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Esimiehen tervehdys

Piirrvvi vuosr 2oog oli sukukokousvuosi.

Elokuun ensimmiiseni viikonloppuna Rantasal-

mella pidettyyn sukujuhlaan ja sukukokoukseen

osallistui noin lzlO henkei. Kokouksessa voitiin

todeta, kuinka paljon olimme saaneet aikaan

kolmessa rrrodessa. Olemme pitineet vuosikoko-

ukset ja niihin liitrfvdt oheistapahtumat suun-

nitelman mukaisesti eri puolilla Suomea. Yiime

\ruoma teimrne matlsn Pietariin ja jirjestimme

7O-vuotisjuhlan Helsingissi seki julkaisimrne

sukuseuran historiikin. Yiinisten sukupuu on

julkaistu joka vuosi. Muuruvedelli kiynnisrynyt

pitkijinteinen sultututkimusprojekti on edennyt

ja sen tuloksista saadaan nauttia lihivuosina.

Rantasalmella valittiin uusittujen siinttijen

mukainen hallitus. Seur". talouden todettiin

olevan vakaa ja kestdvilli, pohjalla, joka antaa

hyvdt edellyryksen seuran toiminnalle. Vuosi-

kokoukset pidetidn Keravalla (2009), Lapinlah-

de[a (2010) jaJyviskyliss^ (2011). Yuoden 2011

sukujuhla ja -kokous valmistellaan Pohjois-Sa-

voon. Yiinisten sukupuu julkaistaan joka vuosi

ja ensimmiiset sukuhaarojen historiat valmistu-

nevat seuraavaan sukukohoukseen mennessi.

Yiinisten aktiivisuus osallistua eri tapah-

tumiin kertoo suvun ja sukuseuran kasvavasta

merkiryksesti. Omat juuret kiinnostavat yhi

enemmin. Suku yhdistii ja on helppo aloittaa

keskustelu sukulaisten kanssa, lihtei matkalle

tai viettii sukujuhlaa omien parissa. Time tuli

selkeisti esille my<is Rantasalmen sukukokouk-

sen eri tapahtumien yhteydessi. Timi rohkaisee

hallirusta jatkamaan hyviksi koedla linjalla.

Iloinen asia on my6s sukuseuran jisenmii-

rin kaksinkertaistuminen kolmessa vuodessa.

Toivomrne edelleen kaikl<ien jisenten toimivan

sukuseuran jisenhankkijoina ja sukutietouden

vilittdjini.

Kiitin eri tapahtumien jdrjestelijoiti ja nii-

hin osallistuneita suvun hyviksi tehdysti yhteis-

ryiisti. Esitin myiis limpimit kiitokset timin

lehden valmistumiseen myiitdvaikuttaneille ja

aineistoa toimittaneille henkil<iille.

Toivotan lehden lukijoille

HyviiJouluaja onnea vuodelle 2009

Pentt i  vaenenen

Esimies
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Er- i ru r i r i  ENTTsTEN IMMErsrEN. . .  Suxurur r r l tus rA TA MUTSTELUA

RIESKA-KALLE

Kalle Yihtori Viindnen. 22.\.1888 -19.8.19 60

Or-rN rssiruussa 1960 kivelemissl isini kans-

sa Helsingin rautatieasemaa vastapiiti Kaivoka-

dulla kun meiti' vastaan tuli Ilmari Iki Kiannon

nikiiinen mies. Hin sanoi minulle narisevalla

iinelliin: "Jaahe, timikii on se seuraava Yii-

nis-su'rrrn tohtori, h1'vii piivdiS " Juttelivat sii -

ni isin kanssa tovin ja jatkoimme matkaa. "Se oli

Yiki-setit' isini sanoi, tttunnethan sini Viki-se-

din3" No, olinhan kylli kuullut isoisini Oskarin

joskus puhuvan Yiki-sedisti ja meilli oli ralle

Yiin!'sen Savolaesta Sanarrieskoo kirjahyllyssi.

