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VAANASTEN SUKUSETIRAt.y:n kustannuksella ovat iLnestyneet seuraavatjulkaisut:

Vdindsten sukupuu n:o 1. 1945. Pditoimittaja OSKARI VAANANEN, toimitussihteeriTULILIKKI ANTIIA. S. 1-t0. Helsinki 1945.
Vdindsten sukupuu n;o 2. Piiiitoimittaja OSKARI VAANANEN, toimitussihteeri
TIJTILIKKIANTILA. S. t1-110. Kuopio 1945.
Viindsten sukupuun:ot 3-4. PiiiitoimittajaOSKARI VAANANEN, toimitussihteeri
TLIUUKKI ANTILA. S. 111-196. Kuopio 1946.
VCindsten sukupuu n:o 5. Pdiitoimittaja O. P. VAANANEN, toimitussihteeri
KALLE VAANANEN. 8 siv. (s. r9t-204). Kuopio 1968.
Vdindsten sukupuu n:o 6. Pditoimittaja O. P. VAANANEN, toimitussihteeri
KYOSTI VAANANEN. S. 205-236. Kuopio 1968.
Vdindsten sukupuu n:o 7. PddtoimittajaO. P. VAANANEN, toimitussihteeri
KYOSTI VAANANEN. 5. 237-283. Kuopio 1973.
Vddndstensukupuu n:o 8. Piiitoimittaja O. P. VAANANEN, toimitussihteeri
KYOSTI VAANANEN. S. 28t-350. Kuopio 1977.
runot. Toimittanut ja esipuheellavarustanutJORMAVAANANEN.
Pietaril07iiiindsen
32 siv. Mikkeli 1964.
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SATTYSIS

KYoSTI VAANANEN

Viidennenvuosikymmenenalkaessa
Vidndsten sukupuu n:o 8 esittiytyy Ytidndsten Sukuseura r.y:n 4O-vuotisjuhlaiulkaisuna. Kuten tdhdn numeroon sisdltyvdsti sukuseuramme sihteerin majuri Kalle
Vddndsen laatimasta viimeisten neliiin
vuoden toimintakertomuksestakin on luettavissa, on toimintamme sitten viime
sukukokouksen elokuussa 1.973 iatkunut
hiljaiselon merkeissi. Vidndsten sukupuun
edellisen numeron saatesanoissavain mahdollisuuksien mukaan toteutettavaksi maksimitavoitteeksi mainittu uuden sukujulkaisun toimittaminen aina silloin, kun
sukukokous jiiriestesiiintiijen mdd'rdd,mdt,
tdin, on tdlliikin kertaa saavutettu, joten
voimme olla varsin tyytyvdisiii. Ja huomioon ottaen timdnhetkiset olosuhteet
Suomenmaassaja nyky- ja tulevaisuudenniikymiit niin talouseliimiissii kuin kulttuuriel,imenkin alalla on saavutuksiamme
pidettivii enemmin kuin tyydyttiivind.
Pintapuolinenkin tarkastelija voi havaita, ette Vdcnisten sukupuu n:o 8 on'sisilldltiiiin monipuolisempi kuin edelliset
iikakauskirjamme, jotka ovat ilmestyneet
"henkiinherdttdmisen " jdlkeen
sukuseuran
viimeisen va:1aanvuosikymmenen aikana.
Suku- ja kotiseutututkimusta sisiiltdvid
artikkeleita on sekd timinkenaiselta sukukokouspaikkakunnalta Ristiinasta ettd seurarnme esimiehen kotiseudulta Viipurin
puolesta ja sieltii tidltd muualtakin, missd
Vddndset, Vddndttdret, Wenellit ja Vaherit
ovat elementyitteiin yhteisen suomalaisen
isinmaan parhaaksi ja osaltaan myds koko
ihmiskunnan hyviiksi kukin omalla ty6sardlaan suorittaneet. Niiiden sukututki-

musta ja henkiliihistoriaa sisiilt?ivien artikkelien ja juhlivan sukuseuran omaa toi"toimimiehia"
mintaa ja
vakavasti ja hieman leikkimielisestikin esittelevien kirjoinrsten lis?iksi selvitelleen juhlavuoden
sukukokoukseen kokoontuvalle Veiiniisvdelle ja muillekin asianharrastajille talonpoikaiskulttuurin olemusta ja tulevaisuudenniikymiii ja julkaistaan postuumina
katkelmia edesmenneen puutarhuri Veikko Vidndsen arkisen tycin lomassa vuosien
ja vuosikymmenten varrella valmistuneesta,
Lahden kaupunginkirjaston jdrjestiimiissii
kirjoituskilpailussa palkitusta runokokoelmasta.
Suurimpiin itdsuomalaisiin talonpoikaissukuihin kuuluvan Vdd.nds-suvun juhlia
vietettdessd on aiheellista ennen muuta
muistella esi-isiemme ja -iiitiemme tydtd
tdmdn yhteisen isd.nmaamme rakentamisessa, tydpanosta, jonka ansiosta nytkin
juhliamme vietimme. Edellisten vuosisatojen Viiiiniis-sukupolvet suorittivat elemdntycinsdmiltei poik&euksetta talonpojan
ammatissa. Heiddn elimdntyonsii oli sitd
aitoa arkieliimiin isiinmaallisuutta,' jota
tiiniikin piiviiqd tarvittaisiin ja jonka vazliminen on seuramme kaikkein tirkeimpid
teht?iviii ja samalla tehtdvd, joka kuuluu
jokaiselle suomalaiselle. Kun Viiindsten
Sukuseuran 40-vuotisjuhlaa vietetd.dn Suomen itsendisyyden 60-vuotisjuhlavuonn'.,
lainata
sopinee saatesanojen piltteeksi
pari aiheeseemme liittyviid katkelmaa nykyisen tasavallan presidentin erd.dstd puheesta (puhekokoelmastaMaan puolesta):
"Kansamme jo
hautaan kallistuneet
(288)
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Kaado Terdsvuoriin memoriam
Vidndsten Sukuseuran 4O-vuotisjuhlajulkaisun juuri painoon mennessd
saimme suruviestin, joka kertoo, ettd sukuseuramme ensimmdinen ja
tdhdn mennessi ainoa kunniajdsen, Helsingin yliopiston tiiysinpalvellut
maanviljelyskasvitieteen henkilijkohtainen ylimiiiiriinen professori, filosofian tohtori Kaado Kustaa Terisvuori on kuollut Helsingissii 18. huhtikuuta 1977 lahes 93 vuoden ikiiiseni.
Kuopiossa 5. toukokuuta 1884 tullitarkastaja Henrik Gabriel Stahlbergin ja hiinen vaimonsa Beda Josefina Jackin poikana syntyneen
ansiokkaan tiedemiehen ja monien yleishytidyllisten hankkeiden aktiivisen kannartajan, myiis sukututkijana ja erityisesti Viiiiniis-nimen alkuperdi koskevan tutkimustydn edistdjiind tuntemamme professori Ter?isvuor€n elimdnvaiheita ja kirjallista toimintaa genealogian alalta on selostettu yksityiskohtaisesti Vddndsten sukupuussa n:o 6 vuonna 1970.
Samassanumerossa julkaistiin m! 's professori Terisvuoren oma opiskeluaikoja koskeva muistelmakirjoitus (Kuopion lyseon kasvatti ylioppilaana keisarillisessa
Aleksanterin-yliopistossaHelsingissdw. 1903-1909).
Aikaisemmin on Vddndsten Sukuseurar.y. julkaissut isoiiitinsii rovastinrouva Anna Sofia Stihlbergin, o.s. Wenell, kautta Vdlnds-sukuisen
professori Kaado Terdsvuoren artikkeleita Vddndsten sukupuun ensimmdisessdja toisessanumerossavuonna 1945 (Suomalaistensukunimistd.
Vddndstensukupuu n:o 1s. 11-16, Veiindstensukunimen ieste ja alkuperdstd. Vdlndsten sukupuu n:o 2 s. ,9-65).
Vddndsten Sukuseura kunnioittaa seuran perustamisajoista liihtien
toiminnassa aktiivisesti mukana olleen suomalaisen tieteellisen sukututkimuksen perustajaikapolven viimeisiin edustajiin kuuluneen kriittisen
tiedemiehen ja monin tavoin ansioituneen kansalaisenmuistoa.
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Virallisen vuosikokousohjilman jiilkeen
siirryttiin Tenhulanmden emdntien notkuvien pitopoytien idreen, joissa suosiosta
kilpailivat parhaimmat suursavolaiset iuhlaruoat. Ohjelma iatkui sitten yhteisellii
illanvietolla Tenhulanmden toista slta;l
wotta vanhassa avarassapinissii. Kuultiin
mm. majuri Kalle Vii?indsen lausumana
"fueska-Kallen",
runoilija Kalle Vdiiniisen.
vuoden 1945 sukukokoukseen kirjoittama
"Vidndsten sukuvirsj", kirjaimurreruno
lija Uula Aapan pakina tekiiiin itsensd esittdmind sekii siiliniiirveleisen maanviljelijii
Erkki V?iiiniisen yksinlaulua muusikko A.
Tenhusen sdestdmdnd. Illanvietto pii?ittyi
"Savolaisenlauluun".
yhteisestilaulettuun
Seuraavanapdiviind suoritettiin yhteinen
kirkkomatka Rantasalmen kirkolle, osallistuttiin jumalanpalvelukseen, tutustuttiin
hautausmaahan ja Rantasalmen kotiseutumuseon kokoelmiin. Kun oli viele nautittu
"puolinen" kirkkokahveineen pitotalossa,
oli tullut aika liihteii kunkin omalle taholleen kiireiden kutsumana. Muistoihin j?iivit kauniit kuvat Tenhulanmden pihapiirist?i ystiiviillisine emdntineen ja isdntineen
ja monet sukumanneilta kuullut meitd
yhdistiivlt tarinat.
Seuran taloudesta todettiin, ette iesenmaksuilla oli saatu kokoon mk. 449,- ia
julkaisutuloina mk. 50t,97. Kun sukuseuran viihiiisenkin toiminnan aiheuttamat
kulut ovat jatkuvasti nousseet, oli ylijeamd
vain mk. 380,80.
"tavanMuilta osin vuoden toiminta oli
omainen". Seuran johtokunta paneutui
sdintrimuutosehdotuksen valmisteluihin.
Seuran esimies ja sihteeri-taloudenhoitaia
oman ehdoruksensa
laativat kumpikin
sddntcimuutoksiksi, ioiden pohjalta liihdettiin niita sitten hiomaan lopulliseen muotoonsa.

Vuosikokous 1974
Viimeisti edellisend elokuun rltana l9l4
klo i8 oli Vidniisten Sukuseura kutsutru
sddntiimdirdiseen vuosikokoukseensa Helsinkiin ravintola Mestaritallin kabinettiin.
Jo vakiintunutta tap?" noudattaen haluttiin todeta, olisiko helsinkildis-Vddnisten
sukurakkaus palautunut sodanjelkeiseen
tehoonsa. Niiin ei ollut. Todettiin kokoukseen osallistuvan vain yksitoista jiisentii,
joista viisi kuului johtokuntaan.
Sen jiilkeen kun erovuorossaoleva kirjapainonjohtaja A. O. Viiiiniinen r,ti valittu
uudellein johtokuntaan, muodostui virallisista kokousasioista tilkeimmc.ksi sddntcijen muutosehdotus. Johtokunnan jiisenet
olivat antaneet jo aiemmin lausuntonsa
seuran esimiehen ja sihteerin laatimista
esityksistii. Niitii pidtettiin edelleen kehitelle ja kokous velvoitti johtokunnan seuraavaanvuosikokoukseen mennessd saattamaan ne lopulliseen muotoonsa ja liihettiimddn muutokset perusteluineen jiisenille
tiedoksi mahdollisia koriausesityksid varten.
Seuran taloudellinen asema oli iossain
midrin huonontunut. Lahinnii yhdistetyn
suku- ja vuosikokoulsen jiirjestelykustannuksista johtuen merkittiin tilivuoden alijiiiimiiksi mk. 740,23. vaikka johtokunta oli budjetissaan tdhin varautunut
edellisten vuosien ylljarimtidn flrrvautuen,
oli ylliityksellistd mm. jdsenmaksutuottojen jdlleen pienentynyt mddrd.,mk. 343,-.
Jiisenmaksu oli saatu yhteensd 110 jiiseneltii. Vuosikokouskutsussa esitettiin alustava
kutsu seuraavaansukukokoukseen, joka oli
edellisessiisukukokouksessapiiiitetty siiniiii
seuran perustamisen 40-vuotisjuhlawoteen
1977. Kokouspaikaksi oli niin ikiinn
peetetty valita Ristiina. Asiasta keskusteltiin tdssiikin kokoulsessa. Johtokunnan
osdta kokous jatkui myiihdiseen yiihcin
hallitusneuvos ja rouva O. P. Vii?iniisen
(292)

(e6o6
'{ru tuA{o
so1ru szrzd uo E{ru '-'eVL
tolorunq?uru)sg('61'OVZ':fru
lqguryfl
'u99r
-qd uapnz:pln nlroso "ula{sulsolnl
-ugrdgl uaesrc{nu urqotrduzhnl urursnn
unlldrrns "ssoprog urcrszsnoFl uEJnaS
'3ursr31go{31un:p{
-1zd gssapdatqduarsno>1o1ueuuruJsnrup^
u?JnasruJnsgrsasrurpud,..ualsno{o{n{ns,,
uals?llrsonl sdllse uggurard>1pssToru ryf
?rrzaptrurro1'urrsrEJerasnolol uulullduas
-I?urAJ?q Erusnlnt uf ua1sa1 ue(rutru zrs
-[nunF1nrul"?rqrz^ uapnnsr?ln eetue z[ vn1
-elsrulsa{sno1o1 zdrdzl nsasraJrDlnsauoru
pgruaplgr edur rnlprauer prupJ '?ssroll
uordon;q {latoH
rrztll lp^nlarA re(uuo
-u?so
uaa{lpf
ueslnoloyson^
uasrTl?n1
'(1 o:u uasp(eruunl
uo rJonAsEJaI olJsz) uossa;ord) Z o;v
rsleuase(uruun>1 uuJnesn{ns uerzugp6
unsmln$n{ lauer1 pue'elles{nolo{n{
-ns elplz?Jnas ppllrse nsasqarunsld nrpgd
sno{o{rson^ 'sL6l Etnn)p{oJ '07 'rl*
-ruasru{ru pp^,tpduEur?tnnur Ellonl SL tlu
-pttf,pr qo zrye1sold1dry (uduy eynn z(qre(
'd€
-rr1) uauruep1
Ilasry ilO
Irn(BI I
'pr1aa:g(u4ll5 uJuunsz) Errrrg rJolqJI
r[ zrordon;'1 uaupugs1 ")FfllH z{11p1r1ag
-1uud u( uauzup?A tuual rJotqal urrllrle^
useurelolsrurl€A??Agtqot ulof 'rtsasluruDrur
-ror alluuurulsrunurol zf ptsasrurgp.ralurp"
-IJJIEtuSn(uT{rrUrulnsuartlod u?ru(ueJonu
snruo^rol urrllalrsa "l[Bur"s'31sr$JntuDJ]nt
-?so zlsr^a{so>1zforwqnlns rJa uDIuDIIape
rsrnlsoponru usoppd ugllpsls'urunlorqof
uuJnasn{ns r$Iuuunlsrururrot e[ ueu€upp1
nsodl4'srl'loer'sarurrsa?Jzl u3urpuurs
-ua r$lrJealrilssrurturol'uJuEU?uA 'd 'O
so^nausnlrllzq 'sarurse uBJnas urnlrp^
lslu(ztlurrotppd unsrzlpf 'ztslolras zrsrrr
-dtlrq ueasruruurrurot unndnlns ualstupp1
unsu:lnfn1ns urllalsn{se{ zsseqno{o)
'rqgaerrds:pMq rrsaslpdol
LL6l
ellaqno{o{rulnsqqnfsronr-07 uarrrs'rtsr1
-Iopquur IWT{u z( 'alas1no>lolrson
9/6I

uePon 19uup3s r3Pnn ugprrryDrsa uIIl
-lalrollo^ erunlorqof 'Ers>Jolnnu uEEIIuos
-l3)l rsTsrTlErs?uoqrrs ppurso snnsr?ln allru
-asp( urnlurzl ueellape uunur 'urntdslgir
-dq snropqg 'elleqno{o{ urnarrse zuru
-rorq o( rdu z1o( 'sdtrsasornnur ua(grupps
usse$Jno{o{ uD[Bsspr ntneqr? Bnlalsrul
-sa{ uerrug 'uuttun{orqof uaeyyapnnuau
'uasgf zlalo EssoJona
-pWp.L
e1p;'1
unfuur
-oJa
?ssa$lno{o)
uuuun{orqof
unulp^
'z11aarsruaduutu
-lalruunnsulurunor upurds{gMq uas:po1o:1
-nlns u?Anluoo{o{ ?ssaPon BssaPrr^u?J
-Ja{ u?g?grurqzl
Elsrapl uaPon u1gruugttppd
l?^rsrruuoo{o>J Elunlsnnlle^ e( sruIIFL{
ur?A urultrson uee>lnrur:1uo('grugrlg4 et'
-a1nt dlailsa ?ssJs{otnnuglupps upgssuruds
-ryMq u?plrq z( rn11o?ssopanuaruespfof
nlnT?A rra{rDl ueqrrs u?(urusua ur{plal^
?unu'uooltou?so
usauBurulr?Aurrlle^J?
uepqo:1uzfy 'ee(zuouuso 17 tnundees lyo
ueeqno{o) 'pu9r'19d(z unrup{ol 'ussrl1al
-or{ gssasrruruuzrues'
zssordon;trurnrarsehp{
uorreg
E/6I sno{o{rson^'urr{undnzlepd
uaalpf uea$lno{o>flsonl u?EAEtJnasullllnu
-uoo{o{,.?ureurusEsrra,, ?lsE(UrussrEllv
E/6I sno{oTsonA
' esutz(rr>lrsorureeldlsaur
-1r urofurpl uaponi E-€ urou 'pgaprpsls
Errulaqlru zrdura(ze1e(' evgzt8otlqlq uzp
g{as ?rsnnn tiarsdrslpqd- zf uefornasnlns
'zua1a11nrz zrsrSopauaS e(o1qadqd1
Vfr
-1gssz( ?ssapon^eeuel f (Iau ddrsarup alot
'eswebqsnzlzllz
?tsrll€rJotsrqglplueq eI
-n{ns plslturu-souJC uaallluesp( ezlef ernas
ueurllJelall ueurclIEAoAJBpurpl'IqauJs
-g{ uurnassnurqrrurulns uauons uaurudl
-lrrl rr?Jnesn{ns uarsguYp^ ?llurB(u wl7EU
-u?>l
uaPon^
?llrntu
ElsPuullulol
urso
'ulurruqzdzr uDpl^elnl
urn{ plrauueru urru u?Jnesznqod snnslulll
?^Etsrol rrunofrur pllels 'pssauelu1Jry
uzfqol u?"ilouun$pse{ u?praq surEJaIA

