

Sofia, o.s. Luukkonen, oli ollut sairaalloi-

nen ia kuol lu t  18.  10.  1854.

Iso isZin i  s isaruksis ta o l i  vanhin J.  10.

1848 syntynyt Kristi ina Katariina, joka oli

naimisissa Ruotsi-nimisen miehen kanssa,

mistZi avioliitosta oli paljon lapsia. Nuo-

rempi veli Matti oli syntynyt 21. 4. 1855,

ja hdnen lapsistaan vanhin, vuonna 1888

syntynyt Vilhelmiina kuoli vuonna 1967,

ia nuorin, 9.9.1889 syntynyt Hilda Maria,

on ollut naimisissa II. 9. 1882 syntyneen

ja 28. 6. 1969 kuolleen agrologi Kalle

Kovasen kanssa, ia elda Mikkelissti.

Staffan ( Tahvo ) Viiiiniisen toisesta

avioliitosta syntyi Tahvo-niminen poika ja

Ulla Maria-niminen tyttir, ioilla tiettiivdsri

ei ole ollut jzilkelziisiii.

Kalle Vzizinzinen lzihti kotoaan jo kah-

deksan vuoden ikriisenzi. Syind nziin aikai

seen kotoa poismuuttoon lienevzit olleet

kotiolot ia varsinkin Ziitipuolen nurjamie-

linen suhtautuminen edellisen avioliiton

perillisiin. Istilld lienee ollut suunnitelma-

na ldhetteid poika opin tielle, mutta samas-

ta syystd suunnitelmat raukesivat. Kalle

palveli aluksi paikkakunnalla paimenpoika-

na eri taloissa ja mydhemmin renkinii, kun-

nes hzin parinkymmenen vuoden i:issd

ptidtti ldhtea Viipurin puoleen, josta hiin

odotti leverimpzib leipzii. Hzin lienee pes-

tautunut lotjaan tai tervahtiyryyn, jolla

tavaraa rahdattiin Viipurin markkinoille

tai Uuraan satamaan, ia hdn pddsi sil l i  ta-

val la  mukavast i  V i ipur i in .

Viipuriin tultuaan Kalle oli satunnaisis-

sa tdissd, mutta maatyd veti hzintd uudei-

leen puoleensa. HZin pestautui muonamie-

heksi ja palveli etuplizissd suuremmilla ti-

loilla. Muistamani kertomusten mukaan

hdn oli pitemmzin aikaa Viipurin maalais-

kunnassa siiainneessa Ramstenin hovissa,
jossa hiin kohosi pehtooriksi. Kalle oli

tydssiizin ahkera ja luotettava, mistei joh-

tuen h:inest2i pidettiin ja hzinelle uskottiin

i  Lsenhist i i  ra loudenpi toa.

Kalle oli mylis iiiirimmiiisen sdiistziviii-

nen. Hdn pani talteen jokaisen pennin,

ionka hdn ansaitsi, eikd hzin kuluttanut

rahojaan mihinkiiiin, mikd ei ollut ehdot-

toman vziltt i imrit6ntd. Hdn ei mydskdin

luot tanut  rn ih in l<5i in  satunnaiseen onneel l ,

vaan hiin turvautui vain vahvoihin ktisiin-

sii. Kun hrinen isiintiinsii usein pitkiistynee-

nd oloonsa pyysi hintzi kanssaan korttipe-

liin, Kalle oli mukana vain nimeksi, ja

kiireisiinsd viitaten hZin poistui tdihinsa'

Toisinaan sattui, ettii isiintZi pelasi yksin

kaksilla korteilla, ja kun Kalle illalla palasi

tbista, han saattoi saada muutaman koli-

kon rahaa, koska "Kallen puoli oli pelissd

voittanut".
Kalle ei erikoisemmin ollut kiinnostu-

nut naisveestri. Hdn meni naimisiin vasta

33-vuotiaana 7. 12. 1884 Viipurin maa-

laiskunnan Hounialan kyldstzi olleen Ma-

ria Jeremiaantytaf Hounin kanssa, joka

oli syntynl't 23. 9. 1849. Avioli i ton sol-

mittuaan Kalle meni kotiviivyksi aviopuo-

lisonsa 1a tamdn veljen onristcmaan taloon
ja ryhtyi viljelemziin Ylzituvan tilaa Rr\

13s, jonka pinta-ala oli I19,653 hehtaaria.

Siitri oli viljeltyd maata noin 1"0 hehtaaria

ia muu osa vil jelyskelpoista ja metsamaata.

Kalle toi pesiizin sddst6varernsa noin 250

kultamarkkaa, ioil la hain maksoi t i lan ve-

lat veniildiselle laeinityksenhaltijalle, jolta

ti la oli l . 6. 1865 ostettu vapaaksi perin-

tiitilaksi. Tdllzi tavalla Yliituvan tilan asiat,

jotka lieneviit maksuvaikeuksien vuoksi

olleet kovin huonot, saatiin jdrjestykseen

ia Kalle pzitisi jatkamaan rakastamaansa

maatytitii itsenZiisenzi vilj elij zinZi. Hzinen tu-

lonsa Ylzitupaan lienee muutoinkin ollut

(2r8)1 , 1I T
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na hrin pestautui kanta-aliupseeriksi puo-

lustuslaitoksen palvelukseen. Hzin kuoli

26. I. 1954 vrihpelinzi. Hzin oli naimisissa

Sirkka Orvokki Rekolan kanssa. Avioliitto

oli lapseton.

Setdni Robert oli valtionrautateiden ko-

nepajan palveluksessa aluksi Viipurissa,

sotien aikana Vaasassa ja sen jdlkeen Pan-

siossa, iosta hiin siirtyi eleikkeelle. HZin

kuoli 12. 12. 1961. Avioli i tto Helmi Sa-

hasen kanssa oli lapseton. Elzimdnsl loppu-

ajat Robert asui Keravalla, jossa perheelli

oli omakotitalo.

Setdni Mikko siirtyi avioliittoon men-

tyddn vuonna IL)22 asumaan apeltaan lai-

vanrakentaja Virolaiselta ostamaansa oma-

kotitaloon samassa Hounialan kylziss?i.