Mutta enhin niiti ollut yhdistinyt mielessini ja

nytkin 18-r-uotiaan r)Tneydelli jitin enemmit

kyselyt sikseen. -Ja nyt ovat kaikki kyselyt liian

myiihiin.

Kar-rsl l  LAPsuus

Kalle Yihtori Yiininen syntyi 22.3.1888 Kuopi-

ossa vanginvartija (myiih. poliisikonstaapeli)

Kaarlo Yiinisen ja Maria Niskasen perheeseen.

(rs. Yiinisten sukupuu 15.) run ralle oli J-'r'uo-

tias, perhe muutti Viipuriin isi-Kaarlon saatua

viran poliisikonstaapelina Yiipurin itiisissi kau-

pungin-osissa. Perhe asui aluksi Linnoituksen

nimelli tunnetussa vanhassa kaupungissa isossa

nrokratalossa Mustainveljestenkadun ja Katarii-

nankadun (nyk. Linnankadun) kulmauksessa.

Sielli pienet savolaispojat Kalle (3 v.) ja oskari (1

v.) isosiskonJohannan kanssa opettelivat "suur-
kaupungin" elimin tavoille. Vaikka kotona Sa-

von murre olikin peruskieleni tuli Kallesta seki

kieleltiin etti mieleltiin viipurilainen.

Kalle Vi iananen 1944

Lapsena Kalle oli arka ja pelokas. Hin niki usein

painajaisia ja pelkisi yksinoloa. Liekij muutto

rauhallisesta pikkukaupungista Kuopiosta niin

nuorena huomattavasti vilkaampaan kansain-
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viliseen Yiipuriin aiheuttanut pelkoja pikJ<u-

miehen mieleen3 Pikkuveli Oskari puolestaan oli

puolensa pitdvi ja isoa veljei vllilli nyrkeinJ<in

puolustava heti lun tuli siihen ikiin, etti kul-

ki koulumatkoja Kallen kanssa. Oskari oli myiis

aina valmis toteuttamaan kepposia, joita Kalle

suunnitteli. Niihin aikoihin vakiintui my<is poi-

kien kesken Kallelle kutsumanimi Yiki ja Oska-

rille Oki, milli nimilli he perheen keskuudessa

kulkivat loppuikinsi.

Kallen koti oli perinteisen uskonnollinen.

Yirsii ja hengellisii lauluja veisattiin usein py-

hipiivini isi Kaarlon siestiessi virsikanteleella.

Isi oli ilmeisen musikaalinen ja iiti Marikin il-

taisin lauloi lapsilleen tuutulauluja.

Karr-sr.t rour-uNriiYNrr

Kalle aloitti koulunk;Jynnin Myllymien kan-

sakoulussa. Ja vuonna 7899 hin piisi Yiipurin

Klassillisen Lyseon I luokalle. Se oli koulu, jota

hinen suuresti ihailemansa Pesosen Kalle kivi -

ja Pesosen Kalle osasi latinaa. Hin olikin poika-

joukon itseoikeutettu johtaja, joka miirisi mm.

kuka milloinkin sai kiiveti riJ<ittirastaan pesille.

Eristi tillaista retkea Kalle on myiihemminkin

harmistuneena muistellut. OIi hinen \lroronsa

kiiveti eriille vasta lciydetylle pesille ja tuoda

alas pari munaa. Hin kesti urhollisesti rikittien
ttpommitukset" ja sai kaksi munaa. Toisen hin

kiiri neniliinaan ja pani taskuunsa ja toisen pis-

ti suuhunsa. Alas kiivetessiin jalka hiukan lipesi

ja hdn puraisi vahingossa munan suussaan rikki.

Hin kiipesi alas ja vasta poikien naureskelles-

sa huomasi, etti olisihan hin voinut jo ylhiilli

puussa sylkiisti rikkoutuneen munan suustaan

eiki vasta ry.t.
Lyseoaikanaan Kalle asui Ristimiessi ja

my6hemmin Mallaskadulla. Kallelta sujui lyseon

I luokka niin h1ruin, etti hin sai keviilli stiPen-

dinkin. Niihin aikoihin Kalle sai mytis isiltiin

viulun. Hin innostui ja oppi viulunsoiton niin

nopeasti, etti piisi jo parin vuoden kuluttua

soittamaan Yiipurin koululaisorkesteriin, jossa

oli jisenii useasta oppikoulusta.