"henkiinherdttimistd"
seuran
v. 1964
seuranneella uudella toimintakaud ella. Jtisenmaksunsamaksaneitaoli nyt periti 131.
Rohkaisisiko tulos ajattelemaan sukuharrastuksen renessanssinmahdollisuutta?
Vuosikokous 1976
Pliitiis vuosikokouksen pitimisestii Lapinlahdella oli ollut yksimielinen. Kuuluuhan
pitiijl Viiiindsten asuttamiin alueisiin jo
satojen i'nosien takaz. Tdnd pdivini on
tdsti todisteena lukuisa joukko jalkeliiisin
ja vauriltr Viiiiniis-tiloja jaltai -taloja.
Kokouspaikaksi oli valitru Honkaniemen lomakyld, joka sijaitsee kirkonkyliistii
kappaleen matkaa Iisdmeen piiin. Tiimiin
Veikko Ollikaisen omistaman tilan historia
on mielenkiintoinen. Lomakylii, joka on
saanut nimensi tilan mukaan ja jonka
hallintorakennukset ovat rakennushistoriallisestikin merkittd.vid, sijaitsee vehmaassa
vesikyll?iisessisavolaismaisemassa.Kokouksen osanottajat, yhteensd 49 henkeii, viehiittyiviit oitis ndkemdstdin. Kamerat surisivat, iloiset tervehdykset vaihdettiin ja
niin siinii avaralla kauniilla pihalla auringon viilkkyessii voitiin kaislikon koristelemasta jervenpinnasta heti runtea l;immin
ilo mukanaolosta.
Yldsavolainen pitop<iytii, jonka herkuista
"suunsa
mukaista",
itsekukin saattoi valita
maistui heti alkuun monille jo varhaisesta
aamusta alkaneen matkan jiilkeen. Emin"varoitettu"
maistiiviikei oli etukdteen
tumisesta, joten hekin n?iyttiviit vapautuneesti nauttivan poydiin alituisesti tarvitseman tiiydennyksen aiheuttamasta palvelusta. Varsinainen vuosikokous pidettiin
kauniissa, tyylikkiiiiss?i pinissi, jonne olisi
hyvin mahtunut kolminkenainen osanofta;amildri.
Kokouksen avauspuheen jdlkeen seuran
esimies onnitteli Vidndsten Sukuseura
r.y:n ja vuosikokouken puolesta seuran

perustajajiisentd Jorma Vdiniist?i (kirjailija
Kallen poikaa) Savonlinnasta ja seuran
ensimmdistd varaesimiestd Kyristi Vdiiniistd
Mikkelista. Edellinen oli suorittanut Helsingin yliopistossa filosofian lisensiaatin
tutkinnon ja jiilkimmiiinen vditellyt samassa yliopistossa teologian tohtoriksi edellisen vuoden joulukuussa.
"kestityksen"
Kaiken edelle kerrotun
kirvoittamin kielin knytiin sitten vuosikokouksessa vilkasta keskustelua kokousjiirjestyksen mukaisista ja muistakin asioista. Jiisenmalsu, joka vuoden 1973 sukuja vuosikokouksessaoli pddtetty nostaa 10
markkaan perheenpddlti, minka lisiiksi
jokaiselta muulta ruokakunnan jdseneltii
kannettiin maksua 1 markka kultakin,
piiitettiin nyt nostaa 20 markkaan perheen
piiiimieheltii. Sen sijaan pddtettiin muut
perheenjdsenet ikiiiin katsomatta vapauttaa
kokonaan jCsenmaksuista.
Ehdotus Vddndsten Sukuseura r.y: n
uusiksi sdiinnoiksi hyvdksyttiin muutoksitta edellisen vuosikokouksen hyviiksym?issd
muodossa. fuiaahan oli kisitelty jokaisessa
vuosikokoulsessa vuodesta 1973 lehtien,
joten uudet sddnndt tulevat voimaan vilittcimiisti sukukokouksen 1977 hyviiksyttyd
ne. - Seuran johtokuntaan valittiin erovuorossa olleen majuri evp. Olli Akseli
Viiiiniisen tilalle varajiisen, talousopettaja
Sirkka-Liisa Heinonen Oulusta ensiksi
mainitun siiryessd varajiiseneksi.
Sukuseuran tilintarkastajina ovat toimineet ylimeaiinhoitaja Tuiro Vddninen
Oulusta ja pankinjohtaja Manti Vdininen
Kiimingistii vuodesta 1971 ldhtien. Heiddn
varamiehinddn ovat olleet arkkitehti Olli
Vddninen ja pankinjohtaja Mikko Koskenniemi, molemmat Jyv:iskyliistn. Niin tilintarkastajat kuin heidiin varamiehensikin
valittiin uudelleen tehtiiviinsd. Kokous vahvisti aiemmin tehdyn pdiitiiksen Vdiindsten
sukupuun n: o 8 julkaisemisesta juhlako-
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koukeen grennessd sukuseuran 40-vuotisjuhlanumerona samoin kuin toimitusvasruuta ia sis?iltdd koskeneet aikaisemmat
pii?itiikset.Juhlakokouspaikkakunnasta kiiytiin viela laaja keskustelu. Kun oli todettu,
ettei kokouksen jirjestiiminen Ristiinassa
Vddnlsten omistamissa tiloissa ollut mahdollista, annettiin iohtokunnalle valtuudet
kdyttdd hyviiksi muita tarkoitukseen tarjoutuvia mahdollisuuksia.
Varsinaisten kokousasiain j?ilkeen seuran
jdsenet opettaja Jukka Kasurinen ia hinen
vaimonsa lehtori Riitta Kasurinen Siilinjiirveltii lahjoittivat sukuseuralle kokoa"Siilinjarvi
1925mansa historiateoksen
1971" . Kokouksen jiilkeen oli jiirjestetty
tutustumiskiynti kuvanveistiijii Emil Halosen museoon, iossakuultiin tiimiin kuuluisan lapinlahtelaisen taiteilijan ja hiinen
tuotantonsa historiaa. Kiiynti taidemuseossa oli elemys mukana olleille. Esittely?i
tiiydensi sitd edeltiinyt tutustuminen Lapinlahden taidevalimoon ia kuvapatsaan
valmisrusvaiheisiin. Yhteinen kahvihetki
Halosen museossapddtti onnistune€n vuosikokousohjelman.Mukana olleiden tietoisuuteen oli piirtynyt voimakas kuva eridsti Vidnds-suvun asutusalueesta,Lapinlahdesta, sen historiasta ia tdmdn piiiviin
elimdstd.
Yhteenvetona on todettava, etti, Yddnesten Sukuseura t.y . eldd vaatimattomasti
omaa elameiinsii. Ajoittain voidaan todeta
suunakin innostusta sukuyhteyden pitoon
ia halua omien sukujuurien selvittdmiseen.
Tarvittaisiin voimakasta, innostavaa palveIua jdsenten kesken, opasnrsta,neuvontaa,
jopa sukututkimusta tilaustycind jdsenten
toivomuksesta. Valitettavasti seuralla ei ole
ollut edes vakinaista palkattua sihteerid,

joka olisi voinut huolehtia konistojen tiydentimisestd, varsinaisestavaativammasta
jiisenpalvelusta puhumattakaan. Kuitenkin
koko ajan tapahtuu. Monet jcsenet, ei
vain johtokunta, kokoavat aineistoa ja tutkivat oman sukuhaaransa vaiheita. kerddvdt perinnetietoutta ja kotiseutuhistoriallista materiaalia, josta neytteite on mm.
tiissii sukujulkaisussa. Olkaamme viihiiiinkin tyytyviiisiii niin kauan kun laajempaa
aktiviteettia ei ilmene. - Vita brevis, ars
longa - eliimii lyhyt, taito pitkd, sanoo
roomalainen sananlasku.
Seuramme taloudellinen asema on ollut
tyydytteve. Sdiintiijen mukainen toiminta
on ollut mahdollista viihaisin jiisenmaksuin Anni Vdandsen rahaston turvin.
Mikdli ldhivuosina ilmenee mahdollisuuksia Vddndsten sukuhistorian osatutkimusten tiydentdmiseen ja niiden kokoomatydhon, uskon siihen tarvittavien varojen
hankkimiseksi liiytyviin mycis keinoja.
Toistaiseksi ei ole katsottu olevan Perusteltua syytd ryhqe sitd varten varojen
keruuseen, kun suunnitelmakaan ei ole
viela syntynyt.
Valmistaudumme paraikaa hyvdd, vauhtia Viiiiniisten Sukuseura r.y:n 40-vuotisjuhliin. Ne pidetiiiin elokuun 6-7. ptilvind Ristiinassa, 12 kilometria kirkolta Lappe€nrantaan piiin sijaitsevassa Kyyrcinkaidan kurssikeskuksessa.Niiihin kaksipiiiv?iisiin juhliin pyrimme saarnaansis?iltciiiniin
liiheltii kuin kaukaakin sukumme piiristii
ja sen ulkopuolelta.
Toivottavasti Siniikin olet omaisinesi
mukana ja ennen sitd annat sanan kienii.
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Viiiindsten Sukuseuransddntoj..
muutosehdotus
Vddndsten Sukuseura r.y:n sdlnndt on
laadittu 40 vuotta sitten. Tdmd tapahtui
voimakkaan sukuinnostuksen vallitessa.
minkii totesin seuran jiiseneksi tullessani
niissdtilaisuuksissa,jotka pidettiin Helsingissdvuonna 1938. Niyttdd siltd, ettd seuran toiminnan oikea suunta haluttiin varmistaa tarkoilla miiiir?iyksilli. Niihtiivdsti
mycis odotettiin,
ettd sukukokouksista
muodostuisi suvun suuria tilaisuuksia. Ensimmiinen sukukokous Puijolla 25.6.1939
samoinkuin toinen sukukokous Kuopiossa
I .-8.7.1945 kokosivatkin runsaan mddrdn
suvun jiseniii yhteisiin tilaisuuksiin.
Nyttemmin, kun innostus sukuseuran
toimintaan on laimentunut, si.dntojen yksityiskohtaiset miiiiriiykset aiheuttavat vaikeuksia hoitaa seuran toimintaa laillisesti.
Kokouksien kokoonkutsumistapa kokoonkutsuilmoituksineen viihint?iin kahdessa
p?i?ikaupungin sanomalehdessd aiheuttaa
kohtuuttomia menoja seuralle, jonka piiiitehtdvdnd tulisi olla sukututkimus. Myds
on osoittautunut, ette seuran vuosikokouksiin saadaan vain kovin v?ihin jiiseniii.
Vain harvat jiisenet ovat viime aikoina
olleet siini miirin kiinnostuneita seuran
toiminnasta, ettd vuosikokoukset nykyisellein vastaisivat tarkoitustaan.
Samalla kun uusilla s?iiinniiillii on tarkoituksena tehdi seuran hallintotoimet
entisti tdoudellisemmiksi on siiiintciehdotulsessa korjattu nykyisiii sdintcijd muutoinkin siten, ettd seuran toimintaa voitaisiin hoitaa joustavasti fu tarkoituksenmukaisesti.
VdCnCsten Sukuseuran tarkoitusta on
sidntiimuutosehdotuksessa sikiili selkiin-

nytetty, ette on painotettu sukututkimuksen suorittamista tavoitteena sukututkimukseen perustuvan historian aikaansaaminen Vddndsten suvun historiallisista vaiheista, kehityksestii ja merkityksestii. Mycis
on painotettu seuran sukututkimusta koskevan julkaisutoiminnan suorittamista.
Sensijaan seuran tehtivistd on poistettu
ahdingossa olevien jdsenten toimeenrulon
tukeminen, koska seuran varat eivdt ole
riittdneet eiviitkii todenndkciisesti koskaan
tule riittimddn tdllaiseen tukitoimintaan.
Yhteiskunnan sosiaalinen tuki Suomessa
on kehittynyt siinii mddrin l;insimaiselle
tasolle, ettd endd.ei liiydy vanhojen siintcijen tarkoittamia taloudellisen tuen tarvitsijoita.
Uuden ehdotuksen mukaan seuran jdsenet ovar vakinaisia jiseniii ja vuosijdsenid.
"kantajiisenid".
Ehdotuksessa ei esiinny
niitii
Kantaj?isenellii lienee tarkoitettu
jiiseniii, jotka seuran perustivat. Siiantciehdotuksen mukaan edelleenkin olisi mahdollista kutsua erityisesti ansioiruneita
jiiseniii kunniajiiseniksi.
Siidntiijen muutosehdotuksen mukaan
sukuseuran hallintoelimiii tulisivat olemaan sukukokous, sukuvaltuuskunta ja
johtokunta.
Sukuseuran sukukokous olisi pidett?ivii
viihint?iiin joka viides vuosi. Johtokunta
voi kutsua sukukokouksen useamminkin.
esimerkiksi joka kolmas vuosi, kuten nykyiset sddnniit edellyttivdt. Mycis 10 o/o
jiisenistd voi saada sukukokouksen koolle,
jos he esittdvdt siihen perustellun syyn.
Sukukokouksen varsinaisenahallinnollisena
tehtdvdnd tulisi olla pedfiee sukuvaltuus-
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"Piellysmiesten"pakeilla eli Sukuseuran
johtokunta esitteyryy
Vddnisten sukupuun kolmannessanumerossavuonna 1946 esiaeli Tuulikki Antila
sukuseuranjohtokunnanjiiscnctylli olevan
otsikonalla. Kun runsaat30 vuotta on esittelysti kulunut ja sukuseuranjohtokunta
on julkaisunjiilkecn kokonaanuusiutunut,
on katsottu aiheelliseksisuorittaa sarnantapainenesittely samanlaisenotsikon alla,
vaikkakaan johtokunnan idienet eivit
tunnu pitdvin siiti, etti heitl kutsutaan
"pidllysmiehiksi".
Johtokunta pitdi sen
"piillyssijaan tdrkeini, ettd niin moni

mies" kuin mahdollista voitaisiin esitelle
julkaisuissasuvun
sukuseuranseuraavissa
jiisenille.Senvuoksipyydet?iiinseuranjdsenie kirjoittamaan itsestidn, sukulaisistaan
ja muistakin vidniisldisisti lyhyiti eliimikenoja, jotka pyydetiiiin lihettiimddn seuran sihteerille. Kenomukset voivat olla
mytis leikillisiii. Syntymiiajat,sukulaissuhteet ia tiedot sukuh^ rasta olisi ilmoitettava. Alempana esitelleannykyiset johtokunnan jisenet, joiden toimikausi pcilttyy
tdmdn vuotiseensukukokoukseen.

