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Esimiehentervehdys
2oo9muistetaan larnavuotena.
Piirssikurssit laskivat ja ry<iatimyys paheni koko
vuoden. UlkomaanJ<aupassavienti hiljeni kolrrunnekseen.Silti kotimaan ykkiisuutinen on ollut vaaliPiiirrvvi

vuosl

rahoitus, sen episelvyydet ja v-J"drinkiyttilset.
Sukuseuran toirninnassa mieleen jii Yiron
matka, jonl<a teimrne kesdJ<uunalussa Tallinnan,
Tarton ja P6.rnun kautta Yiina-kFldi.tt' jossa matka huipennri vdinan kartanon esittelyyn. Pietarin
ja Yiron matkojen tunndma ja palaute on ollut niin
positiivista, ette vastaavia matkoja kannattaa jdrjestd^imyris jatkossa.
Vi:iniset ovat olleet positiivisella tavalla esilli
mediassa. Kalervo YiL^ininen valittiin uuden ItiSuomen yliopiston rutkirnuftsesta vastaavalsi akateemiselsi rehtoril<si. Ossi Yi^inisen nimi mainitaan lukemattomia kertoja jdikiekl<omaaotteluiden
selosdsissa. Timo Yiininen on maamrne johtavia
kanteleen soittajia. Kunniajisenemme Kalle VCindnen saavutti sarjassaH80 joukkuemaailmanmestaruuden 8 km:n maastojuoksussa.
Yi^dndset ovat jirjestineet erilaisia sukutaPaamisia muun muassa Pohjois-Karjalassa Suhmurassa
ja Pohjois-Savossa Yieremilli. Tillaiset tapa"amiset
muistetaan ja jdrjestdjit saarat parhaan kiitoksen
osallisrujien palautteesta' Tapaamisissa saa tietoa
omasta sukuhaarasta, sukututkimuJ<sesta,sukuseurasta ja Yiinisten sukupuusta. Usein kokoonrumisestatrlee perinne, miki on tietenkin toivottavaa.
Yljnds-rutkijat ovat tehneet pyyteetcinti ry<iti
ja koonneet esivanhempiemme tietojaJuuret-ohjelmaan. Suurimrnan tallennusrydn on tehnyt Kalevi

{
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Y5^lninen, misti h;inelle ldmpimdt kiitolset. Tilli
hetkelli on sa:rru koorua lihes 20 000 sukuhaaran
jisenti sisiltivit sukuhaarat. Kaikkia nimid ei kuitenJ<aanole vieli saatu sulcutietoaineiston piiiin.
Nyt tarvitaan jokaisen Vjdnds-sukuisen aPua.
Tietoja piti^i tarkistaa ja puutruvat henkilcit lisiti tiedostoihin. Sukutaulujen tietoja tiydennetiin
kertomulsin ja'mlokuvin. Ti,lli aineistolla eli'vijitetiin nrlevaa sukukirjasarjaa. Nfuni tarinat eivit
aktiivisia Yi^inisid'
lmny itsestdin, vaan tarvitaan
jod<a lfiettdvdt tietoja sukuhaaran rutkijoille. Toivottavasti sukuhaaroittain tehtivit historiakirjat
etenevit ensi vuoden aikana pitkin halppauksin.
Vuosi 2010 on sukututkimusvuosi ja jdrjesttitoimi-rm:rssa niin sanottu vilivuosi. Yuosikokous
pidetd^dnLapinlahdella ja muut kokoontumiset riippuvat sukuhaarojen aktiivisuudesta. Toivottavasti
lehden lukijat toimivat tiedonvdlittdjini kertoen
muille V6:in;is-sukuisille sek;i sukuseurasta ja seuraan liitr).misest5, etti opiskelijoille jaettavista stipendeisti.
Kiitdn eri tapahtumien jdrjestelijiiiti ja nnhin
osallisruneita Vi"inis-sukuisten hyviksi tehdysti
vapaaehtoisesta ry<isti. Esitdn myiis ldmpimdt kiitokset timdn lehden valmistumisesta Riitta Mikiselle, muulle toimiruskunnalle ja aineistoa toimittanei-llehenkiliiille.
Toivotan lehden lukijoille
Hyvi^eJoulua ja onnea vuodelle 2010
PenttiVaanenen
Eimiet

tsLAMATA

ENTISTEN

IMMEISTEN,..

SurururrrltusrA

.JAMUrsrELuA

Assan YriliNeNeN

RantasalmeltaPielavedelle

YiiiNiisrBN

suKupuussa n:o 16,/2008 lcertoi

pielavetinen 'lnna-Liisa Huusk onen o.s. Viiiiniinen
omasta esi-isistiin Alanias Yiinisesti ja hinen
jilkeliisistiin.
Yiinisten sukuhistoriahankkeen
yhteydessi on tisti sukuhaarasta lciydetty jo
vanhempaakin tietoa kokonaisuuden rakentami-

Hyvin tavallista on, ette sukujen vaiheita pitempiin seurattaessaniissi nousevat esille jotjuuri sille sukuhaaralle tyypilliset
kut miirityt,
henkilijnimet.

Timin,
ainakin osittain periyrl'vin nimistijn todistusvoimaa suvun jisenten

seksi.

polveutumisesta sumentaa kuitenkin normaali
nimistijn kehirys. Suvun jiseniltd tavataan aina

Seuraava, osittain jopa oletuksiinJ<in perustuva katkelma on poimittu sukutauluina laajem-

myiis muutamia perinteisesti nimistiisti poikkeavia uusia nimii. Yleensi ne ovat aivan ilmei-

masta, Pohjois-Savon asuttamista selvittelevisti

sesti lainoja voimakkaiden iitien sur-uista, mutta perheen asuinpaikan muuton jilkeen lapselle

koosteesta. Sen vanhempien osien lihteeni

on

Kyiisti Yiinisen

tekemi sukututkimus Savon
I/iiiiniirten vaiheita kethi- ja uuden ajan vaihteesta
1700- luyun alh.uun viitenumeroineen. Myiihemmilti ajalta lihteini ovat seurakuntien rippi- ja
historiakirjat.

Orr-r Yiiiiniiillel.r
kolmannesta kymme-

nyskunnasta merkittiin vuoden 1546 rnzakirjaan
verotalonpoika Olli yiininen
"O(ll) / Oili,/ Ollij vaenen / veneine(n) ,/ viinein ,/ viinen ,/ Itiinen ,/
I/iinenn ,/ viiniiin ,/ yiiniiine(n) ,/ fiiniiine(n)".
Timdn Ollin voisi arvioida slnflneen noin148595, ja alhuperikin on aivan oletusten varassa.
Pellosniemen Pitkilahdella
Yiinis-sukuisten
miota herittivin
timin

Olli kylli

esiinrry

miesten etunimeni aivan huorunsaasti, jopa niin, etti sen

voisi mieltii

sielli aivan perinteiseksi. Niinpi
Rantasalmeltakin tavatun Ollin juuret

voivat olla Mikl<elin tienoilla.

ti-nimitt
Tuusmien Olli Yiininen on kirjattu vuodesta 7546 alkaen my6s tyiiveroluetteloon ja sakkoluettelossakin nimi nik;y vuonna 1555.Rantasalmen kdrdjilli Olli yiininen "Ol(uf) venen /
16t
Yinein" mainitaan myos 77.1Q.756J.

II surupor-vr. Taur-u +5o.
Rantasalmen Tuusmien

saatettiin antaa myiis joku perinteisti poikkeava,
mielenkiintoinen "muo-

uuden elinympiristijn

Timin

Ollin perheesti ei ole tietoja.

II surupor-vt.

Tr.ut-u +tt.

Jussr Yliir.iiNeN
Tuusmien neljinneskunnan

kolmannesta kym-

menyskunnasta \-uosina 15+6-51 tayattava rrerotalonpoika Jussi Yiininen " Ioan(nes) / Jo(h)
an(net) taene(n) / Iteneine(n) ,/ venoine(n) ,/
Viine(n) ,/ l/iinenn / ,iinii(n)" synf,yi luultavasti noin 1+80-90. Timin

miehen isi lienee ollut

Olli, silli 7549 rnainitaan sakkoluettelossa talol'lo(h)an(nx)
linen Jussi Ollinpoika Yiininen
1te
OI li(n2 oica) r iinaln ".
ViiuisreN
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Rantasalmen
s
u
k
u
t
r
l
a
v i ior n
r im
nerkitr
a
l
o
n
l 5 O O - l u v uTl tean. h u l a n m d e n
myos
llmenee
historiasta
pitkasta
Tletoisuus
ty vuosiI54L
pihapiirista
talon
kuvassa
maalatussa
1950-ruvulla
N4akrnen
Riitta
Kuvat:
mit, muttaJussilla saattoi olla pojat:
An(der) / 'tndhers
L151r-rt
L
"An(rti) / Antti /
juuri
Luultavasti
reneij(n) ",s. n. 1505-15'
hin muutti 15'lO-luvulla Rantasalmelta
tot(Taulu 452')
Tavinsalmen Kehvolle'
t,Ma(tti) ,/ Matts Venein", s. arviolta
Z. Merrr
16e
n. 7570-ZO. (Taulu a53.)
3. Herrrr "Hen(rik) Ioan(inpoi)ca
-25'168
(Taulu
Veniine(n)", s. arviolta n' 1575

+t+.)
III suruPor-vl. Teur-u +t3'
Marrr ViriNiiNsN
(Taulu 451') toinen (3) poika
Ollinpojan
-"tuIa(ti)
Jussi
"vratri
(rr)
/ Marts ltenein / aene(n) '/
ioanin7oica
/ Martz loan(inqoi)
Mani
iline(n) /
lan(son) / Madz
tutadz
/
ca lliiniiin ,/ Iteneine(n)
syntynyt noin
lienee
.fr)nsson[iinein ,/ Tiiniiin"
etti
TodennS,kijiseniei voi kuitenkaan pitii'
(Tautiml lussi olisi ollut edelli mainitu n Ollin
veljeklu +lO.) poika. Pikemminkin he sopisivat
voisi
Sellainen
Olli'
joku
vanhempi
ja
oli
siksi ivi
vuoden
Pitkilahdelta
olla esim. Pellosniemen
Olli
7l*7 maakirjaan merkitry verotalonpoika
katoaa
sitten
hin
Kun
Vi,ind,nen "olli l/iine(n)"'
(?) sielti timin merkinnin jilkeen, mahdolliikd'nsisestijopa ikimiehenb, kuolee, sopisi hin
kirjatun
kin puolestaJussin isiksi' Rantasalmelta
kuitenkaan
Ollin isin nimei (patroryTmid) ei
mainita.
Oletusta ndiden miesten tdmdnsuuntaisesta
huoalkuperisti tukee mm' jo edelli esiin tuotu
etunimet
trypilliset
-ioietti samat sukuhaaralle
joskus
saattavat periytyi sukupolvelta toiselle'
painava
Peruste
h1'vinkin pitkiin. Toinen varsin
omaksuon eriiden asutushistorian tutkijoiden
ma n5,kemys,etti ainakin Rantasalmen pitdjin
Iounaisosaton asutettu Mikkelin tienoilta piin'
ja Olli ViiKun verotustietoja Tuusmien Jussi
ajalta' caisivuoden
muutaman
vain
nisesti on
Tiedot
1560-luvulla'
viimeistiin
vat he kuolla
vlhiisemsitikin
ovat
niiden miesten perheisti
6

t

v a i N i s r E N s U K U P U 1U7 ' z a 0 9

1510-20.
RanMattiJussinpoika Viininen on kirjattu
neljinnestasalmen hallintopitdjin Tuusmien
1556-93'
kunnasta erilaisiin lihteisiin wuosina
merkint6ja
Ndyttii kuitenkin silti, etti siini on
jaJussi Heikahden eri miehen,Jussi Ollinpojan
kinpojan Matti-nimisisti pojista'
Matti (tI), lienee merkitty
lussi ollinpojan
r-uosina 1556-59'Maakirp"pi.rr,..ol,r.rteloihin
j""o han.t kirjattiin 1J61 lihtien, asuinpaikka(?)
na T.rns-ien neljinneskunnan Mielitrylin
a
s
u
i
n
p
ail
n
o
n
n
a
k y m m e n y s k u n t a .S e u r a a v a n a
kymmenyskunta'
orr. merkitty Yiinilin
RantaMahdollisesti sama mies mainitaan vieli'
salmen kirdjilli 10 tammikuura 1161''ue
Tilli Matilla saattoi olla myiis pojat:
Madzton
1. Merrr "Matz / Madz Matzson /
1540-50'
n'
s'
I/AnAin",
triinein / rriiniiin /

k"kri

2.
J.
+.

(Taulu +55.)"u
Hst**r t'Henrich I/iinein", s' n' 15+5-55'
+'
(Taulu 4J6.) rez'r'
'liins Madzon l/iinein / I/eniiinen"' s' n'
Jussr
15+5-5J.(Taulu 457.) "l
ortr "olof ,/ oluff Marzs(on) / Madzon

viiniiin / Iriine(i)nen", s. n. 1550-60. (Taulu
4J8.) x t"'u
J.

Paevo "Piuall Tiiniiin" (sukunimi episelr.r. 1550-60.('Iauht459.)'77
?,

neskunnan
2.

ViixiiNeN

hyvin vahvasti silti, etti Matti Jussin(Taulu
+53.) oli Matti -niminen poiha
pojalla
DlI[atz,/ Madz Matzson / Madzson viinein ,/ 4iiniiin / IriinAin", joka synryr arviolta noin 15+0-50.
Hinet on kirjattu (ehki isdnsi jdlkeen) talolliNdyttii

seksi Rantasalmen YiinilistaT5S9
noin 7592 ottanut viljeltivikseen
tilan Tuusmien

ja lienee sitten
jonkun autio-

Kolkontaipaleelta.

Luultavasti

sama Matti mainitaan sielti ilman patronyymii
159+ja1595ja Matti Matinpoikana 1596-7602.
Yuoden 1602 jilkeen titi Mattia ei ole tunnistettu Kolkontaipaleen (Pohjaskylilti 3) ja on
h1'vin mahdollista, etti jos mies oli vieli elossa,
savusivat hinen myrihemmit kaskiraivionsa vieldkin pohjoisempana, eli jossakin Kuopion tie176,'r..
57
noTlle. 16e,
Matin

vaimosta ei ole mitiin

mutta hinelli niyttii
r.

mainintaa,

olleen pojat:

Mrxro "Michel wiiniiin / wiiniiinen", s. noin
1570-50. Oli talollisena Savilahden neljin-

kymmenys-

1575-85. Hinet mainitaan Kuopionniemen
kymmenyskunnasta 1612-j9, ja lienee ollut
em. Matin toinen poika, vaikka hineltdkiin
ei mainita isii (patronyymid). (Taulu 885.)

IY surupor-vr. TAULU .4t5.
Merrr

Kuopionniemen

krrnnassa vuosina 767J-24.(Taulu 88+.) sa'tt
Mlrrrt ,,Madz ,/ Mats Wenein / WAnAin ,/
wiiniiinen / wiiAnAin / Wiianiiinen", s. n.

t7' 6t

3.

Leunr "Lars Veniiin', s. n. 1J80-90. Hinet
mainitaan Tavinsalmelta talollisena 7624 ja
saattoi myiis olla samoja veljeksii. (Taulu
886.) t,

V surupor-vr. Teur-u aa5.
Marrr

ViiNiiNBN

Tavinsalmen hallintopitdjin

Savilahden neljdn-

neskunnan Kuopionniemen kymmenyskunnasta
ja Kehvon
mainitaan t6l2-39 Yiinilinrannan
"Madz / Matt
wenein / wiinain / wtiiniiinen / Wiiiiniiin / waaniiin en ", s. n. 1575 -85.
Hinet on kirjattu Kuopionniemen talollisena
7672ja7676-2+.Yuosina 1625ja 1626hinen asuintalollisena my<is Matti Yiininen

paikakseen ilmoitetaan Vi"inilinrantasT. Luultavasti samalta miehelti on vuoden 7634 karja- 1a
lcylv<iveroluetteloon kirjattu kaksi hiehoa ja 15
ViiNisreN
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Vasemmalla
seuransihteeriErkkiVaherija
Vaanasten
sukuseurapystyttikesalla1939 muistokivenKehvonAntti Vaanaselle.
o e a n a s ekno t i a l b u m i
o t k e a l l aK e h v o nH a a p a l a h d eUnu d e n p a i k annu o r ii s a n t aA a r r eJ . V a a n a n e nK. u v a :T e l l e r vV

kapan kylvii. Tuolloin

hdnen asuinpaikakseen

ilmoitetaan Kehvo. Matti mainitaan vaimoineen
ja lapsineen myllytulliluettelossa 16J5seki karjaja kylvciveroluetteloissa t6l 6, 76J8ja 16J9.6t
Timi

Matti saattoi olla esim. Kehvon Antti

Yiindsen pojanpoika, mutta sitt ajatusta ei tue
mikiin asiakirjamerkinti. Niinpi jo yksistii'n
rutkimuksellisista syisti hinen juuriaan kannattaa etsiskelli muualtakin,

jopa Kuopion eteli-

puolelta, mrn. Rantasalmelta. Ehki Mattikin oli
siini Yiinisten joukossa, joka tuli sielti asuttamaan Pohjois-Savoa. Tuohon aikaan savolaisten
uudisasutuksen muuttosuunta
joinen.

oli yleensi poh-

Tilti pohjalta arvioiden nayttaa hfvin vahvasti silte, etti nimi Tavinsalmen Kuopionniemen kymmenyskunlasta tavatut Mikko (Taulu
88,[.), Matti (Taulu 885.) ja Lauri (Taulu 886.)
olivat Rantasalmen Kolkontaipaleelta vieli 7602
8

t

viinisrrN

suKupuu la. zoas

kirjatun Matti Yiinisen (Taulu a55.) poikia.
Kalastuksen ja metsisryksen ohella savolaisen "kaskikansantt toinen piielinkeino, kuusikkoiseen metsiin kaadettu ja poltettu huuhta oli
niin rydlis, etti yhti<i,miehet ja ns. kirvesmiehet
Niinpi voidaan piolivat ldhes vilttimitt<imii.
tii jokseenkin varmana, ette Matti Matinpoika
ei muuttanut niille, ehk;i jo aikaisemrnin vallatuille erialueilleen (?) yksin, vaan mukana seurasi ainakin veljiijopa isikin, jos oli elossa.
Matti Yiinisen vaimosta ei ole minkiinlaisia nimitietoja, mutta heilli lienee ollut pojat:
7. Ml-rn "Madz / *tarc / Matz Madzson /
Mattztnn / Matsson Wiinein / Wiineinen /
Wiiniiin ,/ WAnAinen", s. n. 1670-20. Matti
Matinpoika

mainitaan talollisena Savilah-

den neljinneskunnan Haatalan kymmenyskunnasta 7638ja7641.6?Kyseessi saattoi olla
sama Matti ja mahdollisesti juuri hin muut-

2.
I.

ti sitten Nilsiin Syvirilin, eli myiihemmin
Reitticin kylin talolliseksi ja on sielti kirjatttt7643 ja ehki poika 166+?e2(Taulu 102J.)
Mrmo "tuIicbel Wiinein", s. n. 1615-25,k. (?)
-71
7679.6e (Taulu 887.)
'Jciran,/Jriren
Matsson", s.n. 1620-30,
YnSo

"Itenrih Risainen" ja niin ikiin todennikijisesti
Juvalta lihtenyt Tuomas Kallinen "Thomat Kallin". Myohernmin kylijaon mukaan Rissasenja

talollinen 1675, V; nalanranta. \uonna 7677
myiis Paavo Yrjti,npoika, joka
saattoi olla timin poika. 6r'86

Ioistenmiki.

mainitaan
4.

Leunr t'Lars Matsson", s.rr. 7620-i0, Yrjon
veli, ViineHnranta ja Honkaniemi eli Pakolanmiki 7675.86 ('tawlw 932.)

YI su<upor-vr Teur-u as7.
Mixro

Yiiiixir.rpN

(Viinis-sunrn
Jorma Kallenpoika Yiininen
tutkija jo 193O-luvulla) oli siti mielti, etti Kehvon, myiihemmin Puiroonlahti -nimelli tunnettua taloa asunut Nuutti Kallisen vdry Mikko
"tuIichel / nrichell Wiinein ,/ WanAin"
Matin
oli
poika. Siiti ei ole tietoa, misti Jorma
on timin tiedon saanut.
Jos niin kuitenkin oli, lienee timi Ivl.ikko ollut em. Matti Matinpoika'Wiindsen (Taulu 885.)

Viininen

poika. Titi Puiroonlahden taloa noin 1670 lihtien isintini asunut Mikko niyttii myiis syntyneen joskus 1620tienoilla (zrv. 1675-25.)ja sopisi
puolesta mainitun Matin pojaksi. Ehke
samamies kuoli 1679,jolloin Kuopion emiseurakunnan kirkonkirjojen mukaan haudattiin Mikko Yiininen -niminen mies. ue
ikinsi

Timi Mikko avioitui kaksi kertaa ja ensimmiiselle vaimolleen hinelli oli ainakin poika:
1. Matti 'Matz / turaft ,/ L.Iatts Michelxron
Wiiniiin", s. n. 76*6, k. kevittalvella 7730ja
haudattiin 12 huhtikuuta. T'?(Taulu 888.)
MikJro lienee jiinyt leskeksi 1650-luvun lopulla
ja avioitui uudelleen n.7662 Nuutti Niilonpoika
Kallisen nimelti tuntemattoman tytteren kanssa.6971

Kallisen talot sijaitsivat Kehvon naapurikylin
Riimin puolella ja on pantu verolle 1561,jolloin
asuinpaikaksi ilmoitetaanJinnelahti, Kehvo, PaKallisista Nuutti "Cnut Kallin" on kirjattu
'r.uoden 76J4 karJa- ja kylvtiveroluetteloon kaksi
lehmii omistavana talollisena Kehvolta. Hinen
lisikseen Kuopioniemen - Kehvon alueella oli jo
1600-luvun alkupuolelta lihtien useita itseniisii
Yiinisten asumia samja. Mainittuun veroluetteloonkin on heiti merkitty nelji, joista my<ihempien lihteiden mukaan "puiroonlahtelaisia"
olivat ainakin em. Matti Yiininen 6nja (rehvolan) Heikki Heikinpoika Vii,ninen. 71Toiset
olivat Mikl<o Yiinisen (?) leski 58, 63 je Lavi
Matinpoika Yiininen. 59 AsuinpaikJ<ojen tarkka
miirittely tuottaa kylli vaikeuksia.
Yuoden 1664 verollepanomaakirjaan on
Nuutti Niilonpoika Kallinen merkitry
"yhdessi eriin vivynsi kanssattttCnut Nillsson Kallin
vivyn nimi Mikko
Yiininen "Michel Winein" tulee nikyviin mm.
1673,jolloin hin ja Kehvolan Lauri Heikinpoika
esiinry'vit kumpikin itseniisini talollisina Kehvolla. Ikiintynyt appi Nuutti Kallinen oli siis jo
t'
luo'r-uttanut isinnryden virylleen Mikolle. 6e
Mikho Yiiniselli ja hinen vaimollaan N. N.
medh en sin migh". Timin

Kallittarella niyttiisi olleen pojat:
2.
Mrrro
"Michel Aulicheltson Wiiniiin",
ja
synrli noin 766+ k.uoli l7t+. Hinet mainitaan
vaimoineen 1701 henkikirjassa Matti MikonpoiKehvon talosta talolka Yiinisen isinniiimisti
lisen veljeni "Br(oder) Michel n(edb) h(uttr)0".
Lisiksi siihen on kirjattu toisen veljen Nuutin
v aimo " B r( oder) Cnu tz h (utr) 0". 7+ ('taulw 934.)
J. Nuurrr "Knuttt, s. n.7665-70. Kanssa-asukas
ja oletettavasti isinti 1772-22. (k. luultavasti
7722.)1t(Taulu 889.)

Ks. seuraavaa.
Kerr-rss't

VII surupor-vr. Taur-u ql+.

Kallaveden pohjoisrannan Kehvon - Riimin
seudun vanhimpia uudisasukkaita Antti Vii-

Mrrro

nisen lisiksi olivat Juvalta tullut Jinnevirran
Rissasten esi-isiin kuuluva Heikki Rissanen

YliiixiNerq

punatautiin (riidsot) (haud.)
17J4 vanha isintd Mikko "tuIichel tuIich.ss" \i:dninen, "7O-vuoden" ikiiseni; syntyi siis 166'1.
Kehvolla kuoli

ViiNiisreN
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LI
jopa todennik<iiselti, etti hin oli em.
Puiroonlahden Mikko Matinpoika Viinisen ja
hinen vaimonsa N. N. Kallisen poika. Mikko

Ndyttii

mainitaan vaimoineen Matti Mikonpoika YiiKehvon talosta talollisen
nisen isinn6imisti
1701 henkikirlassa "Br(oder)
veljenil-uoden
,tuIicheI m(e dh) h (us tr) 0". 1n
Nimitietoja tisti vaimosta ei ole, mutta heilli lienee ollut mm. pojat:
1. Merrr "Mats lVIich.xt',s,77OO,(Taulu915.)
L]srrt "And. tuIich.s", s. 7711,k. 73.5.1777.
2.

IX surupor-vt.
Mrrro

'ta

t u gtz.

ViiiNiiNsN

(Taulu 915.) jalkeen Kwro(3) Vddnilisti n:o'l
lanlahden-Yiindlinrannan
Matti Mikonpojan

lrirj attiin talollisena Mikko " tuIi ch el " \ d:in:ilren,
joka kuoli 20.2.7817"72-vuotiaana". Kuoliniisti piitellen h6n oli mainitun Matin 28.*. 7745
synrlnyt poika, vaikka rippikirjaan on hdnen
synrymiaj akseen merkitty 17+7. Mlkko vihittiin
7.6.1767ja puolisona oli torpparin tytir Kaisa
Rautiainen "Carin / Catbarin Rautiatar", s. (r.
k) 77+g,Norola 3, k. leskeni 26.+'1828tYdindli.

(Taulu 916.)

Heilli lapsia:
VIII surupolvr.

Taur-u slt.

Marrr ViiiiNiiNeN
Kuopion emiseurakunnan Maaningalla vihittiin
1719vaanalasti kotoisin ollut Matti Mikonpoika "tu[ats Mich.n I,l/iiniiin" ja Inka Iivarintytir
Matti oli syntlnyt

7,
2.
J.
+.

9+'.)

"Ingeborg Ifuarsdr Wiiniitiir'.
(r.k.) 1700,ja kuoli 27.70.7785.Inkaoli synq/nyt
n. 1727,mutta kuoli jo 28.9.17+0"19-vuotiaana".

5.
6.

Ei tiedossalapsia.
Voitaneen lihtei

7.

siiti olettamuksesta' ette
timi Matti oli em. tvtlkon (Taulu ?Ja.) polka ja
hinet vihittiin toiseen avioon 79.J.77*4. PwoliAnna Hansona mainitaan kiirmelahtelainen
s. (r. k.)
Korhotar",
nunfyter Korhonen "IIansdr
7722,k. 1789.Perheen asuinpaikaksi ilmoitetaan

Mrrrrr " Mathias", s. 2J.2.1768, ("IauIu 942.)
'trtrrt
"Stina Catharina", s. (r.k.) 1770.
(Taulu 1308.)
PAAvo'Pdhl', s.20.3.7773,
'Johan", s.75.1.7775,
(Taulu
/Juho
Jussr
"Miche|"rs.22.4.7778,k. 1.6. 1808.
87,k. 8.77.1832,
Lrts t " E litabeth " I s. 18.7.77
t'Pehrt'Korhonen,
s. 1790.
Pekka
pso
Taevr "DavidJohan", s.9.7.7784,(Taulu
Mrrro

9++.)
8.
9.