Mikko oli tiiisszi appensa konepajassa

Uuraassa ja sotien alkana ja sen jeilkeen

eri konepajoissa Helsingissd ja Haminassa.

Sotien izilkeen hdn rakensi perheelleen

Lappeen pitdjdn Tirildn kylzizin omakoti-

talon, jossa hdn vietti eldmdnsi viimeiset

vuodet. Hdn kuoli vuonna 1968. Avioli i-

tosta Lempi Virolaisen kanssa syntyi kah-

deksan lasta. Vanhin heistd, 16' 8. 1922

syntynyt Martti Mikael on naimisissa

Aino Ellen Lonkan kanssa, metalliammat-

timies ja asuu Haminassa. Heill2i on kaksi

lasta, 16. 5. 1950 syntynyt Vesa Mikko ia
20. 3. 1952 syntynyt Tuula Birgitta. Mi-

kon toinen peril l inen, 15. l l  . 1923 synty'

nyt Sirkka Sisko on naimisissa Kotkassa

autoil i ja Topias Lavin kanssa, ja heil ld on

9 . l. 196l syntynyt tytar Satu Sirkka Han-

neli. Kolmas,8.9. 1925 syntynyt Toivo

Johannes, on puutydammattimies Lappeen-

rannassa ja naimisissa Elsa Pohjosen kans-

sa. Avioli i tosta on 16. 9. 1949 syntynyt

poika Matti Juhani ia 2. 3. 1953 syntynyt

tytrir Tuija Seija Helena. Mikon neljds

peril l inen, 2l .7 . 1927 syntynyt Siiri Lem-

pi Ilona on naimisissa Hollolassa maanvil-
jeli jd Paavo Tikkalan kanssa. Avioli i tosta

on 2 poikaa ja 5 tytarta, nimittdin 8. 1U.

19,18 syntynyt Erkki Olavi,22' l0' 1949

syntynyt Kirsti Liisa, 10. 4. I95I syntynyt

Aila Annikki, 14. 9. 1952 syntynyt Raija

Irmeli, 1955 syntynyt Markku, 22. 12.

1957 syntynyt  Rai l i  S in ikka ja  14.4.

1960 syntynyt Eeva Maiia. Mikon viides

peril l inen, 5. 5. 1930 syntynyt Maija-Liisa,

on naimisissa Kotkassa paperitehtaan am-

mattimiel-ren Kalevi Kaitaisen kanssa, ja

heilld on 2 polkaa ja 3 tytart:a, nimittziin

lO.  I .  1953 syntynyt  Ki rs t i  I rmel i ,  14.  I .

1955 syntynyt Tar-rno Sakari, 17. lI. 1951

syntynyt Geile Maarit, 18. 8. 1960 synty-

nyt  Ja n Sin ikka ia  12.9.  1968 syntynyt

Mikko Tapio. Seuraava Mikko sedan lap-

sista, 1. 12. 1935 syntynyt Martta Annik-

k i ,  on naimis issa Lappeenrannassa tehtaan-

tyijmiehen Petteri Strengin kanssa, ja heil-

ld on 18. 5. 7967 syntynyt Poika Simo

Pekka. Seuraava Mikon lapsista Kalle

Ilmo Oskari on teknikko ia naimisissa

Pyhtzieillii Aino Anttilan kanssa, ja heilli

on 16. 5. 1965 syntynyt tyti ir Leena Kri-

sti ina. Kahdeksas ja nuorin Mikon ja Lem-

pin lapsis ta on 24.8.  1940 syntynyt  puu-

seppdverstasliikkeen hatjoittaia Antti Il-

mari. ioka on naimisissa Lappeenrannassa

Liisa Aurelman kanssa, ja heil lzi on I). 2'

1969 syntynyt poika Pertti I lmari.

Vanhempieni  Aleksander ia  Johanna
V?iiiniisen avioliitosta syntyi kaikkiaan yh-

deksrin poikaa. Kolme heistzi, nimittziin 18.

Il . 1909 syntynyt Eino Anton, 19. II.

l 9 l 2  syn tyny t  t o i nen  E ino  An ton  j a  17 .
c). I9l4 syntynyt Toivo Einari kuolivat

lapsina, kaksi ensiksi mainittua alle vuo-

den ikdisinzi ia Toivo Einari 2 1/z vuoden

ikdisenei. Veliessarjan vanhin, Lappeenran-

nan kaupungin Myllyliin kyldstzi oleva

maanvil jeli jd Aleksander Arvid (Arvi) on

naimisissa Alina Myvrdn kanssa, ja heillzi

on 2 lasta, nimitt i i in 25. 8. 1934 syntynyt

hum.kandidaatti Meeri Tellervo, ioka on

16 (220)
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K Y O S T I  V A A N A N E N

Mikkelin Vliiinlisten vaiheista ia Vliliniis-asutuksesta
Mikkelin pitliilissli suuren Pohian sodan

aioista lahtien

Hajapoimintoja Mikkelin maaseurakunnan kirkonkirioista

tinpoika Veiiinzisen jelkeleisiin.r ) Sy.vt moi-

seen asiaintilaan ovat hyvin ymmiirretta-

viit. I lmeisesti valtaosa sukumme jl isenis-

tl, olletikin "nimimiehistZi" on tzimZin Mi-

kon jzilkeLiisid, kuuluivatpa he sitten Pui-

roolahden, Haapalahden, Siilinjdrven Ha-

mulan, Kolmisopen, Pdlj i in Lassilan, Muu-

Viiiiniisten sukua koskevissa tutkimuk-

sissa on huomio ti'ihzin asti ollut mell<o

yksipuolisesti kohdistuneena Pohjois-Sa-

von V2iiinzisiin, Kuopion pitdjzin Kehvon

PuirooIahden ta loon l t r00- luvun l r , 'ppu-

puolella kotivzivyksi asettuneen ja alka'

naan talon isiinneiksi pddsseen Mikko Ma-

veikkaina palasivat iatkosodan alussa koti-

seuduil leen. He rakensivat, he ahkeroivat
ja uskoivat tulevaisuuteen, mutta uudelleen
joutuivat he sodan idlkeen siirtymdiin eva-

[<oiksi. Mutta uudelleen ia uudelleen hc

ovat uskoneet ia toivoneet. Ponnisttlsten
jri lkeen he ovat l lryt2ineet paikkansa Suo-

nren sodanji i lkeisessd yhteiskunnassa. Piizi-

osa sukuhaarasta asllu nyl<yisin Etelzi- ja

Itii- Sr.romessa, liihinnA Helsingissii, Hyvirr-

kiialle, Kotkassa, Haminassa ja Lappeen-

rannassa.