Vliindsten Sukuseuran johtokunta vuoden

jalkeisesse
L976 vuosikokouksen

kokoonpanossLan
Muuruveden Munolan sukukokoulsesta
9 .8.1964lahtien.

flallitusneuvos Oiva Pentti Viininen
Sukuseuranesimies
Sukuseuranjdsenvuodesta1918ja esimies

Olen syntynyt19.2.1919Viipurin maalaiskunnan Hounialan kyliissii,jonne suku tuli
Juvalta kotoisin olleen isoisdniKalle (Karl
Gustaf) Viiiiniisen mentyd 7.12.1884 naimisiin isoiiitini Maria Hounin kanssa.Olen
siis Suur-Savon
Juvan hazraa.Tulin yliopkaksoislysepilaaksiViipurin suomalaisesta
osta1938,suoritinylemmln oikeusrutkinnon Helsingin Yliopistossa1948 ja olen
saanutvaratuomarinanon 1952.Toimittuani asian$ajanaja maistraatin sihteerinii
minut nimitettiin 1949 toimistopiiiillikiiksi
ja 1956 tdousosastonpe?illikiiksi puolustusministeriiicin,jossavirassaolen edelleen.
Toimeni puolestaolen kiinnostunut Yhdistyneiden Kansakuntienrauhanturvarydste.
Olen yhteysmieheniiPohjoismaidenNeuvostossa.Kiinnostukeni on kohdistunut
my6sasuntopolitiikkaanja olen Aravakiin-
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raanhoitaia Pirkko Miria Liisa Valkola.
Lapsia meillii on kolme poikaa ja kaksi
tytdnd.
Olen ollut aktiivisesti mukana maataloustuottajain jiirjesttitoiminnassa johtotehtdvissd ja myds vuosikymmenien ajan
kunnallisissa ja seurakunnallisissa luottamustoimissa ja muiden yleishycidyllisten
yhteiscijentoiminnassa. Nykyisist?i luottamustoimistani mainittakoon, ettd olen
ollut kunnallisvaltuutettuna jo 12 vuotta,
Lihakunnan johtokunnan puheenjohtajana
8 vuotta, SavonVoima Oy:n johtokunnan
puheenjohtajana 5 vuotta ja edelleenkin
olen TLK:n johtokunnan, Pellervo-seuran

Maanvilieliiii Aa..e J. (Urho AarreJordan)
Viiiniinen
SukuseuranII varaesimies

Olen syntynyt 10. helmikuuta 1919 Kuopion maalaiskunnassa.Is?ini oli' maanviljelijii Kaarlo Fredrik Viiiiniinen ja iiltini Ilmi
Elina, o.s. Jukonen. Aitini oli kotoisin
Keuruulta. Olen kiiynyt 5 luokkaa Kuopion lyseotaja Suonenjoenmaamieskoulun
seke valmistunut agrologiksi Mustialan
maatalousopistostav. 1944. Siitii liihtien
olen viljellyt Pohiois-SavonVidnds-suvun
kantatilan maihin kuuluvaa HaapalahtiUusitalon tilaa Kehvon kyliissii, joka nykyisin kuuluu Siilinjiirven pit?ijnnn fts. Vaandsten sukupuu n:o 1 s. 8-10, 22-26,
n:o 3 s. 128-130, n:o 7 s. 20).
Vaimonani on vuodesta 1947 liihtien sai-

valtuuskunnan. Maataloustuottajain Pohjois-Savon liiton johtokunnan, PohjoisSavon metsdnhoitoyhdistystenliiton hallituksen, Kuopion Osuusliikkeen hallintoneuvoston 1a Savon Alueliimpti Oy: n
halliruksen jiisen sekd Kuopion Ympiiristcin Sii?istcipankinhallituksen varapuheenjohtaja j a Pohjois-Savon karjatalouskoulun
johtokunnan puheenjohtaja. Aikaisemmin
olen ollut Maataloustuottapin Kuopion
Seudun yhdistyksen puheenjohtajana 20
vuotta, verolautakunnan varapuheenjohtajana samoin 20 vuotta sekd Kuopion ma laiskunnan tilintarkastajien puheenjohtajana 8 vuotta. Edelleen olen toiminut vdestdnsuoielulautakunnan puheenjohtajana,
kirkkovaltuuston ja kirkkohallintokunnan
jdseneni seka Kuopion Osuusliikkeen tilintarkastajana ja TLK:n hallintoneuvoston puheenjohtajana.
Olen osallistunut molempiin sotiin. Kiivin reserviupseerikoulun viilirauhan aikana. Jatkosodassatoimin JR 2 : n ensimmdisen pataljoonan viestiupseerinaia l2ihettiupseerina. Nykyinen sotilasarvoni on yliluutnantti res. Mieluisimmat harrastukseni
ovat metsdstysja kalastus, kuntourheilu ja
lions-toiminta.
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ndsten sukupuu n:o 3 vuodelta 1946,
s. 114-116)ja syntynyt Muuruvedelld 22.
maaliskuuta 1928. Ylioppilaaksi tulin
Kuopion yhteiskoulusta vuonna t946 ja
valmistuin talousopettajaki Jdrvenpiiissi
vuonna 1950. Oltuani neljiin vuoden ajan
SOK: n palveluksessatalousopettajana w.
olen viimeksi mainitusta vuol95l-19r5
desta liihtien hoidellut yksityisyrittiij?inii
Tulli-hotellia Oulussa.
Aviopuoliso on vuodesta 1916 Esko
Heinonen. Meillii on kolme poikaa.

f,

#

sissa upseerintehtdvissi. Sain eron t?iysinpalvelleena rajavartiolaitoksen majurin vakanssiltavuonna 1957.
Osallistuin 17-vuotiaana vapaaehtoisena
vanaussotaan Savon rintamalla ja haavoituin Heinolan taistelussa. Kuulun Vapaussodan Invaliideihin. Talvi- ja jatkosodassa
olin mukana pataljoonankomentajana Lapin ja Peaamon rintamilla.
Olen kirjoittanut Uula Aapan nimelld
1t kaunokirjallista teosta, jotka kaikki
Otava on kustantanut ja Kenraali Hannes
Ignatiuksen Kadettisiiiitici palkinnut. Lisdksi olen kirjoittanut yhden hakuteoksen
sotakouluja varten sekii joukko-osastohistoriikin. Edelleen olen kirjoittanut lyhydilmin kiisikirjoituksen ja jatkuvasti kirjoittelen anikkeleita sanoma- ja aikakauslehtiin.
Harrastan eriiretkiii ja kirjallisuutta.
Ensimmdinen vaimoni (v: sta t922)
Aino Tellervo, o.s. Uotinen, kuoli v.
1969. Avioliitosta on kolme poikaa. Toinen vaimoni Kaisu Elina, o.s. Perdhuhta,
on ammatiltaan terveydenhoitaja. Tiistd
avioliitosta ei ole lapsia.
Nykyinen asuinpaikkani on Myllykoski.

Olli Vdininen
Johtokunnan jdsen
Arkkitehti

Majuri evp. Olli Alseli Viiindnen
Johtokunnan idsen
Olen syntynyt Kuopiossa 20. lokakuuta
1900. Kivin kotikaupungissani 7/8 luokkaa oppikoulua. Suoritin sitten sk.-upseerin rutkinnon, reserviupseerikoulun, kadettikoulun, taistelukoulun luutnantti- ja
kapteenikurssit sekii useita lyhyempia armeijan erikoiskursseja.Olen palvellut rajavartiolaitoksessarunsaat 26 vuotta eriastei-

Olen syntynyt 6. heiniikuuta 1936 Soaavalassa,jossa myds aloitin koulunkiiyntini
seitsemisen vuotta mydhemmin. Tunnetuista syistd jouduin kuitenkin v. 1945
muuttamaan Keski-Suomen maisemiin,
missi vanhempani valitsivat olinpaikaksemme Jyv?iskylen. Tiimii kaupunki on
siind miiiirin mycis minua miellyttinyt,
ettd edelleenkin asun siellii vaimoni Raiian
(o.s. Piiivinen, vuodesta 1965) ja kahden
lapseni kanssa. Oppikoulun kavin Jyv;isky-
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ointia
Sukukokouspakin
VddndstenSukuseurar.y'.n 14. marraskuuta lgil hyviiksyttyjen sii?intdjen - joiden
muuttamista koskeva esitys on kdsiteltdvdnd tdmdnvuotisessayhdistetyssii vuosi- ja
sukukokouksessa- 6'{:n 3. momentin
kolmannen kohdan mukaan valitaan suku"sukujuhlallikokouksessa sihteerin ja
"koko
suuksien selostajan" lisdksi my<is
sukupdivien leikilliset pakinakirjurit" . Nniden pakinakirjurien tyrin tulokset on
sitten yleensd talletettu seuraavan vuosikokouksen poyt?ikirjan liitteiksi. Julkaisemme tdlli kertaa ndytteeksi pari pakin^a. Valtiopiiviimies ja kansanrunoilija
Pietari Vidnisen syntymin 200-vuotisp?ii-

vien merkeissd hdnen synnyinkotinsa mailla Muuruveden (nykyiiiin taas Nilsien)
Murtolahden Murtolassa 9. elokuuta 1964
pidetty?i sukukokousta kiisitteleviin pakinan kirjoittaja on talon vanhan isdntdvden
miniii Marjatta Vdindnen, joka ei liihempiid esittelyii kaipaa. Pohjois-Savon Viiiindsten kantaisdn, lautamies Antti Viiiiniisen 154O-luvulla viljelykseen ottarnan
seudun kantatilalla Siilinjiirven Kehvon
Haapalahdessa1. elokuuta 1970 vietetystd
sukukokouksestakertoilee puolestaan Haapalahden Uudenpaikan isdntdvdkeen lukeutuva Juhani (|ussi)Jordan Viindnen.

**+
MARJATTAVAANANEN

Yddndstenkolmas sukukokousL964
Vddnisten Sukuseuran kokousta pidettiin
edesmenneen valtiopiiiviimies Pietari Viiiinisen 2O0-vuotissyntymepdivi.n merkeissd
siind talossa,jossasuvun nykyinen kansanedustaja Hilja Yrienrinen on eliimiintydnsii
tehnyt, Muuruveden Murtolassa. Matka
tiihiin V?iiiniisten suvun maanviljelijiihaaroja edustavaan taloon oli vaiherikas ja
ruokahalua herdttdvd ja alkoi Kuopion
rannasta Hallmanin Halltex-laivalla kello
yhdeksiiltii aamulla. Kun oli tervehditty,
kotiuduttu ja laulettu Savolaisen laulu,
saattoi itse kukin todeta, ettii V?i?in?isi?i
oli
Suomen eri puolilta kerddntynyt toistasataa,joukossaOulun, Jyviiskyldn, entisen
Viipurin, Helsingin ja Savon eri seutujen
haarojen edustajia. Vanhin - tosin nuoremmille ulkonddn ja pirteyden suhteen
venoja vetave - oli kansakoulunopettaja,

neiti Hilma Hiekkala, ikiivuosia 84. Nuorimpien ika oli laskettavissa toisen kdden
sormin.
Pariksi tunniksi arvioitu laivamatka
Savon ji.rviseutujen halki venyi puolitoista
tuntia pidemmiiksi. Jouduttiin nimittiiln
tulorannan liihellii isintitalon lounassavujen kohotessasavupiipusta kdymdin laivurin tottumattomuuden vuoksi karilla.
Hankaluudesta selviydyttiin olemattomin
aineellisin, joskin kuitenkin ajallisin tappioin ja saavuttiin rantaan kello 13:n tienoissa, jolloin talonvden edustajat, maanviljelijiiJorma Vdindnen ja hiinen lapsensa
Heikki, Pekka, Markku ja Anna toivottivat
meiddt tervetulleiksi. Murtolan tilan portailla puristi talon emdntii Hilkka V?iiiniinen kdttd ja kutsui kahvip<iyt?iiin.
Talon suuressa hirsiseindisessa tuvassa
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Kesiiilta oli kaunis ja ryyni, kun isiintiviki saattoi vieraat laivarantazn. Molemminpuoliset vilkutukset ja ndkemiin-huudot kuuluivat asiaan, kun liimpciisessii
suvi-illassa suku palasi kotimaakuntansa
piiiikaupunkiin. Ja kun laiva oli ennittdnyt
muutaman kymmenen metrii rannasta,
liihtijiit virittiviit rannalle j?i?ineillesuomalaisen kuorolaulun hienoimmat serenaadit.
Kas, Vidndset kun ovat viele jiirjest?ineet
edustuksensa YL: iiiinkin.
Aiti-ihmiset totesivat tyytyvdisinii mielessddn, ette suurelci osaksi kaupunkilaistunut nouseva polvi oli kerrankin saanut
kosketuksenkotiseutuun ja sukuun ja tietid, nyt, missi juuret ovat. Ja isdihmiset,
no niin, mitiipii heidiin ajatuksiaan tdssd

sen pidemmiille tulkitsemaan. He tietysti
ajattelivat, ettd Viendset ovat temen maan
"puhtainta
kermoo".
l) Papiston edustus tulee mukaan vasta kolme vuotta
myiihemmin. Viiiniisten ensimmdisen sukukokouksen jumalanpalveluksessaKuopiossa kcsilli 1939
saarnanneen pastori Ncstori Viiiniisen kuoltua 7.
joulukuuta 1941 ei suvussatiettevisti ollut yli neljinnesvuosisataanyhtiiin pappismicstii. Kuriositeettina
voitaneen mainita, etti sukuseuran nykyinen ensimPaalanniemesti 1855 liihtcmlinen varaesimiesneen Eero Pekka (Petter Erik) Viiinisen poianpojan
on todennikiiisesti ensimmd.inen
pojanpoika teologisen loppututkinnon suorittanut Viiniis-niminen Suomen kirkon pappi. Vuoden 1977 Kirkkokalenterin mukaan Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa toimii nykydin pappeina kaksi Viiiniist?i,
nuorempi heistd Rovaniemen nuorisopastori Erkki J.
Viiiniinen, syntynyt 8. lokakuuta 1!41 ja vihitty
papiksi 4. kesikuuta 1974. (Toimituksen lisiys)
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Yddndstenviides sukukokous
Paljonpa oli Viiiindsiii koolla, kun sukukokous pidettiin taas pitkiistii aikaa esiVddndsten asuinsijoilla Siilinjiirven Haapalahdessa. Aurinkoisena lauantai-iltapiilviind 1.. elokuuta 1970 Uudenpaikin pihanurmella tapasi toisensa ep?ivirdlisten laskujen mukaan yli 129 Vaiiniiste ja Veiiniissukuista.Joukon paljoudesta kenoo sekin,
ettei tarkkaa lukum?iiiriiii saatu selville
yrityksistii huolimatta.
Minulle tdmd sukukokous oli ensimmiinen varsinainen V?iiiniisten sukukokous,
jossaolen ollut mukana. Kun kokous nyt
sitten pidettiin kotipihalla, seurasin sitd
varmasti toisin, kuin ios olisin ollut vieraana.

Kun vieraat olivat saapuneet ja kaikkr
oli tervehditty, isd-Aarre piti tervetuliaispuheen ja kertoi Haapalahden ja sen
h?in sai
Vddnisten historiasta. Tiimin
tehdii oikein mikofonin ia kovaii?inisen
kautta. Ndmii viilineet kun oli viritelty yo
valmiiksi myiihempiii ohjelmansuorittaiia
vaften. Haapalahden seuduilla v. 1552
elenyt ja maata viljellyt lautamies-Antti
oli historiikissa tietenkin omalla kunniapaikallaan.
Historiikin jilkeen piiiistettiin vieraat
hieman jalottelemaan ja katselemaan ympiirilleen. Oli tilaisuus k?iydii vilkaisemassa
vahvasti Vidnisten historiaan kuuluvan
naapuritalon, Vanhanpaikan, komeita ra-
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betonimaisemassa
Maamme maaseutukulttuuri on viime aikoina kokenut voimakkaan renessanssin.
Se alkoi Kaustisella ja, laajeni sitten kansanmusiikin parista kiisittiimiiiin koko suomalaisen maaseutukulttuurin. Mistd nousu? Juuri aikaisemmin se oli kokenut niin
syvdn aallonpohjan, efte sen itsendinen
olemassaolosuorastaankiellettiin.
Vastaus on ldydettivissii siit?i maailmanlaajuisestayhteiskunnallisestaja poliittisesta kehityksestd, jonka vaikutukset ovat
olleet meilld Suomessa erityisen selvdt.
Maamme oli muiden Pohjoismaiden tapaan varsin pitkiiiin maatalousmaa. Viljely
perustui itsendisten maanviljelij<iiden ty6lle, jota tehtiin omilla pelloilla. Niiiss?i
olosuhteissakehittyi omaperdinen, rikas ja
monimuotoinen talonpoikaiskultruuri, joka kiinteiisti liittyi maatalouselinkeinoon
ja yleensii maaseutumaiseenelemerunuotoon.
Muualla, Pohjoismaiden ulkopuolella,
talonpoika ei ole ollut siini miiiirin itsendinen ja omilla edellytyksilliidn toimeen
tuleva. Suurviljelyn ja suunen tilattomien
viiestcipiirien muodostaessa yhteiskuntarakenteen penrstan, myos teollistuminen oli
erilainen prosessi siella kuin meillii Suomessa. Voimakasta talonpoikaiskulttuuria
ei ndissd maissa ollut siini mddrin kuin
Pohjoismaissa. Muualla talonpoikaiskulttuuri oli usein ylemmiltii yhteiskuntaluokilta kiimpelosti omaksuttua lainaa, niin
sanotnra vajonnutta kulttuuriainesta. Kun
ndissd maissa puhutaan kulttuurin alakasvillisuudesra, puskakulttuurista, sitii sielld
kutsutaan talonpoikaiseksi kulttuuriksi,
kun taas meillii talonpoikaiskulttuuri on