F..eyrt "Margareta LovirA", s. 77.3.7786,pso
Elias Kukkonen, s. 7786-87?.
Pr;rrA. "Petter",s.7.4,1797.Kulkumies ja
renki. Kuoli naimattomana itsellisendIisalm en Haapajirv ella 76.1.7861.

Vainala+.
X surupor-vr. Tlur-u 9+2.

Heilli lapsia:
1.
2.
l.
+.

Mrrro "tuIicbael",s.28,4.774J,(faulu gl7.)
Er,tr'tr ttElin", s.7.5.1746,
INre "Ingeborg", s.7.71.7747,
NuuTrl "Knxtt", s. 75.7.7749,k. YeeneHssi
niivetystautiin (tvinsot) 8.1.1787 n37-vtotiaanatt Naimaton.

5.
6.
7.

TuNe "Christina",s. 23.9.7750,k.???
ANNI,s. 27.72.1752,k.???
Merrr Dtufats", s. 7.2.7755,(Taulu 938.)

Marrr YiiiiNiiNeN
Mikl<o Matinpojan (Taulu 917.) venhin poika
Matti "Matts ,/ Mathias Michelr", s.2t.2.7768,k.
1+.70.1820.Hdnet vihittiin 7.7.779*ja puolisona
talollisen rytir (deja) Liisa
Ri'sinen
"Elirabeth"
"Riitiiin', s. (r. k.) 7768-69,
k.79.+.7827.Aviopari nayttaa asuneen ensin Yilnili'nrannalla ja muuttaneen sielti noin 7796
oli kiirmelahtelaisen

Haatalan Tuovilanlahti 4:n Kiukosenrannalle.
Heilti on tiedossalapset:
(Taulu 949.)
1. Merrr DMAttt", s.5.9.7795,

Pt/tvo "Pfrhl", s,8.4.17J7,(Taulu 9!9.)
Menra, s. (r.k.) 7759(?),k.7??
!.
2. Mrrro "Micbael", s. 25.J.1798,k.2+.7.
(Taulu 9a0.)
10. Her.iNu "I{anf,", s. 15.5.7759,
1800.
pso 1786Erkki
17. \err.rt "Wendla", s.77.6.7761,
j.
Epvr "Eva Christina", s,2J.2.1802rk.
+.7797.
k.
16.
s.
1758,
Takkinen,
Erkinpoika
3.
12.9.1809.
Koivusaari Martikkala
8.

72. Ltppo "'lbraham", (r.k.) 7762, (?)
71. ArqN,r "- Catharina", s. (r.k.) 1770,(?)

ro

I
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XI surupor-vr. TAur-u y+s.
Merrr
Matti

ViiiNiiNeN
lvlikonpojan

(Taulu 942.) poika Matti ".tuIatr l4iniiin',, s. 5.9.7795, k. pielavedelli
8.77.187
1. Matti asui talollisena Tuovilanlahden
Kiukosen- / Luikkosenrannalla, mufta on kirjattu jo 1820-luvun alussaPielaveden Lampaan6:sta ja 1850-luvulla n:o 14:n peltomiesti.
Puolisona hinelli oli 27.12.7816vihitty Maja /
Maria Kallentytir Ryrkcinen,'\7tkiiin,', s. (r. k.)
1789'taipal 1.

jirvi

Lapsia:
1. Menre, s. 27.70.7877,(kaksonen)
2. Lrrse "Elisabeth',, s. 27.7e.7817,
k. 2.4.
1897.Naimaron. Tytir.
2J. JorreNNa, s. 16.J.1852.
Lampaanjirvi.

Kir.loittap
j au o l i s o n sSa a n n aV a a n e s ekna n s s aK a d r i o r g i n
l i n n a s s a2 0 0 9 .
K u v a :P e n t t iV a a n a n e n

l. KArsa t'Carin", s. 10.8.1820,
4. Aere', Agatha',, s. 21.2.782J,
k. 29.9.1gZ+.
(Taulu 1+02.)
J. ANenres, s. 12.8.1828.

8.

Hrr-oa, s. 77.7.7868, kuulutettiin

9.

psoJohan Ryrkiinen, s. 6.1.1860.
Arurrr, s.9.72.7870.

5.71. 7887,

XII surupor-vr Tauru r+oz.
Ar.raNres VdiiNir'rrN
ninen

Tuovilanlahdella asunut Matti Matinpoika vii(Tault 9+9.) muuti
noin 1850-luvun
alussa Pielaveden Lampaanjirven Peltomien
tilalle n:o 14. Marti myris vihittiin sielli roiseen

Perheessi asui myiis Ananiaksen itsellinen sisko
Liisa "Elisabeth,, s. 27.70.7877.

avioon 7.11.7858ja puolisona oli itsellinen nais,
ihminen ja leski Maria Eskelinen, s. 7j.6. 7875,k.

Ananias Yidnisestd alkoi Anna-Liisa Huuskosen
kirjoitus Sukupuussa 16 (2008).

76.70.7868.Marialle ilmoitetaan myris cytir Aune
"lgneta", s. 7J.2.1853,mutta ei ole tietoja, oliko
hin Matille.
Matin poika Ananias, s. 72.8.7828,
k. 8.J.1g77,
vihittiin Pielavedelli 6.12.18+9ja puolisona oli
Hetta Pentrinen ,,Hedda / nehig Bengtinen,,, s.
27.7.7825
Lciytynmiki 2, k. 5.70.789j.
Heill6 lapsia:
1. Perre t,Petter Johanrr, s. 30.8.1850,
h.

Z.
J.

21.+.7857.
Rtrr/.,' Erik a", s. 70.6.7852,
k. 23.12.1gS+.
Aerrr_r" Abe1", s.7.3.7g55,
k. 7g.1.1glg
Naima_

T.

Mt'rrt

(

,,Matttrr, s. 10.1.1857.

Mtn tt " Wi lh elmina',, s. 1.4.186Q.
Sorre, s. 77.72.7862, vihittiin
27.
10.1883,
pso Fredrik Parranen, s.27.1.7859.

6.

Manre

7.

Rerrru
"Fredritr
(Taulu 1401.)

Wilhelm",

s. 2J.+.7865.
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Vastuuntunto Viinisten selkirankana
vaikeina aikoina
Maailman talous on aiemminkin heijastunut
suomalaisten elimiin. Luonnonvoimien teristimini
se on saanut aikaan paljon pulaa ja
nilkii.

Monet kaupankdvijit

ovat toki myiis

Suovrssse KoETTIIN 1860-luvulla suuret katovuodet. Ne sy6ksivit ihmisii kiiyhy;'teen, miki
monin paikoin leimasi elimii Suomessa aina
1900-luvun alkupuolelle asti. Kator-uosista selviyrymisessiauttoi muun muassavoin ja tervan
vienti sellaisiin maihin, joissa vieli elettiin korkeasuhdannetta. Voin tuotanto oli kannattavaa.
Suomaiaiset voisaksat kerisivit tuottajilta voin
ja miiivit sen edelleenlaajoille ja tuottoisille Ye-

Yidninen

tietojen mukaan Niilo asui aikuisena Nilsiin
Hin oli itse opetellut luku- ja
kirjoitustaidon. Hinelli kerrotaan olleen hyvi
kirkonkylissi.

Myiis

7882-7967) iso(synt.
Yiininen

asioitsija(kihlakunnan oikeus, kirijioikeus)
na. Asioitsijat olivat maallikkoja, jotka toimivat
slrltetfFjen avustajina tai asiamiehini. Suvussa

Jooseppi Laurinpoika
12.72.1827)Reittiijlti koki kohtalokkaasti maailmanmarkkinahintojen laskun ja erityisesti voin
hinnan romahduksen kauppamatkallaan Pie-

isi

lasta, joista kaikki eivit elineet aikuisikiin asti.
Lapsista toiseksi vanhin oli poika, Niilo (synt.
1912-2005)
16.11.185+).Aiti.ri (eerra Yiininen

oli mytis perehtynyt 1800-luvun
ja hin toimi alioikeuksissa
oikeuskiytintiiihin

ndjin markkinoille tai Linsi-Eurooppaan.
tervan hinta maailmalla oli korkea.
(Maria

voierin isolla tappiolla. Jooseppi Yiininen
palasi Reitticille painolastinaan pelkit ostovelat.
KylSliiset odottivat saataviaan.
Joosepilla ja Maija-stinalla oli kaksitoista
miin

vaurastuneet noususuhdanteissa.

Isoiitini

oli laskenut kannattamattomalle tasolle. Paremman hinnan toivossa hin piitti
jatkaa matkaa Pietariin. Hinta oli matkan aikana romahtanut siellikin jaJooseppi joutui mrykinahinta

kisiala. Niilo

ei tiettivisti ole perehdytry Niilon ajan oikeusasiakirja-arkistoihin, mutta kerrotaan hinen
menesfyksellisesti avustaneen monia yksiniisii

tarissa 1880-luvulla. Kertomusta omaisuutensa diteji lapsen elatusjutuissa.
Kun Jooseppi-isi palasi tappiolliselta voivoikaupalla menettineestd Jooseppi Yidnisesti
kauppamatkaltaan Pietarista, Niilo ehdotti isilon kerrottu su\lrssamme jo viiden sukupolven
leen kauppatoiminnan konkurssia. Till<iin kyliajan. Se on tositarina paitsi talousahdingon ja
liiset velkojina olisivat joutuneet itse kirsimiin
riskinottamisen uhrista, myiis Viinisten rehellisrydesti ja vastuuntunnosta.
ja vaimonsa Maija-Stina
Jooseppi Yiininen
Rissanen (8.9.1810) harjoittivat maanviljelyksen
ohella kauppaa. He ostivat paikkakunnan karjanpitdjilti voita ja kuljettivat siti Yiipuriin ja
Pietariin. Jooseppi oli voin vientimatkalla, kun
laskuun ja
suhdanteet olivatkin kiintymissi
voin hinta romahtamassa.
ViipurissaJooseppihuomasi, etti voin marktL

i
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tappiot. Jooseppi ei tdhin suostunut' vaan hdn
myi omistamansa Yiitasen tilan metsiyhtitille,
maksoi velkansa kyliliisille ja osti pienen tilan
Kontiolahden Paiholasta vuonna 1888.Jooseppi
muutti sinne vaimonsa Maija-Stinan ja nuorempien lastensakanssa.
Oikeudenmukaisuuden tunto ja rehellisrys
ohjasi seki Niiloa oikeudessahankkimaan lapsille elatuksen etti Jooseppia maksamaan lupaa-
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mansa voin kauppahinnan karjanpitdjille omalla
omaisuudellaan.
Aitini tiesi Niilosta vieli hauskan anekdoosyisti
tin. Yiinan kotipoltto oli ymmirrettivisti
kielletry suurten katovuosien aikaan. Niilo oli
kerran suostunut avustamaan oikeudessa kotipoltosta syytettyi talollista. Nimismies oli polttopaikalla tehdyssi ratsiassa kaatanut maahan
talollisen keitoksen ja rikkonut keittoastiat. Srytetyn avustajana toiminut Niilo oli selvittinyt
oikeuden istunnossa, etti syytetty talollinen oli
keittinyt karjalle apetta, joka sisilsi pidasiassa

juureksia, kuten lanttua, naurista ja porkkanaa.
Siiti johtui keitoksen imeli hajukin. Nimismies
ei oikeudessa ollut kyennyt titi viitetti kumoamaan ja lopputuloksena talollinen sai valtion
varoista korvauksen meneterysti karjan ruoasta
ja rikotuista keittoastioista.
Piispanen
Eeva-Riitta

1912-2005kertoLiihteet:EevaHytosen(os. Vaaniinen)
tekemat
I9I7-2009sukuseuralle
KaukoVaanasen
mukset,
selvitykset
t7'zoo9
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Nilsiin Sinkimien Yiinilisti

maailmalle

-rvrjin
Ker-r-e Yii jiNiiNBx (1s77- 19+r) 3a Kvr-rr< rr

SuxuspuneN EsIMIEs kirjoitti Sukupuussa
jonne Eerik
15 Nilsiin Sinkimien Yiinilisti,
-18.6.187
Reitmuutti
2)
perheineen
(1+.5.17
8
9
(26.9-18+tjatkoi
Eerik
toinen
tiiilti. Isintini
25.2.1918)ja hinelli oli 1J lasta. Ensimmiisen
vaimonsa Maria Heikl<isen kanssa heille synryi
viisi lasta,joista Kalle oli toiseksinuorin.
(25.1.7979Kyllikki-tytar
Kalle Yiinisen
19.+.2OOl)on kirjoittanut vanhemmistaan ja
muistoja nuoruudestaan. Tim6n artikkelin iitinsi omaelimi,kerrasta on koonnut Kyllikin ry+S) Siilinj drvelti.
tir Leena Alrtiainen (s. 22.77.19

ensimmiinen matka Savoon.
Kun nuorikl<o niki pienen tulevan kotinsa,
hin puhkesi itkuun..Tunteellinen Kalle, tuore
aviomies lohdutti: "Ali itke, Iaitetaan isommat
rakennukset, paremmat asuinsijattt
Em. pieneen m<ikkiin synnyimme me kuusi
sisarusta kymmenen vuoden sisilli
- Kaarlo (Kalle)
21.70.7909- 5.2.79+1

- 2t.9.7977
20.12.7970

- Rakel
- Toini Maria

2.7.7972- 17.7.7979

- Paavo
- Suoma Iines

1915,kuoli Yauvana
- 27.9.1990
22.8.7917

- ja mini Ester Kyllikki

(-19.+.2003)
25.1.7979

VaNupiuptr.Nr YHTETSEN
s r-li IuriiN ALKUTAIvAL
Kansakoulun, karjanhoitokoulun seki meijerikkiikurssin kiynyt Kerppolan (Kangasalan kunta) kartanon karjakko Hilma Simula (22.12-78786) hakeutui Keski- Suomeen Sumiaisen j a
25.2.193
Multian kuntien maanviljelysseuran palvelukkarjanhoitokursseja. Nilsiiliinen
seen pitimiin

NrrsriN KorvunenJur-ra
Isi oli ahkera, idearikas seki hyvin tunteellinen
ja herkki mies. Hin raivasi 6 hehtaaria peltoa
ja rakensi tiilitehtaan, jossa pol(vriiluniitry)
tettiin tiilet mm. uuteen naYettaamme. Jos joku
Lepsuulsur

oli saman ty6nantajan palveluk-

Iapsista itki, hin kysyi: "Miki teki lapsen mielen
murheelliseksi?" Perheellimme oli tapana kokoontua laulamaan Siionin virsii, joista erikoi-

vetdmissi.
sessaveistokursseja
AiJ<aisemmin Kalle oli ollut Helsingissi veljensi Paavo Yiinisen omistamassa ruumisark-

sesti Iltavirsi oli usein laulettu: Mua siipeis suojaan kitke ... Toinen mieleeni jiinyt virsi alkaa:
Tuon tisti piivisti kiitoksen sulle ... .

kuliikkeessi puuseppini. Yuoden 1920 alussa
oli jo Helsingin kaupoissa appelsiineja. Muistan,
kun sain ensimmiisen appelsiinin - tuon ihmeellisen hedelmin - Paavo-sedilti hinen kdydes-

Isi, osti Iivanaisen kanssa Jinisjirvi-nimisen
laivan Wirtsilin telakalta. Laiva liikenniii Kuopio - Nilsil -reitilli. Kilpailijana oli Kalervo-

si6n meilli Nilsiissi.
Kalle ja Hilma vihittiin

Aiti oli karjanhoitokoulun kiyneeni kyliyhHinelli
teisijssd epivirallisena eliinliikirini.
sisiltivi laukku
oli hoito- ja liikintitarvikkeita
ja sen hin otti aina mukaansa, kun sai prynncin

Kalle Yiininen

morsiamen koto-

na Karkun Simulassa kesilli 1908. Morsian oli
pyiirrynyt, kun hln vdhiisen tuttavuuden jilkeen niki sulhasensa tulevan hiihin. Hiipari
matkusti Kuopiosta Nilsiin Ranta-Sinkimien
Koivuharjuun laivalla. Se oli Hilmalle samalla
r+

I
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laiva.

tulla johonkin taloon sairasta eliinti hoitamaan.
Rakelja Toini olivat hyvin ahkeriaja huolehkanoista ja karjantivat vanhimpina tyttirini

{

#

ti'ta
:

C|:w*il

rSFGi

+

s:ftH

f3

ja Hilman
Kallen
hiiiikuva
1908.

Seuraava opettaja oli Anni Salmenniemi, joka jii
elikkeelle 19,10-luvun lopulla. Hin oli kotoisin
Kuopiosta. Kisitycinopettajana oli eminti Eeva
Forssin.
Suoma ja mini olimme mallioppilaita. MeiVeljekset
Paavo
pihamaalla din itsetuntoamme hiveli, kun Anni-opettaja
Koivuharjun
1aKalleVaananen
1920-luvuIIa.
sanoi mm: "Eikcis timi olekaan muilla liksyni
kuin Suomalla ja Kyllikilli"l
Ihailimme opethoidosta seki osallistuivar paljon myds muihin
tajaamme. Kuvaavaa oli, etti astelimme hinen
maataloustiiihin. Rakelin asenneta rycih<in kujalanjilkiiin
lumihangessa ja Suoma kirjoitti aivaa h;'vin hdnen paljon kiytriminsi
miete: "Tyii
neessaan:ttMini alan tulla opettajaksiltt Salmenei ole taakaksi, se on elon sulohsi. Toinen ryci taas niemi kannusti meiti menemiin oppikouluun
levoksi onpi ahkeralle".
Kuopioon.
Lapsena leikimme paljon erilaisia leikkeji.
Teimme saippuakuplia rukiin oljilla, pelasimme
Kortxunssr - KoDrN MENETvS,
palloleikJ<ii, olimme kuuropiilosilla, leikimme
varjoleikkeji ja pimeind iltoina harrastimme tulileikkii.
Ongimme paljon kesdisin. Opettajan
veljenrytir Kyllikki Salmennierni (kaupungin
fyllikki)

oli taitava selvittimiin

sorkeenruneira

siimoja.

VANHEMPIENI

AHDINKO

JA SITKEYS

Laajan liiketoimintansa vuolcsi (koulutilojen investointi, tiilitehtaan perustaminen, ison navetan rakentaminen ja varsinkin laivan osto) isilli
oli paljon velkaa. Piirssiromahdus Amerikassa
7929 zlhettti Suomessakin sen, etti silloinen Hypoteekkipankki

Karuserour-u rsiiN RAKENTAMTssA
KOULUTILOIS

SA

Kun me lapset tulimme kouluikiin, edistyksellinen isimme halusi meidin kdyvin koulua. Niinpi hin laajensi kotimiikkiimrne
ral<entamalla
siihen kouluosan, koska lihin koulu oli noin 10
kilometrin piissi Sinkimiessi. Kotimme uureen
osaan tulivat iso luokkahuone, 2 h + k opettajan
asunnoksi seki eteinen.
Koivuharjun ensimmiinen opetraja (1920 -1927)
oli Olli Merikanro, jolla oli saksalainen rouva.

irtisanoi lainoja vakuurena olleen omaisuuden menetetryi oleellisesti arvoaan.
Niinpi isikin miirittiin
maksamaan heti takaisin kaikki velat, vaikka hdn oli tunnollisesti noudattanut alkuperiisii lainaehtoja.
Perheemme ajaurui konkurssiin syksylli
79J7. Olin tuolloin 12-vuotias. Takaajille eli kylin tilallisille jii vasratravaksi noin JO % veloista. Koir-uharjun tilan uusiksi omistajiksi tulivat
Kalle ja Hilma Roivainen.
Muisfan h)'vin sen syksyisen piivin, jolloin
kotimme m).Ftiin pakkohuutokaupalla. paikalla
ViiniisrBn
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lissa Helsingissi keittijini,

josta hdn jii aikanaan

elikkeelle. Toini eli elimlnsd naimattomana.
S r l r - e r . i r o n v A NP r E N E s s i v 6 x r s s i i
- M A R K K As t r L r i i , T o T N E N r i i i r - r i
Yanhempani olivat kuulleet Vainikkalan eminti Hanna Yainikaiselta Pajukoskella mrytivd-

aF

s

ni olleesta Sillankorvan pienesti hirsimiikistd.
Yanhempani ostivat sen ja mukana tuli maata n.

f

2OOOrn}. Kalle, Rakelja Toini lihtivdt pois kotoa
ja me kaksi nuorinta (Suoma ja mini) muutimme vanhempiemme mukana mijkkiin

keviilli

7932.
Kalle meni Tielaitokselle tienrakennustiiihin. Rakel kavi 7977-79J3Kurkijoen 2-vuotisen
ja iiidinsylissii karjanhoitokoulun ja eli kuolemaansa saakka
Kalleja Hilmalapsineen.
lsansylissa
Suoma
(Kalle),
ja Toini.
Rakel
Kyllikki.
Takana
Kaarlo
naimattomana karjaklcona Samolan tilalla Iitissi.
oli paljon kuopiolaisia liikemiehii ja naapuripitijien isintii emintineen seki uteliaita naapureita, jotka lihinni tulivat vain katsomaan meilIe niin ikdvii tapahtumaa.
Talven 1917-79J2asuimme vieli Koir,-uharjun
nurkissa, ylikerran kamarissa. Roivaiset olivat jo
isintinija asuivat alakerrassa.Se oli todella ankeaa ja surullista aikaa. Alni Salmenniemi koet-

Isi joutui lihes kaiklcien kyliliisten
syrjimiksi ja hylkiimiksi.
Se oli raskasta, raskasta
aikaa. Onneksi vanhempiani
tervehtimissi

kivivit

mtjkilli

kiirttimummo,

pyhikoulunopettaja Leena Rissanen seki isin Eerik-veljen leski
Hilja Viindnen.
Isin piti kiydi entiselli tilallaan eli itse rakoululla veistonkentamallaan Koivuharjun
opettajana 1930-lu'vun lopulle saakka, koska siiti

ti lohduttaa isii, iitid ja meiti lapsia: Viel' uusi
piivd kailJ<i muuttaa voi... Se ei lohduttanut

saatu palkka oli enemmdn kuin tirkei.

meiti yhtiin, ei yhtiin.
Kaarlo (Kalle) veljeni oli kaavaillut jatka-

Kersrr-riis JA TArravArs;Nr
Isi oli Koivuharjusta pois joutuessaan jo 60-'nro-

vansa maanviljelijini,

mutta konkurssi kariutti

ne toiveet. Kaarlo meni naimisiin Koivuharjun
karjakon Miina Sutisen kanssa ja heille syntyi 9.10.1913Matti-poika, joka vietti suurimman osan aikuisiistiin

Kanadassa. Kaarlo kuoli

keuhkotautiin 79*7 1e polkansa Matti 7992 Kanadassapian sydimensiirron jillceen vatsasyiipiin.
Toini kivi Tampereella 1-vuotisen suurtalouskoulun ja oli kotiapulaisena mm. Paavo Sointeen
vanhempien perheessi Kuopiossa tullen sielti
vdlilli Sillanjcorvan miikille 79J4 hoitamaan altli
timin

kuolemaan saakka. Yiimeiseni toiveenaan

iiti oli p)Ttinyt Toinia huolehtimaan aina minusta eli nuorimmasta lapsestaan. Toini toteutti
iidin pyynnrin esimerkillisesti omaan kuolemaansa saakka.
Mycihemmin Toini oli mm. Olympia-hotelt6

|
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tias. Yoimat alkoivat viheti, mutta siiti huohin keksi kaikenlaista tienestii. Hin

limatta

hycidynsi koskivoimaa rakentamalla suuren vesirattaan, joka kevittulvien aikaan pyriri vinhasti
ja liikutti pireh<iylin terii. Suoma ja mini otimme pireiti

vastaan, kun isi syritti pirepiilkkyi.