Kalle Vdzinzisen sukuhaaran elossa ole-

vien mzizirl i  on talld hetkellzi 58' Pddosa

heist t i  (33:607o )  on miespuol is ia.  Ki in-

nostus maahan ja maanvil jelykseen on pie-

nentynyt. Vain kaksi perhetti i  heistri saa

toimeentulonsa maataloudesta. Oppikou-

lun ja vastaavan koulutuksen saaneita

heisti i on noin 20. Suuri osa heistd on teol-

l isuuden palveluksessa tydniohto- ja an.r-

mattimiestehtZivissii. Johtajatehtziviss:i
heistii on kymmenkunta.

Isoislini Kalle e1i "r 'aiia" oli rakenteel-

tazrn voimakas, ia htin turvautui maanvil je-

lyksessd hevostycin ohella ihmisvoimaan.

Hiinen hartiansa olivat levezit ja taajois-

sa oli voimaa. Hiinen lapionvartensa oli-

vat tavalliselle miehelle liian vahvatekoiset

ja raskaat. Hzin her?isi aamulla aikaisin,

teki tyi inszi verkkaisesti ja ahkerasti, ja pit-

kin pdivdtvdn ptidtti tupakkatunti, jolloin

piipussa savusi kotonakasvatettu. Kalle

piti jziriest.vstd hyvdntahtoisil la ja humo-

ristisi l la sutkauksil la. Vain harvoin h[n

turvautui ruumiilliseen kuritukseen, ia sil-

loinkin aseena oli pehmezi tupakkakuk-

karo. Kalle oli lasten suuri ystiivii ja puo-

lustaja. Luulen, ettd suuri osa hdnen jzil-

keldisistzidn on perinyt hzineltzi humoristi-

sen ja kansanomaisen asenteen tapahtu-

mi in.  Myi is  pyrk imys parempaan ja var-

malla pohjalla peril'tyy henen elemtinasen-

teestaan.

Isoditi Maria eli mummo oli vanhem-

miten sairaalloinen. Hzin kuoli 25. 4'

1926. Isoisdni Kalle eli yl i S0-vuotiaaksi'

Hzin kuoli 20.9. 1933. Heideit on haudat-

tu Vahvialan kitkkomaahan, ioka sijaitsee

Neuvostoli i tolle luovutetulla alueella'
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Vddndnen (Carin Wdnziin ) . Viimeksi mai-

nittujen osalta on myds merkintdjii ripillii-
kiiynneistd: Aaro Puikkonen em.;intineen
on  l<z i i  ny t  r i p i l l d  vv .  1707 -1710  j a  l esk i -

vaimo Kaarina Vdiiniinen vv. 1707-1708.

Vehmaskyliin Vdzindtdr oli Jul-ro Paavi-

laisen (Johan Parvilain ) vaimo Gunnel

Vddninen, joka krivi ylidessii miehensii

kanssa r ip i l ld  vv.  I l07- I711,  ja  N{ ikkel i i ' i

kirkolla asunut Vzizinrit ir nimismies Nils

Linghin "piika" Kaatina Vidndnen. Viiii-

nr i l r in  ky lan Vdzindsiz i  e i  t i iss i i  Mikkel in

seurakunnan vanhimmassa meidein aikaam-

me sii i lyneessri rippikiriassa mainita.

Isonvihan kauhujen jzilkecn jatketti in

sridnnii l l istl kirkoll ista toimintaa Mikkelis-

sii uuden tartnokkaan kirkkoherran ja

Suur-Savon kontrahtirovastin, venii leisten

sotavankeudesta vapautuneen Kaarle

XII:n armeijan entisen soti iaspastorin

Kristoffer von der Heiclen johdolla.') Seu-

raava r ippik i r ja  on vuosi l ta  l l26-7733,
ja scn mukaan Vzizinlsizi ja Vdhnzittririii

asui Vatilassa, Paukkulassa, Vehmaskyli is-

szi, Rahulassa, Korpijzirvellzi, Anttolassa j, l

muita huomattavasti runsaslukuisemmin
|  1 . .vaanxlan K\ / lassJ.

Aluksi eri i i tzi mainintoia Y d'dndldn
\ /Ci in is is t i i .  Vuosien I l  26-11 3)  r ipp i l< i r -
ja luettelee Vzi:inrilzin Vzizintisizi. ja Vdzinzit-
tririi,i alun kolnrattakymmentzi henkezi. Hei

tii olivat mm. sotamiehenleski Maria Viizi-

ndnen ( kuolill2l ) .leskivaimo Kirsti Viiii-

ndnen, Paavali Siiskosen vaimo Kaisa

Vliindnen, Juho Laurinpoika Vddniinen
(kuoli 60-vuotiaana 1729) , hdnen vaimotr-

sa Maria Saikkonen ja lapsensa Paavali,

Tuomas ja Riitta, toinen Tuomas Yddnd-

nen, tZimdn vaimo Reeta Hdnninen sek.i

lapset Tuomas, Regina ja Anna, vanha eiiti

Anna Lampinen ja vel je t  El ias (k .  I l33) ,

Per t te l i  (k .  l1) l )  ja  Yr j? in i i  (k .  173)) .

tdei leen kuuluvat  tanan vaandlan va: ln ls-

ten ryhmicin Matti Matinpoika Vddniinen,

hiinen vaimonsa Kirsti Paavalintyti ir (vihi-

tyt avioli i ttoon v. 7728; pariskunnan usei-

ta tyttarie kuoli lapsena ) ja sisarensa Riit-

ta. Seuraavilla vuosikymmenillei Vzizindlls-
sd asuneita sr-rvun iZisenid ovat mm. Matti
L ru r i npo i l <a  Vd in lnen  t s .  l l 2 ) .  k .  1761 )
ja hdnen vaimonsa Leena Paavalintytzir
Lempinen (v ih i ty t  1715),  jo i l le  svnty i  a i -

nakin kuusi lasta: tyti ir Anoa 1746, pojat

Faava l i  1749 ,Ma t t i  1751  ( k .  1811 ;  t o im i

torpparina Kitiritiltjn kyli,issei, o1i vih. aviol.

v .  |  /  /  )  p r r k a  K i l l t a  L o t a n ,  s .  l / ) r ,  l ( .