nimenomaan korkean tason pitkdlle kehiteltyd antia. Niin ratkaiscva ero vallitsee
eri maiden talonpoikaiskulttuurienkin vdlille.
Suomi teollistui suhteellisen hitaasti.
Samanaikaisesti teollistumisen ohessa siirryttiin meilli suoraan elinkeinorakenteen
niin sanottuun kolmanteen vaiheeseen,
palveluelinkeinojen kasvun aikakauteen.
Samalla pyrittiin maatalousvdestdn osuurta
nopeasti vdhentimddn tehokkaasti kasvavien teollisuus- ja palveluelinkeinojen hyv?iksi.
Niinpii elinkeinorakenteemme muuros
oli kansainvdlisten tilastojen mukaan niin
nopea, etti OECD: n tilastoasiantuntijat
eivdt olleet uskoa saamiaan Suomea
koskevia tietoja todeksi. Ruotsissa vastaava
muutos oli kivuttomampi. Maassa elettiin
voimakasta noususuhdanteen kautta ja
maataloudesta siirtyvn tyovoima saattoi
erinomaisesti sijoittua uusiin tehtdviin.
Meilln ei ollut niiin. Meillii oli ratkaisuna
laaja Ruotsin-siinolaisuus, jonka haitat
alkavat vasta nyt paljastua koko laajuudessaan.
Maaseudulle kielteisen mielialan vallitessa suhtauduttiin vfieksyen my<is muihin perinteisen maaseudun tuotteisiin
kuin elintarvikkeisiin. Mm. perinteinen
talonpoikaiskulttuuri nehtiin vanhanaikaisenaja uusien arvojen voittokulkua jarruttaya,natekijiin?i.
Yhteiskuntatieteilijiiiden
keskuudessa
vallinneita kiisityksiii kuvastaa hyvin Tampereen yliopiston rehtorin 1960luvun
puoliviilissii pitiimd puhe Jyviiskyliin kesiissii. Siinii hin nimitti tdtd kulttuuria vintti-
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on
omaan historiaan, identifikaatioon
ollut olemassa sadan vuoden ajan siitii
liihtien kun teollistuminen alkoi ja ihmisten ikivanhat eld"misen mallit rikottiin.
Yhtii traagista kuin on se, etti vanha
ihminen menettee muistinsa, yhtii traagista on, kun kokonainen viesttiryhmd menettdi jalansljansa ia. kiinnekohtansa" .
Ilmeisesti tiistii juuri on kyse omassa
yhteiskunnassarnme, jossa nuoret ihmiset
joutuvat perustamaan kotinsa toiselle paikkakunnalle kuin missd ovat eldneet siihenastisen elimdnsd. Tdstii on kyse myos
Ruotsiin muuttaneiden keskuudessa. On
tiedemiehid, jotka ovat sitd mieltd, ettd
ihmisen identifikaation tarve ia tarve liittyii yhteis<iOn ja tiettyyn ympdristdtin on
yhtii vahva kuin niiliin tyydyttiimisen
tarve.
On siis ymmdrrettdvdd, ios tdmdn
pdiviin uusissa asumaliihiiiissd asuvat ihmiset etsiytyvet tietoisesti liihtcimilj doseensii,
suvun perinteisiin, loma-aikoihin, juhlina
ja viikonloppuina.
Uuden ajattelun kannattajia niikyv?it erityisesti olevan nuoret. Nuoriso on tiedostanut uusiutumattomien luonnonvarojen
rajallisuuden, ympdristdn turmelemisen ja
kaupunkimaisen elemenmuodon haitat
ikiikaudelleen ominaisella tavalla. Niin
sanottu vihreii linia on saanut nuorisosta
innostuneimmat kannattajansa. Oleellista
on, ette erddt asiantuntijoina pidettiivit
ovat todenneet, ettd kyse ei ole tiilla ker-

taa niinkeen pelkiistaen tunteeseen perustuvasta romanttisesta haihattelusta, vaan
ette asia on vakavampi. Ihmiskunnan
kehityksen heiluriliikkeessd on tultu vaiheeseen, jolloin vuorossa on entistd terveemmin, luonnonldheisemmdn, tasapainoisen eliimiinmallin aikaansaaminen. Ihminen ja h?inen kehitystarpeensa saavat
sanella ehtonsa, eiviit yksinomaan tehokkuus ia tuotannon lisniimisniikiikohdat.
Kyse on; kuten erddn aikakauslehden
"henkireien
kirjoittaja sanansa sovitti,
aikaansaamisestabetonipintaan, hiitiihuuto kotiseudun mesid kohti toivossa. ette
vastaussaataisiin".
Vaikka terveen jiirjen nimessii kysymys
olisikin osittain myds romanttisesta luonnon- ja historianpalvonnasta, ilmio on
tosiasia. Kieltdmiittii se on mydnteinen
ilmi<i.
maaseutukulttuurin renessanssi
Kun
ndin on alkanut ja kun sen merkitys yleiskulttuurille mydnnetddn tdlle uusia aineksia antavana ja omaleimaisuutta korostavana tekijind, on syytd pitdd huolta sen
tulevaisuudesta. Sen tulee erityisesti palvella nykypiiivdd.ja tulevaisuutta. Kotiseutuvdki ja sukuseuratoiminta esimerkiksi
ovat tehneet arvokkaan tydn keriiiimiillii
vanhan, heviemdssd olleen talonpoikaisperinteen talteen. Niiitd t?iytyyauttaa tdste
eteenpiin tukemalla heitd perinteen vaalimisessamutta mytis soveltamisessanykyaikaan.

Kyyriinkaidan kurssikeskus Ristiinassa, jossa Viinisten
Sukuseunn 40-vuotisjuhlia vietetiin
6.-7.
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KYOSTI VAANANEN

Ristiina ja Ristiinan kirkko
Vii?indstenSukuscuran40-vuotisjuhlaaelokuussa1977 vietetddnhistoriallisistamuistoista rikkaassaRistiinan pit?ijiissn.Itseniiseki kirkkopitejiiksi Ristiina on erotetn:r
Suur-Savoneli Mikkelin kirkkohcrakunnasta vuoden 1649 alussa. Syyskuun 1!
piiviin?i 1640 oli alaikiiisen Kristiinakuningattaren holhoojahallitus antanut
kenraalikuSuomensuuriruhtinaanmaassa
verntiiirini toimivalle kreivi Pietari AabrahaminpoikaBrahelle(s. 1602, k. 1680),
jota on erorukseksisamannimisestd
isoisdstiiiin myiis nimitetty Pietari Brahe nuoremmaksi, runsaan 272 veromzrkan suuruisen leenityksen Suur-Savonkihlakunnan Pellosniemenhallintopitljiistii (nimismieskunnasta).Viisi vuotta myohemmin
kreivi Brahen laanitystii oli laajennettu
ldnteen ja pohjoiseen pdin niin pTljon,
ette se kiisitti nykyisen Ristiinan pitiijiin
lisiiksi suurimman osan myiihempdd Hirvensalmea,Mikkelin pitiijiin suunnilleen
nykyisen Mikkelin kaupungin kohdalle
asti ja nykyisenMiintyharjun pit?ijdn koillisosat.Otettuaan alucen haltuunsa kreivi
PietariBrahe oli ryhtynyt jiirjcstiimii?insen
hallintoa ja palkattuaanliinitysvoudikseen
Suur-Savonkihlakunnan kruununvoudin
Hans Bomgl.rdhin (k. n. 1679)hiin tiimiin
ehdotuksestaoli valinnut lii?inityksenkeskuspaikaksiPyrhiiliin kylan, joka on Ristiinan nykyisenkirkonkyliin aluetta. PyrhtiHn kylniin ryhdyttiin leeninheran toimesta v. L646 rakentamaanBrahelinnaa, ja
kun keivi Brahe oli jo aikaisemmin tarkastusmatkoillaankenraalikuverniioriniiilmaissut kiisityksenlin, ette pinta-alaltaan
laaja, mutta harvaanasuttu Suomi tarvisi
lisiii kirr<kojaja pappeja, hdn ilmeisesti

halusi osoittaa olevansa sanojensa takana
ja ptintti kustantaa kirkon rakentamisen
linnan ldheisyyteen. Tammikuun N peivi:nd, L649 Brahelinnassa dlekirjoittamallaan k?iskykirjeelln kreivi Brahe md{rdsi
Tukialan autiotilan uuden seurakunnan
kirkkoheran pappilaksi, ja tdtd keskykfujettd on pidetty Ristiinan seurakunnan
perustamiskirjana. Samana vuonna valmistui Pietari Brahen ensimmi.isen puolison,
kreiviter Kristiina Katariina Brahen. o.s.
Stenbock (s. 1608, k. 1650), rakennuttamana seurakunnan ensimmcinen kirkko,
jonne ristiinalaiset L2, vuoden ajan
kokoontuivat Jumalan sanan C.dreen.Pyhekkrt oli pieni ja vaatimaton, ilmeisesti
tavallisen asuinrakennuken tapaan suorakaiteen muotoinen, todennikiiisesti jyrkkdkattoinen puurakennus. Alttari oli asiaankuuluvasti kirkkosalin itiipiiiidyssii, piiiiovi ja eteinen l?insip?iiidyssi, ja pyhiikiin
vieressi oli erillinen kellotapuli. Kirkko
samoin kuin myohemmin pitiijii ja seurakunta ovat saaneet nimensd kirkon rakennuttajan, kohta sen valmistuttua kuolleen
kreivitdr Brahen (eikd, kuten helposti saattaisi otaksua, tuolloisen hallitsijan Kristiina-kuningattaren) mukaan, mika kny
ilmi mm. siitd, ettd alkuaikoina oli epdselvyyfte, oliko kirkkoa nimitettlvd Kristiinan
Seurakunnasta
vai Katariinan kirkoki.
kiiytettiin ainakin 1650-luvun alussanimei
Brahelinna, ja csimerkilsi ensimmdiseni
kirkkoherrana eli pastorina, tdiJlc, vuosina
1649-1659 toiminut Georgius Andreae
(Yrjii Antinpoika) Kyander on merkinnyt
"pastor
palkkakuitteihin virkanimekseen
"Kyrckioheerden
ja
Braheburgensis"
\?eedh Brahelinna".
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vaksi vdhiin idemmiiksi entisestd (ilmeisesti
myohemmin kunnantalon paikalle), mutta
valtiovallan ja tuomiokapitulin edustajat
yhtyiviit pitiijiinmiesten kantaan, ette uusi
kirkko oli taloudellisista ja muistakin
syist?iedullisinta pystyttiii entisen pyhiikiin
paikalle .
Rakennustciiti ei kuitenkaan suoritettu
Koposen ja Dunckerin suunnitelmien
mukaan, vaan kirkon rakentaminen tapahtui vaatimattomammissa puitteissa, mihin
ilmeisesti osaltaan vaikutti sekin tosiasia,
ettd kuningas Kustaa III oli huhtikuussa
1774 evdnnyt anomuksen kahden kolehdin
kerddmisestdkaikissa Ruotsin valtakunnan
kirkoissa tfidn tarkoitukseen. Koponen ei
liioin saanut rakennustycitd suorittaakseen,
vaan tehtivdiin valittiin rakennusmestarina
kokeneempi Eskil Collenius Sonavalasta.
Kirkosta tuli huomattavasti alunperin
suunnitelrua pienempi, 27 metrii. pitke ja
9.2 metriC. leved tasavaftinen aumakattoinen ristikirkko, jonka korkeus oli 17 metrid maasta katonharjaan. Toteutetun rakennussuunnitelman kustannusarviota ei
ole meille sdilynyt, joten rakennuskustannuksia arvioitaessa on tyydyttdvd muutamiin tilikirjoista luettavissa oleviin merkintiiihin. Vuosina 1773-178I on niiden
tilien mukaan rakennuskustannuksiin kiytetty yhteensi vain L682 talaria 30 dyrid,,
mikd on vain runsas kymmenesosa alkuperC.isesti arviosta, ja kun esimerkiksi
Paavo Koposen arviossa puutavaran osuus
oli 10.905 talaria, on hirret ilmeisesti
saatu ristiindaisten metsistC.ilman rahaa.
Kirkon vihkimisestii pyhiian tarkoitukseensa ei ole siiilynyt tietoja, joskin on oletettu
rovasti Aganderin itsensd toimittaneen
vihkimisen (Lennan Pinomaa). Seurakunnan pappilan palossa vuonna 1788 ovat
tdtd kysymystii mahdollisesti valaisseet
asiakirjat ilmeisesti tuhoutuneet. Porvoon
tuomiokapitulin piiytiikirj oista kdy kuiten-

kin selville, ettii Ristiinan seurakunnan
uusi kirkko on ollut kiiytiissii jo helluntaina 1775, jolloin kirkkohera oli piiivdjumalanpalveluksen yhteydessii sopinut
alustavasti seurakuntalaisten kanssa penkkijaosta. Tdsti penkkijaosta tehtiin niet
tuomiokapitulille valitus, jota tuomiokapituli kdsitteli elokuussamainittuna vuonna.
Vuosina 1843-1844 kirkkorakennus oli
perusteellisen korjauksen alaisena. Tiirkein
perusparannus oli kirkon suurentaminen,
niin ettd ristin sisdnurkkiin rakennettiin
suorakulmaiset, sakaroiden viliset laajennukset. Kirkon lattiapinta-ala lis?i?intyi
laajennuksen ansiosta noin sadalla neli6metrille, ja saatiin runsaastiuusia istumapaikkoja sanankuulijoita vaften. Nurkat
jatettiin kuitenkin muuta kirkkoa matalammiksi, niin ettd niiden harjalliset pulpettikatot ovat runkohuoneen riystidn
korkeudella, ja ristin sakaroiden edessd
olevat suorakaiteenmuotoiset pienet eteisrakennukset ovat vieli niiltiikin matalampia. Valaistuksen parantamiseksi suurennettiin kirkon ikkunoita alaspdin, niiden
yldosat py<iristettiin ja vanhojen ikkunoiden yliipuolelle tehtiin uudet, puoliympyrdn muotoiset pienemmdt ikkunat, joten
fustiinan kirkko tdssi suhteessakorjauksen
jiilkeen noudattaa tyypillistii itdsuomalaista
rakennustapaa.Lisiksi uusittiin kirkon ja
kellotapulin vesikatot, korjattiin kirkon
kivijalat, lattiat ja penkit, uusittiin kaikki
ovet, ja molemmat rakennukset, kirkko ja
tapuli, laudoitettiin ulkoa piiin ja maalattiin. Korjaustyci, joka oli pantu alulle
joulukuussa 1841 kirkkoherra Elias Holmsteinin (s. 1787, k. 18J9, Ristiinan kirkkoherrana vuodesta 1837 kuolemaansa asti)
johtamassa pitiij?inkokouksessa,uskottiin
savitaipalelaiselle rakennusmestarille Taavetti Rahikaiselle. Rakennusainehankinnat
ja melkein kaikki tiliasiat hoiti oman seurakunnan kappalainen, my<ihempi kirkko-
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vaften ne voitaisiin lainata Helsinkiin.
Kirkon historialliscsti arvokkaimpaan
esineistcitinkuuluu edelleen kuorissa alttarista vascmmalle esill?i oleva, kuorin pohjoisseiniin viereen pystytetyn pylvidn piidhiin sijoitettu tinasta valettu kastemalja,
jonka on seurakunnan ensimmiiseen kirkkoon v. l71l bhjoittanut tunnettu karoliiniupseeri,
sotavankeudesta Yenrijtiltn
Uudenkaupungin rauhan jiilkeen vapauduttuaan Savon rykmentin komentajaksi
(virkatalona Ristiinan Brahelinna) v. 1724
nimitetty kenraalimajuri Maunu Stiernsdle
(s. n. 1660, k. 1734).
fustiinan kirkkoon vuosisatojen kuluessa
viihitellen kertynyt, joko lahjalai saatu
tahi seurakunnan hankkima jatkuvasti
tiiydentyvd esineistci samoin kuin vuosisatainen kirkkorakcnnus kenovat meillc
omalla tavallaan - iinettilmdsti, mutta
kuitenkin havainnollisesti, eloisasti ja velvoittavasti - Jumalan ty<in jatkuvuudesta

Kristulsen seurakunnassa. Vuosisadasta
vuosisataan ja vuosituhannesta toiseen on
rakennettava samalle isien ja iiitien ainoaksi kestiiviilisi perustaksi kokemalle Kristus-kalliolle. Keskiajan hengellisten laulujen kielellii voisimme sanoa, ette Kristiina
Katariinan kirkon tienoille Suur-Savoon
seitsemlnnentoista vuosisadan puoliv?ilissii
"novella plantation"
kohonneen
(uuden
istutuksen) tehtd.vdnd on jatkuvasti olla
"ramus
virens olivarum" (viheriiiivn iiljypuun oksa), eldvi, ja toimiva seurakunta,
joka mycis uusia tyomuotoja suunnitellessaan ja kiyttritin ottaessaan tekee tydtdin
isien vaivanniicin tuloksia hyviiksi kiiyttiien
ja heidin saavutuksiaan arvostaen, muistaen Pyhiin Raamatun sanat flob 8:8-9) :
"Sillii
kysypd aikaisemmalta sukupolvelta,
tarkkaa, mitii heidiin isdnsi ovat tutkineet.
Mehiin olemme eilispiiiviin lapsia, emmeki
mitidn tieda..."