Siihen aikaan pirekatot olivat yleisii. Isilli oli
vesivoimalla toimiva sahakin. Isin teroittaessa
kirveiti

Suoma tai rnini pyiiritimme tahkoa.
Isi oli hyvin taitava kisistiin. Hin rakensi mijkille vaatimattoman pajan, jossa takoi viikatteita ja teroitti niiti. Monet naapurit kdyttivit isi'i
seppiniin. Pajulammesta saatiin kalaa, Muistan monta kalamatkaa. Yerkonlaskut ja -nostot
olivat toisinaan soutajalle hankalia. Kesilli kepolttopuut seuraavaksi talveksi. Naapurin isinti IisakJci Pitkinen antoi mielelliin
risimme

atva
Janisjarvr-l
ottaa metsestiin joutopuuta ja risuja, jotta heiddn karjallaan olisi sopivaa laidunta. Lehmit
olivat silloin metsilaitumilla.
Muistan isin joskus sanoneen surullisesti:
teilti kodin." Keksimme yh"olen hivittinyt
dessi lohdullisen ajatuksen, etti Koivuharju oli
oikeastaan vanhempiemme koti. Meilli lapsilla
voi tulevaisuudessa olla omat kotimme.
Yanhempani pitivlt miikin eteisessi myiis
tuotteet (mm'
pienti kauppaa, jossa myltivit
kahvi, sokeri, suola) ostettiin Minna Canthin
tukkukaupasta Kuopiosta. Keviisin perheemme
sai hieman lisiansiota tukkien uittomiehilti, jotka ycipyivdt meilliL muutaman viikon ajan.

lisen ompelija Hilda Parkkosen keittiijssi asumisesta Haapaniemenkadulla. Huonekaluina olivat
isin tekemit piiyti ja levitetti'vi sd,nky(olkipatja
ja peitteeni nahkaset).
Meiti ilahdutti paljon Sointeen perheelti
saadut anis-rieskat, joita Toini-sisar toi meilIe. Kerran Eerik-seti yllitti kilon voipaketilla'
vielikin tuo setimme
niin limmittii
veljensi lapsille tuoma voikilo'
ystivillisyys
Hinelle jii silloin torilla myytiviksi kiloa pieMieltini

nempi voimdiri.
Yrsrrvrsrrpl.txrr-or
VARATTOMIEN

uauo oLLrsrrvAT

OPISKELUN

sosiaaliturvaa ei vieli ollut. Niinpi opettajat ja varsinkin luokanhoitajat etsivit varakihmisii, jotka antoivat
kaita ja hy'visydimisii

Mitiin
K e s r r x o u L u o P r N No r
KuoproN TvrrcirYsso s sa
Ennen konkurssia Suoma oli ennittinyt kdydi
jo yhdenl'uoden oppikoulua Kuopion Tytt<ilyseossa.Mini aloitin samassakoulussa syksylli 1911'
Asuimme syyslukukauden 7917 entisen oPettajamme Anni Salmenniemen Sofia-iidin ja Almasisaren luona Puijon rinteelli.
Kuusi vuotta kestineen oppikoulun aikana
asuimrne monen eri perheen luona. Meille siskoksille jii valoisia muistoja mukavan ja ystivil-

aterian tai jopa kaksi varattomille
piivittiin
koululaisille joko kotonaan tai kustansiYat ravintolaruokailun. Mind kivin aluksi jonkin aikaa
syiimissi Maaherrankatu 1:ssi sijainpiivittiin
neessaravintolassa. Ruokailun malcsajaon jiinyt
tuntemattomaksi. Seuraava ruokailupaikkani oli insin,ijijri Kortteen perhe Snellmaninkadulla Piispanpuiston lihelll.
Luokanhoitaja Sirkla Miettisen os. Gylling
minulle

V i i iN
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avulla piisin neljin vuoden ajaksi Minna Canthin toiseksi vanhimman flrttiren, Ellin kotiin
(Puijon- ja Tulliportinkadun
kulmaus) ruokailemaan jokaisena viikonpiivini.
Tuntui ihmeelliselti, kun Elli Canthin hienossa kodissa
valkopukuinen

taloudenhoitaja tarjoili aterian
muiden lisiksi myiis minulle - pienelle, ktiyhille
nilkiiselle.
Suoma ruokaili kauan apteekkari Halla-Kor-

pin perheessi. Perheessi oli vanhempien lisiksi
kolme poikaa, jotka kaikl<i kaatuivat jatkoso-

pion Sorsasalossaolleeseen maalaistaloon, joka
oli heidin kesinviettopaikkansa.
Luokanvalvojamme kutsui joskus meidit
(40 tyarid) kotiinsa vierailulle. Leikimme eriIaisia seuraleikkeji, mm. pullonpy<irirysti piirin
keskelli. Pullo osasi ennustaa tulevan amrnatin.
Yaikla meiti oli paljon, jirjesrys siilyi. Emme
riehaantuneet liiaksi. Luokanhoitajamme Sirkka
Miettinen oli ymmirtd.vi, ystdvillinen ihminen.
Hin opetti meille kasvi- ja eliinoppia.
Keskikoulupintojeni
iitini kdvi
piittyessi
kiittimissi
Elli Canthia. Lihdettyimme
Cant-

dassa. Heidin hautansa oyat perikJ<iin Kuopion
sankarihautausmaalla. Hy.vintahtoinen ja auttavainen perhe, jonka kohtalo on ylivoimaisen
- saati h1'vdksyi. Sota lopetti
vaikea ymmirtid

kolcemusta ajatellessani minulle

koko kolmilapsisen perheen sukuhaaran.
Opettajat auttoivat varattomia opiskelijoi-

paha mieli. En mini mielestini tuntenut hipeii
iitini vaatimattomasta olemuksesta. Olin iloinen

ta lahjoittamalla heille tarpeettomaksi kdymii
vaatteitaan ja joskus aivan uusiakin. Minulle
ja Suomalle ompelija Parkl<onen teki lukuisia

tekemistimme kiitoskiynnisti.
Ehkdpi iiti itse
hipesi omaa vaatimatonta olemustaan ja vaatetustaan, kun vastakohtana oli Elli Canthin ensiluokkaiset vaatteet ja kaunis koti.

mekkoja opetfajien entisiste vaatteista. Saipa
Suoma kerran aivan uuden mekon, jon-ka mini

hin luota iitini sanoi aistineensa minun hivenneen hinri kiitoskdyntimme aikana. Airini
tulee vielil<in

aikanaan "perin", kun se kivi Suomalle pieneksi. Mini sain mm. neiti Sirkj<a Hukalta valkoisen
puseron, jossa oli ruususomisteet kauluksessa ja
helmassa. Mielestini pusero oli kovin nitti ja se

SeIvlrNaanroPrNNor HprNoras sa
Pidsin siis ryttrilyseon 6. luokalta kevaalla 79|7,
eli olin tuolloin kiynyt keskikoulun. Rakel-siskoni oli jo Iitin kunnassa Samolan tilalla kar-

pienennettiin minulle sopivaksi. Keskikoulun
viimeiselli luokalla sain Sirkl<a Leiskon vanhemmilta leninkikankaan ja Sirkka itse sai sa-

jakkona.

maa kangastahiukan erisiryiseni.
Teimme toukokuun lopulla 7937 lwoh,karetken laivalla Tuovilanlahteen Maaningalle. Mirja Ruutu oli retken johtajana. Pyysin hinti takaajaksi, jos piisisin opiskelemaan seminaariin,
jonne aioin pyrkii elokuussa 7977.Hin lupautui
mielellidn takaajaksi. Minun ei kuitenkaan tarvinnut

ottaa pankista lainaa, koska sain koko
opiskeluni ajaksi stipendin Alfred Kordelinin

siiticilti.
Tuolloin eli kevdilli

1917 rowva Ruuru tie-

dusteli, tietiisikii joku, misti hin voisi ostaa
kolme kanaa. Mini viittasin innokl<aasti ja tarjouduin toimittamaan hdnelle kanat. Tiesin, ettlr
Koivuharjun naapurissa Raitaharjun Annilla oli
paljon kanoja, joista hin varmasti myisi muutamia. Ja niinpi isi laittoi kanat puulaatikkoon ja
ne matkustivat laivassa Kuopion satamaan. Sielli
Ruudut olivat kanoja vastassaja veivit ne Kuo18
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Hin

pyysi minua luokseen kesiksi.
mielellini, silli olin piittinyt
pyrkii
Heinolan seminaariin, jossa Suoma oli jo opiskellut yhden vuoden. Tyt<iilli oli tuolloin kiyLiksinkin

tinniissi kaksi vaihtoehtoista ammattia: kansakoulunopettaja tai sairaanhoitaja.
Samolassaosallistuin Rakelin epuna monenlaisiin tiiihin ja sain siiti tyiitodistuksen isinnilti. Seminaarissa vaadittiin silloin kesilomalla
suoritettava maatalousharjoittelu. Minulla kelpasi timi jo ennen seminaaria suoritettu. Samola
oli ns. mallitila, jossa oli agronomi- ja maarnieskouluharjoittelijoita.
H1'vin sielli kesi kului.
Mieleeni jii mukavana muistona, kun agronomiharjoittelija Esko Yaskela istui muutamina
iltoina sinkyni laidalla ja tenttasi minulta Suomen historiaa ajatellen seminaarin piisykokeita,
jotka olivat elokuussa. Esko lauloi usein aamulla
laskeutuessaanpiharakennuksesta piirakennukseen aamiaiselle: Ollaan niin kuin pidskyset ja
pesi laitetaan... Esko kaatui sodassa.
Loppukesilli 7937 olivat seminaarin piisy-

kokeet. Ne sisilsivir seki kirjallisen erri suullisen kokeen. Suullisessakokeessajouduin lausumaan ulkoa mm. Psalmin 2J: Herra on minun
paimeneni, ei minufta mitiin puutu... Osasin
sen hyvin.
Jinnitin kovasti piisykokeiden tuloksia pelkisin, etten piise opiskelemaan. Lopulta rulokset tulivat ja minut hyvdksyttiin seminaariin
parhaana hakijana. Niinpi

aloitin syksylle gt7

Heinolan 4-.r.uotisen seminaarin. valmistuin
kuitenkin kansakoulunopettajaksi vasra keviilld
7942, koska sotien vuoksi opiskeluun menikin 5
vuotta.
- T A L V I s o T A- o p r s K E L r J A,

Onrsrrrr;a
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selli periaatteella,johon ryTdyttiin mukisematta.
oli varjeltua. Ilman johtajaJukka Rannis-

Elimi

ton lupaa ei saanut menni tansseihin Lahteen,
puhumattakaan Helsinldin. Tosin johtaja vastasi aina lupakyselyihin: "Sopii vallan mainiosri".
Johtajatar Helmi Lehronen evisti miehen valinnassa: "Ei juoppoa eiki jumalatonta. Sivistynyt
maanviljeliji

kdy! " Ajalle ryTpillisii tapahtumia
on mielessini seuraavat kaksi.

Johtaja suurtui, kun kivi ilmi, etti eris Leaniminen opiskelija oli kateissa- ei ollur koulussa, ei asunnossaan eikd ollut yripynytkiin sielli.
Koulun oppilaat hilytetriin kauniina syyspiivini etsimiin Leaa metsisti. Ehkipi hinen ruumiinsa on risukasojen alla, jonne rikollinen on

Topakka seminaarin johrajatar Helmi Lehtonen
otti kaikki opiskelijat iidilliseen hoivaansa. Hin
esitteli ja jirjesteli asunto- seki apuraha-asioita.

laittanut hinetl Hilyrys osoimaurui turhaksi, silli Lea kiytyikin - joku oli nihnyt hinen tulevan
miehen kanssa veneelli, huppu piissi, ranfaan
saaresfa.Johtaja piti ankaran puhuttelun heti
aamuhartauden jilkeen. Kaikki 150 tyttcii oli

Asuimrne Suoman kanssa ensin neiti Suvantolan
vuokralaisena Koulukadulla lihelli seminaaria.
Limmitimme huoneemme puilla ja uunin hiilloksella keitimme kahvia - mycihemmin osrim-

kuuntelemassa, kun hdn sanoi: "On esiintynyt
yrikulukua ja hakkailua". Sirten seurasi ankara
nuhtelu ja uhkailu seminaarista erortamisella,
jos hinti ei totella. Lean diti, joka oli aikanaan

me sprii-keittimen. Onnehsi sihkrivalaistus oli jo
tuolloin Eteli-Suomessa.

kiynyt Heinolan seminaarin, otti yhteytrd hinelle tuttuun johtajattareen ja saikin Lealle luvan jatkaa opiskelua risti "siveettcimyydesti,'
huolimatta. Oli kyse seminaarin maineesta!
Toinen tapaus koski Sirkka Salosra. Sirkl<a

JATKOSOTA

OPTSKELTTA

VALMTS OPETTAJA

Alfred Kordelinin sditicin sripendi, halpa
nrokra seki Rakel-siskon karjakon palkastaan
lihettimit
rahat mahdollistivar opiskelumme.
Kdvimme aina apurahan saaruamme, syys- ja
kevitlukukauden alussa ttt6rsiimissi" hienossa Maneliuksen kahvilassa. Tapoihimme kuului
mytis kuunnella Kahvila Kaikussa radiosta Lauantain toivotut.

valittiin miss Suomeksi vuonna 19tBja sen seurauksena opettajakunta erotfi hinet seminaarista. Johtajatar valisti ja varoitti toisia opiskelijoita
Raamattuun vedoten moisesta toiminnasta. Tosin laski hin leikkiikin

sanoen paikalla olevan
fy*dje, murta onneksi ne
eivit ole lihteneer missikisoihin. Johtajattaren
mielesti Raamattu tuomitsee kauneuskilpailut.

Opiskelun loppuvaiheessa asuimme kaukana
seminaarista Huldalassa. Hulda oli hy'vin tarkka
ja piti huoneen viileind.
Johrajafar Helmi Leh-

paljon kauniimpiakin

tonen kierteli silloin tillijin rarkastamassaopiskelijoiden asuinoloja. Oli talvi. Suoma ja mini
olimme talvitakit piilld huoneessamme..]ohtajatar puhutteli Huldaa kehottaen pitimiin huo-

Sirkl<a vetosi kouluhallirukseen ja opettajakunnan erottamispiitiis mitirijitiinkin.
Sirkalla oli
oikeus palata opiskelemaan, mutta hin ei tullut
enii seminaariin. Myrihemmin hinet valittiin
miss Euroopalcsi.

neen limpimimpini.
Toini-sisko oli isdn kanssa miikilld. Airi oli
kuollut helmikuussa 7916.Yain kesi- ja joululomilla Suoma ja mind kivimme kofona Nilsiissi,
koska matkustaminen oli kallista ia rahasra oli
aina pula.
Heinolan seminaari roimi kristillis-siveelli-

Kun talvisota marraskuu.n viimeisenl piivina 1939syttyi, seminaarin toiminra keskeyrettiin
ja oppilaat hajaantuivat Heinolasta kotiseuduilleen erilaisiin rycitehtiviin. Osa jii Heinolaan
lottatriihin. Niihin

kuuluin minikin, samoin
Suoma. Seminaarirakennukseen maioitertiin
ViiNiisrpn
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Asuimsotasairaalaan Siilinjirvelle.
me hoitajien asuinrakennuksessa Impilinnassa.

Monta nuorta lottaa asui samassa huoneessa.
Olihan meilli toisinaan hauskaakin ja kaikenlaista ilonpitoa yhdessi. Yapaapiivini kdvin jalkaisin isin ja Toini-sisareni luona Nilsiissi. Yiidentoista kilometrin matka ei tuntunut rnissiin.
olinhan vasta Z2-vuotias.
rouLolralruussa 7947, anoin lottapiilliktilti,
va Aino Haloselta yapautusta lottat6isti saatuani
viransijaisuuden Sinkimien koulusta Nilsiissi.
Sinne menin marraskuun alussa.
Isdn jiiryi
leskeksi helmikuussa 1936 h;leski Hilja Yddninen ehdotti
syksylli 1941, etta isi ja Toini tulisivat asumaan
heille Peukaloniemen taloon, joka sijaitsi lihelnen Eerik-veljensi

ld Koivuharjua. Niinpi isi vietti sielli viimeiset
nelji kuukautta. Joulukuussa 7947 isille tehtiin
Kuopion liininsairaalassa suolitukoksen leikkaus. Hin kuoli pian leikkauksen jilkeen dytettyiin juuri 70 vuotta. Isin, iidin ja Toinin hauta
Nilsiin

hautausmaalla on Eerik-setini

haudan

vuonna
1999
Kyllikki
8O-vuotiaana

vieressi.

sotilaita. Me lotat muonitimme heiti. Miehet vaihtuivat - entiset rintamalle
ja uusia tilalle. Seminaarin opettajiakin oli muonitustehtivissi. Jirjestimrne myiis illanviettoja ja

Heinolaan oli siirtynyt my6s Sortavalan seminaarin fV luokka ja saman koulun lehtoreita.

1942 jatkwi taas seminaari.

Tammikuussa
rintamalle vietivii

Iauloimme isdnmaallisia lauluja.
Seminaarin uusi ralcennus oli valrnistunut
elokuussa 1919.Sekin tdyryi rajalle piin siirrettivisti sotilaista, joita oli samanaikaisesti majoi-

Seminaarivuodet ovat jo ajan kultaamat, kun
niin 8J-vuotiaana niiti muistelen.
Suoma meni naimisiin maanviljeliji Lauri Utriaisen kanssa ja heille synryi Pekka-poika
1953.Suoma ja Lauri tekivit eliminry<insiJdppihaudattu.
lissi, jonne n.td*

rettu rakennukseen yli 100. Heiti oli myiis Heinolan lihelli sijaitsevassa Nynisin kartanossa,
jonne me lotat veimme hevoskyydilli keittoa.
Turkulainen Griman-niminen

sotarnies saatteli

lottia matkaan murteellaan: "Alki vain hukka
vehkeittt (lusikat, veitset, lautaset).
Talvisota loppui maaliskuun 13. piivdni
1940. Olimme oppilasruokalassa, kun kuulimme
radiosta rauhanneuvottelujen piitryneen. Ehdot
kovat, mutta sota oli loppunut! Ei
tarvinnut enii lakana korvissa juosta jonnekin,
kun pommikoneet lensivet kaupungin ylli. Heiolivat kylli

::.-.s

Leena-ryttiren

kertomaa: Kyllikki

meni nai-

maanviljeliji
Toivo Pekkarisen kanssa
ja
30.7.79++ heille synryi kuusi lasta, joista vanhin sai synnyryksessi aivovaurion ja kuoli parimisiin

vuotiaana kevdilli

19+7. Kyllll<ki oli opettajana

Lapinlahden Naarvanlahden kylissi 19+7-1965
ja Alapitlrilli 1965-1979.Toivo viljeli maatilaansa
Naarvanlahdessa. Heidit on haudattu Alapitkille.

nolakin sai osansa.
Seminaariopinnot jatkuivat syksylli 19+0.
Yuosi opiskeltiin, mutta kesikuussa 19+1 alkoi
jatkosota. Mini menin muonituslotal<si Harzo

I
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lyhentamatdnta
versiota
voitiedustella
Kirjoituksen
leena.ahtiainen@gmai
l.com
kokoajalta,

Junervr Viiir.ciiNeI.{

Nilsiin PalonurmelraKemiin ja kauemmaksikin
Keenr-s (KALLE) Hprrrr

Hprrrrrrp orre Viii11ir'rEN JA niinBN PER11EKUNTANSA

rripuor-Br-r-p, Slruirijirven toisella puolella sijaitsevalle Palonurmen tilalle n:o 4,
synryi 25J.7874 vanhemman torpparin Heikki
RsrrrroN

Yiindsen ja vaimonsa Briitan perheeseen poika
Kalle Heikki Yiininen. Hin on suorassaisinlinjassa, kuudennessa sukupolvessa Lauri Matinpoika Yiinisen (7693 -1759) jalkelaisii Nilsiin
Reittiiin sukuhaarassa.
769J> Lauri 7712> La.uri 7753> !$o
> Lauri 1803> Heikki 7835> Kalle L87+)
(rauri

7779

joka lyhyen vartensa vuoksi oli
saanut lisinimekseen Piklcu-Kalle, oli mennyt
1800-luvun lopulla ls.giksi Paavo Turusen tilalle Sutela n:o 9, Nilsiiin. Paavo Turunen oli

Kalle Yiininen,

kaukaista sukua Kallelle, silli Paavo Turusen
iidin, Regina Yiinisen isoisi (Lauri Viininen
s.9.J.1732)oli myiis Kallen isdn, Heii<ki Yiinisen
isoisin isoisi.
Oliko Kalle jo aiemmin tavannut talon tyttiren, Maija-Liisa (Mari) Turusen (s 20.7.7876),
silli montaa kyntiikautta ei tilalla ollut kerinq't
kun Kallen ja Marin hiiti vietettiin
vierihtii,
joulun alkaan 1897.Hiiden jilkeen Kalle jdi kotivivyksi vaimonsa kotitaloon ja tilalla asuessaan
heille synryi kaksi lasta, Hilda Maria 25-7-1900ia
arvid 20.8.1901.
Hilda Marian kumrneiltsi tulivat Ala-Tornioon 1898 muuttanut ja myiihemmin Tornion
Riiytissi kauppiaana toiminut ralle Juho Ydindnen (Iso-Kalle), vaimonsa Iina Koirikivi, Janne
Viininen ja loinen Maria Karvonen. Arvidin
kummeiksi on merkitry iitinsi vanhin sisko
Anna Turunen miehensi Heikhi Ruotsalaisen
kanssa.

Kalle Vaananen

PoHSorseeN
Yuonna 79Q2, ttrtotta ennen Kallen isin kuolemaa, perhe oli lihtenyt Nilsiisti kohti pohjoista ja A1a-Tornioon heidit on kirjattu 15-17.7902.
Sielli he eivit olleet kuin kuukauden piivit, silli
jo jouluksi he olivat muuttaneet Ala-Torniosta
Kemiin.
Lieneekii Kemiin muuton syyni ollut noina
vuosina kaupungissa tyiillistinyt rakentaminen.
Kemin kirkl<o valmis fii 7902, rautatien rakentaminen ulottui samoihin aikoihin Kemiin ja Kemijoen terissillat valmistuivat 1903. Laitakarin
hciyrysaha oli perustettu jo 1860 luvun alussa,
miki sekin ryollisti asuklcaita.
ViixisreN
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vanhimmalle lapselle Hilda Marialle seki hinen
silla
aviopuolisolleen Eino Yliniemelle 19.77.7970
asuinrakentulisi
oma
Marille
etti
perusteella,
nus pihanperille, jossa hin viettiisi vanhuudenpiividin.
Rakennus valmistui aikanaan nykyiselle fustikankaankadulle ja Mari muutti Hildan ja Eino
Yliniemen luokse pihan perilli olevaan mijkkipahaseen, missi, talviset asuinolosuhteet olivat
kuitenkin karut.
Nuorin pojista, Eino, osti Kemi Oy:lti talonpaikan Kemin Ristikankaalta yhden markan
kauppahintaan. Talo valmistui 71J4, mtxta I[l4ari
kwoli29.+.195+eikJ hin piiss)t muuttamaan hi-

E i n o ,l i d a ,A n n aj a M a r iV a a n a n e n

nelle varattuun asuntoon.
Kemissi heille syntyi kaksi poikaa, Yilho YiijaLauri 20.8'1905.
nii (wille) 25.1.1903
Kalle ja Mari lapsineen muuttivat 7907 takaisin Ala-Tornioon' jossa synryi Eino 26.7'7908.
Timin jilkeen he olivat siirryneet asumaan
Ruotsin Ala-Tornioon. Heiddn sielli asuessaan
vanhin poiha Arvid hukkui kevdtjiiden aikaan
6.5.1972,nykyisin Haaparantaan kuuluvan Seittenkaaren ja mantereen viliseen salmeen. Iida
synq/i Ruotsin Ala-Torniosst 22.5.197Jja Anni
Elmiina 8.+.7915.
Sisillissodan jilkeen joulukuussa, elintarvikepulan aikoihin Kalle oli lihtenyt rengiksi AlaReittiiin kyli6n, jossa hinen
asuinpaikkanaan oli ollut Reittiiin tila n:o I' KIseisentilan pitdjini oli tuolloin HannoJuho Vdi-

Torniosta Nilsiidn

ninen, jonka isi oli Kallen isoisin pikkuserkku'
Yuoden piivdt Reittiiissi oltuaan Kalle oli palannut Ala-Tornioon.
Lokakuussa 7922 Kalle osti 0.086 ha:n tilan
nto JJ/43, nykyisen Kemh Ristikankaalta 100
markalla. Talon rakentamista ei piisry aloittamaan, silli Kalle kuoli keuhkotautiin 50-vuotiaana 74.L!.7924 Kemissi. Mari muutti lasten
kanssa Ala-Torniolta Kemin Peurasaareen,jossa
he asuivat Paldaniuksen talossa, kunnes kaikki
lapset olivat lihteneet omille teilleen.
Kallen kuoltua ensimmiinen lainhuudatehtiin

tus Yi,ininen nimiselle perintiimaalle
huhtikuussa. Toinen
vuoden 7926 tzlvikirdjilli
lainhuudatus tehtiin seuraavassamarraskuussa
ja kolmas toukokuussa 7927. Perintomaa huudatettiin uudemman kerran Kallen ja Marin
1-2, 1 ViiniisreN
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Kallen ja Marin vanhin lapsi Hilda oli vihitty Muoniosta kotoisin olevan Eino Yliniemen
kanssa 16.7.1922ja heille synryi Ala-Torniossa
ryttii Yieno Hildegart 2+.72.7922.Ala-Torniosta
he muuttivat 192'l Kemiin ja sielli heille synryi
vieno kuoli koltoinen rytir SveaEster J0.5.1925'
me kuukautta Svean synrymin jilkeen t0.8.1925'
Hilda kuoli syopidn 65-r'uotiaana 2-3.1965
Kemissi ja Eino 2J vuotta mydhemmin,9.3.7978,
81-r'uotiaana. Heidit on haudattu Keminmaan
hautausmaahan.
Tuleva vivy

Stanislaw Kobusinski syntyi
ja piityi
SuoGarwolinessa
Puolan
76.7.192+
toivat
jatkosodan
aikana
meen, kun saksalaiset
sotavankeja pakkory<ih<in Pohjois-Suomeen'
thtonna7944 Stanislaw ja Svea olivat tapailleet ja
timin

seurauksena Svea oli tullut loppusyksysti

raskaaksi.
Suomalaisten katkaistua aseveljeyden sak'1. syyssalaisten kanssa saksalaiset kiynnistivit
kwte 7944 Operaatio Birken, j onka tarkoitukse
na oli joukkojen vetiminen uusiin asemiin. Kun
suomalaiset aloittivat Siilasvuon kiskysti varsinaiset sotatoirnet saksalaisiavastaan 28. syyskuuta, saksalaiset aloittivat Suomeen pakkoryohiin
tuotujen sotavankien siirron eteenpiin.
Kun tieto sotavankien siirrosta tuli Svean ja
paeta SuomesStanislawin tietoon, he piittivit
ta Ruotsin puolelle. He karkasivat kenellekiin
ilmoittamatta ja juoksivat kisi kidessi
Torniojoen ylitse
yhden pakkasyiin jiidyttdmin
mitiin

Haaparantaan. Svean kertoman mukaan he olitoisistaan irti ja
vat luvanneet olla piistdrnitti
huklcuvansayhdessi, miliili alla rutiseva jii olisi
pettdqt. Hildalle ja Einolle oli jdrkytp, k n, t)'tir oli kadonnut ja hinesti ei kuultrnut mitiin.
kuukauden pd.dsti he saivat tiedon,
Svea ja Stanislaw ovat turvassa Ruotsissa.

Muutaman
etti

He asettuivat noin 150 km pdihin

Tui<holmasta

Yisnumiin, jossa 10.5.1945
syntyi tytir Tuula. Tuulan jilkeen heille syntyi
poilca Josef, joka kuoli ennen lcuin nuorin lapsi
Bengt symryi vuonna 7957.
linteen

Yirmlandin

Svea kuoli astmahohtauksen l<esken siivoRuotsissa
uksen 39-vuotiaana, Norrkiipintissi
8.11.7964, vtotta ennen iitinsi i<uolemaa. Stanislaw vihittiin
toisen l<erran Danuta-Mariannan
(s.19+6) kanssa. Tuonna 2009 Stanislaw viettii
vieli vanhuuden piiviidn Askersundissa, Ruotluoteeseen.
sissanoin 100 km Norrkiipintist;
W-rr-r-B;a,Leunr
Kemissi 1903 synrynyt Yilho (Wille) vapautethohonaan sotapalvelusta. Yillen painoksi
on 2O-vuotiaana merkitty +7 \ ja pituudeksi
748 cm. Kesilli 1919 harn muutti .aimattomaja
na Kemisti Iisalmen kaupunkiseurakuntaan
tiin

27.17.1939Iisalmesta Kajaanin kaupunkiseurakuntaan.
Talvisodan alkaessa Yille siis asui Kajaanissa ja oli rytivelvollisena Kajaanin Puutavara
Oy:n monotehtaalla. Jatkosodan aikana hdn oli
tyiivelvollisena Kajaanin Meijerissi, josta hin
li..oitusralcennuspataljoona
147:n
seka 75.7Q.7942alkaen Lin. RP '161 kunnes kotiutettiin 5.1019++. Sodan jillrcen 7946 Ein oli
muutti Kajaanista takaisin Kemiin ja pian Kesai siirron

misti Rovaniemelle. Ala-Torniosta hinet on kirjettu 21.71956 rriuuttaneeksi Ruotsin Norrbottenin lii1ii11. Timin jilkeen hin on muuttanut
5.12.1958Yitta.Sin, ldhelle Kiimnaa ja pian Kiirunan Julchasjirvelle, joka oli aiemmin kunnan
nimi. Kemissi Yille kivi Eino-veljen vieli eliessi
1960 -797 0 -ltl.v:un vaihteessa, mutta sen jilkeen
hinesti

ei enii

kuulunut

mitiin.

Yilho (Wille)

kuoli 74.12.7985naimattomana 82 vuoden ik;iisejonne hinet on myiis haudat-

niJuJ<kasjirvelli,
tu.