1816,  kanssa)  ja  Mikko 1755 sekzi  ty t td-

ret Maria 1759 ja Magdaleena 1761. Edel-

leen Paavali Juhonpoika Vddninen, tiim2in

va in ro  { v i h .av io l .  1747  t  Va lpu r i  Tahva -

nantytar I lelppanainen ja pariskunnan lap-

set ,  tv ter  Johanna (s.  1748) ja  poika Lau-

ri (s. 1751). Perheell isizi 
' Iuomas 

Vrizinzi-

sizi asui tdssii kylzisszi kahcleksannentoist?r

vuosisadan puolivri l in t ienoil la samanai-

kaisesti kolme: Tuomas Perttelinpoika

Vrifindnen oli v. 1,731 soln'rinut avioliitort

A.silan k1'li,ir-r r-reiclon Helka Tuomaantvtar

Piet ik i i isen (s .  1700.  k .  1764) kanssa.

Tuomas Tuomaanpoika Vdindnen v. I7 16
Taipaleen kyldn "piian" Anna Hzin-riili,iiscn
kenssa, ja kolmas Tuomas, jonka isiinnimeii
ci i ln'roiteta, oli v. l-745 avioitunut kotikl,-
liinszi neidon Maria Paavalintytrir Paavilai-
sen (s .  I l2 l ,  k .  1792) kanssa.  Ensiks i

lnainitun pariskunnan lapsia olivat pojat

Ant t i  (s .  1738),  Pekka (s.  1717 ) ,  Juho
(s .  1749 ) ,  Ee rc  ( s .  1750 ) ,  Ma t t i  ( s .

175I)  ja  Mikko (s .  1756) seki i  ty tz i r

Regina (s. 1742), Tuomas Tuomaanpojan
ja Anna Hiimtildisen jZilkell isizi taas poika

Mikko (s. 1748) ja tyttziret Reeta Leena
( s .  1 7 5 1 ) ,  M a r i a  ( s .  1 7 5 3 )  j a  A n n a  ( s .

1755) ja kolmannen Tuomas Vdiinzisen
ja Maria Paavilaisen peril l isit i  pojat Paa-

v a l i  ( s . 1 7 5 0 ) ,  J u h o  ( s .  I l 5 1 ) ,  T u o m a s
(s.  1755) ja  Eero (s .  1762) sekzi  ty t tZ i ret

Mar ia  ( s .  17 ,13 )  i a  T i i na  ( s .  1760 ) .  Kaks i

2 0  ( 2 2 4 )
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szr oltuatrn vuodesta 1822 Lihtien kotiseu-

d r r l l aan  p i r i i j i r r s t r t r t a r i na .  Suu ra r i pa r i sk t rn -
ta otti marrasl<uussa 1837 kirkkoherran-

virastosta muuttotodistuksen Heinolan pa-

rantola:rn muuttoa varten. Kolmantena
Kiirir i l l in V:i i ini is-pariskunta 1800-lrrvun

alkupuoiiskolla mainittakoon vielzi Or-rtisen

talon lampuoti Tuomas Pekanpoika Vii:i-

n a n e n  ( s .  l / i b ,  K .  l d 1 / l  l a  n l n c n  v a l -

monsa Kaisa Keizirir i inen.

Edella esiteli-vt Vziineiset ovat olleet

ammatiltaan - i iskeistei pit i i j?insuutaria

lukuunottamatta - maanvil jeli jr ivi iestdii.
Mikkelin tienoot ovat kuitenkin, kuten

tr-lnnettua, soti lasasutuksen syddnah-retta,

ioten on paikallaan mainita edes muutamia

puolustuslaitoksen palveluksessa ollcita

sukumme jdseniri. Heiti i  ovat esimerkiksi

v r ros ien  17  26 -17  )  3  r i pp i k i r i assa  n ra in i t -

tu kuningas Fredrik I:n uskoll inen rakuu-

na Lauri Vldndnen, jolle "Kuninkaall iser-r

Nlajesteetin ja Korkean Kruunun" palve-

luksessa annetti in uusi ruotsinkielinen su-

kunimi Mytbetg, samassa rippikirjassa

n'rainittu Puumalan komppanian sotamies

n:o 126 Pekka Viidnfrnen, Vi' i i ini. i l i , issl asu-

nut ia siell i i  i lmeisesti 178Oluvulla kuollut

eronsaanut sotamies Antti Vii2in?inen (s.

17'{1 ) sekzi vihdoin Asilan kvlaan Juvalta
v.  1807 muut tanut  ja  s i t ten Suomen so-

dassa kuollut jiirikziri Lauri Viiiinlnen (s.

I 768  ) ,  j o l l a  n ryds  o l i  r uo t s i nk ie l i nen  so t i -

lasnimi Lampa.
Nrimzi haiapoiminnot ri i tt: iki it j t. Todet-

takoon vain, ettzi VziZiniis-asutusta on
Mikkelin seuduil la keskevtymiitt l i  ollut
rneiclzin piiiviimme asti. Yhzi vielhkin Vdd-
nrisiri ja V:irinzittziril asuu sek.:i Mikkelin
kaupr.rngissa ettzi maalaiskunnassa, jos koh-
ta useat niiistzi m1'dhemn-ristii Mikkelin
Vii i ini isistd ovat t i inne muualta - etupziris-
si suursavolaisista naapuripitzij isti i  tai
Pol-rjois-Savosta - tulleita. 170O-li-rvun
jdlkipuoliskolla ja 1800-luv,-rn alkuvuosi-

k1,rr-rmeninri Viiriniisten asuinpaikkoja oli-

vat Mikkelin pitri jzissri aikaisemmin L-retel-

tujen kylicn l isiksi ennen n.ruita Vehrnas-

l<vlzi, Ta'pale, Marjoniemi, Montola ja Ra-

hula. Monicn muidenkin kylien asukkaina

Vr i i r r i i s i : i  j a  Vd in i t r r i r i z i  a i ka  a lo in  es i i n t y l ' ,

heitd voidaan tavata Mikkelin kirkolta,

Vuolingolta, Vatilasta, Asilasta, I l i irolas-

ra ,  S tpp i l i s t z i .  R l i n r r i l i s r l  i nc .  \ 11< i ' i s t en

Mikkelin maaseurakuunan Vii i ini isten

asuinpaikkoja ovat seurakunnan viicsti ire-

kisterikortiston mukaan Hrivri l i i ,  NIoisio,

Sa i r i l r  (  Ku rkc la  )  j a  S t ronsnn r i .