Klassillisessa lyseossa virisi 19OO-luvun al-

kuvuosien sortovuosien johdosta voimakas isin-

maallinen henki, jonka voimahahmoja olivat ly-

seon ruotsinkielen seki latinan- ja kreikankielen
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Viipuri laispoika Kalle Vaananen yl ioppi laana 1907.

lehtorit. Yarsinkin veniliiset sotilaat ja uudet

miiriykset olivat lukiolaisten halveksunnan

kohteina. Mutta kun Viipurin poliisin pukukin

muutettiin veniliismalliseksi ja pojat alkoivat

puhua poliiseista "ryssinitt - tilanne muuttui

vaikeaksi Vdinisen pojille, joiden isi oli poliisi

ja kaiken lisiksi usealla mitalilla Palkittu uutte-

ruudesta ja kuuliaisuudesta. Kun sitten eriini

piivdni poliisi tuli lyseolle ja otti mukaansa yh-

den lukion pojista, Kalle kauhukseen niki polii-

sin puvussa isinsi kasvot. Timi tilanne aiheutti

kotona eriryisen paljon ristiriitaa ja sanaharkkaa.

Pojat eivit tajunneet, etti heidin isinsi oli yhti

isinmaallinen kuin hekin, mutta hinelli oli vel-

vollisuus esivaltaa kohtaan poliisina. Is5, Kaarlo

yritti parhaansa mukaan vilttii tillaisia tilan-

teita ryiissiin, mutta ei tietenkiin aina voinut

mitiin asioiden kululle. Tilanne Parani Yasta

kun hin 1906 erosi Viipurin poliisista ja muutti

poliisiksi Mikkeliin.

Kalle jii silloin yksin Yiipuriin parhaan kou-

lutoverinsa luo lukion viimeiseksi vuodeksi ja



sai piistiitodistuksen koulusta kevaalla 9A7.

Sen jilkeen kymmenen Klassillisen lyseon pojan

ryhmi lihd rrelsinkiin suorittamaan ylioppilas-

tutkintoa, miki selvitettiinkin hyvin arvosanoin.

Kallehan oli menesrynyt koko lyseoajan h1ruin ja

pysryi viel6 vuosien kuluttua klymiin keskuste-

lua saksaksi, ranskaksi ja latinaksi.

O p r s r e r u n r r n  H  e r - s r N c r s s i i

Kun Kalle siirryi Helsinkiin opiskelemaan syk-

sylle D07, hin asui jilleen kotonaan koska isi

Kaarlo oli saanut samana vuonna poliisikonstaa-

pelin viran plikaupungista. Yliopistossa Kalle

ryhryi opiskelemaan maantiedetti, eliintiedetti,

kemiaa seki geologiaa ja mineralogiaa. Klassil-

lisen lyseon pojat olivat aktiivisesti mukana Yii-

purilaisen osakunnan elimdssi, ja niin Kallekin

piisi osalliseksi ylioppilaselimin iloista. Opiske-

lurahoja hin ansaitsi antamalla yksiryistunteja

mm. matematiikassa ja ryciskentelemilli S<ir-

niisten vankilassa.

Marraskuussa 1910 Kalle valittiin viipurilai-

sen osakunnan sihteeriksi, miti tointa hin hoiti

vieli lukuvuo den 7977-7972 aikanakin. Keviilli

7911 han meni kihloihin Alma Yanamon kans-

sa, kesilli 1972 heidar vihittiin ja saman vuoden

joulukuussa Kallelle synrFi poika, joka kasteessa

sai nimen Kalle Jorma (my<ih. musiikkimies ja

sukututkija Jorma Y.). Kalle valmistui filosofian

kandidaatiksi ja maisteriksi syksylli 1915.