Willen nuorempiveli

Lauri, joka oli syntynl't

Kemissi 1905,muutti isinsi ltuoleman jilkeen
Iiselmen maaseurakuntaan,Hin muutti takaisin
+1.
+l ja sielti Kajaaniin J0.7.19
Kemiin 24.4.19
lyniin
myiis
Lauri
oli
varsin
Kuten veljensi
hyt. Palvelusajankantakorttiin hinen piruudekseenon merkitry 757cm ja painoksi 53 kg. Sen
ailcaiseenvarusmiespalvelukseenLauri meni
Milckeliin, jossahin suoritti aseettomanpalveluksen ajo- eli hevosmieheni 1. Polkupybrdpataljoonan1.ja 2. komppaniassa5.9.1925-17.91926.
Talvisodan aikana Larri kutsuttil;a 19.1.19+0
ylimdirdisiin kertausharjoituksiin 47. Kemin
lcomppaniaanja vapautettiin palveluhsestasodan
p;etyryi 20.+.79+0.Jatkosotaan Lauri kutsuttiin ylimdirdisiin hertausharjoituksiin 26.6.79+7
ViiNisreN
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ja hin saapui l./ I Jv-Koulutuskeskukseen 10.6.
Lauri karkasi palveluksesta 29.10.1947ja lihti
entiselle asuinpaikkakunnalleen Iisalmeen, jossa hinet otettiin kiinni ,1.11.ja vietiin Iisalmen

na Eino oli moisesta suivaantunut ja hoitanut
kaverukset sen verran heikkoon kuntoon, etti
seuraavan kerran tavatessaan he olivat hyvin
ystivilliseen sdryn tiedustelleet kalaonnesta ja

suojeluskuntapiirin esikuntaan. Sielld Iisalmen
SKP:n homentaja oli lykinnyt s)rytteen toistai79.72. jarjestelykeskus
seksi. Lauri lihetettiin

h1'visti syiinnisti.

I:een Lappeenrantaan ja lieneekii hin sielli saanut valita joko rintamalle lihdtjn ja toisen huonomman vaihtoehdon vililli. Kuitenkin kahta
viikkoa myrihemrnin Lauri ld'hetettiin tiydenajomieheksi Maaselinkannakselle
sissipataljoona 2:n 3. Komppaniaan, joka oli ma-

nysmieheni

joittuneena Krivin

aseman lihelle. Sinne Lauri saapui lauantaina 1.7.19+2.Yain nelji piivdi'
my6hemmin, keskiviikkona 7.1.veniliisten keskiryksessi telttaan ruli kaksi tdysosumaa. Lauri
kaatui J7-vuotiaana saatuaan kranaatin sirun
selkiinsi. Hinet haudat tiin 8.2.7942 Kemin san-

Eino vihittiin

72.5.7917Simosta kotoisin ole-

van Yieno Emilia Haatajan kanssa, Hin osallistui
talvisotaan Kuhmon rintamalla. Kantakortista
puuttuvat merkinnit talvisodan ajalta, mutta tapahtumista Eino on kertonut kotivielleen vuokirjeissi. Jatko sina 19J9-79 40 lihettimissiin
Kemi Oy:n
sodan aikana Eino oli yllipitdmissi
tehtaan sihkrinsaantia.
kaksi
Loppukesisti 7944 Aeppo ja hinti
jirjestivit
TePaavo
serkkunsa
\-uotta vanhempi
ja
ja
Taiston sohinen sisaruksensa Mailan
pon
talapsiksi Ruotsiin seuraavan tapahtuman my6t;.
Kulkiessaan Karihaarassa Kemi Oy:ti kohti
menevid' ratakiskoja pitkin he olivat huomanneet
maassa. Paavo
saksalaisen varsiklsikranaatin

karihautaan.

SissiP2:n sotapiiviLaurin kaatumispiivini
oli ottanut kranaatin kisiinsi, avannut puuvarkirjaan on merkiry seuraavaa: "7.7.79+2Aamuren
Klo
13.10
piissi olleen suojatulpan ja kiskaissut syrFpiivd hiljaista. Komppania asemissa.
tysnarusta. Kun mitiin ei niyttinyt tapahtuvan,
tuli komppaniamme yhteen telttaan 2 tiysosumaa jolloin 4 miesti kaatui, mm. kers. Joensalo Paavo oli pudottanut kisikranaatin maahan ja
ja yksi haavoittui. Ryssi ampuikin koko piivin
kiivaasti tykist<illiin asemiimrne ja Sahakyliin.
Iltapiivilli
tuli komppaniaamme vt. komppanian piillikriksi luutn. Maula, luutn. Lumialan
lihtiessi 14 vrk:n lomalle. Piivin tappiot kaiklciaan 4 kaatunutta ja 3 haavoittunutta.tt
ETNoN

heidin onnehseen juuri ratakiskon viereen, sen
toiselle puolelle. Poikien otettua muutaman askeleen kranaatti oli rdjihtinyt ja ilmanpaine oli
heittinyt

heidit

tajuttomina

kiskojen viereen.

Teppo selvisi siihihdykselli ja Paavo sai sirpaleesta haavan otsaansa ja villalapasensa tuhannen nuuskaksi. Kun Tepon vanhemmat olivat
menneet katsomaan rdjihdyksen s).)rti, kauem -

PERHE

Nuorin veljeksisti Eino synryi 1908 Ala-Torniolla ja suoritti varusmiespalveluksensa Mikkelissi Polkupy<iripataljoona

3:ssa ajalla 8.72.7928-

28.77.1929.
Kuten kaikl<i Kallen lapset, myiis Eino oli
lyhyt varreltaan, pituus 759 crn ja paino 57 kg.
Poikansa Tepon "veistelemini" tiss6 saattoi olla
muutama sentti liikaakin. Lyhyydestiin huolimatta Karihaaran Tenhossa painia harrastaneena Eino oli varsin sisukas pakkaus, minki huo-

paa seuranneet suomalaissotilaat olivat todenneet Einolle ja Yienolle etti "siini meni taas kaksi nuorta poikaa".
hy'visti Teppo sisarulcsineen liiysi
Tisti
muutaman piivdn piisti itsensi seisomasta Kemin Miillirilli
proomun kannella, jolla heidit
vietiin Bore II laivaan. Tisti alkoi pitki matlca
Ruotsiin. Ensin laivalla Kemisti Pitein, sielti
junalla Givlen kautta Yixjon kaupunkiin, jossa

masivat myiis Kemin sisisataman satamajitkit,
kun Eino oli tapansa mukaan mennyt satamaan

ruotsalaisperhe oli heiti vastassa.Yixjosta matka
jatkui hevoskirryilli
Linnerydin kaupunkiin ja
sielti FrD'kestirpiin. Maila joutui Karl Petterso-

onkimaan. Kaksi kaverusta oli kdynyt kiinni Einon paidanrintamukseen ja vaatinut pois heidin onkipaikoiltaan. Yieno Yiinisen kertoma-

nin perheeseen, Teppo Wille Franssonin perheeseen,noin 2 km piihin Mailasta ja Taisto Antton
Franssenin perheeseen Katehultiin noin 7 km

2+
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pithdn heistd. Mailan ja Tepon ruorsalaisperheet
kohtelivat heiti hyvin ja he rekivit normaaleja
tilalle kuuluvia maaralousriiiri toisin kuin Taisto, jota kohdeltiin huonommin ja hin joutui tekemidn raskaitakin t6iti. Suomeen he palasivat
kesilld 7946, arnmusren rijdyttely Kemin lentokentin takana jatkui heti kotia tulon jilkeen.
Maila oli ollut jo aiemmin sotalapsena Ruot-

Iroeru pBrsr;a Aruxr
Kallen ja Marin toiseksi nuorin rytdr Iida Sofia
syntyi Ruorsin Ala-Tornio ssa 22.5.7971.Kirkon_
kirjoihin on Iidan syncymiajaksi merkitry 22.J.,
mutta Iidan pojan Paavon mukaan Iida on sa_
nonut merkinnin olevan virheellinen ja oikean

sissa, Byske nimiselli

synrymiaikansa olevan ZZ.5.1g11.
Marras.kuussa 79jJ lida on muuttanut nai_
mattomana Yilppulaan ja 793+ tal<aisin Kemiin.
Muuton jilkeen Iidan esikoispoika paavo syntyi

Ruofsalaiseen perheeseen Teppo oli siilyttinyt
liheiset vdlir ja pitdnyt yhteytti vieli pari mosikymmenti sodan piirymisen jilkeenkin.
Eino oli luonteeltaan hyvintahtoinen, tosin
nopeasti ttleimahtavaatt sorttia, minki saimme

2.t1.793+ensimmii_
Kauhavalla 7902 synqrneen
Lenni Johannes Forsbergin kanssa. Helmikuussa
7937 hellle synryi poika
Jorma Johannes. Lenni
puukotertiin kuoliaaksi helmikuussa 1939Kemin
Kivil<olla.

paikJ<akunnalla ralvikauden 79*7-42 sen aikaisen ysrivdnst kanssa, minki jilkeen hin oli palannut rakaisin Suomeen.

veljeni kanssa huomata koettaessamme aloittaa
metsurin uraa ja yrittien kaataa lasten hisisa_
halla pihamaalla kasvavaa minryi.
Aikamme
sahattumme ja Einon timin huomatessa oli
puunkaato keskeyrettivi. Kiivaan muta lyhyen
kilpajuoksun jilkeen meidin oli
"luovumava"
niin metsurin varusteistamme kuin mahdollisesta metsurin urastammekin.
Leikkisyydestiin
Eino joutui maksamaan
oppirahansa, kun serhkupoikani
Jukka-pekan
kanssa olimme kotitalon kellaritiloissa sijairserrassafl6huoneessa poikien touhuja touhuamas Eino oli seinin takana korjailemassa lim_
mityskattilaa ja keksi huhuilla aavemaisesti.
Siikihdimme ja ryntisimme ulos ja lukirsimme
varmuuden lrroksi oven. Onnettomuudekseen
Eino oli juuri silloin vatsaraudin kourissa ja tilanne alkoi muurrua epitoivoiseksi. Sanojensa
mukaan "viime hetkelli" hin oli keplotellut itsensi pienen ikJrunan kaurra vapaureen ja selvisi
ilman likapyykJ<id. yienon mukaan hin oli pyhisti luvannut olla enii poikasia siikyrtelemist;.
Eino kuoli 62-motiaana kotonaan Kemin
RistikanJ<aalla,nukJ<uen pois kaikessa hiljaisuudessa 74.3.7970.Eino haudattiin Kemin pohjoiselle hautausmaalle, jonne myiis vieno haudattiin Einon viereen, 28 I'uotta Einon kuoleman
jilkeen.

keviilli

191+. Iida vihirtiin

seen avioliittoon

Jorma on vihirry Armi Dahlin kanssa ja
muutfanut Ruotsiin seki ottanur kiyttririnsl kas_
vatusvanhempiensa sukunimen Hallberg.
Iida vihirtiin roiseen avioon 77.7.79+1,
Turussa7974 syntyneenJorma Henrik Hautasen kans_
sa, mufta he erosivat 79+5.Iidavihittiin kolmannen kerran 6.+.79+7, Kolarissa 1915 s),nrFneen
Einari Immanuel MatinpoikaJoen kanssa ja hel_
mikuussa 19+8 heille synryi tyttci, Maria Kyllikki.
Einari ja Iida siirtyivdr Kemin viestrirekiste_
He erosivar 7956ja kah_
J7.72.7957.
den rruoden piisti Iida otti takaisin kdyttiiiinsi
rytt<inimensi Yiininen. Iida kuoli gO-vuotiaana
rin kirjoihin

71.1.199+
Kemissi ja haudattiin Kallen ja Marin
kanssa samaan hautaan Keminmaan hautausmaalle.
Sisaruksista nuorin Anni Elmiina synryi
8.+.7975Ruotsin Ala-Torniolla. Arrni muutti 1911
Kemisti Nilsiiin, jossa hin toimi piikana muutaman vuoden, kunnes palasi takaisin Kemiin.
Lapin sodan aikana Kemin Ajoksessa, Kraaselin
sillan kupeessa Anni sai saksalaisten ja suomalaisten laulcaustenvaihdossa luodin lonkkaansa
ja eli sotainvalidina loppueliminsi.
Anni kuoli
naimattomana, 70-.r'uotiaana 77.77,79
86 Kemissi.
Kirjoittaja
on KalleViiiinlisen
pojanpojanpoika
Hanelta
voitiedustella
kirjoituksen
lyhentamat0nta
versiota
juhani.vaananen@hotmail.com.
kaikkrne
kuvineen,
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Anselm-isin lysterilasinentuhkakuPPi
tomuliinaa kidessini olevan pyiireimuotoisen, raskaan esineen
pinnalla. Tumma oranssi eri vivahteissa kimaltaa sen lukemattomissa, taidokkaasti leika-

Kur.JereN

nsr-rivenopx

tuissa symmet-risissi kuvioissa. Sateenkaaren
heijastuvat esineen pohjasl'vennyksessi,
kun ikJ<unastatuleva valo osuu siihen sopivasta

virit

kulmasta. Esineen ylilaidan lasitus on kulunut,
reunassa on siinniillisen vilimatkan piissi nelji
kolikon puolikkaan kokoista slnrennystl. Sormeni hive-lee esineen pintaa, se tavoittaa vihiisen
ruhjeen kyljen lasipinnassa.
- Tiesitk6, ette teme lyster- eli myrkkylasituhkakuppisi on joltisenkin arvokas, antiikin
asian-tuntija oli sanonut vieraillessaan kotonani.
kauas menneisyyteen.
Ajatukset hiipivit
Kan6astalon pirtissi
ryttii
Olen taas pikkuinen
isin polvella keinutuolissa. Pirtti tuoksuu leivin- ja nisunpaistolta ja minrysaippualta ja lauantailta. Isin tikkurissa istuu Jymytupakan haju.
Kiyrivartinen piippukdni roikkuu isi'n leuoissa.
on tiukasti oikean kiden kimmenkourussa. Vtlilli isi ottaa piipunvarren pois
suus-taan ja mustatukkainen pii takakenossa

Pii-punkoppa

on pytireisti kahdeksankymmente vuotta kun
ensi kerrantt, veli sanoo. "Olin sini
niin timin
syksyni mennyt KoskelanJ<ylin kouluun ensimmiiselle luokalle."
Yeli tutkailee tarkasti kddessiin vilkehtivii
esinetti ja jatkaa mietteisslin. "Isi-Anselmi oli
silloin Ulei-yhti<illi peltopehtoorina. Se kynti
niiti
niilli

Toppilan merenrantavainioita. Sittemmin
vainioilla oli Toppilan sulfiittiselluloosa-

tehdas, jonka my6hemmin omisti Kajaani-yhti<i.
Nyt se alue nikry olevan tiheiin rakennettu
kerrostalokompleksi. Joo, Isomusta veti vilttii ja
isi-Anselmi hatevana viltinsarvissa. Mini tykkisin toisinaan kivelli isin perissi siini kynt'iivaossaja katsoa kun maa komeasti kiivu kii'nrlta
kiintyi kynntikselle. Kerran kiivun kyljesti pilkotti punakeltaista. Mini kiireesti kaivamaan ja
eikijs vain sielti noussut timi tuhkakuppi. Kotona arvailtiin, mistd' se sinne peltoon oli joutunut,
vaan arvailuksi se jii. Siiti lihtien timi oli isivaarin piipun lepuutuspaikka. Se viltti varmaan
vd'hin murjaisi titi."
Yeljen kidet sivelevit lysterlasin roson pintaa. Hi,n on taas polvihousuinen pellavapii Ou-

puhaltelee kattoa kohti pienii vaaleita pilvii.
isin paikan vieressi on
Piiydlnkulmalla,
merkillinen, punaisenkeltainen tuhkakuppi' jossa isin piippu kijnijttid ruoka-aikoina ja silloin,

lun Toppilansalmen merenrantamaisemassa.

kun isi nukkuu. Minulla ei ole lupa koskea tuhkakuppiin, ei ryhjentii eiki pesti siti, vaikka

A n s e l mV e a n a n e sny n t y i1 8 9 2 l i s a l m e nm a a s e u r a k u n n a s s a

niin kovasti tekisi mieli.
Asetan tuhkakupin takaisin olohuoneen vitriiniin. Se on rakkain muisto isisti, osa lapsuuteni kotia.
Yeli on kiymissi' kodissani Oulussa. Hin keinuttaa kimmenelliin painavaa esinettit. "Siitd
1,6
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Vieremalla

vein0 vaanasenperheasui perhekuvaa
otettaessaSiilinjiirvenHamulanPehkolassa.
Seisomassa
vaino vaananenja karryissa
hdnenpuolisonsaToinisekii kaksivanhintalastalr4arlatta
ja Mauno.Kamerantakanamolemmrssa
kuvissaBety vaananen,
jonkakuvakokoelmaa
sairytetaanKuopionKurttuurihistoriailisessa
museossa.

VeljenpojatmuistelevarBerty-titii
Kuopiolainen lehtori Betry Viind.nen oli
yksi sukuseurammealkukauden tirkeisti
hahmoistaja monella tavoin aktiivinen ja
mielenkiinroinen henkil<i.Hin oli synrynyt
Kuopiossa7892ja kuoli 1949,siis 60 vuotra
sitten. Akateeminenkoulutus oli hinen nuoruudessaanharvinaista ja vieli harvinaisempaa oli, ett5.naismaisterioli kaupunginvaltuutettu, tunnustettu harrastajavalokuvaaja
ja aktiivinen jisen tieteellisessiseurassa,
Beryn tapauksessa
Kuopion Luonnon ystiviin Yhdisryksessi.
SamallaBetry Vdininen oli samalla
h7'vin maan - ja veden * liheinen ihminen,
miti kuvaavat kahden veljenpojanmuistelukset lapsuudestaan.
Ar-rursviiir.r pusranHar6rrii
Huhtii<uu oli lopuillaan ja Betry-titi oli jilleen
tullut katsomaantinne yieremille. miten veljen perhe voi. Tdrkeimmit uutiset kun oli saatu

vaihdettua, hin ehdotti ryhtymisti puutarhatriihin. Isini vastusti ajatusta, koska yrit olivat vieli
niin kylmii. Betry-dti kuirenkin ehdotti tehrdvdksi hurkJcupenkkii. Isini mielesri se ainakin
olisi turhaa touhua, mutta tdri sanoi, etti tehddin limmin penkki! Isdn epiilys vain lisiinryi,
mutta titi jo p)Tsi minua ja veljeini Risroa avuksi hanJrkeeseen.Risto-veli yritti kylli vastusrella,
koska kalasrelu oli juuri meneilliin. Betry-titipi
meni matkalaukulleen ja otti sielti pithin pussin, missd oli valkeita pytireiti makeisia. Riston
ja minun kalasrusinro alkoi kdydi vdhiin.
Iluomamuaan muutol<sen meidin kdytriksessi titi pyysi meidit ulos ja kd.vimrne naveralra
halcemassakaksi sanklcoa,lantatalikon ja liiteristd ojalapion. Titi
ryhflri kaivamaan kasvimaan
Kuopiolainen lehrori Betry yiininen
oli yksi
sukuseuramme alkukauden tirkeisti hahrnoista
ja monella tavoin aktiivinen ja mielenkiinroinen
henkil<i. Hin oli synrlnyt Kuopiossa 1892ja kuoli
7949, sris 60 vuotta sitten. A-kateeminen lcouluV i i N i s r e u s u K u p u ur T , z o o g I

z7

viisi metrii pitki oja oli kaivettu ja tiytetrF, Betja niin
ry-tlti peitti sen kaivamallaan mullalla
jilkeen
meidin
siihen muodostui penJ<ki.Tdmin
tuli etsi6 kuusi sopivan mittaista lautaa. My6s
otettiin vintilti viisi sinne vieryi, kesiajaksi irrotettua tupla-ikkunaa. Niiden ikkunoiden mitoilla teimme karmit kurkkupenkin piille. Lasit
laitettiin paikoilleen tiiviisti ja rakennelmamrne

tus oli htnen nuoruudessaan harvinaista ja vieli
harvinaisempaa oli, etti naismaisteri oli kaupunginvaltuutettu, tunnustettu harrastajavalokuvaaja ja aktiivinen jisen tieteellisessi seurassa,
Betryn tapauksessaKuopion Luonnon Ystiviin

Yhdisryksessi.
oli samalla h1'vin
Samalla Betry Yiininen
liheinen ihminen, miti kumaan ja veden
vaavat kahden veljenpojan muistelukset lapsuudestaan.
Alrur

rvii ii r.r p u uranHarti triq
oli lopuillaan ja Bery-titi

Huhtikuu

Betty-titi

vdksi kurkkupenkldi.

nyt meidin hankkeen kukaties ehki onnistuvan.
Timi ry<i oli valmis. Risto-veljeni ja mini
piisimme vihdoin kalastelemaan. Teti ryhrfi
talikolla muokkaamaan rfytimaata, jota myiis
kasvimaaksi sanotaan. Muokatessaan hdn otti
rikkaruohon juuret toiseen sankkoon ja lierot
seki kastemadot pienempiin astiaan. Ne madot
olivat Riston ja minun mielesti yht! arvokkaita
kuin kurkut!
poikaEskoViiiiniiViiino-veljen
Bettyvaanasen

oli jilleen

tullut katsomaan tenne Yieremille, miten veljen perhe voi. Tirkeimmit
uutiset kun oli saatu
vaihdettua, hin ehdotti ryhtymisti puutarhatciihin. Isini vastusti ajatusta, koska ytit olivat vieli
niin kylmii.

oli valmis.
Titi kdvi taas laukullaan ja toi kurkunsiemenii. Hdn pisteli sormella multaan reikii ja laittoi
niihin siemenet. Isini tuli katsomaan ja mycinsi

kuitenkin ehdotti tehtiIsini mielesti se ainakin

::.j"rr,,r,
KANssA KALAssA
Berrr-r;iorN
Elettiin sodanjilheisti aikaa, joten vuonna 1940
synryneene muistikuvat ovat enemmin tai vihemrnin udunomaisia.
Betty-tidilli

oli tapana viettii

kesilomansa

oli kesin merkkitapa-

olisi turhaa touhua, mutta titi sanoi, etti tehdiin limmin penlJ<i! Isin epiilys vain lisiinryi,
mutta titi jo p)Tsi minua ja veljeini Ristoa avuk-

kotonamme Vieremilli.

Risto-veli yritti kylli vastustella,
si hanJ<keeseen.
koska kalastelu oli juuri meneilliin. Betry-titipi
meni matkalaukulleen ja otti sielti pitkin pussin, missi oli valkeita pyiireiti makeisia. Riston

siioloista riippuen enemmin tai vihemmin savista tieti pitkin. Tidilli oli muhkeassa kapsikissiin koko viiklojen lomavarustus, joten sen
raahaaminen maantielti oli manciciveri melkoi-

ja minun kalastusinto alkoi kdydi vihiin.

nen. Yapaaehtoisia laulcunkantajia kumminkin
liiyryi, silli laukusta lciyryisi aivan varmasti mieluisia tuomisia. Kun sitten laukku ja kuurnissaan
astellut lomalainen oli johdatettu perille ja olo

muutoksen meidin kdyt<iksessi titi prysi meiddt ulos ja kivimrne navetalta
hakemassakaksi sankkoa, lantatalikon ja liiterisHuomattuaan

ti ojalapion. Titi ryhryi kaivamaan kasvimaan
reunaa. Risto ja mini saimme ryiiksemme kantaa

us, kun tidin tulo oli ajankohtainen. Maantielti meille oli matkaa noin puolitoista kilometrii',

oli hieman tasaantunut, koitti odotettu laukun
avaarnisen hetki. sielti sitten lciytyi noin puolen
litran vetoinen virikis peltirasia, jossa oli ennen

hevosenlantaa. Lanta tuli kaivaa
tunkion sisilti, missd se oli alkanut palaa ja oli
Titi kaivoi ojaa, miki oli laaivan limminti.
pionterin syr.yisti ja le'ryisti. Tyhjensimrne san-

sotia jemmattuja lakritsapatukoita, niiti maailman makeimpia. Saattoihan niiden "parasta
ennent' -piiviys olla ohitettu jo vuosia sitten,

kot ojaan ja kivimme kantamaan lisii. Kun noin

mutta

tallitunkiosta

z8
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eivitpihin

olleet "raakoja."

Tarvittiin

MaanviljelijaAdam "Aatu" Vaananen,hiinenpuolisonsaHetaVaananenja lapsetBetty,Eenokkija Viiin6vuoden1910
t i e n o i l l aK u o p i o s s aK. u v aM a r i a t t aL i l i e s t r o m i l t a .

kunnon painallus veitselli, etti patukasta irtosi
l<ullekin kuuluva senrin puolentoista pitkd. Siini
riittikin imeskeltivii
tuntikausiksi, murra seuraava saatiinkin vasta huomenna - jos oli aihetta
palkita jostakin.
Betry-tidin suuri kesiinen intohimo oli mato-onginta. fvfini oli jo isdn ja isoveljien mukana piissyt sen verran kalastamisestajyville, erti
olin vapaaehtoinen kokkapaino veneeseen.Paino
olikin tarpeeseen, silli sittenkin savolaisveneen
peri ui arveluttavan syvdlli tuhtitekoisen tidin
istahtaessa periruhdolle.

Minun mieluisana velvollisuutenani oli huolehtia onJrimatojen kaivamisesta nrusupensaan takaisesta kompostihaudasta.
Mieleeni on jiinyt kirkkaana muisto heini-

siini melkoinen mekl<ala kivi, ennen kuin saalis oli veneessi. Sitten mentiinkin kiireen vilkkaa
keittimiin
kalasoppaa piivdlliseksi. Yihiiseni
riemullista retkirnuistoa himmentivini
seikkana jii humminJrin mieleen selkisauna, jonka pellolta karannut hevosmies sai oihein isin kidesti.
Kuulin lcylli Bery-tidin antavan illalla isillekin
hieman ttsananruoskaatl
Kerran BettF-teti Hhti isoveljeni Riston mukaan katishoita kokemaan. Osa pyydyksisti oli
koettu ilman mainittavaa saalista. Titi pitkdsryi
turhan pyytimiseen ja rantaufui kivellen kotiin.
Yeljeni lcdvi yksin Jroi<emassa
viimeisen katishan,
jossa olikin sitten viisi jittiahventa, kaikki puolentoista kilon luoJckaa. Kun Bery sitten nilci

kuisesta poutapdivisti, kun karkasin heinipellolta mieluisanunan harrastuksen pariin. Mi-

kotona pojan saaliin, hdn itkua pusertaen antoi
fustolle oikein l<unnon ripiryhsen. "Sini tiesit,
ette ne ovat siell;. Tahallasi jitit minut maalle!"

nun, huusivuotiaan miehenalun, olisi pitinyt
jiidi pellolle hevosta ajamaan heinii kootraessa.
Jalo lupaus rahasta:nalleni naiselle lihtei puoli-

Pienti onl<ikaveriaan titi sitten jilkisd"ddcihsessiin muisti avaralla sydimelli, mutta Risto
isompana taisi jiidi vdhemmille.

piivin onl<ireissulle ohitti hevosmiehen velvollisuudet. Sini piivdni Betry-titi sai eliminsi

MuisteliPallastunturin
kainalossa
VaindVaanasen
kuoous

kalan, lihes kiloisen ahvenen kiiriliin.

Markku

Kylli
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Kahdentyciteliiin veljeksenmuistolle
Keuro Ar-ven Viiiir.riiser.rMUrsrorrr,Ar suuD Essa, 28.2.2oo9 Nrr- sra ssii

Or-rirarvrBsaarraMA s sa haudan lepoon Nilsiin
Reitticin Yd^inisten sukuhaaran vanhinta jdsenti,
sotayeteraani Kauko Alvar Ydinisti. Hin saavutti 97 v 7 kk idn. Mini Antti Pasanen olen velipuoli raukolle. Terveydellisisti syisti, veli Nilo ei ole
td^dlli, eivit myiislci^in kolme siskoa.

Keuro vANHTMpaNA LApslsra Joutur ensrmmiiseni tekemiin t6iti: Polttopuut oli hankittava pihaan ja ki,sisahalla ja kirveelli pienennettivi uuniin sopiviksi. Taavetti-isipuoli oli hevosen
kanssasavotoilla ja toi miiJ<kiin rahaa.