LAFITEITA JA
HUOMAUTUKSIA

' )  Esim. E. GRANIT-ILMONIEMI Sukuku-
vasto I ( I lelsinki 7935); O(LLI) K(OISTI-
NEN) Vizinzisten suku. Kansallinen eliim:ikerras-
to V..sir ' .  679-680 (Porvoo 191'{);  IOP.N{A
VAANANEN Piirtcitd Viiiiniisen suvrrn lutki-
mukscn tuloksista. Vi i i inr isten sukupuu n:o 1,
s iv .  21  ss .  (1945) .

') I,IARTTI WESTERHOLM Mikkelin piti-
jiin asun-ruste n nimet. Eripainos aikakauskirja
"Suomen" V jakson ,{.  osasta, sivu 107 (Helsinki
1926). - Vdinristen siirtymisestl Pohjois-Savoon
hs. ARVO M. SOININEN Pohjois-Savon asutte,-
mincn keski- ja uuden aian vaihteessa. Histo-
riallisia tutkin-ruksia LVIII, julkaissut Suotnen
Historiallinen Seura, siv. 86-B8, 92, J60-362
(Forssa  1961) .

') Mikkelin maaseurakunnan vanhimn'rat kir-
konkirjat ovat nykyhll siiib'tettiivinri Savo-Kar-
jalan n"raakunta-arkistossa Mikkeliss:i. Vuotta
1827 uudcmpia kirkonkirjoja s:iilytetziiin Nlikke-
lin maaseurakunnan kitkkoherranvirastossrr (sa-
rnoin N{ikkelin kaupungissa),

n) Esim. KAARLO \(/IRILANDER Savo kas-
kisarvujcn kautena 1727-1870. 5rt'on l.ri5toria
II I ,  siv. 15 ss. (Kuopio 1960); KYoSTI VAA
NANEN Kristoffer von der Heide. l2-vuotisen
sotavankeudcn Siperiassa kestiineest[ karoliiniar-
n'reijan papista tuli ensimmriincn isonvihan jzilker-
nen l\likl<elin kitkliohcrra ja Suur-Savon kort-
rahtirovasti .  Porrassalmi n:o 4i lc)65, siv. 6-8.
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man kerran v.  19.10,  mutta s i t ten seurasi  pakol-

linen tauko. Scuraavassa sriilyneesszi johtokunnal

kokouspiil 'tlkirjassa pvm:ltii 12. 12. 1911 on kn-

s i te l typdr iasia l l isest i  sukujulkaisun aikaansaamis-

ta koskcvia suunniteln.ria. Se olikin sitten yhi

v i lkastuvan to iminnan avainkokous.

Tammikuun 21.  p:n[  19' {5 kokoontui  ]1 su-

vun jdsent l  Hels ingissd,  HOK:n kerhohuoncis-

tossa,  keskustelemaan sukuseutan to iminnan

Lrudelleen alkamisesta. TIssii kokouksessa piiui-

tettiir-r vuosien 1940-19'{4 jiisenmaksut pitri:i

vapaaehtois ina.  Kuul t i in  s ihteer in,  maister i  Jol -

ma Viiiiniisen esittiimii kertomus toiminnastr

a l aka  22 .5 .1 .9 )9 -1 .4 .  \ 915 ,  i os ta  seu raava  o te :
"Elokuussa 1939 al lek i r jo i t tanut  o l i  kansant ic '

teel l isel lz i  tut l i imusmatkal la Pohjois-Kal ja lassa ie

valol<uvasi trill i i in Nurmeksessa rovasti Aron

Wenelf in haudan sekii jdljensi leht. Olli Koisti-

sen arvokkaat sukuhistorialliset muistiinpanot

hdnen ystrivzilliselli suosturnuksellaan Seuran ar-

kistoa varten. S.vyskuussa luovutti maisteri Vih-

tori Laurila valokuvakopiot Pietari \Vliiinzisen

haudasta Taipalsaarella. Seuran toimistoon han-

kittiin puhelin Kansallis-Osake-Pankista saadun

l0 000 markan suut'uisen lainan avulla. Loka-

kuussa 19J9 arkisto evakuoitiin Haapalahteen,

tuot i in samassa kuussa takais in.  Sodan puhjet tua

arkisto Lihetettiin rouva Helvi Vddndsen mukana

Poriin, mistzi se siirettiin takaisin sodan pddtyt-

tvd kevrizilli 19,10. Johtokunta klrsi korvaarnatto-

man menetyksen sen kautta, ettd maisteri Erkki

Vaheri, joka o1i erittiiin tarmokkaasti toiminut

Sukuseuran sihteerinii aina 1'limllrdisiin kertaus-

harioituksiin kutsumiseensa saakka, kaatui talvi-

sodassa. Hzinen tilalleen valittiin huhtikuussa

19.10 allekirjoittanut. Toukokuussa 1940 allekir-

joittanut anoi apurahaa Talonpoikaiskulttuuri-

siititidltl Vddnzisen suvun historian kirjoittamista

varten. Anomus hyldttiin huolimatta siitl, ettii

se o1i erittlin perusteellisesti laadittu sisziltiien

rnrn. yli 200 teosta klsittiv:in ldhdcluettelon

ym.