Kalle toimi myiis Klassillisen lyseon ja mui-

den Yiipurin poikien kanssa aktiivisesti jiikiri-

liikkeen synrJ'vaiheissa ja sen sisipiirissi, missi

:jrr"* 

-tO. Yiipurin ajalta tutut Sihvon veljek-

Karr-s MUUsTKKoNA

Lukion aikoihin (v. 1906) Kalle ilmeisesti teki

ensimmiisen laulunsa nimeltidn Yuokl<o. Ti-

min laulun hin teki menetetq/tan (annettuaan

periksi) ryttriystivinsi parhaalle toverilleen.

Kalle oli lukioaikanaan kesittiissi mm. Min-

ryharjulla tukkilaisten kanssa. Sielli hin kirjoitti

muistiin monien laulujen sivelet ja harjoitteli

niiti viulullaan, mutta sanat "olivat niin rivojatt

ettei hin niiti pannut paperille.

Kallehan oli jo kouluaikana soittanut viulua

orkesterissa. Niinpi hin opiskeluaikanaan soit-

teli kesiisin P6ljille viululla tanssimusiikkia ja

opetteli paikallisten pelimannien kanssa soitel-

lessaan myiis heidin kappaleitaan. Hin oli lisiksi

II viulun soittajana Viipurissa vuosikaudet pie-

nesse tuttavapiiristd' kootussa j ousikvartetissa.

Toisena ylioppilasvuotenaan, syksylli 1909

Kalle oli h1'vdksyry vlioppilaskunnan Laulajiin,

joka silloin lauloi Heikki Klemetin johdolla. Kal-

le lauloi kuorossa I tenoria. My<is my6hemmin

Yiipurissa Kalle lauloi varsinkin kun kaupungis-

sa oli 1920- ja 3O-luvuilla muotina kvartettilau-

lanta. Kalle oli tietysti innokl<aana laulumiehenl

mukana vililli lauluja kitaralla siestien.

Sodan aikana rintamalla kierrellessiin Kal-

lella oli mukana huuliharppu, jolla hin siesti

lauluhetkiS ja soitteli muutenkin.

Kalle sivelsi monia pienimuotoisia lauluja,

joista ehki tunnetuin on Iso-Iita vwodelta 7942.

Lislksi hin kiinsi suomeksi saksalaisia yliop-

pilas- ja juomalauluja ja sivelsi ja sanoitti mrn.

Lappeenrannan JO0-'nrotisjuhliin 79 49 laulwn

"Oi Lappeenranta, si helmi Saimaan"

Kar r -p  soDAssA

Kun punakaarti otti vallan Helsingissi vuo-

den 1918 alussa, Kalle joutui (jiikiripuuhiensa

vuoksi) A. I. Yirtasen ja Jukka Alfthanin kanssa

Iihtemiin pois Helsingisti Alfthanien kotiseu-

dulle Savoon. He saivat tiedon, etti Savitaipa-

leella oli vieli suojeluskunta jirjestimitti ja niin

kaverul<set lihtivit sinne. Kalle halusi kuitenkin

tositoimiin rintamalle ja joutui tulitaisteluihin-

kin joukkueenjohtajana toimiessaan. Mutta hin

ei ollut sotilasainesta vaikka olikin h1'vin isin-

maallinen. Hin pelFisi ja hinti inhotti se raa-

l<uus miti sodassa tapahtui, kun kummallakin

puolella teloitettiin vankeja. Niinpi kun tieto

Helsingin vapautumisesta huhtikuun puolivilis-

si tuli, Kalle palasi takaisin Helsinkiin.

Toiseen sotaansa Kalle joutui, kun koulu-

opetus marraskuun lopussa 1939 loppui ja sodan

uhka oli ttkisin kosketeltavatt Kalle tunsi olon-

sa levottomaksi. Hin tunsi olevansa liian vanha

mies sodankiyntiin ase kidessi, mutta toisaalta

liian nuori lihtemiin kapsekki kidessi pakoon

kun viipurilaisia kiskettiin lihtemiin pois nuo-

rempien jaloista. Hin ei ollut osallistunut vii-

teentoista \-uoteen suoieluskunnan harioituk-
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Korsukolportoori R ieska-Kalle isdnmaan
palvelu ksessa

siin - osittain sairauksien, osittain laiskuuden

vuoksi - ja vapaussodassa saavutettu sotataito

oli jo ruostunut. Kalle kuitenkin piitti yrittii.