Kauko rynryi 30.6.7977Suomen Suurruhtinaskunnassa, Nilsiissi Lehtomien kylissi, Myllypuron tilan savusaunassaAnna ja Niilo Yi^inisen van-

Kauko sai 1917kutsunnoissa laihuuden vuoksi lykkdysti. Ndinpi Kaukosta tuli toisen luokan
nostomies. Siini oli onneakin kun sota alkoi,
muutoinhan td'mi il<iluokka joutui olemaan viisi

hirnpana lapsena. Syntymdpaikka on Reittiiin kylii.

vuotta eri sotatantereilla. Kauko oli tirkei henki-

Kaukon s;mrymdJcotia kutsuttiin

Terva-Jussin

mrikil<si. Terva-Jussi diJuho Sirviij oli mrunmomme toinen mies, joka oli kuollut vuosi ennen Kaukon synrymd^i. Hdn piti tervamiiluja gnpdri kankaita.
oli hyvd apu, krn didin ensimmiisesti avioliitosta synryi kolme poi-kaa: Kaukon
jdlkeen Lauri ja Niilo. Poikain isi kuoli umpisuolen
Mummomme

nrlehdulaeen vain J1-vuotiaana. Niilo s;'nr;r lceskosena kolme pdivd^disdn kuoleman jilheen. Niilo
on n)'t 86-vuotiaana t5.min Viinisten

sukuhaaran

vanhin.
Aitimrne jdi mummon kanssa m<ikkii pitima;n. r{idin piti hankkia elantoa ompelemalla ja
Fiymdlli t<iissi taloissa. Reilun kolmen vuoden
pdisti hin meni uudelleen naimisiin Taavetti Pasasenkanssa ja tisti avioliitosta sy.rqn kuusi lasta.
Vanhin Hilja (kuoli palovamrnoihin kolmevuotiaana), Aune, Hilkka (Hikna), Antti, Heikki ja Helrni. Heikki hukkui 797Q,Lauri kuoli marraskuussa
2008. Mylllpuron

lapsikatraasta meiti

on elossa

16sota-aikana Salmisella. Tdti oli mrynyt firmalle
koimrukJ<eja, jotka oli kesilli kaadettu ja nimi
piti tehdivalmiiksi.
Tammikuussa hinet

katsottiin kelvolliseksi

armeijan homrniin. Nilsiin suojeluskunnan pidllikk<i sai kuitenkin anotrua lykkiysti ja Kaulco jatkoi metsit6issi. Kirvesmiehen opin hin sai Salon
Yiljo Yidniselti
sella 7919.Kesilli

Salmisen hirsisaunan rakennuk19,11Kauko oli ryiivelvollisena

hevosen kanssaRissalan lentokenttirycimadla.
Yuonna 79+2 k:ivi sotilaspiiristi kdsky, etti
Nilsiistd piti l<i).tFd12miesti ja hevosta Yaltimolle
Rumoon ajamaan ropsia. Pasalastasinne joutuivat Kauko ja ainut hevonen Teppo. Katsoin pihamaalla Kaukon lihtcii Rumoon, jonne matka kesti
kolme piivdi. Siini olivat kahdet reet, lavetti seka
hevosenja miehen matkaevdit.
Serrraavakutsu tuli 1A.6,79++ja Kauko joutui
hevoskenttisairaalaan Kirvuun,

sitten hevosten
parissa Lapin sotaan. Marraskuun 28. paiva 7944
Kauko piisi siviiliin, reserviin. Hin ja Niilo selehjin nahoin, Lauri haavoittui jalkaan.

vieliviisi.

visivit

Uuden avioliiton lapset synryivit uuteen rakennukseen joka valmisrui 7926. Taavetti Pasanen oli
pojille hyvd isdpuoli ja opetti tekemein kaikenlaisia

Sodan jilkeen veljesten tiet veivit kotoa opituilla
tiedoilla ja taidoilla erilaisiin ammatteihin.

tiiiti.

Keuro uprrr NArMrsrrN Alma Keinisen (os. Sa-

Jo
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volainen) hanssa 19,16.Liitosta syntyi yksi poika,
Niilo Pekka. 7956. Koti oli alussa Pasalan vinttikammarissa, kunnes Kaukon rakentama Rantakallion talo valmistui
Loukkulammen

samalle peltoaukealle,
rannalle. Alma ja Kauko olivat

vonmd-keen. Olimme koko viikon kortteerissa
Liljan miikissi ja lauantai-iltana rulirnme linjaalle, josta kivelimme
kolme kilometrii kotiin. Kaukon koti oli Rantakallio ja mind asuin Pasalassa.
autossa takaisin Milkolan

h1'vin vieraanvaraisia. Heilli kivi paljon vieraita,
sukulaisia ja kyliliisii.
Tdyryy limmiilld muistella niiti aikoja.

Palkka riitti juuri elimiseen ja r-uokraan,
mutta ty6n tarkoitus olilrin "hitiapu". Rakennusmestari kivi valvomassa rF6ti ja toi tilipussin

I

Poliittiseen toimintaan Kauko meni mukaan
sodan jilkeen. Nilsidn kunnanvaltuustossa hen

lcahden viikon vilein lauantaina. Kesilli tieryrit
olivat ryiittiimrystriiti ja niissi ojankaivuut an-

I

istui Helsinkiin muuttoonsa saakl<a 7967ja han
kuului my<is Lehtomien koulun johtokuntaan.
Helsingissi aktiivinen jirjestcitoiminta jatkui eli-

nettiin 50-100 m. urakoissa.
Olin 17-r'uotiaana Kauhon kanssa vieli Lapinmiessi koivusayotassa. Sanoin, etti mini en
vieli vastaa yhti miestd, joten tilissi pitii tfuni
huomioida, KauJ<otyrmisi koko ajatuksen: 'Jo-

kepdiviin saakka.
Kaukolle olivat tutruja metsiryiit, uitot, miilunpoltot, muuraukset, pellon tekemiset, .kaskien
kaato, viertiminen ja viljely, huten myiis kaivos-

kaiselle sama palkka". Kauko oli nsapuolinen ja
huomioi toistenkin mielipiteet.

ryiit Nilsidssi Cilica oy:n avolouhoksella. Otamien maanalaisessakaivoksessaja kivip<ilyssi Kauko
ei viihtynyt,

vaan lihti

neljd.n kuukauden piisti
pois todeten, etti "maan alla kerkiii olla kuoltuaan}in ihan tarpeeksi", Sodan jilkeen tienrakennusta oli paljon, Kauko oli niissi tijissi mukana,
samoin kirvesmieheni rautatienteossa Siilinjdrvi-JuanJ<oski vdlilli.

SooeN JiLKEEN ajankohtaiseksi rulivat koulujen laajennukset Lehtomiessi ja Konttimiessd.
Reittirin koulu tehtiin kokonaan uudeksi. Kauko
oli kirvesmieheni ndilli rakennuksilla ja mini
mukana. Tiemme erkanivat, kun mini lihdin
Helsinkiin 1955. Kauko tuli Helsinkiin 1961 ja
mini lihdin samana yuonna Kemiin. Yhteys sdilyi kuitenkin koko elimin ajan.

Or-rN KeuroN

KANssa kevittalvella 1951Nil-

siin kunnan hitiapuryiissi.

Ty6maa oli Saarvon-

mlki-Suurimiki

vilinen tie.
Siihen aikaan oli hyvin lumisia talvia ja pakkasetkin kovempia. Ensin luotiin lumi pois uuden
tien kohdalta ja ojan kohta linjattiin. Puut l<aadettiin pokasahalla ja isommat kannot rijiytettiin
trorrylilla pois. Isoja kivii porattiin kiviporilla le-

t

n

Yuonna 1960 Kauko oli Pyhisalmen kaivosalueelle rakentamassa asuncoja ja siirryi sielti
Siilinjirvelle

Harjamien sairaalan laajennusja muutto Helsinkiin nrli

t<iihin. Tytit vihenivit

ajankohtaiseksi. Kaukon ensimmiinen

tydmaa

oli Lauri-veljen

Espoon

Larsvikiin,

miikin

rakentaminen

nykyiseen Laurinlahteen.

kojen avulla, tehtiin reikii dynamiittipiitkyji varten. Joukossa oli jopa joku henkiki, joka oli saanut
koulutusta rdjdyttimiseen. Ty<ivilineini olivat

neuvonantajaksi rakennushomrniin.

lcirves, pokasaha, rautakanki, kiviporat, leka, lumilapiot ja rautalapiot. Kahdeksan hengen ryh-

teki viirin,

milli

tieti valmistui piivissi hyvin lyhyt pitki.
Kun tienpinta oli tasoitettu, Nilsidn kunnalla
oli yksi kuorma-auto, jolla sitten ajettiin tarvittaessasoraa Kermilin montulta. lvliehet lapioivat
kuormaa, johon meni vajaa nelji kuutiota kerrallaan. Autossa ei ollut kippii ja kuorma ryhjennettiin kisipelilli.
Kaukon kanssa tultiin

maanantaiaamuisin

linja-autolla lvlikkolan alta vajaat 10 km. Saar-

Kaukolle

oli kirvesmiehen tciiti Helsingissi ympiristiiineen yli 20 vuotta. Elikeiki ei lopettanut triiti
kokonaan, aina oli joku pyytimissi
t<iihin tai
Luonteeltaan Kaulco oli hyvi, mutta jos joku
antoi hin kylli kurinpalautusta. Timin sain itsekin kokea, kun sairaalle iidillemme
vastasin rumasti. Siitd tuli kilpajuoksu ja sain
selkiini. En kuitenkaan muistele siti pahalla.
Timi

voisi olla kurinpidossa hyvi vielikin.
Kaukon elimin taival alkoi Nilsiissi ja viimeinen leposijakin tuli Nilsiiin. Elimin ympyrl sulkeutui niin. Omaisten puolesta hiitokset
kaikille tiSlli

oleville kunnioittaessanne lisni-

olollanne Kaukon viimeisti matkaa.
ViiNisreN
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Launr Yer,rpn Vii jix ji sent MUrsrorrlAr suuD Essa 29,tt. zoo8 |iirursii ssri
O r,r irarvrp sa arraM a s sa sotaveteraani,kersantti,
ja autoalan ammattiopettaja Lauri ValautoteknikJ<o
ter Viinisti hautaan. Hin synryi 71J920. Nuoruus
kului SavossaNilsid,ssi.
Lauri oli nuorena innokas metsistC,jija kalastaja,
teki itse risumerrat. Mind olin mukana kalassaja minulle kuului kalojen puhdistus. Kotona ollessaennen
armeijaa tehtiin kaikenlaisia tiiiti, oltiin kasakkana,
tehtiin uutta peltoaja oltiin metsitiiissi. Ei ollut sosiaalihuoltoa,josta rahaa olisi saanut.Lauri kivi opiskelemassatallukan tekoa Nilsiin Lastukoskella ja
opetti my6hemmin Lehtomden koulussailtaisin tallukantekoa kyliliisille. Tallukat lihetettiin talvisotaaikana rintamalle,
Laurin iFjiselld mrikin pojalla ei elimin alku
niin nrusuista ollut, kun ensimmiisesti maailmansodastaselvittiin. Lauri joutui talvisodan pditrymi20-r'uotiaana.Palveluaisenjilkeen asepalvelukseen
ka oli kalsi wuotta. Palveluaika alkoi22.].7940ja hin
vapautui 27.+.19+5.Jatkosota keskq'tti normaalin
palveluksen.Sodassahin oli mm, Suursaarenvaltauftsessa,Siiranmien ja Tali-Ihantala taisteluissa.Hin
haavoittui polven alapuolellejalkaan, josta toipui noPeasti.
Heti sodan loputtua oli ammatinvalinta edessi.
Metsitijissi kotoa ja kortteerissa asuen hankittiin
suolarahaa, sirvinti, vanhemman ja nuoremman
veljen kanssa.Hin tunsi ry6n erittiin raskaaksija
halusi koulutusta. Haki samalla kertaa mielisairaanhoitajan kouluun ja autoalan kursseille Kuopioon.
Molempiin tuli kutsu. Autolinja kiinnosti enempi,
naapurin islnnilti sai lainaa alkuun ja kotoa irtoaminen niin tapahtui.
Lauri kivi Kuopiossaensin moottori- ja sihk<iasentajakurssin 19+6.Taalta meni Lappeenrannan
moottori Oy palvelukseenja sitten lihti KTR 4:iin
Riihimielle ja oli sielli autoaliupseerina noin ruoden. Lauria ei kuitenkaan kiinnostanut armeijan leipi, vaikka sai autopuolen koulutusta aivan ilmaiseksi
ja vaikka kersantin natsat annettiin ja kovasti kosittiin taloon jd.imiin.
Lauri oli autosihk<iasentajanaSasooy:ss6Helsingissi vuoteen 19+8ja Suomen Auto oy:ssi 19487952.IJankivi Helsingin Teknillisen koulun kolmivuotisen autolinjan ja valmistui 1951autoteknikoksi.
Hin kivi my6s dieselpumppukurssin Ammattienedistimislaitoksella seki autokoulun opettajan ja

lz

I

ViiNisrrN

S U K U P U U1 7 . 2 o o g

elokuvakoneenhoitajankurssit. Hin oli tciissi iltaisin
Helsinginmonessaelokuvateatterissa.
Olin Laurin kanssa ty,iissi Keskusosuusliike
Hankkijalla Malmilla. Kukaan ei tienn;'t minua
ry<injohtaja-Laurin veljeksi, koska meilli oli eri sukunimi. Hankkijalta hin meni Oy Konela Ab sihkriosastontyiinjohtajaksi ja oli sielli vuoden 1956.
Timin jilkeen Lauri perusti oman firman Autovirta Oy. Liike oli Himeentien varressa.T,iiiti oli
kovasti, siihen aikaan kiCmittiin laturit ja kiynnistysmoottorin ankkurit, minikin olin muutaman
kuukauden kiimimissi kesilli, kun olin teknillisessi koulussa.
ja sopivaa paikVuokra-aika loppui 30.12.1960
kaa ei ollut tiedossa.Niinpi Lauri meni OF Yolvo
Auto Ab Keskuskorjaamolle sihkii- ja dieselosaston
ry<injohtajaksija oli sielli yli viisi nrotta. Sitten korjaamonpdillikiiftsi Veljekset Salomaa Oy Vantaalle.
Sielli hin laittoi uuden Ford-liikkeen korjaamon
kiyntikuntoon I'uonna 1966.Oy Suomen Autoteollisuus Ab:ssahin oli ry<injohtalane'ruoden7967.
Kuopiossa Lauri kivi yhden vuoden Eskelisen
korjaamolla korjaamonpiillikkiini
1968. Espoon
ammattikurssikeskus haki auto-osaston opettajaa,
Laurilla oli kokemusta autoalalta, ja niin opettajan
ura alkoi 7969.Tyon ohessahin kiwi Himeenlinnan
opettajaopiston.HC,nsiirryi Tyiitehoseuran AmmattikurssikeskukseenRajamielle, jossaoli 65-r'uotiaaksi. Elikeaika alkoi 1984,ja 2+v:uotta Lauri asuiJimsissi. Hin kuului Jdmsin sotaveteraaneihin.Vaimo
kuoli vajaa kuusi vuotta sitten.
Lauri kirjoitti kirjan 86-nrotiaana. "Savostaja
Sodasta"tuli painosta 9.9.2006.Kun oli nippu muistiinpanoja, tuli Laurille ajatus,eikd niiti voitaisi kirjaksi laittaa, kun on vieli omia ottamia kuvia paljon.
Lupasin kirjoittaa kaikki tietokoneelle ja skannata
kuvat koneelle.Niin kirja muodostui.
Hyvin ansaittua eliketti hin sai nauttia suhteelIisen pitkiin. Luonteeltaan Lauri oli sovitteluhenkinen ja oli pidetty tydntekiji joka paikassa.Viimeiset
kolme lrrotta hin sairastikovasti.
Nyt ollaan tissi hetkessi ja muistellaan Lauria,
joka oli 88v 10 kk ikiinen poistuessaantiilti.
Kauk o I/iiiiniisestii ja hiinen ja Lauri l/iiiiniisen vanhemmista herrotaan ?erhehuvan h.eram.liit Viiiiniisten suhupuussa 1t (2007).

Samaanaikaan,kun Viinisten sukuseurapiti vuosikokoustaKeravalla,juhlittiin pienen
matkan piissi Porvoon valtiopi.ivien 200-vuotismuistoa.Juhlistakertoo mukana ollut
nimimerkki Heikinrytir eli sukuseurankunniajisen ministeri Marjatta Yiininen.
Huidunperii-palstan kirjoitus julkaistaan tissi uudelleenvain otsikko muuremuna.

PietariViininen 200vuotta sittenvaltiopiivilli
Ponvoorq ver-rropirvrsN komeat 2OO-vuotisjuhlat on nyt koettu. Ohjelmalehtisen kannen

oli poikkeus, ruotsin taitoa kun silloin vieli edellytettiin valiokuntien edustajilta ja vastaavilta.

tutusta Ekmanin maalauksesta kirkon penkissi
paikalla olleille juhlavieraille, joiden joukossa oli
kaksi Yiinis-sukuistakin,
selvisi, erti tilat ovat
entiselliin vaan sen sijaan vieraitten asut olivat
demokratisoituneet univormuista ja kunniamer-

Vuonna 1809 Pierari Viininen oli,l5-vuotias
talonpoika, lautamies ja yleisten asioiden hoiraja
kotiseudullaan nykyisen Nilsiin Murtolahdella.
Perimitietojen mukaan Kuopion joutuessa vi-

keisti talvisen yksinkertaisiksi.
HeikJ<i Ylikankaan asiantuntijareksrille rakennettu Laulu Suomelle -juhlaohjelma, rearterin ja tv-tekniikan heinoin toteutettu, julisti
selkeisti historiallista ydinsanomaa. Ndyttelijityd oli tiydellistd, musiikki toiminraa rukevaa.
Historian oppitunti se nyky- ja tuleville suomalaisille. Ja miki kiintoisaa: ajan talonpoikainen
nikrikulmakin piisi esiin.
Suomen sota ja seurauksensa ovat niini
aikoina

vilitryneet
runsaassa historiallisessa
uutuuskirjallisuudessa. Kuitenkin jo 192) iImesrFneesti Talonpoikaissiidyn historiasta on
luettavissa, miten maan siidyt olivat edustettuina, kun 1809 sodan vielijatkuessa kokoonnuttiin
Porvoon maapiiville.
Aatelistossa haikailtiin, muurraako Ruotsiin
vain jiidi Suomeen. Silti Porvooseen saapui 7J
edustajaansa. Pappissiddysti saapui yhdeksin,
porvareista 19 ja talonpoikia 29 henkei. Jilkim-

hollisen haltuun maaherra Olof Wibelius, Runebergin kuvaama rohkea laillisuusmies, saapui
tuntemansa Yiinisen luo evakkoon ja lihti peridntyvien j oukJ<ojen my6ti sittemrnin Ruo tsiin,
jossa jatkoi maaherrana. Muistona - niin kerrotaan - on Yiinisen sukulaistalossa Wibeliuksen
sinne jittimi

rokokooajan seindpeili.

Porvoon valtiopiivit
ta. Esilli

veivit nelji kuukaut-

olivat monet elinrirkeit

asiat: soraperustaminen, kruunuverojen kanto ja
helpottarninen, maan rahalaitoksen perustaminen. Yaikeimpia ja arkaluontoisimpia oli sotalaitoskysymys. Esimerkkini
Pietari Yiinisen
vien

aktiivisuudesta mainitaan, etti hin valiokunnan
jiseneni katsoi keisarin ehdottaman ruotujakolaitoksen tarpeettomaksi. Maallahan ei ollut
vihollista. Sota Ruotsin kanssa taas ei tullut lcyseeseen,kun yhteisten muistojen nimessi siihen
ei voida ryhr)'e. Samalla Yddninen ja valiokunnan kolme muuta jisenti esittivit vasralauseessaan ruoduilta ja ratsutiloilta perittivien vero-

miisii olivat mm. Klockars Keskipohjanmaalta ja Viininen Savosta, Pietareita etunimelti ja
molemmat jo Norrkcipingin valtiopiiville 1800

jen alentamista. Asiaa Viininen

osallistuneita.

lytettiin

Kumpikin profiloitui

nyt siidyssi, edellinen

puheenjohtajana, Viininen eri luottamustehtivissi. Jilkimmiinen
oli "suomenkielisisti edusmiehisti ainoa alallaan", kirjoittaa Yiljo Hytiinen
siidyn historiassa. Yain suomea puhuvana hin

puolusti myiis
yleisistunnossa. Tuloksia ei liiemmilti saatu. Silti kruununverojen keruuta ja kantotapaa edelkehitettiviksi.

Uudet virat katsorriin

aiheelliseksi vain olojen niin salliessa.
Kexsex

ETUJEN ja oikeuksien valvominen

kuuluikin

etenkin talonpoikaissiidyn tehtiviin,
sen valitsijat kun olivat joutuneet sodasta muita
VijiNisrsN
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enemmin kirsimiin.
Viljo

Hytiinen

tei<stinsi Porvoon
piittii
valtiopiivisti
erinomaisen juhlavasti: "Ydlittijmimrnin ja seikkaperiisemmin kuin muut siidyt talonpoikaissiity toi ilmoille, miti kansan
laajojen kerrosten sydimessi liikkui.Silli teollahan se on ansainnut jilkipolvien kiitollisuuden.

Siten miehemme kenraali, sittemmin kenraalikuverniiiiri Sprengtportenin, piispa Tengstr5min ja muiden Suomen ttuuden aallontt
miesten rinnalla oli johtamassa suomalaisia tissi tapauksessamaaseudun viestdi - uutta tulevaisuutta kohti.

Sen osuus Suomen sisiisen itseniisyyden luomi-

Hausree

sessaon kieltimitiin."

Porvoon valtiopiivien

TaRTNAAKTNmiehesti kerrotaan:

Matti Klingen 2006 ilmestyneessi Iisalmen
ruhtinaskunta -teoksessa Yiinisen henl<il<iku-

keisapiittdjiisjuhlassa
rin seurueen ranskaa puhuva kenraali keskusteli
Yiinlsen kanssa maaherra Ehrenstolpen tulka-

va on edelleen tiydenrynyt. Selviii, ette Yeendsen ja luokseen Kuopiosta evakkoon tulleen

tessa.Yiinesen vastausten sattunrus ja helppous
oli ihmetyttdnyt kenraalia: "Mutta timi talon-

maaherra Wibeliuksen suhteet kirjistyivit,
kun
Yiininen joutui laatimaan valituskirjelmin kuninl<aisiin maaherran ttankaruudesta ja siilimittiimyydestitt veronJcannossa.My6s Kuopion
liininkonttorin asiat olivat 1809 t'surkeassari-

poikahan on neroltt
Toisaalta raskasta oli, etti miehemme ei
voinut viettii vanhuuttaan kotitilalla, kun se
poikansa aikana mrytiin pakkohuutokaupalla.
Kuopiossa jonJdn aikaa kauppiaana toimittuaan

Iassa". Niin ollen Runebergin vilittimi
juhlava
kuva lakia rohkeasti puolustavasta Wibeliuksesta
ei kaikin osin vastanne todellisuutta?
Porvoon maapiivilld yiininen oli "aloitteellinen ja innostunut", toteaa my6s Klin6e, joka
myiis mainitsee tdmin esittineen, etti ttuudis-

herastuomari Pietari Yiininen kuoli 82-vuotiaana toisen poikansa, kirkkoherra Antti Venellin

lisii vapaavuosia ja
ette veroa saataisiin heinien siiasta maksaa voina
ja kauranatt
asukkaille myiinnettiisiin

Niin hisroriankirjoitus Pierari Yiinisesti,
joka jii aikakirjoihin myiis tuotteliaana lcansanrunoilijana. Tunnettu on varsinkin kiitosrunonsa keisarille, joka salli suomalaisten nyt jatkavan
maassaan omien lakiensa ia uskontonsa mukaisesti.
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hoivissa Taipalsaarella.
ViinAsen jilkipolvilla

on ilo ja onni turustua Pietari Yiinlsen kasvonpiirreisiin-, silli
Emanuel Thelning teki mm. hinestd ja Pietari Klockarsista muotokuvaharjoitelmat
suurta
Porvoon valtiopiivit -maalaustaan varten. Monella Yiinis-sukuisella

on tisti jiljenncis seinil-

liin.
Heikintytir
Maaseudun Tulevaisuus 1.+.2009
) Ks. Iriiiiniiten Suh.upuu1l (2007), s 50.

KalleViiniselle MM-kultaa Lahdessa
SurusruneN
ruNrrra;isrx
Kalle Viininen
osallistui yleisurheiluveteraanien XYIII MMkilpailuun 28.7.-8.8.2009. Kilpailut pidertiin
Lahdessa,jossa oli 5000 ulkolaista ja 1500 kotimaista J5-100 -vuotiasta veteraanikilpailijaa .
Kalle Yiininen juoksi 8O-vuotiaiden 8 km:n
maastojuoksun ja sijoittui viidenneksi ajalla
54.14. Kunkin maan kolmen parhaan tulosten
perusteella Suomi sai kultaa, niinpi Lahden Kallen lcaulaan pujotettiin MM-kultamitali.
Kalle kertoi polvensa kipeyfFneen juuri kisojen alla, mutta lihtiipaikalla hin laittoi kylmigeelii ja se riitti. Matkan aikana kipua ei tuntunut, kun muu jaksaminen oli rnielessi.
Kalle alkoi harjoitella kisoja varten kevdilli
lumien sulettua kolme kertaa viikossa. Hin on
harrastanut kotonaan viitisentoista \.uotta mlriis
joka-aamuista musiikkivoimistelua.
Hyvi pohjakunto on periisin maatalon tiiisti
ja sotilaspoika-ajoilta sekd upseeriuran aikaisesta
nrnsaasta liikunnasta. Hin on pelannut pesd,palloa, hiihtiq.t kilpaa ilman asetta ja aseen kanssa
sekd harrastanut metsisrlsti ja kalastusta koko
ikinsi.
Nyt Kallella on tihtiimessi
EM-kilpailut Unkarissa.

ensi vuoden

Onneakultamitalistille!
PenttiVeenenen
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Runojajoulukuusta kesiin
HuutoKAuPPA

IrruNAsrarN
Ikkunastain maisema erilainen
aamuna joulukuun se on satumainen,

Tavarat pengotaan,

puut ja pensaat harsovaipassaan
ja valkea lumi peittii maan.

olisiko arvokasta,
jotakin erikoista.

tarkoin tutkitaan,

Entis sitten tuolla,

Siini punnitaan

kuinkas on.kaan pihan puollal
Kesin lcaunis lcukl<atarha,

aarteet maan,
jotka koi ja ruoste syii
- ihmisen elimin ty<i.

piilossa on lumen alla.
Siroina seisovat pensahat,
takana kuuset arvokkaat.
Tien ura aukeaa valkoinen,
- vie kotoa maailmaan kiireiseen.

Ei ole mitiin pysyvdi
vain muistot jilkeen jii.
(Tamerunosyntyiaitiniystavan,
leskenjaamislapsettoman
jiilkeisenii
piiiviin
muisiltana
tapahtumia
ton huutokaupan

LAUANTAT
Jour-UKUINEN
Vaikha mihin kurkkaan.
p<ilyisti on joka nurkka,

tellessa.)

mini vain istun tdssi,

Aallon vilketti,

priyddn iiressi ihnettelemissi.
Ei rnik;iin minua esti,

auringon paistetta,
kukkien loistetta,

tiedin, titi iloa ei kauan kesti,
- kun aurin-ko paistaa joulultuussa,
- tuuli heiluttaa oksia puussa.

lempeii tuulta,
pehmeii sadetta,
ukkosen jyrinii,

Metsin reunassa tuiskuttaa.
jidlli lunta kuljettaa,

lasten naurua,

Kesi

sateen ropinaa,

kirkas pilkahdus auringon,
- jdljelH sininen hetki on,

linnun laulua

enii taivaalla kultainen raita,
Niin on monasti elimissikin laita,

hytrysen ininii,
siti se on - kesi.

pieneen onnen hetkeen tartu,
- suuria iloja ei kaikille kartu.