I
I

I
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Ristiinan kirkon alttariosa.
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niin veronmaksuun. Mikko
kasvatti kariaa myytdvdksi, palvasi hhat it
kuivasi vuodat. Hyvien talvikelien aikana
tdllainen ararctavlrrl kannatti ajaa hevospelillii aina Pietariin saakka, jossa oli hyvit
markkinat ja Mikkokin viihiiisella veniiiintaidollaan selvisi. Mydhempinii vuosina
matkat niiden pituuden vuoksi kohdistettiin yksinomaan Viipuriin, ia niillii oli
mukana jo kirjoittajan isakin. Isdni ja isoisdni Pietarin ia Viipurin matkoista sai
kuulla monta ihmeellistii kuvausta Tarholan pinissii.
Jukaraisen niemessd kohoaa korkea Niemenvuori. Lahden vastarannalla olleet
maat kuuluivat aikanaan von Fieandtsuvun omistamaan Kyl?ilahden kaftanoon.
Niihin aikoihin kun vanhempani asuivat
vanhassa VddndsessdJukaraisen niemelli,
siirryi Kyliilahden kartano Heikkis-suvun
omistukseen. Tiimi mainittakoon siksi.
ettd kyseinen suku liittyi usean avioliiton
kautta Vidnds-sukuun ja nykyinen Kyl?ilahden emintd on Inkarilan Viiiiniisii.
Fieandtien aikaisesta suuresta kartanosta
lohkottiin myiihemmin useita tiloja ja eri
vaiheitten kautta se jaettiin niin, ettd
nykyisin Kyliilahden talon viilitttimiissii
liiheisyydessii olevat maat kuuluvat td.hdn
pdiitilaan.
Huumori oli oikea eliimiinvoima ja
mielenpiristiij ii Viiiiniis-suvun piirissd. Talonpoikaiseen perinteeseen kuului ikiiiinkuin julistamaton kilpailu, kuka keksii
nasevimman sanonnan. Kirjoittamaton laki
oli, ettei ketiin saanut loukata eikii heikkoa painaa. Venauksia ja sanasutkauksia
kiiytettiin silloin, kun arkaa asiaa ei aivan
suoraan tohtinut sanoa. Kun naapuri
tavattiin ja puhuttiin arkisia asioita, ehetettiin aina sekaan sanrttamaan mehevd
sanonta. Vierailuilla kiiytiin harvoin. Tavallisimmin tavattiin h?iiss?ija hautajaisissa. Ndissd sen ajan sukujuhlissa muo-

dostui usein herkullisia sanallisia mittelditd siiti, kuka kuvaannollisimmin ja
nasevimmin osaa asiat esittiiii ja vastatt. Ei
ainoastaan puheissa vaan myiiskin teoissa
kukki huumorintaju.
Lampaansyiifii
Mikko Viiiiniinen (s. 1. toukokuuta 1837)
Tarholassakuvattiin kiharatukkaiseksi, suu"
rikokoiseksi,suorastaan jiittil?ilseksi", jolla oli erittdin hyvi taipumus leikinlaskuun
ja koirankujeisiin. Oli kerran naarna vakavana naapureiden kanssa tarinoidessaan
tokaissut sytivdnsd kokonaisen lampaan.
Tietysti naapurit tantuivat taitavasti asetettuun syiittiin ja loivdt vetoa. Anravat
Mikolle lampaan tilalle ja vdhdn muutakin. Kiiytiinpi asiaan. Mikko teurasti lampaan
ei ollut sanonutkaan minka
kokoisen. Laittoi Maria-emdnn?in keittiimii"iin pilkotun paistin niin kypsiiksi kuin
vain keittiii voi ja sen jdlkeen tuvan
uuniin kypsymiiiin. Kyllii Mikko tiesi sen
"kuka
ajan luontaistaloudessa,ettd
keitetyn paistaa se makian maistaa". Mutta
tiesipi muutakin. Meisti jokainen kiisittdd., ettd kun pehmei lampaanliha perusteellisesti keitetiiiin ja :.irmd.keitetty liha
vieli hauduttamalla oikein ylikypsiiksi
polttamatta paistetaan, niin pieneksi se
paisti menee. Niin vain vanha suku
kertoo. ettd Mikko voitti vedon. Eiviit
olleet edes naapurit pahoillaan, vaikka
joutuivat lampaan hankkimaan. Olihan
ollut hauskaa varmaan hauskempaa,
kuin nykyihmisilld w:n ddressd.
Tarholan vaiheita
Tyypillisessii savolaisessamaisemassaPaljavedesti pistiiviin lahden rannalla on korkealla m?ikit<iyryllii Tarholan talo. Is?ini
Kustaa Vilhelm (s. 4. lokakuuta t872) ja
hdnen muutarnaa minuuttia mydhemmin
syntynyt identtinen kaksosveljensdJoosef
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Henkiliikuvia
Eeva Viindnen, o.s. Rantalainen (s. 11.
lokakuuta 1831) oli siro nainen. Ihmetelli
tdytyy sitii kestdvyyttd, jolla hiin ohjasi ja
hoiti suuren talon emdnnin tehtiiviit ja 16
hengen perheen. Valituksia ei kuulunut,
vaikka hiin siinii siwssa hoiti kahdeksan
wotta liikuntakyvytiintd iiitiiin.
Kirkossakiiynti oli ruohon aikaan vakio.
Jumalanpalveluksen iilkeen kokoonnuttiin
kunnantuvalle sydmdcn evddt, ldmmittelemiiiin talvisaikaan ia ennen kaikkea
tapaa;maerntoisia pitijiilaisia ia keskustelemaan. Tiiiillii oli Kustaa Eevan ensikerran tavannut ja omakseen ruvennut katseIemaan.
Joosefin kuoleman iiilkeen suoritetun
perinniinjaon seurauksena sekd Kustaan
mrytyd osansasiirryi Tarholan talo Joosefin tyttdrelle Esterille (s. 1. helmikuuta
1905) sekn hdnen miehelleen Eemil Heikkiselle. Talo on talla hetkellii ulkoasultaan
Heikkis-suvun
liihes muutnrmattomana
hallinnassa.
Samassa yhteydessii Joosefin vanhin
poika Lauri (s. 19. heindkuuta L907)
siirtyi Vinniisen isiinniiksi. Juurevan ja hiljaisen Laurin poika vastaa talon isd.nnyydestii nykyisin neljdnnen polven Ve?inasend.
Toinen veljeksistii Juhani flohan Vilhelm, s. 20. kesiiluuta 1910) oli taipumuksiltaan taiteellinen. Vahinko vain,
ettei hin saanut niitd kehittiii. Hinen taitavissa kdiissii5n syntyi savesta tai puusta
mitd luonnollisimpia eliilmia ja kauniita
koristeita. Helppoa oli hinelle piinid
muotokuvakin toisesta. Avioiduttuaan Juhani siiryi Ruokoniemelle.
Kustaan pojalta Viiintiltii ei hevillii
leikki loppunut. Kerrankin hiin hnlytti ja
s?ilkytti koko suuren perheen ja heiniiv?ien
"tuli
on
syolsymiillii tupaan huutaen
ldhelini". Olipa aikamiehelli selkdsauna

le, talossa kun oli aiemmin ollut tuhoisa
tulipalo. Lihtipi Viinii keran lunta luomaan keviiseltd katolta. Miten lie jalka
lipsahtanut ja luisti kattoa alas pahimmoilleqn riiystiiin reunalle narun varaan.
Siind sai huudella niin kauan, kunnes
kuului naapuriin. Omaan kotitaloon ei
huuto lumiselta katolta kuulunut. Vieliikin
veisteli katolta alas laskeutuessaan.Sodassa
vamaan saatu osuma vaikeutti viimeiser
elinvuodet (k. 9. keslikuuta l)46). Viiincilld oli ilmeisen selvdt teknilliset taipumukset. Kansakoulupohjalta han hankki aikaa
myciten iaelleen todistuksen, jonka pohjalla oli oikeutettu toimimaan konemestarina (hdyrykoneenhoitajana) Saimaalla liikenniiiviss?imatkustajalaivoissa.
Martta G. 15. kesdkuuta 1906) avioitui
Puumalasta kotoisin ollecn tydnjohtaja
Iivari Riipisen kanssa ja muutti Savitaipaleelle ja sieltii mycihemmin Anttolaan.
Avioliitosta oli yksi lapsi, tydr Elli
Kaarina. Manta toimi Anttolassa kunnan
kirjastossaja osallistui aktiivisesti yhdistystoimintaan.
Hanna (Maria Johanna, s. 17 heinimuutti
kuuta l9l3)
Sulkavalle, jossa
avoitui Otto Ronkaisen kanssa. Mainittakoon, ettd Ronkaisen suku (vanhin nimi
Rongoteus) kuuluu kolmen vanhimman
karjalaisen suvun joukkoon, mit?i kirjoitetflr muistitieto (veroluettelot) nrntee.
Hanna ja Otto Ronkainen siityivdt uutistilan rzivaafksi Haukivuoreen. Avioliitosta
on poika ja tytAr.
Hilma (s. 26. elokuuta 1!21) avioitui
Viljo Hannes Malisen kanssa ja muutti
Kurkijoelle.
Martti Vilhelm (s. 3. heindkuuta 1908)
oli armoitettuja huumori-Viiiiniisiii. Harvoinpa taisi sanat loppua ja naama vakavaksi mennd. Jdi Lajuun isinniiim?i?in Kustaa Vilhelmin kuoleman jiilkeen. Vaikkei
paikka ollut suuri ankkuri hdnelle, niin

3 8 (322)

rc206e
-Jr) 'o^J?rJnnlrlnl EAEors{ uaPIIu UIIllal
-1zalo'au qpurprr,(pps urlttrrdd ueel 'end
-onl nrrnpq Ie ElsloaEl?lsloquu^ srslTe)
rE^31luque^
'?la{snU auddl rprdr uloures rt pss11
-apgl nnsz oula1 apod uaqauuuqof_
l
,,'ellrolrs
-{on[ allrnlauunr elllg)Plstulu ellrsrollls 19^
-Iuau un{ glslptuurlsue rs1q,1 'uouunlpd
111zssnpudplnqon( nlna??s etteualattrol
-raq e[ uqlnpudyll uatualuuaurons Iuatu
gultu 'ulzl zuls ulrrf 'ues:1el
olz1
,,'ua
p{ulul o( z>11uus
uI{uEI{?t tnssonl uelo,,
:?sueJuuzlsel IouES oqnf ,.lueuruaslonl
err{o{ srelta^ru etu sIIg,, : lspsd>1opn
aurwerusonJ BE>lrEueqp1 'EB>JI?u Bnll€l
-nu plleDu??ru uzuluaslonf ue:ra1 3lululs
->I?f,. :oouel plup$-ognf 'psspr'lpdznunl
utF)PlIgBU
llond r( uauauudl u11lo11ad
unlrur?urcllepe uzessalleuualso{l uouun{
-z(qod uprr,{q rcs up11 'efiqonl er'eudn1
ueeuro{ru [o (t/I n^rs 9t6I 7 o:u nnd
-n{ns urlsEugp^ '$l '€t6I anrulpsr{ '9I
esszpfruy-prl rnl?u>l zI esszulllsrU 8I6I
'E 's) rrzutll oIEA zsuellod
?lnnlrruurl
ueupH 'sarugdrzeru IIo ((88I urnru{ole
'62 's) ueupu?p1 zryoduoy;,r1sauuugof
.ElOA

-nausnol?lBEru Ilo ustuJeH rla^ s?tulo)

'.u.fi1a|.

-lr^us?ru rlo Jol{r^ urqlv I[a^ ueulol
'(z1a11prz ??A?uJnes'q) zuaslqrddel
'u uoAnES I$launIA 'zssutunlo;1 euldded
urururaqgdur y[ z,ue(evuness&aqp1 runor
'288I ?rnrulola
(1y(1 urnnlnlnof 'I '>l
'6 's)
uauuu?p^
JolsJN rTe^UJIITAnluv
.(1761 urnnlzsal .6 .s) oqnf
zsueryod ueu?q ?u?lup$ tdu uo "ssopl
'uoler.unrno{1lr utsdgr r{u uo
uudlpu u( urqnuruouuru rzs prupsl 'nsg^pr
-IIIJ sBtnurrrv( eBzwa{tpt urrttefv a1eled
uf ugp,rls up^gllrrJ wnratdp(p.rz(qodoqpl
z( raaryz11a1ondn1p un^nl-0€6l urq1gt

'eeurdlpuorled elsru
laqaru lorrrzl ugH
'a>lalrts
-nz{ upuug$
IsllJlpq uu:pll ulof
ueurofirqnol zsseJJel uatlue?tu uesldl
-,iu p1a1se1 utru?elnrotled ueluel urpl
-III{BU ITo usEuIolIE uaupH 'zfilefllrruwu
'Ellon
sB{o(uJ8r uI?llIJe IIo elll^ Illuv
oV \A euz(zrqof uqwdgrsggS urulllsry
'ruur runol upH '?{)lB?s
7t6I ?lnnlruul?l
'sz vsueewelorul Essopl puplupsl Iunol
elp1 ruuv apod unuy unlrurzlu?llrPg
' elln^ns-s?uP?A all?urEs
BIB:PiltfiU uo UOE)II? prsgr
lnunlnnl
e[ 'rssuzl ulrnfr;41 EuIIurleqlIA uool]III
'92
-or^v
ulnllqr^
leupH
ernn>1n1nol
Lggl
'(/6gt Brnnlnqnq 'I '{'0t8I
ernnlsdds
'1 's) nruy uyod uaspuppn ellodunzprl
'rll3s
raqg lsldru^no{ rlnl uoolvr u?Ilgl
-ryI?urgH r4todunr;,rq PJ?r{uJeguaeunlnnl
uselrulzlu ut€.1'9 ?lz)p[q?u uetuel ulo11o(
'€69I srsopon^ u??lauunt leaql?^ u?lII
'olulsrBl??ru SIOO{ rruslll Blsnurze rssoS
-uunz aadldl qpf-req pllgpl{Ide( 'tuealnu
-d1e(yrrefue1 vo essaJJEA
uJrlu??W 'opl
uule:plrq"U aastrrfrs upplsra ursalnfqod
uePqqo)HJDI uEulllsru lJlaluop{ Eur?lnntu
ESSJJJEAuan ueuwruaadduf-ulTe)PflW
'uppruppnlnq so^u
prdzl eI rgule^?s lopnn nsaruottell?A
lddo upH 'ueurlue{rsnu Io ITrIBII
'Esurqlouluru^ uIrsrE{IE UBPOS
ulururaqgdru ldrqaua;,r1 'ailrslol uupos ppl
-19[
IBs uealp( uesr(utulloa?"9 uauuululo)
' elpruzlurJ uaaqyrsggd Bssaqrulsa1s,{uuap
-dgr zuaradzd rssuzl uaqJlru upuuaa^Jal
rolqr?A 'rnllrole?r{ svet v[ ?ssee:il" urpos
uapnn urz{nru Isppd pDe 'uuuullurol
u?JJaa uas "lle$lnrnolun>l ?llsB)plnsls rBs
uzra 'eplolndurs uggrrp{ lnu?lue IiI 'l$tB)t
-srnur uppdzllo u9p1p1dr rnduz nunul
-sd9119dq ueurol'z11o11ndou1od upputlr
-tr^pq ?nunzasdagodq zueferqof ?suaan{
->1no[usszposrll?t ruelu ulsg:1 ulz(1ud ula>1
-lary 'no{ vl wwvesr.'quurnf :?lsnuunl
?Er.{uB^ eu{o{ un ns-spu9p^ lE^IIo plls

joittajan

lapsuudessa 1920-luvun alussa
pyysiviit vanhemmat sisareni vanhuksilta
lupaa ruoda ikivanhan tavan mukaisesti
olkia rupaan jouluyiiksi. Tehen eivdt vanhat isdnndt suosruneet. mutta antoivat
sensiiaanluvan levittdii olkia saunan lattialle, tietysti tarkoin vartioiruna tulipalovaaran vuoksi.
VanhassaVddndsessdja samoin naapurissamme Mdntyliissii oli saunan eteisessi
seudun viimeiset kdsikivet, joilla koko seudun v?iki kiivi jauhamassa riihitetyste rukiista uutispuurojauhot. Vielii silloin kiepoivat Tarholan miiellii kunnostetun tuulimyllyn siivet ja viljaa jauhatettiin vieraidenkin tarpeeksi.
Seudun vanhan tavan mukaan joka
syksy perunankaivuaikaan sai nuorivdki
illan hdmdnyessd luttaa perunapellolle
nuotion, jonka hiilloksella kypsytettiin perunoita ja nauriita. Olivatpa kaunista katseltavaa hiimdrtyviissii illassa lepattavat
nuotiotulet.
Kevdiseen karjan laitumelle laskuun liittyi ikivanha paimenten kastamistapa. Tavan mukaan jonkun tuli varata vette sankoon ia yrittdd kastella paimen, ioka
ensimmdisen kerran keviiiillii laski kariaa
laitumelle. Paimenen osassa olevan tuli
luonnollisesti navetan oven karialle avattuaan etsid iselleen reitti, josta selviiiisi
"On
villi kuin laitumelle
kastumatta.
laskettu vasikka" kuului sanonta. Yhtd
villin niik<iisie olivat kastaja ja kastettava
kirmatcssaan ympdri piha-alueeri, navetan
ja aitan nurkkien.
Kirkossa kiynti ja pyhin vietto
Lauantai-illan saunassakiynti aloitti pyhin
vieton. Sunnuntaiaika vietettiin hiljaisuudessaja levdten. Tarholan ntvassa lukivat
isiinniit vuorollaan sunnuntaiaamuisin piiivdn evankeliumin tai epistolatekstin. Vanhojen isiintien eldessdaterian alussa veisattiin ruokavini. Raskas frysinen tyo vaati