Pakkasi vanhat suojeluskunta-aikaiset kamp-

peet piilleen ja reppuun ja matkusti Imatralle

esikuntaan, missi tiesi tuttuja upseereita olevan.

Hin esitti, etti eikij tarvittaisi rintamalle my6s

henkiloi, joka viihdyttiisi lepovuorossa olevia

sotapoikia. Niin Kalle merkittiin vapaaehtoisena

sotayeen rulliin. Luutnantti' jonka joukkoihin

hinet komennettiin, olikin sitten Kallen enti-

nen oppilas. Kalle huomasi kuitenkin pian, ettei

hinen apuaan tarvittu rintaman taakse lepoon

komennettujen rniesten luona vaan etulinjassa,

taistelevien luona. Niinpi hin esitti ajatuksensa

esimiehelleen ja kdvi myiis jututtamassa vanhaa

ystiviinsi jiikiriajoilta, eversti Jussi Sihvoa,

jonka mielipide oli, etti ehdottomasti etulinjoil-

Ie.

Kalle kerisi sitten tuttaviensa aYustuksella

mukaansa tupakkaa, postikortteja' virsikirjoja

ym muka-vaa, miti arveli tarvitsevansa jakaa

pojille. Hin tunsi itsensi kolportii<iriksi, joita oli

lapsena nihnyt kylilli kiertelevin saarnaamassa

ja hartauskirjoja myymissi. Hin ryhtyi toimeen

taistelevien joukkojen keskuudessa evistykse-

niin vanha kansanneuvo ttkylli reki varsaa neu-

voo". Niisti Talvisodan kokemuksista Kalle kir-

joitti sitten heti sodan piirytryi kirjan "Korsusta
korsuun Kannahsella", joka p ainettiin 79 41.

Kun sota jilleen jatkui, Kalle ilmoittautui

palvelukseen ja sai virkavapaata koulusta, koska

korsu-kolport<i<irin tyii koettiin tirkeimmiksi

kuin opetus.Ja niin Kalle kivi kolmannen sotan-

sa. Sen aikana, syksylli 7942, Kalle sitten sepitti

ja sivelsi laulun Iso Iita. Hdn oli istunut Yiipuris-

sa iltaa eriin insinii<irimajurin kanssa, joka ih-

metteli, kun lauluissa kaikJri sotapojan heilit ovat

pienii Liisoja jne. Hin ehdotti rallelle, etti teep-

pi laulu myiis niille, joilla on isokokoinen ryt-
tiiystivi. Niinpi marssilla Punaisenlihteentorin

poikki takaisin kortteeripaikl<aan syntyi jo lau-

lun sivel ja sitten p<iyddn iiressi alkoi virssyji

ilmestyi paperille. Siiti synryi eris kuuluisim-

mista sota-ajan lauluista Iso Iita, joka julkaistiin

hed pikimmiten Hakkapeliitta-lehdessd. A. Aimo

levytti sen jo talvellal94l.

Pitkin sodan kestiessi Kalle ehti laulattaa

ja rentouttaa sotilaita useilla rintamaosilla niin

valaen heihin uskoa, uutta voimaa ja virkisrysti'

Hinelli oli useissa esikunnissa koulu- tai opis-

kelutovereita tai viipurilaisia tutruja, joten siir-

qrminen joukko-osastosta toiseen kivi helposti

piinsi. Samoin hdnelle lahjoitettujen tavaroiden

kuljetukset olivat siiti syysti juohevia.