Helga Parkkisen(Juvalta)isoaiti oli Fanny ElisabetViiiiniin e n ,s . 7 . 1 . 1 8 6 7 ,j o k a m u u t t iJ u v a l l e4 . 7 . 1 8 8 7 i s a n s aE e n u k a n aR a n t a s a l m eTnu u s m a kni : o 1 7 : s t a .
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mehiliisen surinaa,

Merrr ViiiiNrixsi.r

Muistikuvia Neuvostoliitosta

TvcisxsNrer-rn

HeNrrr;eH
projektipiillikNeuvostoliiton projekteissa 1980-90 luvuilla. Noina vuosina toimitettiin useita rakenk6ni

nuskohteita eri puolille laajaa maata.
Asioiden mieleen palauttaminen vuosikymmenien jilkeen auttaa selkeyttimiin
omia
muistikuvia, joista jotain jo kertoilin sukuseuran
Pietarin matkalla kesilli 2009. Nyt elikepiivini
on mielenl<iintoisinta ja antoisaa selailla vanhoja
ryiimaapiivikirjoja
seki katsella valokuvia seki
m uistella ja kirjoitella menneistd.
Jano sr-avrN Ro srovrr.r er-ue
Yuonna 1980 jouduin yllittien Jaroslavin Rostoviin toimitettavan varastoprojektin vetijiksi. Sovhoosi sijaitsi noin kymrnenen kilometri6
Rostovin Kremlisti.

Laajojen peltojen reunassa
oli kyldpahanen. Muutama kerrostalo, llmp<ikeskus, kauppa, sovhoosin toimisto ja hieman
kauempana rihjiinen, haiseva navetta rehusuojineen. Sovhoosin esimieheni toimi toveri Ledoskoi, hoikha keski-ikiinen, pirun juoppo iiji.
Kolmikerroksiset

kastekalaa kymmenen kilon pahvipakkauksissa.
mummo halusi ostaa pari kiloa tuota kalaa. Mryji asetti kolmenkilon punnulcsen
avoimelle pailelle lattialle - kuori hiulcan pahHuivipiinen

via, nosti palcastelohkon rintojensa korkeudelle
ja tihtisi punnuksen pyrireiin piihin. Pakkaus
suorastaan rijihti
erisuuruisiksi kappaleiksi mryji keriili palaset ja valitsi siiti sopivanicokoisen mummon kassiin.
Toveri Ledoskoi ja hinen esirniehensi kombinaatin joheja toveri Baranoff rryppisivit
eriin iltapiivin
ryiimaamrne valmiissa osassa.
Illansuussa Ledosicoi lihti viemiin
autollaan
esimiestiin kaupunkiin. Pimeilli. ja liukJ<aalla
tielli hin kolaroi pysikciidyn kuorma-auton lavan kulmaan. Baranoff kuoli ja Ledoskoi loukkaantui. Sovhoosi suoritti Barano$n leskelle ja
lapsille sovitun korvauksen. Niin

asia oli sovittu, se ei enii mennyt oikeuden kisittelyyn. Se oli
kommunistista laink;iytt<ii. "Ledoskoi on liian
h1rui mies lihetettiviksi

vankilaan," selitti sov-

hoosin varajohtaja, keski-ikiinen

harmaat elementtikerrostalot rikJ<irevittyine ulko-ovineen ja murrettuine lukl<oineen kyyhiittivit
siini kuraisen ja

my<ihemmin.

kuoppaisen raitin varressa, Rakennusten talsa

miesten olemus oli i<ovin rihjiinen.

aukeni silminl<antamaton sipulipelto. Sipulilajike oli melko mieto ja erittiin maukas kuullotet-

ta oli erittiin niukkaa, m)'Ftivini

tuna tai tainnutettuna.
Elintarviketilanne

oli eritti'in

hoosin kaupassa oli myytivini

heikko, sov-

ainoastaan mau-

kasta mustaa leipii, vodkaa ja teeti,, kalasiilykkeiti oli my<is ajoittain. Sovhoosin kauppa oli
ikivanha korjaamaton riittelii, puiset korkeat
portaat valittivat surkeasti asiakJ<aansaapuessa.
Erdini piivdnl "markettiin" oli saatu pa-

pullea nainen

Ihmiset tuon ajan Neuvostoliiton

maaseu-

dulla olivat aika apaattisia, varsinkin sovhoosin
Yaatetarjonoli ainoastaan

ryiivaatteita, fufaikoja, mustanpuhuvia toppatakkeja ja varsisaappaita. Ympiriiivi
puute ja
rihjdisyys vailcuttivat ihmisten sielujen sopukoihin. Ihmiset kertoivat mielelliin sodanailcaisesta
vilusta ja nildsti, seki niisti meneryksisti, joita
jokainen perhe oli kokenut ensin Stalinin puhdistuksissa ja sitten isdnmaallisen sodan katkerina vuosina.
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Nuo kaikki menneisyyden koettelemukset olivat mielestini

luettavissa vieli neljikymmenti
vuotta myijhemmin maaseudun miesten passiivisuudessa ja alistuneessa olemul<sessa.Maaseudun tytiliisii
ei arvostanut kukaan, eivdt
ja
asukkaat itse
kaikkein vihiten kaupunkilaiset
- musikoita kaikki rryni.
Lukijalle

huomautetaan,

etti

kaikki

miti

olette nihnyt matkallanne Moskovassa ja Leningradissa on luksusta verrattuna kuraiseen ja

kiyttricin kuten varastoiksi, autotalleiksi, konekorjaamoiksi ja ravintoloil<si. Yalamon luostarin
piiskiitta toimi perunavarastona. Kirkkoja on
edelleen niin tiheissi, ettei muutaman tuhoaminen tai uusiokiyttii mielestini mitenkiin
vaikuta kokonaistilanteeseen. Monet vanhat ja
prameat kirkot olivat niin rapistuneita, etti niiden kunnostus tulee viemiin luullakseni pari
'r-uosisataa.

rihjiiseen maaseutuun.

Kaasu ye siinrc!rcarror

Maaseudulla kuulin usein sanortavan, ette
kaikLi jirkevit
ihmiset lihtevit kaupunkeihin
hed kun vaan kynnelle kykenevit ja maaseu-

Rostov on talvella kovin kylmi paikka, on lunta
ja pakJcasta.Tapasin kerran miehen hiilisangon
kanssa ja tiedustelin mihin hin hiilii. Mies ker-

dulle jidvit

toi:

ainoasfaan juopot ja turakit. Maakorosti mielestini viel6
ryriliisten rihjiisrytti
virkamiesten, poliisien ja sotilaiden, asiallinen ja
silmiinpistivin
siisti pukeutuminen. Naiset pukeutuivat selvisti miehii siistimmin, varsinkin
nuorten naisten vaatetus oli huoliteltua jzvarikisti.

Kisirykseni mukaan naiset olivat yleensi
tunnollisempia tycintekijriitd kuin juopottelevat
maatyiiliismiehet.
Yrsrryrssr
vrLJELyspALsrAT
Paikalliset palkat olivat maaseudulla surkean
pienii. Lisituloja pyrittiin hankl<imaan palstaviljelmilli, joissa kasvatettiin perunaa ja vihan-

'l'uosi pakkasten tullen ensin loppuu
Joka
kaasu ja sitten sihkiit. Hinelli on kotona liikuteltava kamiina. Kun kaasu ja sihk<i loppuvat,
hin

sytyttii

saa limmitetryi

kamiinan

kylpyhuoneeseen, silli
teevetti. Kuultuani miehen ker-

tomuksen ymmirsin, miksi paikallisten ihmisten
asunnot ja vaatteet haisevat niin teriville kitkulle. Peseytymismahdollisuudet olivat heikot ja
sitten vieli kivihiilen polttoa sise[i. Kivihiilen
makean kitkun hajun voi tuntea r)Tneni talvipiivd'ni neuvostoliittolaisella rautatieasemalla,
vaunut limmitettiin tavallisesti juuri kivihiilel-

16.

neksia. Yiljelmin reu.nassaoli usein "karjakoju"
jossa hoidettiin ankJ<oja tai kanoja ja syksyisin
kasvatettiin sika.
Lehdissi on usein juttuja kuinka paljon Neuvostoliitossa yksityiset palstat tuottavat. Kisirys
on mielestini paljolti harhaa. KaikJ<i sovhoosilta
varastettu sato ilmoitettiin

palstalla tuotetukkuinlca sovhoosilta vietiin
omille sioille ja kanoille. Kaupungista

si. Olen itse nihnyt
vehnii

tuotiin betonia hedelmisovhoosille, paluukuormaan kitkettiin aina kolme - nelji sikkii vehnii
betonisten suojalautojen alle. Auto tarkastettiin
kolme kertaa ennen l<uin se piisi yleiselle tielle.
Ensimmiisen tarkastuksen teki luotettava puujalkainen sotaveteraani. Hin seisoi tienvarren

Hedelmiisovhoosi
Taganrogin
3000tonninsaetoilmavarasto
pitkaaikaisvarastointiin.
omenan

DoNrN RosrovrN ar-us

korokkeella mitalit rintapielessi heiluen.

Sovhoosissa tuotetaan 12 000 tonnia omenaa.
Kuvan varastolaatikossa on 280 kg omenea.

Krnror

Omenanpoimijat
olivat piiosin
Muurmanskin alueen 13-16 -vuoriaita kouluryttciji. Piivin

Yanhan Yenijin

alueella on tuhkatiheiin

ortodoksikirkkoja. Muutamia niisti on otettu uusio-
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urakka oli poimia yksi laatikollinen omenoita.
Juliste miirisi: Ali tule pois omenatarhasta en-

nen kuin norrnisi on suoritettu.
Isrur,ausepr - PuNaxunrre
Rakennusten katoille ja muihin nilq'viin paikkoihin oli kirjoitettu suurin kirjaimin kommunistisia iskulauseita. ttKunnia kommunistiselle ry<illett, ttPidmdirimme

on kommunismitt,
"Lenin eli, Lenin elii, Lenin tulee elimiin"
ttKunnia ryrillettr ttRauha maailmaantt, ttKunnia

kommunistiselle puolueellett, "Kunnia kommunistisen puoluekokouksen piitiiksille", "Kunnia
neuvostokansallett
Yalistukseen kuuluivat mycis punanurkat.
Toimistoissa ja sovhoosin piirakennuksessa oli
varattu rauhallinen nur.kj<aus kommunistiselle
kirjallisuudelle. Sielld oli puoluekokouksen piitiikset, Leninin ja Suslovin kirjoituksia. Kommunistisen tyiin saavutuksia esiteltiin laajasti,
samoin avaruuden valloitusta ja isinmaallista
sotaa.Juri Gagarin oli ensimmiinen astronautri.
SaatoiImavaraston
sahkotyotkaynnissaTaganrogi
n varastol
la

Leerust.sN

TARTNA

Hotelli Taganrokin kokki oli Yille Laarusen vaimo. Asuessani hotellissa hin eriini aamuna tuli
luokseni ja kertoi etti hinen miehensi on snomalainen. Tapasimrne Yillen kanssa, joka kertoi
olevansa kotoisin Kuusankoskelta. Yillen ollessa
nelivuotias perhe l6hti fFitttitm).)'fte pakoon Kanadaan. "Sielli isini sai hyvin triiti ja hankki talon ja auton. Kommunistirnieliseni

ja virvirien
innoittamana isini piitti kolmekymmenriluvun
lopulla myydi talonsa ja muuttaa 'ryiiliisten paratiisiin' Neuvostoliittoon.tt
"Oi vapaa Yendji - kulta helmini heldjii".
Niin olivat kommunistivirvirit
laulaneet Kanadassaja paratiisiksi titd maata mainosraneer. Yillen isi uskoi ja sai myris epiilevin iidin myrintymiin muuttoon. Muutto paratiisiin oli kauhea
yllitys. Auto otettiin heti takavarikkoon, eiki siti
saatuhoskaan takaisin. Asunnoksi saatiin ainoastaan pieni koppero. Onneksi isi sai ryiipaikan ja
pitii piSnsi. Monet maahanrnuu*ajar menetrivit tullessaan omaisuutensa lisiksi mycis pidnsi.
ttlsini siistyi luullakseni ammattinsa ansiosta,
hin oli metallisorvari, niin kuin minikin - sorvareista oli kova pula Neuvostoliitossa."
Laatuset piisivit tapaamaan sukulaisiaan ja
kiymiin ensi kertaa Suomessa vasta kun Yille
oli jiinyt elikkeelle kahdeksankymmenriluvun

puolivilissi.
Tuohon aikaan suomalaiset turistit

myivdt

erilaista ta-'araa vieraillessaan Neuvostoliitossa.
Suosituimpia olivat naisten yaatteet, kengdt ja
aivan erityisesti suld<ahousut. Vastaavasti neuvostonaiset tarjosivat palveluja halullisille turisteille. Kuulin usein toistettavan Ahti Karjalaisen
kuuluisaa julkista lausuntoa "rajakaupan tulisi
l<ukoistaa maittemme vililli".
Lii.iirppure
Donin Rostovissa tapasin suomalaisen opiskelijan, Hanneksen, joka oli ollut kirkasotsainen
kommunisti ja pyrkiq't
opiskelemaan Neuvostoliittoon. Opiskellessaan liii<ededetrd hin
joutui ryciskentelemiin paikallisessa sairaalassa.
Sielli hin oman kertomuksensa mukaan niki
kuinka niukkoja liikevaroja jaettiin, ei sen mukaan kuka olisi niiti tarvinnut, vaan sen mukaan
kenelli oli rahaa ja kuka pystyi maksamaan niis-

te.
- Minusta on tullut niin oikeistolainen etti
Tuure Junnilakin menee vasemmalta ohi, uhosi
Hannes.
Neuvostoliitossa oli tuohon aikaan paha pula
ViiNisreN
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ja liikintitarvikl<eista.

liikkeisti
4o-.-mrcr,,rrGiE,.nG

{

dit valittivat

V--g.-E.*.*?-TEAI'crBa

etteivit

Muutamat ii-

uskaltaneet antaa lastaan

rokottaa. Sairaaloiden saastuneista neuloista oli
useita kamrnottavia huhuja liiki<eelli. Lahjoitin

.(

muutamille iideille lasten rohotukseen puhtaan
ruiskun, he olivat ylen kiitollisia.
Laajan maan maaseudun ongelmia ei ratkairaha. Piiomaa tarvitaan kyllikin
runsaasti laitteiden ja rakennusten uusimiseen.
se pelkistiin

S o v h o o sTie h n i k a tnu o t a n t o s i t o u m uVsi.l j a a3 3 0 t o n n i a ,h e -

Pahin kehiryksen este on mielestini maaseudun

d e l m i 26i 2 0 0 t o n n i a ,v o i t a3 1 t o n n i a1 am a i t o a1 3 3 t o n n i a .

asukl<aiden alistetussa ja alistuneessa mielenlaa-

o s a t u o t a n n o s ttau l i l u o v u t t a vaa l t i o l l el,o p p u o s a s tvao i t i i n
paattaaitse.Tuotantositoumus
oli sijoitettuulos iskutyoliiis-

dussa. Laajalti harjoitettu isinmaallisen hengen

t e n k u n n i a t a u l uvni e r e e nk a i k k i e ns i t o u t t a m i s e k s i .

ylistys on nihtivi noiden ihmisten apeiden mielialojen kohottamisena.
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Kalla-laivanlihtci Kuopio ryvisti
Ol semmostahelakan korreera iltao6evee
eiki taivaalla nikynni yhdi piliveiiir.ee,
kun Kalla kiins Kuopijon r1'visri
kokl<asaseleville vesille ja alako etteeppiin minn6

ryrysree.
Kippar Viinine ol justiin niistinni nokkasa,
rullauttanna sylej ja sanonna ruuttiin: TuakJ<o
ndytippds, ertd laiva uip niinkun kuakko,
kuj joku siini vierellisi hoppus:
"Harakkala Ierikka ryvilli koettaa rulla kytystee
suostusittakohan,Yiininen, siihev vaivaan,
etti ottasija vieli Ierikan laivaan,
eikiihin nuo sirti reissuvaisetloppus."
"Pittii tok Ierikl<a viiji Kehvolle,
muuten voip akkavik antoo pehvolle,
paljo onnii Ierikalla ravaroo hyiisrynni
niihenkci taatta lie niin lihrcisikJ<ii myiistynni?"
Ja Viininen komens: "Hyvin se etteenpiin nykJ<ii,
muf panes pakJ<ia,mind ajan ahrorin rykkii,
otefaa tuo Harakkala IerikJ<avieli vciljry
ja antaa sitti minnd erre ves pannussa h<iljry ."
Ierikl<aasettelraahassakampsusatikille,
pyihki ohrasaja tassumelkipparin hikille.
Sanositti Yiindselle: "Se tuleja kynn!,,
vihdllipi pit emen mycihisfynni."

lff

$fi.

,,EALLA"

t$frui rt P&ftri|a+
jo}r,tffi lcth lAS
lffiee fA|*t
i -a. fi n*rr
itrf rh. efiriElr

F++|n+rHn|hrrfr||-r+
ilrlnfrur+ fl|fl|nlnu+
l|lstf,

ia tu*d{fs,

UilL
f"sr

ll€uitrrrrn rttnnrr giitfta
rflilb
olellaa* hitrrrin.
rafrida f,rafiff$rf FrF irl{EEs Lufrttr
!$_
rEbitrr futo- rn aurnurlairy. mrnsnrthr& rrftt ffitEtilnersrrdeo
u*rryafhllq
lljrldrr hlo,. jr oeru"
eHt lntiviittu
adfTuilL

HUlll!
fffi
!!I ! q'fl linr
fn rdl
rl *r.

rrc
rd|r!|ffi.ioa-

.ln}toffi,
K a l l a - l a j v ai nl m o i t u so n S a v o - K a r J a l a - l e h d e s i a
2 2 . 6 . 1 8 9 8 j a s e o n l O y t y n ydti g i t a a l i s esna n o m a l e h t i k i r j a s t okna u t t a . K u v i ae i t e h d i s s jau u r i v i e l a
o l l u t . H o y r y l a i v a - m a i n ossat iak u v i t t a av i n j e t t i k u v a
purlelalvasta!

Niin siini minni sitkyteltiin tidvelli hriyrylli jutelriij
ja jokleinen tunnusr mielelli niiyrdlli,
etti on tei laivapel kuitennii er pelii,
niinkaavankun riirtii llan tiri kesikelii.
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Kun ol kolomisen virstoo Kallavein liemessi viilletry
ja alettii olla Itkonniemessi,
niih huohmas siini dkkii ridrmelahen Nieminen,
etti rfville ol unehrunna eukolle vieminen,
ol niit ostanna uuven rrrallin pattiinit,
joissa on vuorina silikitja sattiinit.
Siitdpi Niemiselle tul aika hiti kittee,
juoks Yidniseh hdhille: "No, jottai lcun pit jittee
eukol lahjakengdt tuonne Kuopijon ryville,
se suattaa n)/t nyhtee hivukset ihan tfville."
t'Yieli tissi timin

taatta tukkoosa kaattoo.

voiphan ruon asjan vieli muutennii aattoo,
piipahettaa takasi, piahhan ne hakkoo,
ei tolc timin

tihe suututeta akkoo."

Uuvestaan Niemiselle tuas mualima valakes.
halakes,
Kohta se Kallan eissi ryypittivi
kun kerkes Yiininen kiintee ympir laivasa
ja tuhista, ette "neo itekullai nuo vaivasa."
Ja kun piistiin tuas takasin Kuopijon rantaa,
niin satamakapteeni jo pattiinija antaa
ja sannoo etti: "Mini jo ritnisij just ikFJi,
ettei niiti trkasi ou kiintinni

muu mikkii

kun ndmi.

Kahtokee, onko vieli muutai jidnne,
ei se Yiininen nyt ennee takasik kidnnd.
ttEi jos jokJraisen tautta ajetaan kertaan kahtee,
nii ei tdni iltana piisti riirmelahtee."

R u n o p u k u i n em
n u i s t e l u so n o l l u t j o s s a i nk u o p i o l a i s e s s a
v a r m a a n k i n1 9 0 0 l u v u n a l k u p u o l e l l aK. u o p i o s s a
lehdessa
oli 1800-luvunlopussauseitaVaenasialaivureinaja kippareina.Yksi heistii oli Poljiin LassilanLassi Samulin poika
vanhempiveli. "LeikAaroHeikkiVaananen,Kaarlo-poliisin
keen" l6ysiAaront)derAino la sen lahetti VaanastenSukupuulle PerttiVeanasenkautta AaronYrjo-pojantytar Maila
- HeikkiVzilisalmioli tyoveenhenkinen
kuopioKortelainen.
vuoteen1906 Karttunen.
laisrunoilija,

+z
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Vuosikokouspidettiin Keravalla
sukuseura ry:n vuosikokous pidettiin
Keravalla, kirjaston Pentinkulma-salissa lauan-

Vilnisten

taina28.J.O9.
Kolcoukseen osallistui 23 sukuseuran jisenti.
PilJ<aupunkiseudulla pidettivit suJcuseuranhokoukset ovat perinteisesti vetineet paikalle parisenkymmenti' osanottajaa.
Seuran esimies Pentti Yieninen avasi kokouksen ja kertoi Yiinisten sukuseuran alkutaipaleesta. Sukututkimus ja sukuseurat elivit nyt
ttkultakauttatt, miki muistuttaa aikoja Suomessa

sultuseuran hallituksen myiintC,opiskelijastipendeji vastaanottamassa olivat .r.uosikohouksessakorumuotoilua opiskeleva
Eeva Yiininen sekd,sosiologian opiskelija Petra
Viinisten

mii

Kim Liljestriim ja Daavid Vdininen
eivit olleet kokouksessa, mutta stipendit on toimitettu mytis heille. Sukututkimusstipendit annettiin Pertti Yiiniselle ja Riitta Mikiselle.
Viinlnen.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Kalevi
ja sihteerini Marjatta Liljestriim.

Viininen

sukuseurassa oli jisenii
3O-luvulla. Yiinisten
vuoden 2008 lopussa 463.Tavoitteena on jisennostaminen 600 jdseneen vuoden 2009
miirin
aikana. Ensi vuonna (2010) urosikokous pidetiin Lapinlahdella.
Yiime kesini pidettiin Yiinisten

E e v a - R i i t tPai i s p a n e n

sukukoko-

us Rantasalmella. Sukukokous pidetiin kolmen
vuoden vilein. Sukuseuran verkkosivut saivat
vuonna 2008 Sukuseurojen Keskusliiton kunniamaininnan. Yerkkosivuista vastaa Kalevi Yiininen. Seuran taloudenhoitaja Jari A. Ylininen
kertoi vuoden 2008 loppupuolella erittiin
teelliseksi muuttuneesta

haas-

omaisuudenhoidosta.

Omaisuuden tuotot pysyiyit kuitenkin plussan
puolella, vaikla varallisuuden arvo putosi rajus-

ri.
Taloudenhoitaja muistutti myiis, etti jisenmaksulaskut postitetaan jisenille huhtikuun
alussa. Jisenmahsu on edelleen 10 euroa ja ainaisjiseneksi piisee 170 eurolla.
Kesikuussa Viiniset tekevit retken Tart-

PetraVaananen(vas.)ja EevaVaenanensaivatsukukokouksessaopiskelijastipendit,PerttiVaananensukututkimusstip e n d i n .Ri i t t a M a k i s e l l o
e j e n n e t t i i snu k u t u t k i m u s s t i p e n d i
V i r o nm a t k a l l a .

toon, Tallinnaan ja Pirnuun. Matka tutustuttaa
mukaanlihtijit
Yiron historiaan ja kulttuurin.
Lisiksi etsitiin mahdollisia Viinis-suvun

iuuria

Yirosta.
ViinisrrN
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Viiniset Suhmuran Santranasuinsijoilla
aRvara Terho A. Kiiniinen siEr seerrenur
ttSuhmuran Santratt laulun vuonna

veltiessiin

laululla aloitettaisiin 4.4.2009 JoHirvosen MaatilamatkaiSuhmurassa
ensuun
lussa pidetry Yiinisten sukutaPaaminen.
Lauluhan kuvailee nuorta miesti, joka on
1957,etta tilli

mennlrt Hammaslahden nuorisoseuran talolle
tansseihin ja sielli tavannut Suhmurassa asuvan
Santran, Kun saattomad<alle olisi kertynyt n. 40
km nuorukaisen kesinviettopaikan

ja Santran

oli saattomatkasta luo'r'uttava. Asia
kehitryi sitten niin, ette samainen nuorukainen
tapasi samalla tanssipaikalla Mulosta Mantan,
kodin vilii,

joka asui lihempini

ja kun vieli Santra ei tans-

seihin saapunut, piiryi
loon Mantan kanssa.

tarina onnellisesti Mu-

H e i v r r " r a s l n r r D E NN u o R I s o s E u R A N r e r o s i jaitsee kyldyhteisiin keskelli. Tien vastaklcaisella puolella oli Yfineldn talo, jossa allekirjoittaja

T i l a i s u u d e n a l u k s i s u k u sSeuuk-u s e u r a n k u n n i a j a s e n
Lahdesta
PenttiViiiiniinen KalleVaananen
ranesimies
kertoisukuseuran
tyota
toi sukuseuran
terveiset
ja valottivuonna2005
ainaseuranperustamisesta
perustetunsukututkimus-vuodestal93Tnykypiiiviija
oman
samalla
tehtavaa
?in,valottaen
toimrkunnan
ryotakerataviimeinkin sukuhaaransavaiheita.
kasittelevaa
Vaanas-sukua
kirjasarjaa.

vuottaan. Talossa sijaitsi mm. kirjasto, puhelinkeskus, ruoka- ja sekatavarakauppa seki jalkineliike. Nykyisin talo on

asua, joka roikkuu naulakossani ja jota kdytin
Tampereen Poliisilaulajien konserteissa esiinry-

purettu. Talon pihanpuolella oli Iisiksi paikallis-

misasuna.

poliisin tarpeita varten ns. putkatilat.
Noin nelji-viisivuotiaana muistan istuneeni
Hammaslahden nuorisoseuran lavan reunalla,

Edellisessi

vietti kuusi ensimmiisti

kun Kiintisen tanssiorkesteri soitti tanssimusiikkia. Saman talon ylikerrassa asui my<is paikallispoliisi, joka oli esikuvani. Leikin poliisiaja kerran l6ysin juopuneen liheisesti pensaikostajota
koetin siirtii em. putkatiloihin, mutta kun en
siini onnistunut, hain oikean poliisin avuksi.
Myiihemmin minustakin tuli oikea poliisi aina
elikepiiviin vuoteen 1998 saakl<a. Timin jilkeenl<in olen kantanut poliisin uusinta virka++
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Surruunell

sUKUTAPAAMTNEN
esitettiin

Sukupuu-lehdessi

ko-

koontumiskutsu Pohjois-Karjalan Vdinisille
ja paikaksi olimme valinneet juuri Suhmuran.
Huhtikuun ,1. piivini
2009 Hirvosen Maatilamatkailun

saliin saapui Yiinisten

Sukuseuran

esimiehen eversti Pentti Y6Sndsenlisiksi rehtori
Kari Eklund, tek.lis., arkkitehti Eero Yiininen
ja hinen poikansa Olli, jotka edustivat Kiihsutelysvaaran Oskolan kylin Yiinis-sukuja,
kuseuran kunniajisen majuri Kalle Vdininen,

Paikallaolleetesittelivatitsensiija kertoivat,mihin sukuhaaraan
h e m a h d o l l i s e skt u
i uluvar.