lepoa ja siihen pyhiiinen aika tarjosi hyviin
tilaisuuden. Suurina juhlapyhin?i ja tavallisinakin sunnuntaina ajettiin hyvin usein
kirkolle , talvisin reelld, kesiillii kiesilla.
Eliimiini ensi vuosina muistan olleeni vanhempieni kanssa kirkkoveneessd kirkkomatkalla. Puutoniemen rannasta liihdettiin ja liihelle kirkonkylin silloista laivalaituria vene rannattiin. Eliiviisti tulee
mieleen rytmikiis soutu ja se vaihe, jolloin
minut pienin venheestdmaalle nostettiin.
Talvisin kirkkomatkoihin liittyi l?ihes
aina kilpa-ajo. Eiviit tahtoneet malttaa
isdnndt rauhallisesti kotimatkalla i1aa, silld
tiiytyihiin sitd koettaa, kenen hevonen oli
nopein. Joskus kilpa-ajoon sorruttiin jo
menomatkallakin ja jouduttiin perille
vihiin liian aikaisin. Ne kellotkin taisivat
kayda vahan suurpiineisesti. Varpaita vain
paleli se talvinen odottaminen kirkonmiiellii.
Vuoden 1!20 paikkeilla ilmestyivdt ensimmdiset polkupytiriit kylidn. Silloin oli
pydrailije kait paljon harvinaisempi niiky
kuin helikopteri niiinii piiivinii. Vanhin
veljenikin hankki polkupyoriin. Samaan
aikaan oma saunarnme paloi tulipalossa.
Velimies laittoi tyynyn pyoriinsii putkelle,
istutti minut siihen ja niin liihdettrin ajamaan naapuriin saunaan. Vasikkahakamme kohdalla tiessi oli syviit k?irinpyririinjeljet ja velimies ajoi niihin. Kuinka ollakkaan, niin ajoimme metsddn ja minii lensin pensaikkoon tyynyineni piivincni. Vakuutti kovasti velimies, ettei asiasta saa
kenellekii?in puhua. En muista tarkoin,
kuinka hyvin osasin pitiiii suuni kiinni
siind asiassa.
Kaskivilielyii ia vanhtt tyiikalut
Ennen Vidnds-suvun muuttoa Tarholaan
olivat sen edelliset omistajat viele kaskenneet maita viljelylseen. Vieli sukumme
ensivuosinakin kaskettiin Louhiveden liiheisyydessii olevissa Riuskun ja Parkatin
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metsialueissa. Sisareni Martta muistaa
osallistuneensa nokiscn, savuavan kasken
viendmiseen. Vanhat kaskialueet tuottivat
mycihemmin erittdin hyvin meaiimarjoja.
Muistan. kuinka varhaisvuosinani isompien mukaan marjaan piiiistessiini kiskoin
nokisia karahkoita pois marjaisilta m?ittdiltd.
Puinen aatta ja kuusesta lohkottu risukarhi olivat viel?i kdytcissd lapsuusvuosinani. Olen varmasti sit?i viimeistd sukupolvea, joka on risukarhilla perunamaata
harannut ja kyntiinyt nokista kamaraa
puisella aatrilla.
Niiin ohut kerros ajallisesd erottaa meidet traktorikauden eliijiit tuosta vanhasta
omavaraistalouden ajasta.
Paikkakunnan ensimmiinen niitto- ja
haravoimakone ilmestyivdt lapsuusvuosinani Tarholan pelloille.
Omavaraisaloutta
Kuvaavaa, miten suuressamddrin pyrittiin
omatoimisuuteen ja omavaraisuuteen, oli
se, ettd Tarholassa oli vield oma sepdnpaja. Humoristiset muistot liittyvit tuohon vanhaan, nokiseen sep?inpajaan. Suurissa perhejuhlissa oli erds vfidn ylensycinyt vieras mennyt sepdnpajaan vahinkojaan peittimidn.
Mycihemmin erittdin
monitoiminen Juhani Viindnen muutti
sen kanitarhakseen. Kanit karkasivat kaivautumalla seinien alise , pesiytyivdt naapureiden kasvimaihin ja jouduttiin lopulta
metsdstdmdlld lopettamaan.
Siihen lapsuusaikaan osti isii iiljylampun
Tarholan suureen tupaan. Ehdin niihdii
piireiden kiytrin valaistuksessa.Piirciti kiskottiin paljonkin.
Niisti
valmistettiin
kalakopat, marjakorit, pyykkikorit ja karjan ruokinnassakdytettdvdt suuret "ape"korit.
Kiipy sujahti kalvaimen ympiri lukemattomia kertoja, kun miehet tdvi-iltoina
kutoivat verkkoja, rysid,ja mertoja. Kalas-
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tus oli huomionarvoinen lisiiavinnon antaja. Sisarcni Martta muistaa, kuinka kalaa
tuli keviitkutuaikaan saavillisia ja perkaus
oli rankkaa. Kala kuivattiin ja ladottiin
puuastioihin painon alle ja keytettiin
talvisaikaan.
Nuotanveto Paljaveden alueella loppui
vapaussodanjiilkeen. Erittiin suuret puutavaramyynnit lisiisiviit uittojen ja sitii tietd
uppopuiden mddrdd. niin, ette nuotat
repeilivdt. Tarholan lahdella ollut nuottakota nuottineen jdi lahoamaan. Louhiveden suuremmilla vesialueilla nuotankalastus on jatkunut ja vaninkin muikkujen
kalastus oli 1920-30-luvuilla varsin tuottoisaa.
Kankaankudonta oli silloin vielii oikea
naisten kunnia-asia. Sarkaa, palttinaa, ryijyjii, naisten ja miesten pukukankaita ja
tietysti taidokkaita pciytnliinoja. Ehtiviitpii
Tarholan tyttdret Martta ja Ester valmistaa
kapionsakin kotoisista pellavista. Harvinaista hamppuakin viljeltiin kotoista sikkivarastoa vaften.
Vanhaa nimistdn
Vanhasta Vddndsestd Muukoniemeen Paljaveden rannalle pnin oli harjun juurella
kirkas liihde , jota sanottiin Tellin kaivoksi.
Vielii lapsuusvuosinani sen rannalla oli
reunuspuut ja liihellii pienen mcikin tulisijasta kertova kumpare. Tiissii mokissii oli
asunut seudun viimeinen ruotusotamies,
jolle ajan mddrdysten mukaan oli kustanneftava m<ikki ja viilttiimiiton viljamiiiirii
elemiseen.
Tarholan ja Paljaveden vd.lisessdmetsemaastossaoli Karhukiven suuret siinokivilohkareet. Sinne pesiiiinsii oli ammuttu
seudun viimeinen karhu, todennekdisesti
Mikko Viiiiniisen elinaikana.
Vdindsen ja Pujosen vilissi on Muntierin pelto. Paikkakuntdaisten kdsityksen
mukaan nimi on vanhaa sotilassanastoaja
paikka kuulunut jonkun sotilashenkiliin
hallintaan.
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rinnasta usein nousi huokaus: Jospa pian
tulisi tiinne liiiikiiri!' Tieto olikin jo enndttiinyt Ambomaalle, etti vihdoinkin voitiin
sinne odottaa leekiirie... Varsinaisen sairaalan rakentaminen kuului mytiskin ldhimpiin suunnitelmiin (vuoden vaihteessa
1908-09)... Eri tahoilta etsittiin sopivaa
sairaalan paikkaa, ja etenkin Ondanguaa
ndyttivit monet seikat puoltavan. Lopulta
kuitenkin p?iiidyttiin Oniipaan, jossa liiydettiin hieman ympiiristti?iiin korkeampi
paikka noin kilometrin piiissd lfietysasemdta.
Uusi sairaala suunniteltiin alunpitien
18-20 potilasta varten, ia pidrakennuksen
lisiiksi ajateltiin erillisii mapia. Rakennustydt uskottiin ldhetyssaarnaajaNestor Viiiin?iselle. Henen iohdollaan kuivana aikana
vuonna 1910 nousi uusi lfietyssairaala,
josta pian paikan vanhan nimen mukaan
alettiin kiiyttiiii nimeii Onandjokue. Jo
ensimmdisessi rakennusvaiheessakdytettiin
n. 71.000 savitiilti, rakennuspuita tarvittiin 4g hirkevaunullista ja lisiksi tuli 6-7
tonnia rahtitavarana tuotuja rakennustarvikkeita...
Aikakauden merkittdvimpinii tapahtumana koko ambokirkolle on kuitenkin
pidettiivii opettajaseminaarin avaamista
Oniipassa kesdkuun 18. piiivdnd 1913.
Alku oli vaadmaton, oppilaita oli vain
kuusi, vaatimattomat olivat my6s scminaarin ulkonaiset varusteet... Vuonna 1916
ensimmeiset
seminaarista valmistuivat
opettajat... Lf,hetyssaarnaaja Liljebladin
ldhdettyii kotimaahan vuonna 1919 seminaarin johtajaksi tuli ensin lyhyeksi ajaksi
ldhetyssaarnaajaAlho ia hiinen jiilkeensii
ldhetyssaarnaajaYddodnen, joka oli siinii
tehtdvdssdvuoteen 1928...
Ambolaisten opettajien kasvattamisen
yhteydessii oli tullut useita kertoja esille
ajatus ambolaisten kasvattamisesta myiiskin papeiksi... Vuonna 1911 tehdyn tar-

kastusmatkan aikana kysymys pappiskasvatuksesta ei ollut vieli vilittomiin ajankohtainen, kun opettajainvalmistustakaan ei
vield ollut saatu kiyntiin... Mutta sodan
jiilkeen vuonna 1921 johtokunta teki asiassa varsinaisen aloitteen, ja lihettienkokous piti maakdaispappien kasvattamista
erittiin kiireellisenii tehtivi.nd. Ajatukena
oli, ettd joitakin vanhempia, kokeneita ja
hengellisessi suhteessakypsyneiti opettaj ia
voitaisiin verrattain lyhyen valmistulaen
jiilkcen vihkia papintehtiviin... Silti pohjalta Oniipan seminaarissa aloitettiin helmikuussa l)22 pappien valmistuskurssi,
jolla oli 18 oppilasta. Ensimmiiinen jakso
kesti vain kymmenisen viikkoa sadeajalla,
sillii opettajavoimat olivat riittiimiittcimiit.
Seuraavina vuosina jatkettiin osaksi opettajaseminaarin loma-aikoina, osaksi sen
kanssasamanaikaisestisikiili kuin opettajavoimat sallivat. Pii?itytin pappiskurssilaisten kouluttamisessa joutui suorittamaan
seminaarin johtaja, lfietyssaarnaaja Nestor
Vddndnen... Sunnuntaina syyskuun 27.
piiivdnii 1925 liihetysjohtaja Matti Tarkkanen vihki Oniipan kirkossa seitsemdn
ambolaista miestd papiksi... Liihetysjohtajaa avustivat toimituksessa alttarilla liihetyssaarnaajat Manti Rautanen, Reinhold
Rautanen, joka toimi mytis vihkijiin tulkkina, Viktor Alho, Nestor Viiiiniinen ja
August Hinninen..."
Kotimaahan palattuaan liihetyssaarnaaja
Nestor Vdindnen toimi, edelleenkin Suomen Lihetysseuran palveluksessa, matkasaarnaajanakierrellen eri puolilla Suomea.
Tetd matkasaarnaaiantoimintaa hdn jatkoi
"suorivield senkin jelkeen, kun hiin oli
tetnraan Helsingin (yliopiston) jumaluusopillisen tiedekunnan opettajien edessd
rutkinnot pappissivistykseenkuuluvissa aineissa" saanut 6. toukokuuta 1930 Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta oiden toimittaa papinvirkaa kotimaasa.
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ja evankelissivyisid, vaikkakaan han ei
lukeutunut
mihinkaan
uskonnolliseen
Keskustelussa
hdn
kiiiinsi pusuunraan.
heen pian ainoaan tarpeelliseen. Sananviljelyii ja rukousta hiin ei ainoanakaan
piiiv?inii unohtanut. Leiviskiins?ihoitamisessahdn harioitti uskollisuutta. Hdnelli
oli aina se runne , ettd hiin liikkui Herran
asioilla. Monet musta- ja valkoihoiset varmaan kerran kiittivdt Jumalaa., etta hdn
sai kiiytt?i?i palvelijaansa Nestori Viidn?istii
elemen tien osoittajana heille.
Vainajan tomu siunattiin Rymiittyliin
kirkossa, yhdessi viime kesdni kaatuneen
poikansa,jumaluusopinylioppilas Elia V?iiindsen kanssa, samaan hautaan kiitkettii"
viiksi.
Pastori Nestor Vddndnen oli vihitty
avioliittoon ensimmdisen kerran 9. helmiopettaja Martta Johanna
kuuta I9l3
Autuisen kanssa, joka oli syntynyt Rymdttyldssd 11. marraskuuta 1886 ja kuoli
16. kesiikuuta 1934. Hiin toimi llihetystycissdSuomen Ldhetysseuranpalveluksessa
Lounais-Afrikassavuosina 1909-1918 ja
192l-1928. Pariskunnan lapsista mainittiin jo edell?i poika, ylioppilas, viinrikki
Elia Nestori Vidninen, joka oli synrynyt
Rymdttyliissii20. toukukuuta 1920 ja kuoli
naimattomana (kaatui konekiviiiirikomppanian piiiillikkrinii jatkosodan alkuvaiheissa) 4. heindkuuta l94l (ks. Jorma
Vdindnen, Sukumme sankarivainajat. Y drindsten sukupuu n:o 4 s. 168). Veiinespariskunnan tytdr, filosofian maisteri Lahja
joka oli syntynyt
Johanna Yiilninen,
Ongandjerassa 21. tammikuuta L9L5 ja
kuoli Helsingissd 22. maaliskuuta 1915,
toimi vuorostaan lehetydssd Lounais-Afrikassa Okavangon ldhetyskentllld vuosina
1947-1953.
Oltuaan leskend liihes nelji vuotta Nestor Vddndnen vihittiin toiseen avioliittoon
14. toukokuuta 1938 Evi Elisabet Tall-

qvistin, o.s. Hellman, kanssa, joka oli
syntynyt Oulujoella 4. maaliskuuta 1889
ja kuoli Turussa 6. huhtikuuta 1968. Evi
Vddndsen vanhemmat olivat oululainen
kirjakauppias ja kirjaillja, lestadiolainen
(uusherdnneisiin lukeutunut) maallikkosaarnraja, hengellisen kirjallisuuden kdintdjd,j a aikakausj u lkaisuj en toimittaj a Johan
Fredrik flanne) Hellman (s. 1854, ylioppiIas 1877, k. l9I7) ja temiin vaimo
Elisabeth @etty) Boucht G. 1861, k.,
1929). Evi Veendsen ensimmdinen mies
(vihityt Oulussa 31. joulukuuta 1908),
Oulussa opettajana toiminut Axel Albert
Bowid Tallqvist oli syntynyt Kangasalla 5.
syyskuuta 1883 ja kuollut 12. maaliskuuta
I92l (tistd. avioliitosta Evi Vii?iniisellii oli
kaksi tytiin[ ja poika).
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malliin siten, ettd maa-alueet oli leiinityksind annettu veniiliiiselle ylimystdlle ja ettd
alueen viiestollii itse asiassaoli vain rajoitettu kiiyttdoikeus vil.ielyksiin ja osaan
metsistd. Kohtalokkaaksi muodostui keisari Nikolai I:n piitcis v. 1826, jonka
mukaan kaikesta lahjoitusmaasta tuli donataarin omaisuutta ja lahjoitusmaatalonpojista lampuoteja. Viime vuosisadanpuoliv?ilin jdlkeen vapaampien tuulien puhaltaessaVendjdn poliittisessa elemesse alkoi
esiintyii pyrkimyksii talonpoikien aseman
parantamiseksi ja rapittamattoman omistusoikeuden siirtdmiseksi viljeli.iciille. Suomen valtion ostettua lahjoitusmaat niiden
maanherroilta w. 1867-1891 ryhdyttiin
maita myymiiiin vihitt?iismaksulla talonpojille, ja niinpii isoisiini lunasti Yldtuvan
tilan maksamalla vuosia siiditiimill?idn
varoilla vuoden 1885 vaiheilla tilan koko
lunastushintalainan. Karialan kannaksella
liihempiind Pietaria olleilla entisille lahjoitusmailla sen sijaan viljelijdiden omistusoikeksien saavuttaminen siirtyi Suomen
itsendistymisenpuolelle 192O-luvulle.
Ammoisista ajoista lihtien Hounialan
kylii on kuulunut Viipurin emiipitiijiiiin,
joka kiisitti 1300-luvulla syntyneen Viipurin kaupungin ohella osan Viipurin maalaiskuntaa, Koiviston, Johanneksen,Nuijarnaan ja Siikkijiirven seka Viipurin liihellii
sijaitsevat Suomenlahden saaret. Sekkijdrven ja Koiviston seurakunnat erotettiin
siitii itseniiisiksi kirkkoherakunniksi 1500luvulla, Johannes 18J9, Nuijamaa L906 ja
Vahviala Viipurin maaseurakunnasta valtioneuvoston 23. hein?ikuuta 1919 tekemiin piiiitdksen perusteella saman vuoden
kuluessa. Kirkollisessa suhteessa Vahviala
kuului Viipurin hiippakuntaan ja Viipurin
tuomiorovastikuntaan. Vahvialan tulrua
pian mainitun pddtciksenjiilkeen muodostetuksi myds omaksi kunnaksi se kuului
hallinnollisessasuhteessaViipurin liidhiin,