Karr-e oPETTAJANA

Kalle oli saanut biologisten aineiden opettajan

paikan Yiipurin Realikoulussa syksylli 1918. Ke-

vdilli hin kuitenkin huomasi, etti eriille toiselle

samantasoiselle opettajalle maksettiin korkeam-

paa palkkaa kuin hinelle. Kiivastuksissaan hin

sanoutui irti ja menetti samalla myiis sen kesin

palkan. Perhe joutui myymiin kotinsa - paitsi

kirjoja. Kalle sai lopulta tyiiti kun Savitaipaleen

suojeluskuntaan tarvittiin paikallispiillikk<ii.

Vaimo asui pojan kanssa Yiipurissa tuttavien

luona ja myi kotinsa huonekaluja elannokseen
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- talveksi he piisivit Kallen Hanna-siskon luon

Lappeelle. Lopulta Kalle sai viran lukuvuodeksi

79 20 -79 27 Yiipurin Realikoulun Maanvilj elp - j a

Kauppalyseossa ja sen jilkeen biologisten ainei-

den opettajan paikan luku'modeksi 1921-7922

Viipurin Suomalaisessa lyseossa. Sielti Kalle

siirryi Yiipurin uuden yhteiskoulun opettajal$i

vuosiksi 1922-7929. Hin opetti myiis kirjanpitoa

1923 -25 Yiipurin suomalaisessa ryttiikoulussa.
Samanaikaisesti hin vieli opetti miekl<ai-

lua ja valmensi mm. Yiipurin Tyiivienteatterin

niyttelij<iiti Hamletin miekkailukohtauksiin.

(Mainittakoon, etti Kallen Oskari-veli oli miek-

kailun opettaja Helsingissi. Hlnelti Kalle oli op-

pinsa saanut). Kalle toimi Viipurin suomalaisen

tytt6koulun (myoh. ryntilyseon) luonnonhisto-

rian ja maantiedon vanhempana lehtorine 7929-

7945. Kun koulu sitten sodan jilkeen siirrettiin

Raumalle, ei Kalle viihrynyt sielli. onnekseen

hin kuuli, etti Lappeenrannan lyseossa vastaa-

va opettaja halusi Raumalle ja niin he vaihtoivat

virkoja piittiin. Kalle toimi sitten Lappeenran-

nan lyseossa vanhempana lehtorina 19+5-1952 ja

piisi sielti elikkeelle.

Viipurin T;'tt6lyseossa hin opetti alaluokilla

maantietoa, kasvioppia ja eldinoppia, keskiluo-

killa lisiksi kemiaa ja lukioluokilla biologiaa.

Opetustyiih<insi Kalle suhtautui antaumuksella

ja innostuksella valmistellen oppitunnit huolel-

lisesti edelti kisin. Hin myiis seurasi alan tie-

teellisti kirjallisuutta ja pysryi lisiimiin uusinta

tietoa oppikirjojen tueksi.

Eris ryttcilyseon opettajatoveri muistelee Kallea

seuraaYasti:

Siihen aikaan oli kiytintiini, etti rehtori las-

ki opettajien palkat. Hin pani palkan ruskeaan

kirjekuoreen ja kirjoitti asianomistajan nimen

piille. Sitten hin antoi kuoren kyseiselle opet-

tajalle, jonka oli heti siini paikassa avattaya kuo-

ri ja laskettava rahat. Oli lehtori Kalle Ydinisen
'r-uoro saada taas oma rahakuorensa. Hin aukaisi

kuoren, ojensi ryhjin kuoren takaisin rehtorille

uutta kiyttiii varten ja alkoi laskea palkkaansa.

Laski hetkenja sanoi sitten: "Oikein on alkupii,

totta kai se on oikein loppukin", ja tunki rahat

lompakkoonsa.

Tyttiilyseon oppilaat muistelivat Kallen oppitun-

teja:

Kalle Yiininen oli oppilaille lyhyesti vain

Kalle. Ulkoiselta olemul<seltaan Kalle oli jonkin

verran boheemi, ainakin JO-luvun Yiipurin ka-

tukuvassa. Kasvoja koristi, jos nyt niin voidaan

sanoa, suippo pukinparta. Piissiin hinelli oli

pehmeilierinen, khakinvdrinen huopahattu ja

ylliin samanvirinen burberry-takki. Se reuhot-

ti useimmiten auki. Kun Kalle mennd viuhtoi

kovalla kiireelli kotiinsa Punaisenlihteentorin

poikki, kidessi heilui menon tahdissa sen ajan

herrasmiehelle ehdottomasti kuuluva kively-

keppi.