VesaViiininen(oik.)ja KaleviVaananen

edustaen Kehvolta Enoon muutraneen Vdinisen sukuhaaraa. Samoin paikalle saapui pekka T.
Viininen, edustaen my6s Enon sukuhaaraa seki

Laurintie 75,+7J70Leppivesi (Laukaa),
E-mail: eero.yaananen@kotikone.fi .

Eila Kaatrasalo edustaen Ilomantsin sukuhaaraa.
Paikalla oli mycis sukutapaamisen jirjestelyisti
vastanneet YesaYiindnen seki allekirjoittaja. Me

Kiihtelysvaara Mulo
VesaYi5ninen, Reijolanrie 76, SOttOReijola
(f oensuu), puh. O4QQ-577 271,

edustimme alkujaan Hammaslahden

E-mail: vesa.vaananen@telemail.fi seki
Kalevi Viininen, HuhmarinJ< atu 25, 1.J56A
Tampere, |^th. a5o-1507joL,
E-mail: kalevi.t.vaananen@suomi24.fi

Mulossa
sukuhaaraa. Edelli lueteltujen lisd.ksitilaisuuteen osallistui puolisoita seki
muita sukuhaaroihin kuuluneita ollen meiti
kaikkiaan paikalla 20 henkil<ii.
asuneiden Yiinisten

Rehtori Kari Eklund ja tek.lis. arkkitehri
Eero Yd.ininen ovaf molemmat tehneet arvokasta selvitysryciti Kiihtelysvaaran Oskolan yidnisisti esitellen lisniolijoille

oman sukuhaaransa

tietoja.
Yiinisten
Sukuseuran sukututkimustoimikunta on saanur joitakin sukutietoja pohjoisKarjalan alueen Yiinis-suvuista,
mutta lisii
kaivataan. Piitettiinkin,
efte osanorrajien joukosta valitaan jokaiselle riedossa olevalle suhuhaaralle ns. sukururkija, jolle jokainen voi lihettii omaa aineistoaan.

Lopursr
Yidnisten Sukuseuran tarjoaman ruokailun jilkeen tilaisuuden jirjestdji Yesa Yiininen
Joensuun Reijolasta esitteli oman sui<unsa vaiheita.
Sukuseuran esimies lausui hinelle parhaat kiitokset jirjestelyisti ja roivotti kaikille h1'vdi kotimatkaa.
Kalevi
Vaanenen
Kirjoittaja
onelakkeella
olevarikosylikonstaapeli,
.lokatoimi
sukuseuran
sihteerina
vuodet1986-1990ja on nyt sukujasensekdwww.vaanastensukuseura.fi
tutkimustoimikunnan
nettisivujen
ns.webmaster.

POHJOTS-KARJALAN

suKuI{AARATUTKTJAT
Ilomantsi - Eno
Pekka Tapio Yiininen, Purotiirmi 1J,
02J00 Espoo, E-mail: pvaanane@gmail.com.
Kiihtelysvaara Oskola
rehtori Kari Eklund, SonJ<ajantielb Z, 82760
Hoilola (|oensuu), puh. 0+00 6+7706,
E-mail: kari.eJ<lund@pp.iner.fi seki
tekniikan lisensiaatti, arkkitehti Eero yiininen,
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Alavan haarakokoontui
VieremilH
Apau ViiNinrN,
s. 22.J.7864Kuopion pitijissi, ja Heta Yiininen,
s. 26.77.786JMaaninviljelivit
Kuopiossa
Yalkeisenlammen
6alla,
rannalla sijainnutta Alavan tilaa - Alavan Hovia
- 1900-lu'run alkupuolelta aina Aatun kuolemaan saakJca1910-luvulle. Heilli oli kolme lasra
- Eenokki, Betry ja Yiin<i. Bery Viiniselli, jota
on muisteltu toisaalla tissi Sukupuu-lehdessi, ei
ollut perhetti, mutta Eenokin ja Yiin<in jilkeliisii on jo neljissi polvessa.
Suvun puuhanaiset Marketta Frederickson
Iisalmesta ja Elina Yiininen Joensuusra piittivit, etti ympiri Suomea hajaantunen suvun on
aika kokoontua. Niinpi

Yalkeiskylin nuorisoseurantalolle Nurmelaan kokoontui aurinlcoisena lauantaina, 11. heinikuuta 2009 nelisenkym- vauvasra
menti Eenokin ja Yiinrin jilkeliisri
vaariin. Marketta Fredericksonin tervetuliaisanojen jdlkeen Ina Liljesrrrim Helsingisti jirjesti
Ikikaarileikin.
Siini vdki jirjestdyryy puolikaaren muotoon nuorimmasta

vanhimpaan. Iki6
selviteltiessi sukulaiset alkavar tutusrua toisiinsa
ja kaikki piisevit mukavasti jutun alkuun - ja
kyllihin se ikikaari saatiin oikeaan jirjesrykseen
lopuksi.
Seuraavaksi kuultiin Kalle Viinisen
kirjoittama Yiinisten sukuvirsj, jonka jilkeen allekirjoittanut esitteli sukuseuran toimintaa ja
sukututkimushan-kheira. Ruokailun jilkeen ohjelmassa oli sukutarinoita ja lauluesiryksii. Maija-Liisa Yiininen os. Sipili esitti hauskan sketsin
- Lapsen mietteiti
"Ennen vanhaan". Paikalle
oli koottu valokuvista ja lehtiartikkeleista suvun
vaiheita ja henkikiiti esittelevi ndyttely. Lisiksi
oli mahdollista tutustua sukuseuran julkaisuihin
ja myytiviin tuotteisiin. Lopuksi Elina Yiininen
Joensuusta piti kiitospuheen ja esitti myriis toivomuksen, ett; tapaaminen ei jiisi ainoaksi.
Mariatta
Iiliestr0m
ar6
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Viiniset Yirossa8.-77.6.2009
ViiNisrBn
suKUsEuRA teki matkan yiroon
8.-77.6.2009.Bussi lihti Oulusta aamuyiisti ja
tuli puolen piivin jilkeen Helsinkiin satamaan.
Sielli kokoontuivat seki bussilla etti muualta
tulleet, ja koko 35 hengen ryhmi nousi laivaan.
Tallinnassa siirrytiin
taas bussiin ja matka jatkui suoraan Tarttoon.
Tartto on noin 180 kilometrin piissi Tallinnasta kaakl<oon. Maasto on varsin tasaista, vaihtelevasti peltoja ja metsii. Metsit ndyttivit lehtipuuvaltaisilta sekametsilti. Jirvii ei markalle
juurikaan osu. Jokia on jonkun verran.
Maaseutu on ne uvostoajoista muuttunut
kovasti. Pienten lrylien raloja on kohennertu ja
pihoja hoidettu huolella. Sielli tdilli nikyi vieli vanhoja kolhoosien jilkeen tyhjiksi jidneiti
maatalousrakennuksia. Maanteiden varsilla on
kookkaita tiilesti

rakennettuja bussipysikJceji
suojaamaa odottajia sareelta ja ruulelta. Niiti on
korjattu, joten ne ovar ilmeisesti edelleen k;Iytrissi, vaikJra maan yksiryisautokanra onkin kasvanut surresti.
Bussimatkat

Matkan
taukopidettiin
Adaveren
myllyn
kahvilassa.

tetaan mm. Felix-ketsuppia ja salaattikastikkeite.

kaupungista toiseen sujuivat
rattoisasti, koska joukossamme oli aina joku,
joka pysryi kertomaan jotain joko sukuseuraan

TARTTO e.6.zooe

tai Yiroon liitrl'vii

Tarttoon

asioita.

Yihin

ennen Tarttoa on Piiltsamaan kunta.
Nimesti tuli mieleeni Yeikko Huovisen mainio novelli "Hanhikorppikotka" kokoelmasra
"Rasvamaksa" (197J). Siini Huovinen mainirsee: "Iltapalaksi hin (Anaksimandros Hyrkis)
keitti purkillisen Rassolnik-keittoa, jonka oli
valmistanut eestiliinen Piiltsamaa Pcillumajanduskombinaatti". Nyt ei enii ole olemassa maatalouskolhooseja, mutta seudulla on ruotsalaisen
Felix-yriryksen tuotantolaitoksia, joissa valmis-

saavuttiin illansuussa. Majoituimme
Tarton suurimpaan hotelliin Dorpatiin Emajoen varrelle. Saapumisillallisen jilkeen oli omaa
aikaa. Seuraavana aamuna ohjelmamme alkoi
heti aamiaisen jilkeen

2,5 tumin opastetulla
kierroksella kaupungissa. Oppaamme oli kaupungissa asuva suomalainen Elina Aro.
Opastus oli erinomainen ja persoonallinen.
Kuulimme mycis siiti, miten rartolaiset elivit.
Kaupungin elimiin vaikurtaa selvisri yliopisto,
jonj<a Kustaa II Adolf perusri 1632Ruotsin suurV j i i u i s r e N s u K u p u u1 7 ' z a o 9 |
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ElinaArotekimeihin
suuren
vaikutuksen
hienolla
asullaan. V i l j a n d i s soal i p a l j o nk u k k a i s t u t u k s i a .
Varakkaiden
tarttolais-kauppiaiden
rouvatkayttivat
tellaista
keskiajal
la.

valtakauden aikana, kun Liivinmaakin

kuului

Ruotsiin. Ruotsissa oli tihin aikaan kolme yliopistoa, Uppsala (pe.nstett,t 1477), Tartto (perustettu 1612)ja Turku (perustettu 16+0).
Tarton yliopiston vaikutus siteili koko Liivinmaan alueelle ja aina Iti-suomeen ja Karjalaan asti. Ruotsin vallan aikana yliopistossa opiskelijoita oli yhteensi 1600, piiasiassa ruotsalaisia
ja baltiansaksalaisia, mutta ei paikallisia maarahvaan edustajia. Suomalaisia, karjalaisia ja inkeriliisii opiskelijoista oli runsaat 200. Lieneekii
mukana ollut joku Yiinisten

esivanhemmistaS
Nykyidn Tarton yliopistossa on n. 16 0OOopiskelijaa, heisti vajazt 200 suomalaisia.

kansallisen sorron, poliittisten vaikeuksien ja
mullistusten yli jo 1+O\.uotta ja tuntuvat kestivin edelleen.
jilkeen kdytiin vieli
Kaupunkikierroksen
tutustumassa Tampere Majaan (w-w-q/.tamperemaja.ee ). Se on Tarton ja Tampereen yhteinen
kulttuurikeskus, jossa jirjestetiin suomalaisia ja
virolaisia kulttuuritilaisuuksia.

Vanha puutalo
sijaitsee Tarton historiallisessa keskustassa. Talossaon mytis mahdollisuus majoitrua.
Kiynnin jilkeen piitettiin lihtei eteenpiin

ja pysihryi Yiljandissa. Sielli matkalaisilla oli
omaa aikaa mm. ruokailua varten. Kaupunki on
viehittivi
vanhoine taloineen ja puistoineen.

Suuren Pohjan sodan alussa yliopisto siirSilmiini osui mytis Yiljandin teatterin mainoksia.
rettiin Pirnuun. Sen toiminta keskeytyi v. 777Q Ohjelmistossaoli mm. Berthold Brechtin niytelvajaan sadan 'i.uoden ajaksi, kunnes yliopisto
mi Hirra Puntila ja tema sulane Mati, eli Herra
avattiin uudelleen Tartossa v. 1802. Yliopiston
Puntila ja hinen renkinsi Matti, jonka Brecht
ansiosta Tarttoa on pidetry eriinlaisena Viron
henkiseni piikaupunkina.
Toinen Tartolle merkittivi
asia ovat lau-

kirjoitti virolaissynryisen Hella.Wuolijoen kanssa

lujuhlat. Niimme

majoituttiin

Ensimmiiset

oli aikaa tutustua kaupunkiin kauniissa auringonpaisteessa kivellen. Yirolaiset kutsuvat Pirnua usein Yiron kesipiikaupungiksi,
koska se
on hienoine hiekkarantoineen erittiin suosittu

Tarton nykyisen laululavan.
laulujuhlat jirjestettiin
Tartossa

v.7869, ja niiden seurauksenaalkoi viriti virolaisten kansallisliike. Ensimmiisilli juhlilla ohjelmassa oli vain kaksi vironkielistd teosta, muu
ohjelmisto oli sahsankielisti. Juhlat olivat suuri
menesrls, ja niiti alettiin jirjestii muutaman
vuoden vilein. Yuodesta1896 alkaen koko maan
juhlat on jirjestetry Tallinnassa, nykyiin joka
neljis vuosi. Laulujuhlat ovat ehtymit6n kansallinen voimavara virolaisille. ne ovat kestineet
n8
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Suomen himiliisisti.
Yiljandista jatkettiin

matkaa Pirnuun ja
hotelli Strandiin. Illallisen jilkeen

kesinviettopaikka.

Pirnu on my6s kylpylikaupunki, jossa vanhoja kylpyloiti uusitaan ja uusia
rakennetaan. Sielli kdy paljon suomalaisiakin.
PARNU 10.6,zoos
Seuraavana aamuna ldksimme paikallisen op-

"punaisen
tornin"Juurella.
vanhankaupungissa
Parnun
Sattuimeillesadettakin.
paan johdolla kaupunkikierrokselle. Kaupungissa on monta puistoa ja vanha keskusta mataline,
pienine taloineen. Pirnun Perusti v. 1255Saarenmaan piispa Pirnu-joen suulle paikkaan, jota piti
kaupanJciynnille suotuisana. Kaupunki hivitettiin kuitenkin moneen kertaan, niin etti kaupunkilaiset piittivdt kerran siirtii kaupunkinsa

puistossa
v. 2006
sijaitseva
Kadriorgin
lahella
Lasnamaen
ulnahtiin
KUMU
Kunstimuuseum
taidemuseo
valmrstunut
iarkkitehtiki
kansainvelisen
onsuunnitellut
Museon
koapain.
Vapaavuori.
Pekka
pailunvorttanut
arkkitehti
suomalainen

(parempaanl) hotelli Olii'rnpiaan. Sielti lihdettiin kaupunlcikierrokselle. Opas oli taas hyvi, ja
hin vei meiti monille tuttujen vanhan kaupun-

tuhoilta.

gin kohteiden lisiksi my<is uusiin paikkoihin.
1980-luvulla rakenneru Lasnamien lihiii keskustan itipuolella on vaikuttava, kuin kaupunki
kaupungissa. Asukkaita lihitissi on n. 1zl0 000.

Kierroksemme aikana alkoi sataa, joten siirryimme bussiin. Silloin opas vei meidit mycis
joen toiselle puolelle, missi turisteja ei yleensi
kiy. Se on osittain pienteollisuus- ja uudisraken-

Yli puolet heisti on venijinkielisii, osa on ukmaahanmuuttajia,
rainalaisia ja valkoveniliisii
virolaisia vajaa neljinnes.
Kiertoajelulla nihtiin my<is Tallinnan laulu-

nusaluetta. Sielli ndJcyiselvisti Yiron taloudellisen tilanteen viimeaikainen kehirys: 1990-lu'rulIa oli syntynyt uusia omakotitaloalueita, ja osassa

lava, jolla jdrjestet;en 4 vuoden vilein laulujuhlia. Tini vuonna jirjestettiin 25. laulujuhlat ja
18. tanssijuhla 1 l. - J.7.2009,joten j irj estelyt olivat

taloja asuttiin, mutta osa oli jiinyt kesken, kun
nousukausi katkesi ja lama yllitti'
Pirnu elii kylpyloidensi lisiksi kalastuksesta.Riianlahdesta nousee kalaa, ja se tuodaan

kesikuussa tiydessi kd'ynnissi. Juhlien teemana
oli Uheshingamine, yhdessi hengittiminen.
- Minulla oli tilaisuus osallistua juhlille viro-

joen toiselle rannalle, jotta se siisryisi paremmin

kisiteltivdksi PiLrnuun. opas kertoi, etti virolaisille niiden kalojen hinta on kuitenkin niin korkea, etti suuri osa saaliista joudutaan myymiin
ulkomaille, mm. Suomeen.
Kun kaupunkikierros oli tehty, lihdettiin
kohti Tallinnaa. Matlcan varrelle oli varattu ehkipi matkan mielenJ<iintoisin kohde, kiynti
Viinan kylissi. Siiti on oma juttunsa tissi lehdessl.
17.6.zooe
Tallinnaan saa\-uttiin n. klo 16.00. Meille varattu hotelli oli muuttunut ja meidit ohjattiin
TALLINNA

laisten ystiviemme kanssa. Kuorolaisia oli laululavalla enimmillaan 27 000 henkei ja tanssijoita
Kalevin urheilukentill;7
5OO.Koko Tallinna oli
tdynni kaikkialta maasta saapuneita kansallispukuisia virolaisia, seki yleisoi etti esiinryjii, silli
kuorolaulu tai kansantanssi koskettavat edelleen
lihes jokaista perhetti ymplri maan.
Piivd piitryi yhteiseen illalliseen hotellissa. Sen
jilkeen osa joukosta lihti vieli kaupungille, osa
jii lepiimiin.
Seuraavana aamuna ohjelmassa oli kdynpalatsissa. Palatsin rakennusrytit
aloitti tsaari Pietari Suuri v.7778 ia se valmistui

ti Kadriorgin

VijinisrsN
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Metsakalmistossa
onmonen
huomattavan
virolaisen
viimeinenleposija.
pysiihdyttiin
Georg
Otsinhaudalla
hetkeksi.
Haudoilla
ei niikynyt
kristillisiii
symboleja,
koska
niiden
kayttooli neuvostoaikana
kielletty.
Sensijaansiellaniikyi
joilleomaiset
pieniiipenkkejii,
monella
haudalla
saattoivat
istahtaa
muistelemaan
vainajiaan.

T u t u s t u i m mK
e a d r i o r g ipna l a t s i nt a i d e m u s e o osne n a s i a n . o k o e l m i i kn u u l u ut a t d e t t ap a a t u n t e v a no p p a a nj o h d o l l aK
asiassaLansi-Euroopastaja Veniijiiltii 1700- 1800 -luvui lta.

v. 1729.Siiti tuli yksi hienoimpia barokkipalatseja pohjoisessa Euroopassa. Rakennus oli Yenijin

Limpimit kiitokset todella hienosti jirjestefFste ja toteutetusta matkasta huuluvat seJ<i

vallan aikana tsaarien keslpalatsina. Yiron itseniisryttyi palatsissa avatiin Yiron taidemuseo
ja 1930Juvulla se oli presidentin virka-asunro.
Sodan jilkeen palatsia kdytettiin taas taidemuseona. Nykyiin
rakennuskokonaisuudessa on
osa Yiron taidemuseon kolcoelmista seki Yiron
presidentin virka-asunto.
Museokiynnin jilkeen oli vielS omaa aikaa.
Sitten kiirehdittiin satamaan. Helsinliin saavuttiin noin ]cello 16.00. Etelisuomalaiser vaihtoivat
kulkuneuvoar

pohjoiseen matkaavar jatkoivat
eteenpiin bussilla. Oululaiset olivat perilli puoleny<in jilkeen.

50
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suKupuu 17 'zoog

seuramme esimiehelle Pentti Yiiniselle
simme visymittiimille

etti buskuljemajalle Juhani Tihi-

selle. Kiitos mytis kuljettajan vuorotrajalle Yoitto
Yiindselle. Pentilld ja Juhanilla oli kova ural<l<a
pitii joukkomme koossaja pysyi aikataulussa.Ja
siini he onnistuivat loistavasti.
EvaPaaianen
Espoo

Totta tai tarua, mutta Viina kiehtoi
Vrnor.r ivrelraN HuIPPuKorrrre oli vierailu
Yiinan kylissi. Yhden teorian mukaan Suomen
ensimmiinen Yiininen olisi tullut juuri sielti.
Kun sellainen tapahtuma on vieli kuvailtu kaunokirjallisesti vanhaan Yidnisten sukupuuhun,
johan uteliaisuus sytrfir varsinkin sukuseuran
mad<aavalmistellessa.
HsLppo r-ovriii
kyli on parikymmenti kilometrii Tallinasta linteen ja kuuluu Harkun kuntaan.
Etelisti piin kun lihesryttiin, maantiekarttaa
Viinan

sitten riemastuttava
Mutta dihan
tienviitta. Ehdottomasti kuvaamaan! - Todettakoon kuitenkin, ettt rD/pennyt virolainen ei ole

tarvittiin.

humalassa, vaan purjus(sa).
Muutoin ei Yiinan tavoittaminen
hyvin

ole vaijlrjestdy-

keaa. Kyli on erinomaisen
nettisivuja
monipuolisia
rynyt ja yllipitii
www.vaanakulakoda.ee. Lisiksi Yiinan moision
liiytii tietoverkon erilaisista kartanoluetteloista,
ja koululla ja kirjastolla on omat sivunsa. Paikan
saatiin englanninkielinen esitekin' Suopiilli
messa harva kyldyhdisrys voi esitelli juuriansa

me
Yi6na? Paikalliset arvelivat jilkimmiisti,
Yidniset suosimrne edellisti selirysti.
Haapsalun lihelli on Yiinlan kyli, siis ikidn
kuin Ydinili. Sinne emme kuitenkaan tilli kertaa yrittineet.
TsR ;isvuonsN MAAHANMUUTTAJA-TEoRra
-teorian esittiji, kasvinjalosYidna-Yiininen
tustieteen professori Kaarlo Terisvuori lihti siiti
tiedosta, etti suomen kielessi ei tunneta mitiin
vi'ind-sanaa, mutta viron kielessi Vaan / vaa-

keskiajalta alkaen, mutta ensimmiinen tunnettu merkinti Yilnan kartanosta on vuodelta 1325.
Kartanoden ympirilli oli aina alustalaisten asut-

ne / vd:inlline jne (viron kielessi vokaalit eivit
"harmonisoidu") tarkoittaa kii'ntymisti' kiiynSanaperhe on siis oikeniisti, nyrjihtinyttijne.

tama kyli.
kuin
Jos kartano on alkanut samalla lailla
Suomessa, paikalla on ollut asutusta ja maata'
loutta ennestiin, minki joku hallitsija on mii-

astaan sukua viintyl-sanalle.
siis ajatteli Fihnen tulevan
Terisvuorikin
Ydinasta. Yiron saksalaisilla oli jo 1200-lu'rul-

rakentanut kartanorakennuksen. Oliko siis ensin Viinan tila tai
kyli, joka kartanoksi muututtuaan saksannettiin muotoon Fihne (useita kirjoitusasuja)? Yai
rinnyt

suosikilleen ja timi

muotoutuiko

kartanon

nimesti

vironkielinen

la kauppasuhteita mm. Kymijoen suuhun. "On
niin ollen ajateltavissa, etti heidin mukanaan
joku saksalaisille herroille epimieluinen Yaena
olisi piissyt pujahtamaan Savoon sortajia pakoon. Sen olisi pitinyt tapahtua ennen 1J20-Iukua, jolloin Savon yhteys Kymijoen suuhun alVjiinisren
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1325.
vuodesta
asiakirioissa
Vaanan
kartano
ontunnetaan
jaljitelma,
ei ole
vaimyohempi
keskiatalta
Onkotamaraunio
vieliiselvrtetty.

ulokon pyoreat
rakennustaiteellinen
erikoisuus
Kartanon
paassa.
keetkummassakin

kaa olla lopussa", piitteli Terdsvuori Viinisten
sukupuun toisessaniteessi 1945,
Hin jatkoi: ('Toinen mahdollisuus olisi, etti
siihen aikaan kun Porvoon pitdji, Sipoo ja Per-

pohjalta 1,1,10-luvulle sijoittuvan tarinan Yiina-lihtijisen miehen ja hinen poikiensa siirtymisesti Suomeen. Prahan yliopiston kiynyt

Tallinnan ldhelli [...]
naja olivat liiniteryini
eli
sijainneelle Paadisten sistersiliisluostarille
jokt
Yddna olisi livuodesta 1J51vuoteen 1417,
hetetry ,,peillysmieheksi" tinne Suomeen ja jiinyt maahan. Yi'inan moisiosta ei ole linnuntieti
luostariin matkaa kuin noin 25 kll;.. Mainitulla
luostarilla - paikan nykyinen nimi on Kloostri
- oli mytis lohenkalastusoikeus Vantaanjoessa,
joten sekin on pakottanut luostarin lihettimiin

Carolus Canuti eli Carel Vdinamees on levottovirkaumina aikoina joutunut keskeyttimiin
ransa ja toimii tilanhoitalana Yiinan moisiossa.
Miehiuysvalta painaa ja leskeytynyt Yidnamees
on suunnitellut maasta poistumista aikuisten
poikiensa kanssa. Hin tapaa Tallinnassa sattumalta entisen opiskelutoverinsa, nyt Turun
piispan Maunu II Tavastin. Timi tarjoaa tehtivii: eriiden asiakirjojen kuljettamista meren yli
Suomeen. Asiakirjat koskivat juuri Terisvuoren

tinne edustajiaan ja luultavasti myiis kalastajia.
olisikohan joku niisti kalastajista tai heidin jil-

mainitsernia patronaatti- ja kalasrusoikeuksia.
Melkoisten seikkailujen, Jruten haaksirikon

s)rlsti tai toisesta siirrynyt Saimaan
kalarikl<aille vesille ja antanut nimensi [sielli si-

jilkeen

keliisistiin

jaitsevalle] Yiinin saarelle?"
kertovat, etti
Nettisiurt
kuului

keskiajalla mainitulle

Yiinan kartano
luostarille, joten

Terisvuori saattoi osua oikeampaan kuin itse tie-

Carolus poikineen asettuu uudistilalle
Yiipurin tienoille ja kuolee 1,154.Pojanpoika on
silloin synrymissi ja tisti Antista tulee tarinassa
Rantasalmen
sitten ensimmiinen Yiinis-isinti
Tuusmien tilalle - sinne, missi sukuseura vieraili kesilli 2008.

Jorma Ylinisen melkoisen taitavasti historiallisten tosiasian kanssa punoma seikkailukertomus, johon sisilqy my6s musiikillisia osuukJonue VCliNiiser.rMERTSETKKATLUKUvAUS
sia nuotteineen, ilmestyi postuumisti Yiinisten
Sukuseuran perustajahahmoihin kuulunut ja
sukupuussa 10. (1988). Sen, kuten Terisyuoren
kuolemaansa asti mukana toiminut lehtori Jorsikiin.

sommitteli my,iihemmin Terdsidean ja muun historiankirjoituksen

ma Vii'ninen
vuoren

5L
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kirj oituksenkin voi lukea sukuseuran verkkosivujen kautta.

puitteee
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"kodakseen"
vilJavavanhan
Kyliiliiiset
ovatkunnostaneet
raston.

D e i wR a h u m i s ik e r t o oh i s t o r i a s t a .