Rannan kihlakuntaan ja Viipurin maalaiskunnan, Nuijamaan ja Vahvialan nimismiespiiriin sekii oikeudellisessa suhteessa
Viipurin hovioikeuspiiriin, Rannan tuomiokuntaan ja Viipurin maalaiskunnan ja
Vahvialan kiiriij iiku ntaan.
Vaikka metsill?i ei 1800-luvulla ollut
merkittdvdd tuottoarvoa, ensiluokkaisten
laivanrakennukseensopivien puiden myynnistd saattoi saada ainakin satunnaisia
tuloja. Muulla puutavaralla sensijaan ei
ollut kantohintaa, mutta tekemdlld puuta
polttopuuksi ja ajamalla sitii Viipuriin
ldmmitysaineeksi tyost?i saattoi saada niukan palkan. Suurempi merkitys oli kalastuksella varsinkin keviiisin. Houninjiirven
kalakanta oli erityisen runsas 1.800-luvulla,
ja runsaanase jatkui viime sotiin saakka.
Alueen Iaajollla metsiimailla oli tuolloin
runsaasti mycis metsinriistaa, jota pyydettiin kotitarpeiksi ja myiis vietiin Viipurin
toreille syksy-ja talviaikoina.
Alueella pddsi maanviljelys kehittymddn
vasta sen jiilkeen kun maat oli lunastettu
viljelijiiiden omistukseen. Metsd- ja suomaita ryhdyttiin raivaamaan viljelykseen.
Savimaille ajettiin mutaa ja mutamaille
kaivettiin soiden ia
savea. Viemiireiti
rimeiden kuivaamiseksi ia raivattuia alueita kuivattiin pelloiksi kaivamalla sarkojen viilisi?iojia. Viipurista ajettiin ihmis- ja
hevoslantaa peltojen lannoitukseksi. Kivid
raivattiin pelloilta. Uusille viljelyksille
tehtiin teitd ja vanhoia tcitii korjattiin.
Tehtiin hevosaioneuvoja, kiirryjd ja rekiii,
ja niitii raudoitettiin paikkakunnan seppi"Hdmeen
sepdn" paiassa.
mestarin
Helsingin radan rakennusPietarin
tdiden aikana maassavallitsi niiliinhiiti ja
lamakausi. Rakennustciihin peiisi hiitiitilassa olevia ihmisiii. Tyii oli kuitenkin hyvin
rankkaa. Olosuhteet varsinkin ulkopaikkakuntalaisille olivat talvisin erittdin vaikeat.
Ruoan puutteen ja kylmyyden takia tyiin-
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JORMAVAANANEN

Yddndnen-

\Tenell

Vaheri

Otsakkeessamainittu Vaheri-niminen sukumme haara ansaitsee esittelyn tiissd julkaisussauseastasyyste: 1) se on tiettiiviisti
ainoa, jolla on eri sukunimi, 2) Wenellnimisie, jotka ovat nimensd saaneet Vddnds-nimestl, ei ole endd. olemassa;1)
3) E*ki Vaheri oli Viiiindsten Sukuseura
ry:n perustajia sekii seuran ensimmd.inen
sihteeri.
Niin mielenkiintoista kuin olisikin tietdd, miksi 1700- ja 1800-luvulla - sen
ensi puoliskolla - sukumme koulua kdy'S7enell,
neet jdsenet saivat nimekseen
on
sanottava, ettei asiaan ole lciytynyt selitystii. Ratkaisu on arvailun varassa, kuten

Viinds-nimenkin alkuperi. Jos paikkansa
pitiiisi olettamus, jonka mukaan Vddndnen
ja Veniil?iinen (sukujen niminii) olisivat
samaa juuna, mihin viittaa Hannes Gebhar'd v?iitdskirjassaan(1890) SAVONLINNAN LAANIN OLOISTA V:EEN 1571.

tapahtui kalojen kutuaikoina kevdisin.
Varsinkin lahnaa, joka Houninjirvessd oli
hyvdlaatuista ja kasvoi suureksi, saatiin
riimuverkoilla kutuaikana runsaasti. Sita
suolattiin ja sy<itiin sen jiilkeen koko vuoden ajan. Kdassakiynti ei kuitenkaan aina
ollut nuorille mieluisa tehtlvd. Tavallisesti
nuorin joutui airoihin ja haukkumisen
kohteeksi. kun vene ei oikein seurannut
pyydyksen kokijan aatoksia. Suurin hy<ity
noista pyyntiretkistii on minulle kuitenkin
ollut siind, ettd ollessani airoissa pysryn
pitiimiiiin veneen hallinnassani ruulella
kuin tuulella.
Houninjiirvi oli Ayriipii?injdrven kaltainen kasvillisuuden ja eliilmistdn suhteen.
Jiirven Louonkyliin puoleisessapiiissd kaisla- ja kortekasvillisuus oli syksyisin niin
korkeata, ettii veneilijd saattoi veneineen
eksyii kaislikkoon. Syksyisin keytiin sorsajahdissaja melkein aina tuli riistaa.
takana kaakossa alkoi
Houninjirven

useiden kymmenien neliokilometrien laajuinen asumaton metsealue, jonne keviiisin laskettiin lampaat ja jossa syksyisin
metsistettiin. Siella olivat myiis parhaimmat marjapaikat. Mustikka- ja puolukkasaaliit olivat niin runsait", ettd vaikeinta
oli saada piilvin saaliit kotiin kannetuksi.

kun han lukee Vidn?iset Vendliinen-suvun
ryhmddn, tai Vilio Nissila (1975), joka
teoksessaan SUOMEN KARJATAN NI"hypoteettisesti
ovat
MISTO sanoo ette
1) Helsingissd asuva vientipiiillikkd Timo Wenell,
joka on syntynyt Sippolassa1947, on ilmoittanut iso_
isinsd isiin Paul lTcncllin nimcn olleen alkuaan
VenAliiin. Timd oli syntynyt v. 18tl Joroisissa.Vas_
tainen tutkimus tullee selvittiimiin, onko sukulaissuhde Vdinisiin olemassa.

Taloudellinen kehitys jatkui lamakauden
jiilkeen 1930-luvulla kaikilla eliimiin aloilla. Maanviljelijiit saivat keskusliikkeiden
avulla tuotteensa kaupaksi Viipurin markkinoilla. Tydtd riitti jokaiselle. Henkinen
harrastus virisi useimpien keskuuteen. Kaikille riitti hyvinvointia.
Kun eliimii ndytti olevan hyvin, Euroopan poliittiselle taivaalle alkoi kemyii
mustia pilvi?i. Sodat tulivat ja riistivdt
Suomelta Karjalan ja myds Vahvialan.
Jaljelle ovat vain muistot synnyinseudusta
ja sen kehityksestd.
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SUKUPWN
muutti 1801 Tukholmaan konttoristiksi
saatuaanTurun yliopistosta kaupallista pdtevyyttd osoittavan todistuksen. Tiedot
hdnen mydhemmistd vaiheistaan puuttuvat. Nuorin veljeksist?i Fredrik kiivi Kuopion triviaalikoulua 1800-1807 ja toimi
sitten kauppiaana Turussa, jossa kuoli
1819. Mainittakoon viele, ettd niiistd

tUfenelleistiivain Aronilla oli miespuolinen
jelkelain€n Otto Fredrik \fenell, (L8271882), joka tultuaan 1345 ylioppilaalai
opiskeli jonkin aikaa yliopistossa ja keskeytettyiiiin opintonsa toimi Kuopiossa seurakunnan tilienhoitajana ja kuoli siellii naimattomana. - Seuraavassataulussa esitetii?in PETTER VAANANEN lapsineen.

PETTERMIKONPOIKA VAANANEN
1778-1833
talollinen Kehvo 3 : ssa@uiroonlahti)
IX

€

180' EEVA KATRINA DEGERTH
178r-r830
seppiiFredrik D : n ja KatarrnaRiinqvistin
W:.j;r

Erkki \Tenell
1810-187t
talollinen

Fredrik Venell
1813-1882
koulumestari

3l

Petter\Tenell
1815-1882
lukkari

Johannes\Tenell
1817-1890
luotsi

Aaron \Tenell a)
1824-?
koulumestari

Edellamainituista suvun miespuolisista
jdsenisti, jotka sukua jatkoivat, tilan
omisti aluksi Erkki, joka oli naimisissa
vuodesta 1831 Vilhelmiina Ruotsalaisen
kanssa, mutta omistus siirtyi hinen aikanaan rehtori Kad Arnold Thermanille.
Therman oli 1856 vihitty avioon hdnen
serkkunsaJenny Vilhelmiinan, Aron \7enellin tyttiren kanssa. Fredrik Wenell oli
naimisissa kahdesti, mutta hdnell?i ei ollut
miespuolisia jelkelaisie. Hiin toimi Heiniivedelld koulumestarina ja tuli tunnetuksi
runoilijana, minki ansiosta hiin pdisi mm.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jiiseneksi. Runot, joita on tallella n. 800

1848 avioon Maria Eskelisen
vihittiin
(1829-1868),
oli renkin?i 1871
kanssa
Kehvo 5 : ssi Lahdeffannan torpassa ja
mydhemmin hinkin mm. koulumcstarina.
Ndistii mainiruista suku jatkui VeriniisSeuraamme nyt PETTER
nimiseni. (1811PETTERTNPOIKA \TENELLIN
1882) vaiheita. IG. seuraavaa taulua.

sdettd, ovat mainitun seuran kansanrunousarkistossa. Johannes, joka vihittiin
1841 avioliittoon Inka Eskelisen (18201888) kanssa, muutti 1862 Kuopioon ja
toimi siellii kruununluotsina. Aaron, joka

Toivdassa; tytir Ecva Karoliina (s. 1808) avioirui Olli
Hcikinpoika Halosen kanssa,joka oli syntynyt 1796
Jinncvirta 2:ssa; tytir Maria Frcdrika (s. 1819) avioitui Erkki Niskasen kanssa; poika Otto, joka syntyi

3) Scppi Frcdrik Degenh oli syntynyt 17)6 Fa,gervikissi Inkoossa, josta oli muuttanut Kuopioon.
Sielli hin avioitui 1783 Katarina Rdnqvistin kanssa,
ioka oli syntynyt loskus 1762-1764. Fredrik Dcgenh
kuoli 1842 ja vaimo Katarina 1836.
4l Tytir Katariina Sofia (s. 1806) avioitui Paavo Iivarinpoika Leskisen kanssa, joka oli syntynyt 1802

1828, mainitaan naimattomana renkinl 1874 Kehvo
7 :ssa ( = HaaPalahdessa).
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lii oli mitii l?iheisimmiit suhteet Paavo
Ruotsalaiseen. Lainaan Rosendalin teoksesta tyypillisen ajankuvan, jossa \UTenell
on mukana: Paavo Ruotsalaisen viiitettiin
esiintyneen 1847 eriissii hiiissd juopuneena. Tutkimuksissa selvisi myohemmin,
ette hiin oli ollut sairas ja naurtinur rintatautiinsa tippoja, joita hin oli saanut
viinan seassa.Asia vietiin kiiriijille, joita
k?iytiin vuosikaupalla. Suurin osa todistajista vditti, ette slTtOsoli perdtdn. Niinpii
Sii?imingin lukkari Wenell, jonka Paavon
asiamies K. A. Malmberg oli haastanut
todistajaksi 15. syyskuuta 1848 istuntoon,
kenoi olleensa mainituissa hiiissii koko
ajan Ruotsalaisenkanssa ja nukkuneensakin hdnen kanssaan samassa huoneessa.
Wenell oli huomannut, ettei syytetty ollut
juonut totia, vaikka sita oli hd.nelle tarjottu ja etti hin ei koko aikana ollut
nauttinut kuin noin kaksi ryyppyd, viinaa
ja oli niin muodoin ollut selvd. Paavon
vaiva kuitenkin oli vaikea ja niiht?ivdsti
viihitellen vei tyystin hiinen voimansa
johtaen lopulta kuolemaan. Lukkari
vakaumuksellisia
uskon
Wenellin
ajatuksia
kuvastaa hdnen Iausumansa kirjeessdJaakkiman kirkkoherra J. F. Bergh'ille, joka
oli S?i?iminginseudun herdnneiden henkinen johtaja 1850-luvulla. S7enell ilmoittaa
aikovansa knyda tata tapaamassaja sanoo:
"Aina
tulee mieleeni tdmd ajatus: mitenk?ihiin kiynee kristillisyyteni kanssa? Kaikki - elaviin kistityn sis?illinen olemus on
poissa, tyhjii hengetdn kuori vain jiiljellii.
Suostuminen tahalliseen syntiin ei kyllii
ole saanut minussa valtaa, mutta eleven,
tosi uskon sis?illinentoiminta, rukoileminen, kerjdiminen ja puhuminen VapahPetterin ja
tajan kanssa on poissa." Aleksandran kahdeksasta lapsesta esitellean nyt ldhemmin Ida, Klas ja Angelika.
(Gideon ja Maria kuolivat ehtimdttii tiiysiikiiisiryteen).

rDA AMALIA \rENELt (1846-1924)
sai alkuopetuksen Savonlinnan tyttdkoulussa 1859-60 ja suoritti sen jiilkeen Helsingin yksityisen ruotsalaisen (Blomqvistin)
koulun kurssin sekii yksityisen opettajatarluokan. Ajankuvana kerrottakoon, ette
toukokuun 28 piiiv?inii 1872 j?irjestetyssd
"neiti
Ida Wenell, koukevdttutkinnossa
Iun entinen oppilas, mydhemmin Helsingin tyttcikoulun opettaja, kuulustelee uskontoa alemmalla osastolla aiheena Uskonkappaleet ja siihen liittyvii kohtia Raamatun historiasta". Ida toimitti samassatilaisuudessakuulustelut mycis saksan-ja ranskankielessd.Q{iimii julkiset kevdttutkintotilaisuudet pidettiin mainitussa koulussa
viimeisen kerran 1890.) Ida \Tenell toimi
Helsingin suomalaisen tyttcikoulun vakinaisena saksan-ja ranskankielen opettajana vuosina 1874-1907, vt. johtalana
1880-188 1, vakinaisenjohtajattaren Ottilia Stenbackin ollessa ulkomailla. Ida oli
ilmeisesti perinyt isdnsi musiikilliset lahjat, koska hiin siiiinniillisesti hoiti virren
sdestyksen rukoustilaisuuksissa aamu- ja
iltapiiivisin. Hin antoi mytis ykityisope-
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seuraavanavuonna professoriJ. J. F. Peran"non
sine laude approderille arvosanalla
..tBoy^,.rtttz?-/
e.l
Ynglingen
/.2
batur". Vielii samana vuonna (1881)
'//2-r.l-C
"kiiytdlliset
suoritti han
opettaia-niytja
varten"
virkoja
kolleegan
teet lehtorin
som till Kejserliga Alexanders-Universitetet i Finlan,l - \
'o
ja
maantiedon osalta arvosanalla
historian
'
n ,r-/n )ankommit netl vittnesbiir d llfin &, /22,,
"laudatur" (20l24lehtorin virk.) ja "cum
,' -l-4., r,Vt z/
f-i*o,
e.rl.l'
( laude approbatur" (18124 kolleeg. virk.)
"laudatur" (2I124 kolleeg.
och enligt Statuternes {6r'eskrift student-examen under.D sekdsuomessa
)
(
(
(( gfitt, har uti dettn Kejserliga Universitets matrikel blifvirk.). Tiim?in todistuksen allekirioittivat
)
I
t
{
Hdmeenlinnan NormaalilyseistiiJoh. Gab(
vit sflsom Studeranrle inskril\'en med vitsold af iigande
)
(
r)
riel Geitlin, Karl Ervast, E. Bonsdorff,
y'3e-irz
(;,
1,..722.,
,
kunskapcr.;
i lWerner Tavasstjerna ja Viktor Hellman.
t titL"t hiirrnedelst .*,1 b"h6"ig unrlclskrilt och Unilelsi)i
\
Neille petevyyksille varustettuna ldhti
)
t- (' -' l" c l s s 'i Dc "i l' l b
" "t"l"' r
" 'i *i l' l a s .
,
Klas B. !ilenell oppikoulun opettajan
,
uralle. Virkaatekevdna h?in oli toiminut
ttt"ingforsrlcn/7V,.,' /s73.
1,
il Savonlinnan ylaalkeiskoulussa ja realikou','
( lussa, Helsingin ruotsalaisessa tyttiikou, /,n | ./1-1",,, -,
''1
(l
',
(
'
,/z- . 12,..:,4
/'
z n-- ,;: h.,Q/or
./z>- r.z-- a
.l;,o . " ,1-2""
lussa, rehtorina ja opettajana Lappeenrannan yksityisesse lyseossa, samoin Tampe^4^reen yksityisessii lyseossa, vt. lehtorina
Viipurin suomalaisessa klassillisessa lyseossa, kun hdnet vuonna 1887 nimitettiin
historian, maantieteen ja suomenkielen
kolleegaksi Jyviiskylen tyttcikouluun. Tdssii
virassa han toimi kuolemaansa saakka
1911. Tytt<ikoulun johtajatar Ida Granath mainitsi muistokirjoituksessaanmm.,
ClaesBeniamin Wenellin ylioppilastodistus1873.
"maisteri
\Tenell oli lahjakas, vaatierte
maton, hyviintahtoinen ja rauhaa rakastava
henkilci. Koulutydhdnsd ja oppilaisiinsa oli
l'uttamiseksi hdn auskultoi Helsingin norhan erittein kiinrynyt ja oli hanelle onni
maalilyseossavuoden 1879 seuraten opeja
harvinaisen suuressa mii?iriissi olla oppimaantieteessd,
ruotsintusta historiassa,
laittensa ymmdrtdmd ja rakastama. Suuri
suomenkielessdsekd voimistelussa. Opeon se oppilasluku, joka samoin kuin
tusharjoittelun kollegio arvosteli mainesa"hyue".
hdnen jiiljelle jddneet tyritoverinsa kaiTodistuksen allekirjoitti
nalla
pauksella muistelevat hiinti". Klas Benjanormaalilyseon rehtori Alfr. Kihlman.
ja
min Wenell oli naimisissa vuodesta 1904
kiyruotsinkielen
Todistuksen suomen"sekd
alkaen Matilda Jalkasen (r87l-I942)
suupuheessaettii kirjoituksissa
tcistd
kanssa (vaimon vanhemmat Matti Juhonesteettomdstija oikein" sai \Tenell Arvid
poika Jalkanen ja Kaisa Juhontytiir SaariGenetzin allekirjoittam ana 1884 Hdmeenjiirveltii). Klas Beniamin \Tenellin kirjallilinnassa, jossa Genetz oli silloin Suomalaisen normaalilyseon lchtorina. Julkisen
sista harrastulsista mainittakoon henen
"Kuuriruhtinas
\tr(/enell
tutkinnon
kasvatusopin
suoritti
suomennoksensa
ia raha'
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ruhtinas". Avioliitosta syntyivdt lapset:
Eino, Erkki ja Aimi (k. jtiljemptinn olevaa
taulua).