19.{1 alkaneer-r sodan aikana arkisto oli aluksi

Helsingissd, mutta evakuoitiin helmikuussa 1944

rouva Helvi Vhlnrisen mukana Kauhajoelle, jos-

ta tuotiin takaisin vahingoittumattomana tammi'

kuussa 19,{i. Joulukuussa 19'{4 allekirioittaneen

vapauduttua sotapalveluksesta Sukuseuran Joh-

tokunta kokoontui valmistelemaan keskeytyksissri

olleen toiminnan jatkamista. Tammikuussa 1945

pidetyssri Seuran kokouksessa pddtettiin toimin-

taa r1'ht.vii jatkamaan ja etsittiin samalla uusia

muotoia sen kehittdmiscksi. Niinpri tehtiin p[li-

tiis omiu Sukujulkaisun toimittamiseen ryhtymi-

sesti. Sen ensimmiiinen numero Viiiindsten Suku-

puu ilmestyi nyt pridsiiiiseksi. Seuraavat numerot

tulisivat ilmestymridn iuhannuksena, kekrind sekl

jouluna ja niin edelleen neljdsti vuodessa Julkai

sun toin-rikuntaan valittiin johtokunnan jisenten

lisdksi seuraavat henkildt: ekonomi, rva Tuulikki

Ant i la,  to imi t ta ja Lassi  FI iekkala,  prof  .  Kaar lo

Terrisvuori, thiiket.lis. Ilkka Vzidniinen, mainos-

p:ie11. Yrjil Vddntinen Helsingistl, maist' Betty

Vuiiinrinen, konsuli, valtiotiet.tri Ilmari \X/ddnd-

nen, maist. Terttu Vziiindnen Kuopiosta sekd

lehtori Kalle Vddnzinen Raumalta. Tarkoituk-

sena on, ettei julkaisuun lzihetettl' jen sukua kos-

kevien tiedonantojen ja tutkimusten perusteella

mydhemmin voitaisiin kirjoittaa Viiiiniisen suvun

histor ia.  Toisaal ta taas iu lkaisu to imi i  kaikk ien

Viizinristen ja Vdin:is-sukuisten yhdyssitcenri ja

suvun jokainen jisen on siihen oikeutettu ia vel-

vollinen ldhettzimdln kirjoituksia, valokuvia .vm.

sopivaa aineistoa.

Uusi toimintamuoto on tavallaan myiis tiii-tii

piiiisidisend vietettdvd savolaisilta. Pidettiin tar-

koituksenmukaisena ottaa yhteyttii muihin savo-

laisiin sukuihin jdrjestzimdllI juhlatilaisuus, johon

Seuran jzisenille oli oikeus tuoda vieraita. Tiilli i

tavoin ajatcltiin voitavan hankkia Seuralle varoja,

miti se viiltt,imettdmesti tatvitsee, varsinkin

julkaisutoiminnan aiheuttamien kulujen peittlmi

seksi .

Kiertokirje n:o 4 liihetettiin kaikille niille su-

vun jiisenille, joiden osoite oli toimiston tiedossa,

eli yhteensd 450 henkiliil le.

Sukuarkistoon ovat valokuvia luovuttaneet tti

Ilmari \il/ddn:inen Haapalahdcsta 5 kp1., mais-

teri Arvi Nopanen Savitaipaleelta 2 kpl., sair.

hoitajatar Eeva Vzidnzinen Nikkiliistd 6 kpl. sekii

rouva Hilkka Keindnen Kuopiosta 1 kpl:een, mit-

kti erityisellzi kiitoksella on otettu vastaan.

Toiminta-aikana on 
"Savon Sanomissa" jul-

kaistu allekirjoittaneen kirjoittts 
"Pietari Vdi-

nzincn. Eriis savolaisen talonpoikaiskulttuurin

edustaia." (T. 6. 39) sekri lehtori Kalle Vllnd-

sen runo 
"Kalakukon ylistyslaulu" (29' 6. J9).

1.  4.  45 on k i r io issa jdscni l  201 henkcZi ,  jo ista

kantajiisenid 2, vakinaisia 23 ja vuosijiiseniii 176.

Kun ndistzi kuoleman kautta on poistunut 1l

l-renkeii, on siis todellinen izisenmizirzi 190 (kan-

tajdseniri 2, vakinaisia 22 ja vuosiiiiscnizi 166).

In f idem:

Vdiniisten Sukuseuran t:.y. sihteeri

m a i s t e r i  J o r m  a  V l  d  n  d n e n " .

24 (228)
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Jorma Veenlselle ja valinnut hdnen tilalleen

maisteri Kaarina Visakannon samoin palkka-

eduin.
Asiakirjoista ilmenee myds, ettd sukuseutan

esimies lehtori Oskari Vddndnen oli io keviiiilli

1946 siirtynyt Helsingistii Mikkeliin, eikd ole ol-

lut tilaisuudessa hoitamaan esimiehen tehtivid,

vaan niitri on hoitanut 1. varaesimies professoti

Veikko Vdrindnen. Siitd syystzi johtokunta ko-

kouksessaan 16.2. 47 oli p[dttdnyt esittdzi suku-

kokoukselle, etta seuran esimieheksi valittaisiin
professori Veikko Vddndnen, I varaesimieheksi

talousneuvos Frans Hi. Vhdntinen 1'a II varaesi-

mieheksi tohtori Eino Vaheri.
Vuosikokous pidettiin 18. 5. 47' Vuosiko-

kouspdytlkirjassa ei ole merkintdl pdltdksestd

esitykseksi esimiehen vaihtamiseen' Sen sijaan on

phzitetty lehtori Oskari VddnHnen kutsua seuran

kunniajdseneksi. (Piiythkirja on luonnosasteella

ilman allekirioituksia.) Samassa p6ytzikirjaluon-

noksessa rnainitaan erdrin kokouksen osanotta-
jista lausuneen arvostelunsa johtokunnan "vel-

tosta toiminnasta." Samassa kokouksessa "todet-

tiin, ettd tilien tila on murheellinen." V u o d e n

1  9 4 6  t a p p i o k s i  o l i  s a a t  u  7  1 4 7  m k .

Oli todettu, etteivat kaikki tilaajat olleet saaneet

sukujulkaisua, ia asiaa phltettiin ryhtyd selvittl-

miiln. Samoin todettiin 78 seuran vuosiidsenen
jdttdneen kuluneena vuonna jisenmaksunsa mak-

samatta.