V n r u H n nv A I I K I v A N H A A .
Viinisten alkuperisti on monta selitysti, mutta arvoituksia liittyy Viinan moision histori-

ja tuntee erilaiset projektirahoicuslihteet, mutta
tirkeini on toimia kyliliisten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Missiin nimessi ei toimita

aankin. Kyldyhdisryksen puheenjohtaja kertoi
pihamaalla, etti nikemimme rauniot ovat joko
oikeastikeskiaikaisiatai sitten ei. Parisataawuot-

ryppyotsaisesti. Kuvaava on naisporukan nimi:
Yiina Veenused,siis Yiinan Venukset.
Pari ttVeenusta" oli tilauksesta ji'rjestinyt

ra sitten alettiin Viron kartanoissaarvostaavanhaa siten, etti jos ei keskiaikaisia raunioita ollut
muutoin,

meille kahvituksen piirakoineen ja puheenjohtaja
veti kalvoesiryksen - h1'villi suomen kielelli, onhan hdn opiskellut jonkin aikaa my6s Tampereel-

kiyneet kieltimissi.

la. Tapaamisen valmistelut sujuivat sihkiipostitse
viron ja suomen yhdistelmilli.
Yirossa, kuten Suomessakin,suurempien kaupunkien ympdryskunnat kasvavat maaseudun

sellaisia muistuttavia rakennelmia
tehtiin. Vieli eivit arkeologit ole ehtineet tutkia
asiaaViinassa, mufta seinin vierelle tekeilli olevan salaoja-kaivannon jatkamisen he olivat juuri
Kuopasta nimittiin

Iiiytyi

holvikaariaja ne n;.t ainakin pitli tutkia, ennen
kellarit kaivetaan
kuin mahdolliset jinnittivit

etsivisti perheisti. Monet ovat valmiita
yhteistoimintaan, mutta on myds niiti, jotka ryii-

pilalle.
nykyinen pS,irakennus on vuoViinan
deka 7797. Yiron itseniistyffFe saksankielisilti
kartanonherroilta pakkolunastettiin enimmit

piivin jilkeen eivdt millidn endi viitsisi... Joka
tapauksessa,kangaspuut helsky'vit ylikerrassa ja
lapset liiytivdt monenlaista harrastusta. Kylitaloa

kartanot. Maat jaettiin viljelijtiille, p6irakenYiinasnuksille etsittiin uusi kiyttiitarkoitus.
jo
1920-luvulla koulu.
sa kartanoon sijoitettiin
(valitettavasti lapset
Sielld on myris piivikoti
olivat piivlunilla) ja seudun varsin hywin varustettu kirjasto.
MoNl'rollttxrx

rvLitar-o

Kivenheiton piissi, entisessi kalkkikivirakenteisessavilja-aitassa on Vd'ina kiilakoda, siis kylitalo, miki on samalla nimeni kyldyhdistykselli. Yhdisrys on perustettu vuonna 2001, mutta
ehtinyt saada paljon aikaan. Puheenjohtaja Deiw
Rahumigi on koulutukseltaan hallintotieteiliji

viljyJtti

vuokrataan juhla- ja kokouspaikaksi. Ja yhteiseen
juhannusiltaan moision pihalla oltiin valmistautumassa. Yiina olisi mainio tutustumiskohde
myiis suomalaisille kyli- ja projektiaktiiveille.
Kyllin samanlainen ja kyllin erilainen.
Historia on vieli raskaampaa kuin Suomessa.
Deiw Rahumien Yiinassa asunut isoisi oli +0-luvulla saanut vihii kyydiryksisti ja piiloutunut.
Jilkeenpiin ilmeni, etti hinen asemestaanSiperiaan oli viery joku toinen mies, kiintiti kun piti saada tiyteen. Osa virolaisista pakeni tuolloin yiiti
ja myrskyji uhmaten veneilli Ruotsiin. - Niisti
matkoista kuuleminenko mahtoi osaltaan imoittaaJorma V6'i'nisti oman venetarinansa tekoon?
oikeinpa siti toivoisi, etti jokin muinainen
V i i i i r u i s r e Ns U K U P U rUT . z a o g
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pelaamyostarjoiIu.
l\4on
itoimisessakylatalossa

Viiiinankulakodasai Vaanasten
sukuseuranviirin lokakuussa
Aira Ermelja
Tallinnassa.Vastaanottajana
toiminnanjohtaja
o j e n t a j a neas i m i e sP e n t t iV a a n a n e n .

asiakirja, vaiktapa salalokerosta sielti moision
ja Yiinisten

matkanjohtaja-Pentille,

kellarista, osoittaisi viinalaisten

lshdelle

yhteyden. Sellaisen toistaiseksi puuttuessa leikiti6n sukulaisuutta! Leikldrnielisiksi liksiiisiksi saimmekin muutamia pussillisia kyld'n omia
risfi-nolla pelinappuloita. Ne jaettiin satamassa

tapaamista

nuorimmalle

lunniajisen-Assarille,
osanottajalle

organisoineelle

seki Yiinin

matkalaiselle,

R i i t t aM a k i n e n
K u v a t :K a l e v i P
, e n t t is e k aP i n j aV a a n a n ejna R i i t t aM a k i n e n

rif,t*

Vironmatkanyhteiskuvaotettiin TartonToomemiiellii.
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joka oli

Krn;e-envosrELU

VehmasmienPaavoViinisen j ilkeliiset
- MaaninganYarpasenViiniset
TLMEsTYNYT
2
sukukirja

KBsiirr-i
Viinisten

'lrianristen
sufutfu(a

kertoo 1500-luwulla elineen Paavo Vidnisen jil1800keliisten elimisti
ja 1900Juvun Suomessa.
Paavo mainitaan Kuopion
Vehmasmiesti, miki on
ilmeisesti

hiukan

Kuo-

piosta eteliin Hirvimien vieressi. Ovatko juuri
nimi Vehmasmiki ja Hirvimiki vanhoja Yiinisten
asuinpaikloja - on vieli
ne
selvittimitti.
jotka
olivat Paavon pojat,
Kehvon Veasiirtyivit
Ehkipi

nilinrannan

takamaille

Kurolanlahden

pohjukan
Yarpaisjir-

linsipuolelle

ven rannoille kaskeamaan
ja asumaan. Sielti ovat sitten saaneet alkunsa
kirjan esittimien Vii,nis-sukuhaarojen esi-isit
1600-luvun lopulta.
SururrnSa?
Miki sitten on sukukirja? Siihen ei ole yksiselitteisti vastausta. Painettuna nikee hyvin monenlaisia teoksia. Yhteisti niille on, etti ne kertovat
jonkin suvun tai suvun osan elimistd ja henkikirja tdyttii hyvin nimi kriteerit.
sanoo alkuYksi tekijiiisti (Paavo Yiininen)
ttAjattelin,
aloittaa tevoisi
sen
ette
lauseessaan
jutun
lihisukulaisista ja heidin
kemilll ensiksi
I<iisti. Timi

on melkeinpii Paras taPa
aloittaa sukukirjan tekeminen. Sen voi liittii

vaiheistaan." Timi

'l/a rpaisen't/r)ii.niutenn futfiaara
q:uroopanjo Suomen
asutuhutoiu
,4.ufu*i'/tidnrisen " 1866ia
Aufurti'Uiinndvn " 1E93
ja [uten ja frctenfasten
ekninvaiizista
V ddniiste n r eit t.ifl uid
Qartitr iltiint*en

" 1E89 nlcga

*
PuL'o 'ltititLtineft 1-r5A
Jri[Fjpo[vitau[ut

vanhoihin asioihin ja esitai voi olla liittimitti
isiin. On aina kiinnostavaa ndhdi keiti he olivat,
joilta nykypolvet ovat piirteensi saaneetja misti
perinteet tulevat. Sukukirja tehdidn suvun jisenille, mutta my<is sellaisille, jotka haluavat tietii, voisivatko olla timin suvun jisenii hekin.
Timin arvostelun tarkoituksena ei ole hakea
negatiivisia asioita suuren tyiin vaatineesta kirjasta, vaan ennemminkin esittii parannusehdotuksia seuraavia kirjoja suunnitteleville' Toivon,
etti tekijit eivit pahastu toisinaan melko suoraviivaisista kommenteistani. Yirheiden analysoinnin kautta asiat usein paranevat' En Puutu
kirjassa oleviin kirjoitusvirheisiin. Ne korjautuvat huolellisella oikoluvulla. Sisillysluettelossa
on s)TtA olla sil'unumerot' muuten se on melko
ViiNisreN
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kdyttrikelvoton. Ei my<iskiin ole h1'vi, erti kannessa lukee Yiinisten sukukirja ja joka sivun

KuvrrN KERToMAA

alareunassa Yiinisten
Sukukirja 2. Ylipidnsi:
Kun lcuitenkin kyseessi on kuvaus vain eriin

Teoksen runsas kuvitus on hyvi asia. Kuitenkin
kuvien sijoittelussa on toivomisen varaa. Usea
kuvateksti katoaa nyt tekstin sekaan tai kuva on

sukuhaaran osista, kirjan nimi olisi voinut olla
hiukan vihemmin kattava.

sijoitettu niin, etti tekstistikiin ei ole apua. Kirjoittajan pitiisi ajatella lukijaa, jolle asiat eivir

On mielestini

turhaa tillaisessa teoksessa
hakemaan savolaisten tuloreitteji Suomeen kymmenien tuhansien vuosien takaa tai
lihtei

kisitelli

sukunimen synryi etmskien ajasta.Johdannoksi olisi varmaan riittinyt se miti kirjan
Esipuheessa
on mainittu.

VeHiurasLr;irrvPaavosre sE alKor
Kirjan

ensimmiinen

varsinainen tarina alkaa
Augusti Yiinisen sukuhaarasta ja sen todennikijisesti kantaisisti Paavosta, joka oli syntlnyt
1500-luwun puolivilissi jossain Kuopion ymperist6ssi - tai sitten periti Rantasalmella tai Mikkelin ympirist6ssi. Tarina etenee olettamusten
ja ttvalistuneen arvauksentt kantamana Paavon
mahdollisten poikien kautta eteenptin. Niin onkin pakJ<oedeti, ja se on selvisti tuotu esiin, joten lukija ymmirtii,
etti faktaa ei ole aina ollur
saatavilla. Teksti olisi kuitenkin miellyttivimpii, jos se olisi muokattu sukuohjelman tulosramasta muodosta tayalliseksi kertovaksi tekstiksi.
On my<is sryti kiinnittii
huomiota kirjan kap-

ole itsestiin selvii. Sanotaan, ette kuva kertoo
enemmin kuin ruhat sanaa, mutta olisi hyvi tietii misti se kertoo. Yaikka kyseessi on sukukirja,
vierastan viimeisimmisti lomamarkoista otettuja
kuvia. Ne kuuluvat esimerkiksi perhealbumiin.
Toisaalta on hyvi, etti myiis suvun nuoremmista jisenisti on mukana kuvia, eiki ainoastaan
manan majoille menneistd. Kannataa myris jokaisen kuvan kohdalla miettii kuuluuJco se tarinaan. Liiat kuvat voivat olla myiis raskasta lukijalle. Kuvat olisi parempi sijoittaa teksrin sekaan
kuin kuvasivuille.
KnoNrrraro

var rsnroMus?

Sukukirjassa ei asioiden tarvitse olla kronologisessajirjesryksessd - mutta jossain jdrjesryksessi
tarinoiden on slryti olla. T6ssi kirjassa tuntuu
kuin eri osaset olisivat irrallaan toisistaan, eiki
loogista etenemisti ole liiydettivissi.
Tierysti monet asiat ovat irrallisia kun ne perustuvat
muistikuviin,
mutta juuri silloin kirjoitrajan
on tehtivi lukemista helpottavia eri osia sirovia

paleiden otsikointiin. Ne olisi voitu esimerkiksi
tummentaa ja muutenkin asemoida sen tekstiosan alkuun, miti esirrelevdt.

otsikointi olisi varmaan helpottanut asiaa. Nyt usein kirjan
viliotsikointi
on selvempii kuin pi6otsikointi.

Jos alkupuolelle teosta olisi sijoitettu yksikertainen Paavon jilkeliisten sukupuu, niin hetkes-

Useat tekstinpitkdt

si kdvisi ilmi myiihemrnin kuvattavien sukuhaarojen kantaisien sukulaisuus toisiinsa.
Siyulla 11 olevat kaksi kuvaa isojaon ajalta
olisi pitinyt esittii suurempina, vaikla aukeamalla siten, etta kartta on yhden sivun kokoinen
ja tekstiosa viereisen. Nykyiselliin niisti ei saa
mitiin

selvii

yksiryiskohdista. Isojakokartan
liitteissi on h)'vinkin tarkkoja mainintoja siiti,
miti kukin osakassaijaossa. Sellainen nykykartta, misti nikyisivit nuo vanhat Kurolanlahden
ja Yarpaisen alueet nykyisen Maaningan suhteen,
olisi ollut avul<si. Monikaan ei luonnostaan pysfF
niiti sijoittamaan.

tekstinosia mukaan. Kunnollinen

ovat muistikuvia ja osittain
omaperiisesti kirjoitettujakin, mutta juuri siksi mielenkiintoisia

eteenpiin vievii

den tekstinpitkien sitomiseksi kokonaisiksi kertomuksiksi aina yhden sukuhaaran elimisti.
Ison osan kirjan sisillcisti vie sukututkimusohjelmasta tulostettu sukutaulusto. Se on sindnsi
hy'vija tarpeellinenkin osa kirjaa. Siiti olisi kuitenkin voinut ottaa runsaasti tekstiosaa pois varsinaisen tekstin puolelle eliv<iittimiin
ja muodostamaan lisikudelmia tarinoille. Silloin olisi
saanut useampia henkil<iiti mukaan muutenlin
kuin vain nimini

sukutauluissa. Koko taulusto
olisi kannattanut muokata yksinkertaisemmaksi
toistot poistamalla ja luettelomaisuutta vAhentimilli.
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lukea. Samanlaista elivii,

tekstii olisi toivonut myris nii-

Henkiliiluettelo

olisi voinut olla kaksi-

palstainen, jolloin paljon tyhjii tilaa olisi saatu
kdyttiiiin. Kaiken kaikkiaan kirjan olemus on
ilmeisesti "kertomus". Siksi on tirkeii, ettd teksti on helppolukuista, eiki tarvitse miettii, ettd,
"mihin timi nyt liittyy". Samoin, kun kyseessi
on sukuseuran julkaisu, olisi pitdnyt noudattaa
seurassahyveksyttyi etunimien standardikirjoitustapaa. Nyt henkil<inimet esiinryvdt vihin mi-

ta luettavaa. Sukuseura pystyy my<is auttamaan
tekij<iiti, kun materiaali on siini vaiheessa, etti
kirja olisi synrymissi. Tytin loppuvaiheessa kannattaa antaa sultuseuran kr.rstannustoimittajan
kommentoida tekstii, jotta siiti saa helpommin
luettavan. Kirjoittaja itse helposti sokeutuu asiaansa.

ten sattuu, miFi johtaa levottomaan esitysasuun.

pohdinnassa ldpildi;.ty teos on hyvi
osoirus siiti, etti muutaman yritteliiin sukututkijan ja kirjoittajan voimin Pysqrtedn hyvin saa-

Mrrii rvvr prriirsr reuoii
kirja kannattaa lukea. Sitten pitii noudattaa esimerkki a ja ryhryi' kirjoittamaan kirjaa

maan aikaan kirja suvusta ja sen historiasta. Se
on mielenkiintoista luettavaa suvun jdsenille ja
esimerkl<i muillekin. Lisimausteeksi voi kiyttii

tieomista sukulaisista. Vaikka vihemmillikin
1600-luvulmenni
doilla aluksi. Ei aina tarvitse
le asti saadakseenkiinnostavaa juttua. Yiinisissi

paikallishistorian tietoja kunkin henkiltin aikaisista oloista silli kylilli. Silloin sytryy moni esi-

Timi

Tissi

isi uudelleen eldrniin.

on viell monta haaraa, joista voisi saada aikaan
toimeen.
hyvdn sulcukirjan, kun vaan ryhdytiin
Pienimuotoisempia kannattaa kuitenkin yhdistelli isommaksi teokseksi. Sukuseura auttaa kirjoittajaa, kun vain saa tietid asiasta. Yarpaisen
sukukirjan uudistettu versio synryy varmaarl

Perttiveanenen

Vaenastensukukiria2: Viiiiniistensukupuu. lOutokumpuJ:

myiiskin aikaa myiiten, kunhan saadaan lisii
tietoa n)4 vajaalcsiji"dneisti haaroista'

Vaanastensukuseura,2009 (Jyviiskyli:Kopijyvdl,247 s.:

Muista, efte rniti nyt kirjoitat omista kokemuksistasi, on tulevaisuuden historiaa. Niin

Toimituskunta:lvlaunoVaananen(Kerava),SeppoVaenanen

kuin tisti kirjasta huomaa, ei tarvitse olla kirjailija, etti pysqD' kirjoittamaan mielenkiintois-

d u s t e l u t M a u n oV a a n a n e n0 4 0 0 - 1 8 0 4 5 6 , m a n u n p o s t i @

k u v . ,k a r t t . ;2 l x 2 4 c m . T e k i j i i t :M a i r eJ a P a a v oV a a n a n e n .
. i n t a2 0 e u r o a .l l e ( J o e n s u uj )a R i s t oV a a n a n e (nM i k k e l i ) H

eIisanet.fi.
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Stipendinsaajakertoo
ArrrNr Mrn;ervl Koroner.r, omaa sukuaan Yidninen, sai minut aihoinaan innostumaan suku-

tin ryiit Borenius & Kemppinen Oy:ssd, joka on
liikejuridiikkaan
erikoistunut
helsinkiliinen

seuraan liittymisesti. olen asunut koko elimini
mutta juureni orrat vahpiikaupunkiseudulla,
vasti Savossa Iisalmen seudulla, jossa on tullut

asianajotoimisto. Paluu valtionhallinnon palvelukseen houkutti kuitenkin sen verran, etti saatuani maisterin paperit huhtikuussa 2008 hain
yirkaa verohallinnosta. Minut valittiinkin kesil-

vietetry monta kesii' Yiinis-sukuisten tuttavien
ja sukulaisten luona,
Aloitin opinnot vuonna 200J Turun yliopiston oikeustieteellisessitiedekunnassa.Erilaisten
sattumien johdosta olen ajautunut opiskelemaan
ja tyriskentelemiin

verotukseen liittyvien asioi-

den parissa. Siini vaiheessakun opinnot alkoivat
lihesryi loppuaan ja jiljelli oli kiytinniissi enii
gradun tekeminen, hain Viinisten sukuseuralta
stipendii. Stipendi my6s ilokseni mycinnettiin
minulle ja muutamalle muullekin ansioituneelle,
ja sain kunnian hakea sen Helsingissi arvokkais-

h 2008 yrirysverotuksen asiantuntijakoulutusohjelmaan, joka kestii kaksi vuotta, ja jossa olen
edelleen mukana.
nikymin
Niilli

yritysverotuksen asiantuntijan virka aukeaa minulle rruonna 2010, ja siiti
eteenplin tiedossa olisi valtion pi*i leipi. Maa-

ilman taloustilanne ei onneksi vaikuta meidin
verohallintolaisten rydhiin, silli taantumassakin
on verot kerittivd oikean suuruisina oikeaan aikaan.

sa puitteissa vieteryssi sukuseuran kokouksessa
marraskuussa 2007. Tuolloin asuin viliaikaisesti
UppsalassaRuotsissa, jossa olin viimeistelemissi

or-r-ur ToDELLA oNNEKAs seki opinrojeni erti tyiielimin sujumisen kannalta. Tukuuluu jatkokoulevaisuuden suunnitelmiin

opintojani seki gradua.

seki mahdolliset
joita EU on
ryiimahdollisuudet,
tuonut tullessaan lihes kaikille valtionhallinnon
aloille . Tarkoituksena on my6s suorittaa tuomioistuinharjoittelu eli auskultointi, jonka jilkeen

Orpn

luttautuminen

talon

sisilli

kansainviliset

Gneoue

oLIN

aLorrELLrJT jo tammikuussa

my<is miiriaikaisen
viran Pdikaupunkiseudun verotoimistosta,jo2007, mttte sain tuolloin

ten fyii vei mennessiin. Gradun teko, aiheeltaan
ja otsikoltaan Eurooppalaistuva vS,lit,ijn verotus, jii siis syksryn 2007. Piitin vieli opintojen

tyiiskentely jossakin hallinto-oikeudessa veroasioiden parissa voisi olla yarteenotettava vaih-

loppuvaiheessa yrittii
parantaa my6s toisen
kotimaisen kielen taitojani, ja siksi valitsin opiskelupaikaksi Uppsalan. Sielli vieteryt kuusi kuu-

Omasta puolestani haluan vieli lausua kiitokset sukuseuralle.

kautta eivit ainoastaan parantaneet kielitaitoa,
vaan toivat myiis uusia kansainvilisii ystd,vii ja
paljon ihania kokemuksia, joita voi muistella jil-

Kunnioittaen

keenpiin hymyssi suin!
Palasin Uppsalasta tammikuussa 2008 ja aloi-
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toehto.

Jenni Koponen

Sukuseuransripendeisti
Suruseunai\4ME JAKAA nykyisin lihes joka
vuosi stipendeji sukuseuraan kuuluville opiskelijoille. Stipendien hakuaiha on alkusyksylli.
Kevdilli on yleensi jo hakuilmoitus sukuseuran
jisenkirjeessi. Ilmoitus ja ohjeet kiyryvit mycis
sukuseuran nettisiyuilta.
Toivomme, etti hakemuicsesta ilmenee, mihin rahaa rarviraan. Siini pitiisi olla selvirys
opinnoista, rodistus oppilairohsesta ja mahdol-

opiskelijoiden opinnoista ja saavutuksista. Stipendinsaajat ovat olleet joslus myiis sukukokouksessakertomassa turkimusrycinsi ruloksista
tai esiinrymissi J<oi<ousvielle.
Lisihsi on my6nnetry sukututkijastipendeji.
Tarkoituksena on kannustaa ja rukea ydinisii
sukututkimukseen seki edistii sukututl<imusten julkistamista ja palkita hyvisti rutkimusruloksista. Sukuseuran jisenet ja sukuturkimustoimikunta voivat tehdi hallitukselle esiryksen

liset suositukset. Tarhemmat ohjeet ovat ilmoituksessa.Mielelliin J<uulisimme my,iis harrastuksista ja sukurausrasrakin.

stipendin saajista.

Ensin hakemul<set kiydiin lipi stipenditoimikunnassa, johon fruuluu tilli hedcelli kahsi
hallituksen jisenti ja kahsi muura sukuseuran
jisenti. Toimikunta esittii sitten halliruhselle

SuruspuneN HALLrrus on mycintinyt vuoden
2009 opiskelijastipendit seuraaville henkilciille:
Arja Yiininen lvlikkelisti, Elina yddndnen Tu-

ehdotuksen stipendin saajista ja rahan suuruudesta l<ullekin. Hallitus on aina sopinur aikaisemmassakokouhsessaan kulloisenkin jaettavan
summan katon.

rusra, Jenni Yehviliinen Espoosta ja pasi viini_
nen Helsin6isti.
SinikkaAattonen
Sukweuranyaraetimies

Har.r-rrus xisrtrsrBp
sitten seuraavassako_
kouksessaantyk#[i
asian ja p:aattaa stipendien
saajat tai saajan seki rahasummat. Raha maksetaan saajille loppuvuonna tai seuraavan vuoden
alussa. Stipendien suuruus on ollut keskimiirin
1000 euroa. Stipendisti menee fiero myiis verot_
tajalle.
Hallirus on toivonur, erti stipendien saajat
l<ertovat opinnoisraan ja rahan hiytiisriin noin
vuoden kuluttua. Kertomukset on julkaistu sul<useuran lehdessi. Olemme halliru.ksessa aina
erittiin kiinnostuneita kuulemaan, onko rahasta ollut apua ja minkilaista,iloa siiti on ollut saajalle. Yarmasti muutkin sukuseuralaiset
haluavat J<uulla mielen-kiintoisia kertomuksia
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Lapinlahdelle
Kutsu sukuseuranvuosikokoukseen20.1.2010
YiiNisrpru

Suruspune

nv:N vuosikokous pi-

deti,in Lapinlahdella, Yiirnin pappilassaJuHeNr
rr-o rr.oo. Il2o.t,2o7o
AHor.t rre 82 LAuANTATNA
ja
lounas alkavat klo 11.45.Komoittautuminen
kouksen piityttyi

on Viirnin pappilan esittely.
sukuseuran
Yuosikokouksessa kisitelliin

siintiijen 6 S:n asiat. Yuosikokouksen kdsiteltikirjalviksi tarkoitetut ehdotukset on jitettivi
lisesti esimiehelle tai hallitukselle kaksi viikkoa

sukuseuran hallitukselle tai sukuTervetuloa kuulemaan
tutkimustoimikunnalle.
sukututkimuksesta ja osallistumaan siihen. Tilai-

myiis lihettii

suuteen on vapaa piisy.
joitaKokouksen yhteydessi on mlrytivini
kin seuran tuotteita alennettuun hintaan mm Tpaita (5 €), vanhoja Yiinisten Sukupuita (alk. 2
€) ja seuran postimerld<eji seki ralle Yiinisen
Sanarrieskoo (cd).

ennen vuosikokousta.
Seuran sukututkimustoimikunta

kertoo su-

kututkimuksen tilanteesta, ottaa vastaan sukutietoja ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin ennen
mosikokousta klo 10.00-12.00. Osallistujia prydetiin tuomaan tietoja sukuhaarastaan eli omien tietojen lisiksi vanhempien isovanhempien ja
heidin esi-isien ja -iitien seki lasten synrymiajat

Osar-lrsruursEsrA KoKonKsEENJA,/TArsuKururKIMuSTILA
IsuurEEN pyyDEtiiiN tr-r.aot'rrewenru
14.7.zotonsNr.IBss;i sukuseuran esimiehelle Pentti
Yiini'selle, Kotikatu 6 E 77 3i770 Tampere, puh
0+0-7217605 tai sihk<ipostilla: pentti.vaananen@
suomi2,l.fi. Myiis jiseneksi aikovat ovat tervetulleita!

ja -paikat seki kuolinajat. Valokuvat ja tarinat
elivijittivit
sukuhaaran historiaa. Tietoia voi

H al l i t u s

Sukuseuranhallitus tiedottaa
Sukuseurojen Keskusliitosta voi tilata keskusliiton julkaisemaa Sukuviesti-lehtei, joka ilmesqfF kuusi kertaa vuodessa. Kestotilauksena lehti
maksaa 22 € jisenseurojen jisenille kuten sukuseurammejisenille.

stipendein. Yuoden lopussa jaettavien stipendien
siinncit ja hakuohjeet ltiytp'dt Internet-sivuilta.
Stipendien hahuaika ilmoitetaan keviilli jisenkirjeessi ja seuran www-sivuilla.

Hakuaika pi6t-

rry lokakuun lopussa.

Muista ilmoittaa osoitteen muutoksista sihteerille, muuten Sukupuulehtikiin

ei tule!

Hallitus

tilaa sukuseuran logolla varustettuja
joiden omakustannushinta on

isinninviireji,
Yanhoja Yiinisten

sukupuu -julkaisuja ja suku-

seuran historiikkia voi tilata Sukuseurojen Kes-

viirit ehtivit vuosikokoukseen Lapinlahdelle.

kusliiton toimistosta osoitteesta:
Savilankatu 1B, 00250Helsinki

Ajankohtaisia asioita valokuvien kera l<iydit su-

(09) +3699,lJo, toimisto@suvut.fi
Sukuseura tuicee Yidnis-sukuisia

noin 60 euroa. Viireji voi tilata Martti Yiiniselti puh. 0+00-57678+. Tammikuun aikana tilatut

kuseuran Internet-sivuilta:
opiskelijoita

www.vaanastensukuseura. fi