ANGELIKA
GUSTAVA
\TENELL
(1857-194q
kevi Savonlinnan tyttcikoulun w. L868-73. Hdn suoritti w. 188081 Helsingin ruotsalaisen tyttdkoulun
yhdistetyn
yksityisen
opettajaluokan
oppilaana auskultoinnin
saksankielessd
"kiitettiisaaden kirjoituksessa arvosanan
vd," ja kiiytiinncillisessi taidossa arvosanan
"tyydyttiivd".
Varsinaisessa
v. 1881 suorittamassaansaksankielen tutkinnossa hin sai
"laudarur".
Kasvatusopin tutarvosanan
kinto oli suoritettu v. 1886 arvosanalla
"lubenter
approbatur" ja kiytiinniilliset
opettajanlytteet saksan kielessi v. 1887
"laudatur" (2I
| 24).
arvosanalla
Toimittuaan opettajana mm. Savonlinnan valmistavassa koulussa ja Helsingin
yksityisen suomalaisen tyttcikoulun I luokan lisiiopettajana hdnet nimitettiin Oulun
yksityisen suomalaisen tyttrikoulun opettajaksi tast, johtajattaren viran hoitajaksi

1883, miiiiriittiin vt. johtajattareksi tas6 ja
valtion otettua koulun huostaansa nimitettiin v. 1887 koulun vakinaiseksijohtajattareksi. Tissa virassa hiin toimi eliikkeelle siirtymiseensd asti vuoteen 1922.
Hiin teki opintomatkoja Sveitsiin ja Saksaan 1885, Saksaan mytjs 1889 ja 1896
sek?i iiilleen Sveisiin 1900. Hiin kuoli
Oulussa 1940. Oulun suomalaisen tyttcikoulun 50-vuotisjuhlajulkaisun muistokirjoituksessasanotaan: "Kauniin ja siunausrikkaan piiiviity<in on johtajatar Gela \7enell suorittanut Oulun suomalaisen tyttdkoulun, paikkakunnan ensimmi.isen suomenkielisen oppilaitoksen johtajattarena,
jossasuomalaistenkotien tyttiirille on korkeampaa opillista sivistystdjaettu. 41 vuoden aikana hdn on uhrannut parhaat voimansa, liimpimimmi.n harrastuksensa ja
runsaan tyotarmonsa tdmin oppilaitoksen
hyvaksi. Lapsuutensa kodista perimd.nsd
syvdsti uskonnollisen eldmenkatsomuksen
on hen jiirkkymiittdmiind siiilyttiinyt elamdn eri vaiheissa ohjaten oppilaitostaankin tinkim?ittomdn vakavassahengessi ja
istuttaen oppilastensa mieliin monia vakavia neuvoja ja hy<idyllisid eliim?inohjeita.
Mallikelpoinen jiirjestys on ollut hdnen
johtamansa koulun tiirkeimpiii tunnusmerkkejii".

KIAS BENJAMIN \X/ENELLIN lapset
EINO, ERKKI ja AIMI ottivat yuonna
1926 sukunimen VAHERI. Heistd suku
jatkuu Einon kohdalta.

Seuraavassasukutaulussa Klas Benjamin
Wenellin jilkeliiset.
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EINO ITMARI VAHERI syntyi L90i
Jyviiskyliissii,missii hin peiisi ylioppilaalsi
lyseosta1923. Helsingin yliopistossahen
valmistui lddketieteenlisensiaatiksi1933ja
viitteli ldiketieteen ja kirurgian tohtoriksi
1938 aiheesta: "Bakteriologisch-klinische
Untersuchungeni.iber operativ behandelte
Komplikationen der akuten Mittelohrentztindung." Helsingin yliopiston korva-,
nenii- ja kurkkutautiopin dosenttina hiin
toimi vuosina 1946-47 ja apulaisprofessorina w. L967-72. Hin on toiminut Helsingin korvaklinikanapulaisliiikiirinti 1931
-39, apulaisopettajana
l94r-48 ja apulaisylilniikiirinnI94r-58. Hdn on monien
tieteellisten seurojen jisen, tehnyt uscita
opinto- ja kongressimatkojaEuroopan eri
maihin ja Yhdysvaltoihin. Hinen tieteelliseenjulkaisutoimintaansa
sisiltyy )0 julkaisua otolaryngologian alalta. Lidkintdmajuri l944,YR 4 tlk., VR 4, SVRR 1.
Harrastaavalokuvaustaja puutarhanhoitoa. Puoliso vuodesta 193, fil.maisteri
LeilaEsterErdmies(ent. Erander),joka on
ansioitunut paitsi pedagogina,myds kansesakoulunopettajienyhdistystoiminnassa
kd monissa yleishyiidyllisissdkansallisissa
sekii kansainvilisissiijiirjestciissn.- Einon
ja Leilanlapsetesitetdd.n
seuraavassa.
EERO ANTERO VAHERI, synt. 1936,
leeketieteen lisensiaatti 196L, korva-,
neni- ja kurkkutautien erikoisliiiikriri L967.
Helsingin Tyoterveyslaitolaenkorvalidkdri. Puoliso vuodestaL959 alkaenlaiketieteen lisensiaattiLeena Kyllikki Puolanne
(s. 1938), foniatrian erikoisldiikdri1970,
Helsingin kouluterveyshuollonpuhe- ja
aanihiiiriiilaakiri. Heid;in lapsensa: Outi
Helenas. 1960, Petri Antero s. 1963 ja
Heli Johannas. 1969.
ANTTI ILMARI VAHERI, synt. 1938,
liiiiketieteenlisensiaatti 1963, LKT 1964,
dosentti 1968, Hclsingin yliopiston virus-.
I972. Useitaopintoopin apulaisprofessori

je

esitelmimatkoja ulkomaille. Puoliso
vuodesta 1962 alkaen FM Anna Kaarina
Saksela, Helsingin Kauppakorkeakoulun
englanninkielen lehtori. Heidan lapsensa:
Hanna Mari s. 1964 ja Katri Annikki s.
1967. - Antti Vaherin varhaisimmat nrtkimulset kiisittelivit mm. virusten kasvua
estevie aineita, virusten nukleinhappoja
seke vihurirokkoviruksen ominaisuuksia
(viiitiiskirja L964 Heparin and relatcd
polyonic substances as virus inhibitors).
Osa niistii tutkimuksista on tehty Yhdysvalloissa (Ig64-66 Philadelphiassa fu I97t
New Yorkissa). Viime vuosina hi.nen tutkimuksensa ovat keskittyneet kasvainviruksiin, solujen kasvun sdiitelyyn sekii tapahtumaan, jossa kasvainvirus muuttaa solun
pahanlaatuiseksi sy<ipdsoluksi. Erityistii
huomiota sekd kotimaassa ette kansainvilisesti ovat herittineet tutkimukset, joissa
todettiin syiipdsolun pinnalta puuttuvan
valkuaisaineen, jota esiintyy normaalien
solujen pinnalla sekd myris mm. verenkierrossa. Antti Vaherin tutkimukset ovat saaneet taloudellista tukea sekii koti- etti
ulkomaisista liihteistii.

JUKKA ERKKI KALEVI VAHERI,
synt. l)42, oikeustieteenkandidaatti 1967,
varatuomari1970. Tapaturmavirastonkorvauslakimies.Puoliso vuodesta 1968 alkaen oikeustieteenkandidaatti Anja Inkeri
Kuosmanen, kunnallisen sopimusvaltuuskunnan lakimies.
MATTI EINO OLAVI VAHERI, synt.
1948, dipl. insiniiciri I972, teknillisen
korkeakoulun kemian osaston assistentti.
Puolisovuodesta1971alkaendipl.insin<i<iri Marja Piiivikki Saari,em. os. assistentti.
Heidiin lapsensa:SannaMarika 1974.

ERKKI BEwAMIN VAHERI, joka oli
Klas Benjamin l7enellin lapsistaikejiirjestyksessltoinen, syntyi Jyviiskyl;issaf9OZ.
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KALTEVAANANEN

puutarhuri

Veikko Yddndnen
luonnonystdvd

harraxaja
nut iiisyyskuaun eiki hiin koskaan saanut
tietii menestyksestiian.
ViCndsten Sukuseurar.y:n puolesta perikunnallc esitetyt valittelut ja onnittelut
sisdlsiv?it kunnioittavaa kaipausta sitfin
enemmdn, kun Veikko Vddndnen oli luvannut antaa minulle apuaan sukuseuran
toiminnan ohjelmoinnissa, mike.li sitd tarvittaisiin.
edustaa V?iiin?isten
Veikko Viindnen
suvun piirissi usein esiintyvii keskimddriilstii suurempaa taiteellisuutta. Hinen
pyyteetiin, sitkeii ja loputon taistelunsa
perheen paremman tulevaisuuden puolcsta kelpaa meille muille esimerkiksi. Kohtalonomaista ja ehklpi ajallemme runnusomaistakin on se, etti hdnen oli juuri

S. 14. maaliskuua l9L2 Nilsiesse
K. 23. helmikuuta 1976 Heinolassa

Lahden kaupunginkirjaston l00-vuotisjuhlan kunniaki kaupunki julisti kirjoituskilpailun. Mdirdukaan 29. marraskuuta L975
mennessd kilpailuun jiitettiin kaikkiaan
peratr rll qora.
Muiden joukossa Veikko Viininen henkil<ikohtaisesti jiitti oman 22 runoa kisittiiviin kokoelmansa.
Juhlavuonna jirjestettiin 21. huhtikuuta
1976 juhlallinen tilaisuus, jossa kilpailun
tulolset julistettiin.
Veikko Vddndnen saavutti runokokoelmallaan jaetun III sijan.
Palkintoa noutamassa ei kuitenkaan
enii ollut tekijii itse, vaan hdnen puolisonsa. Veikko Viinenen oli tilla vdlin saa-

onnistuttuaan omien voimien loppuessa
katkerana luovuttava seuraavasta itselleen
asettamastaan tavoitteesta, tydn viimeistelyst?i ja jatkamisesta sukupolvenvaihdoksella.
Viime vuoden helmikuussa hieman
edesmennyt
ennen 64-vuotispdivdinsi
Veikko Vidndnen oli syntynyt Nilsi;issa
maaliskuun L4 pdiv?rni. 1912 seitsenpdisen
sisaruspanrenesikoisena. Isi Matti Vlienanen oli toiminut mm. tycimiehcnii sahalla.
Hiin oli ollut hyvin taitava kiisistiiin ja
valmistanut kotona mm. huonckaluja,
Niiissi puuhissa
veneiti, jopa kenkifin.
Veikko oli saanut olla oppipoikana.
Matti joutui ilmeisesti tyoti ja parempia
elinmahdollisuuksia etsiessltn muuftamaan usein asuinpaikkakuntaa. Luonteellakin saattoi tiissl olla osuutensa. Hdnen
muistetaan asuneen mm. Siynisalossa,
Juvalla, Oulussa ja Ayrdpiiiissi, jossa asut-
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YddndstenveistdmflI:
vEIKKO vAANANEN (+)

Hyljetg paja ja muita runoja
"mittansa

HYLJATTYPAJA

verran mies kiusassakasvaa
vaiva ei vahvalle haavaa tee".
Vuotava katto rautoja rasvaa,
harakka sepp?iiikyselee?

Romua, kaavetta, rotanloukku,
ruosteista rurtaa. sielli tiillii.
vasara,pihdit, hiilikoukku,
ajan parina niittenkin prirille.

Sep?illaketarat hiekan alla
kdnsdiset kourat kaikki muu.
Nyt on huokeeta nztajalla,
nyt on hymyssii sepin suu.

Palkeennielu, itseensdsulkeutuva,
hengitystliin pidattelee
liidulla piirretty ajatuskuva
ahjonkuupdla kummittelee :

Sen, minkd kerran tii?illii teit
siitd ei mitddn jeljelle jtiinyt.
Vasaraniskut ja laulusi veit:
tdssd on toimesi piii nyt.

altaan, erddnlaisen koristelammikon sekii
itseddn varten rycipajan maasaunoineen.
Niiiden rakennelmien suunnittelussa ja
koristelussa
hdn on roteuttanur omia mielikuviaan ja antanut monenlaisiandytteitd
luovastalahjakkuudestaan.Hinen suunnitelmiinsa oli kuulunut kutsua joskus

senravaahiinelle oli, ettei kukaan lapsista
suostunur jatkamaan is?in jalanjiilkie. Laina, tosin pieni, painoi sairastamiestd, ja
ankeat tosiasiatsaivat hdnet miltei depressioon. Oli valittava ratkaisu, joka h;inelle
oli kaikkein raskain: Toiminimi Viiiiniisen
Puutarha myytiin ulkopuoliselle ostajalle
kevii?ilI?i 197). Tilan pinta-alasta j,ii kuitenkin pd.dosaperheen omistukseen.
Niiin oli kahdenkymmenenviiden sitkedn uurastusvuoden ja harvinaisen luomistahdon ja -taidon erikoislaaruinen
kehitelmii siirtynyt pois Vdin?isten suvulta
vieraan vaalittavaksi.

VddndstenSukuseurankin edustus, ehkapa
sukukokous, vierailulle. On todella vahinko, ettei suunnitelma voinut toteutua,
sillii kaikki siellii olisi kertonut sitkeiistii
uurastuksesta, uskosta omiin voimrin ja
tyrin tuottamasta tyydytyksesti.
Vuonna 1973 oli ahkeran puutarhurin
annettava terveyden pettdessi periksi. Ma-
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SAAKO VAI EIKO
Kuu kurkistaa, kuu kurkistaa,
katsoo miesti ta.itavaa.
pilven raosta, taitavaa,
saakovai eiko, saako vai eik6,
aitan ovea aukeamaan.

Liima, laiskimus ja nahjus,
sikiunta makaa, haisee.
Torkkumaan kay kello viikkovctoinen,
sdityliinen, ndhk?ids,
nyt jo dekadentti,
jo-ko-lak-kaan-joko
ei-tdss-yk-sin-ei-tiiss-j
ak-sa
jak--sa--k.

Tytdt kikattaa, tytot kikattaa,
triraavat miestd ponnistavaa,
oksan reidstd, ponnistavaa,
saako vai eikci, saako vai eiko,
aitan ovea aukeamaan.
Mies ponnistaa, mies ponnistaa,
aitan ovi aukeaa,
miehen voimalla aukeaa.
- iilii hengite nyt, iilii hengitii nyt,
yli kynnyksen tydntdd jalkansa.

TYOTON
Sieltii tiiiltii punakatto
hohtaa yli kujanteen,
kieniiii nurmen ruohomatto
mieltii kiehtoo vdlke veen.

Joku nytkiihti, joku nytkfiti,
aitan parsilla jytkdhti,
seindn vierell?irytkahti.
- Hyss, hiljaa! Se tulee taas!
- mies jyviisiikkinsn laariin kaas.

Kukkavoita heiniipellot
- sopii miehen kellitt?i?i.
Kuiskaa hennot kissankellot:
pian n?ilki hellittiiii.
Kevyt jalka ruojukkaissa
narunpdtki suolivycind.
Piiivdllinen ndissd maissa
taikka - ehkd ensi ycini,

TYOTAISTELU
Mustin silmin, himottomin
katsoo tehtaan lyhdyt tyhjii?in pihaan.
Ponit, niinlmin huulet patruunan,
on tiukkaan suljetut,
ruostejuonteet naarnaan myrtyneind..
Verkkaan kieniiii vahti
katse valuneena nendnvaftta pitkin.

yci tai piiivii, hellA veli,
tieti riittiiii, ldmmin on.
Jos lie pitkii talon vili
poiketa voit taloton
asumukseen,saloon suureen,
siellii et ole onneron:
nojaat piiiisi honganjuureen
poskes poskeen vanamon.

H<iyliipenkit, niinkuin jdtkdt,
ristikiidet tyynyniinsii piiitten alla
loikoo huolettomin elein.
Makaa piikit, taltat,
puukot makaa, sahat.
Kuorsaa pamputtajakurikat.
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