1,6. ll. 47 vietti Vddndsten Sukuseura Helsin-

gissd perustamisensa l0-vuotisjuhlaa. Lyhyt ku-

vaus kertoo siihen osallistuneen 50 henke[. Juh-
la aloitettiin kokouksella seuran I varaesimiehen,
professori Veikko Viilndsen johtaessa puhetta.

Kokouksen irilkeen ohielmassa oli mm. maisteri

Jorma Vddnzisen esitelmd suvun ensimmiiisestii

akateemisesta jzisenestd maisteri Erik Mikael

\\ 'cnel l ' istt i  (  177(- 1809).

SUURI LAMAKAUST

Arkistosta ei l iJydy asiat ietoja t lstd cteenpii i r-r

ennenkuin v:lta 796), iolloin erddt seuran j?ise-

net alkoivat vaatia toiminnan uudelleen elvytti-

mist[ .
Oli alkanut toinen lamakausi' Miksi? Nyt ei

ollut maassa kaiken pirstovaa sotaa, joka oli

aiheuttanut edellisen katkon ia verottanut tas-

kaasti myiis suvun jdsenistdh. Huomio kiintyy

ldhinni i  kolmeen seikkaan.
1. Oskari Vdtindsen, ioka tunnettiin erittdin

pidettynd ia kokoavana persoonana' si ir tyminen

pois toiminnan piiristzi vaikutti lamauttavasti.

2. Seuran talous oli koko aian mennyt autta-

mattomasti kohti perikatoa. "Varakkaat Vddnd-
set" huomasivat, ettd, lainattuja varoja ei saatai-

sikaan takaisin. Pdinvastoin entistd suurempi vel-

ka oli muodostunut seuraavien iulkaisun nume-
roiden painattamista. Kipezisti kaivattua suurlah-

loittaiaa ei vain ldydetty.

3. Jdsenistl monet eivdt olleet saaneet jo am-

moin tilaamaansa ia maksamaansa julkaisua. Sen

sijaan he saivat toistuvia pyyntdjd johtokunnalta

antaa tukea seuralle sen taloudellisessa ahdingos-

sa. Timd varmasti osaltaan vapaaehtoisenakin
ikddnkuin rajoitti sodan ja sen jiilkeisen j[lleen-

rakennustydn uuvuttamaa ja kiiyhdyttdmdZi ih-

mistd. Tuon tuen vllttdmdttbmyydestd monen

muun silloisen v[lttdmzitt6myyden rinnalla ei oI-

tu vakuuttuneita.
On vaikeata tietld miten paljon ja kuinka

monenlaisia keskusteluja Vddndslhisten keskuu-

dessa on kiiyty vhlivuosina 1947-1964 seuran

toiminnasta. On vain selvdd, ettd kaikesta huoli-

matta useammalla tahol la on tunnettu tarvetta jo

aloitetun sukuseuratoiminnan jatkamiseen'

SUKUSEURAN HENKIINHERATTAMINEN

Ensimmdinen rekisterdity toimenpide ns. toi-

sen lamakauden jdlkeen oli keskustelutilaisuus

Kuopion Upseerikerhossa 26. 3.1964 (sukuseu-

ran edesmenneen esimiehen, lehtori Oskari Viiii-

niisen syntymdpdiviind), johon osallistuivat leh-

tori Jorma Vldndnen, rakennusmestari Veikko

Vzidnlnen ja trimdn kirjoittaja. Tiillijin pddtettiin

ryhtyii selvittrimddn mahdollisuuksia toiminnan

izilleen aloittamiseksi ensimmdisend tavoitteena

sukukokouksen jdrjestdminen valtiopdiviimies
Pietati VZidndsen syntymen 200-vuotisjuhlan mer-

keissd. Tiedettiin, ettei Vd[ndsten Sukuseuralla

ollut varoja ja ettd arkisto oli hajallaan ja osit-

tain teilld tuntemattomilla. Monen valmistelevan

kokouksen tuloksena kokoontuivatkin Vdindsldi-

set 9. 8. 1964 yhdistettyryn vuosi- ja sukukokouk-

seen Muuruveden Murtolaan, jonka isdntdvdki
(Pietari Vdzindsen veljen jiilkeliiisid suoraan ale-

nevassa polvessa) oli kutsunut osanottajat vie-

raikseen. Matka Kuopiosta Muuruvedelle tehtiin

Hallman'in Osmo-laivalla. Matkalla kdytiin karil-

lakin, mutta siitd selvittiin sdikdhdykselld, ia jen-

nityksen laukaisi lopullisesti Hilkka ja Jorma
V:idnzisen ystdvdllinen vastaanotto Murtolan ta-

lossa. Sukukokouksen alussa pidettiin hiljainen

hetki 1950luvun lopulla kuolleen seuran talou-

denhoitajan prokuristi Klaus B. Ydlndsen, 1962

kuollecn seuran esimiehen lehtori Oskari Vii:inui'

26 (2J0)
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taiin kuollcen taloudenhoitaja A. J. Viinrisen ti

lalle valittiin maisteri-pastori Kydsti Vii[nli-

ne n. Tilinpziiitdksessii todettiin alijldmd mk

1270,06,  ioka johtui  pai ts i  kokous- ja i lmoi tus-

hulu ista,  ennen muuta nyt  suor i tetusta k i r ja-

painolaskusta.

-  Vuosikokous 4.  8.  1968 pidet t i in  N{ ikkel is-

sd, Hotelli Kalevassa. Kokoukseen oli s:rapunut

2l  Vr i inr isr , i  j l  V* inr is-sukuista.

.Trisenmaksut piiiitettiin pysyttriii ennallaan. Joh-

tokuntaan val i t t i in  vars inaiseksi  jdsencksi  leh-

tori K1'6sti Vddnrinen hamnrasliiiikiiri Liisa Schil-

dt'in tilalle tiimiin siirtyessi varajiiseneksi omast:r

pyynniistiirin.

Ti l in tarkastaj iks i  val i t t i in  varatuomari  T i r l1o

Tanskanen ja agronomi Aanro Hiekkala ja vara-

t i l in tarkastaj iks i  to imi tusjohtaja Pentt i  V: i i in : i -

ncn ia ta loustarkastaja Orna V: ia in lnen.  Seural tn

perityn pcrintLiveron vuoksi alijridmd vuodeltzr

1967  o1 i  10  119 ,98  mh .

V. 1968 lulkaistiin Vddndsten sukupuu n:o 5

koemielessl  vaat imattomana leht iseni  mr: is tut-

tan-raan je iseniz i  sukujulkaisusta.  Jakelu o l i  i lmai-

nen kr is i t t i icn I  100 kpl .  jo is ta tosin y ' l i  300 kpl .

palantui  osoi t tc iden muutLrt tua.

Syksyllii 1968 scura menctti ir-rr-rohkaar-r jiise-

nensii rakennusnrestari Veikko Viiiniisen, hiincn

menehdyttf iii in pitkrillisen sairauden jtilkeen. Pi-

Ccttl'ni ja keskcisenii henkiliinh hiinellii oli suuri

osuus v i inrc vuosien to iminnan akt ivoimisessa l i i

h innd Kuopiossa,  missi i  h i inen seurantoint innat-r

taloudellincnkin tuki on ollut merkittiivii. Ha-

kiessaan lisli Vriiinzisiui seuran toiminnan piiriin

pi i i i t t i  johtokunta j i i r jest l : i  seut  an vuosi l<okouk-

sen Oulussa.

15. 6. 1969 kokoontui 16 VririniisliiisLii, joista

aikuis ia 7,  Ouluun,  Ouiun Kel lar i rar , ' in to l : ran,
jonka johtajatar  ta lousopetta ja Sirkka-Li isa I Ie i -

nonen, o.s.  Vr ihnlnen,  p i t i  ldsni io l le i ta mi t i i  par-

hai ten v ierainaan.

Vuosikokouksessa valittiin edesmenneen ra-

kennusmestari Veikko V:iiinlsen tilalle johtokun-

taan talousopettaja Sirkka-Liisa Lleinonen ja ero'r

p-vytiineen agronomi Jouko Virindsen tilallc vara-
jriseneksi 1'lioppilas Olli-Pekka Vzirindnen.

Kokous peatti kutsua seuran ansioituneen id-
senen, ptofessori Kaarlo Terdsvuoren seuran kutr-

niaidseneksi tunnustuksena hdnen suorittamas-

taan pitkdaikaisesta sukututkimustyiistd. Edcllcei-r

piizitettiin liihcttdl kiitossdhke kiriapainonjohtaja

A. O. Vaiiinriscllc hrinen lahjoitettr-raan Vldnristcn

sukupuu n:o 5:n painatustyiin ja paperin suku-

seural le.

Maanviljelijri ja emiintZi Aarre Vddnlsen uudis-

tettua kutsunsa sukukokouksen pitoon kotiinsa

Kuopion Haapalahteen, pldtti kokous kiitoksella

h,vvziksyii kutsun ja pittiii sielld sukukokouksen

1 .  8 .  1 9 7 0 .

Erittiiin ilahduttavaa o1i, ettzi Oy. Yleisradio

Ab. oli valinnut kesriohjelmasarjaansa puolen tun-

r"rin ohjelman Viiiiniis-suvusta nimelli "Vridndldn

rannalta Vidnristen rannoille". Ohjelman olivat

koonneet to imi t ta ja Aimo Si l tar i  Kuopiosta ja

toirnittaja Pauli Leskinen Oulusta, joka viimemai-

nittu vieraili m.vijs vuosikokouksessa nauhoittaen

si i t r i  ot te i ta.  Ohjelma ju lkaist i in  y le isohie lmassa

)0.  6.  6c) ,  josta mm. al lek i r jo i t tanut  nauhoi t t i

sen. Ilahduttavan monet ovat kertoneet tyydytyk-

sclli seuranneensa tzitri ohjelmaa.

Oli vahinko, ettri niin harvat olivat uskaltau-

tuneet vuosikohoukseen, sillh retkeily kuuluisalla

Iurkan museosaarel la,Oulun kaupunkiesi t te ly ja

i l l r r r r  r  h rL  ss i i t r l o  o l i  ka i k i l l e  an to i sa .

YHTEENVETO
Kutcn jo a ikaisemmin olcn tuonut esi l le ,  on

johtokunnrn tyiiskentelyZi baitannut ja toimenpi-

tc i t i i  h idastanut  ark istor-r  hajoaminen ia yhteyk-

sien katkearr.rinen jdsenistiiiin. Allekirjoittanut sai

haltuunsa seuran Vanhan juisenkortiston vasta v.

19(r8. Kun se on perustiec'loiltaan varsin puutteel-

l inen,  v ie scn ajan tasal le saat taminen oman ai-

kansa. Kulunecna vuonna hankittiin erikseer-r

osoiteliortisto, joka osaltaan auttaa selvittely-

tf iissd. Mrn. edelldmainituista vaikeuksista joh-

ttren ei jrisenmaksu.ia kerzitty vuosina 1966 ja

1967. Vuonna 1968 voidaan todeta jo saadun 46
jiiser-rn'raksusuoritusta. LaiminlyijnneistA ei voida

syyttrizi yksinomaan jiscnistdd. Allekirjoittanut ei

ole rnydskziiin ehtinyt vastata kaikkiin tehtyihin

tieclusteluihin, jolloin yhteyden puutteesta joh-

tlren monessa tapauksessa jdsenmaksukin on jii-

tetty suorittamatta. Tilivuoden 1968 aliidiml oli

mk 990,2,4, joka aiheutui siitd, ettl silloin mak-

set t i in  per int t iveron loppuera mk 2J)4,09.

Viin-rcinen toimintakausi on kulunut llhes

cdellisen tapaan. Arkiston jdrjestely ja tdydentzi-

minen on ollut kriynnissd. Viime vuosikokouksen

tekemiin pdzitiiksen pohjalta on valmisteltu kirjai-

lija Kallc Veidn:isen esittzimien omien murreruno-

jensa levyttiimistd. Edelleen vuosikokouspldtdk-

sen mukaan on valmisteltu Vzidndsten sukupuun

tiitii numeroa, jonka niin ikldn on mhdrd olla jzi-

scni l la  v i imeistr i i in  1.  8.  70 sukukokouksessa.
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