Kallen tunnit olivat oikeita lepotunteja. Tie-

rlrsd IekT4 piti lukea, jos mieli menestyi, mutta

hinen tunneillaan ei ttprissittyttr puhumatta-

kaan stressaamisesta. Paikkoja sai vaihtaa, miki-

li pysyi suhteellisen hiljaa. Hiljaisuus ei kuiten-

kaan ollut ehdotonta kuten useimmilla muilla

tunneilla. Tunnin alussa, kun Kalle oli kirjoit-

tanut tarvittavat tiedot piivikirjaan, pidettiin

pieni keskustelutuokio ajankohtaisista asioista,

nk. piivdn puheenaihe, joka kesti 5-10 minuuttia

riippuen keskustelijoiden innosta. Jokainen sai

tuoda esille jonJ<in sanomalehdesti luJ<emansa

jutunjuuren, josta aiheesta sitten keskusteltiin.

Kalle itse saattoi heittii syiitiksi jonkin ajan-

kohtaisen tapahtuman. Aina aihe ei syryttinyt.

Muistan kuitenkin nrvenneeni lukemaan piivin

Karjalan tarkempaan, vaikka en juuri ottanut-

kaan aktiivisesti osaa keskusteluun.

Ensimmiiselli ja toisella luokalla Kalle ker-

toili meille sopivissa kohdin matkoistaan Euroo-

passa ja vihin Afrikassakin ottaen huomioon,

etti kuulijat olivat vieli osittain satuiissi. Niin-

pi tarinatkin olivat sadunomaisesti hiiystettyji.

Muistan vielikin suurin piirtein tarinan nee-

keriprinsessasta, jonka kantapidhin oli mennyt

naula. Kalle sattui paikalle ja otti naulan pois ja

kaivoi liivintaskustaan laastarilapunr pani sen

prinsessan haavaan piille ja jalka parani nopeas-

ti. Prinsessan isi olisi vilttimitt6 tahtonut nait-

taa ryttirensi tille ihmetohtorille, mutta Kalle

oli kuulemma kiittinyt kohteliaasti kunniasta

sanoen, etti hinelli jo oli eukl<o kotona.

Maantiedon tunneilla Kalle taitavana ja tun-

nettuna laulumieheni, entisend YL:n laulajana,
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Kal le Vaananen ol i  melkein 30 vuot ta innostunut  oppikou-

I u nopettaja.

opetti meille liksyni olleen maan kansallislaulut

ja muitakin siihen maahan liitryvii lauluja. Kal-

le kehotti meiti kuitenkin laulamaan hiljaisella

iinelli, ettei rehtorimme kuulisi ja tulisi sano-

maan, ettei opettaja saa opettaa lapsille, synnilli-

sii lauluja.

Kun syksylli 7932, jojo-vrIIitys valtasi Viipu-

rin, koko luokka sai vapaasti "jojottaa" Kallen

tunneilla, koska opettaja itsekin jojotti seisoes-

saan kateederin vierelld. Aamurukouksissa Kalle

laulaessaan toimi, tieten tai tietimittiin, kant-

torinamme. Hin oli laulumiehii. Oli nautinto

kuulla hinen lauluaan - hinhdn lauloi kaikki

virret ulkoa. Kerran saimme suomenkielen tun-

nilla huomautuksen opettajalta laiskasta laula-

misestamme. "Ottakaa esimerkkii lehtori Yii-

nisest6, vaikkei hin kuulu kirkkoonkaan"!

Kalle toimi l<oulujen evakJcoaikana my<is leh-

torina Turussa ja Raumalla seki komennettuna

lehtoriksi Niinisalon sisioppilaitokseen vuosina

19+5-41. Timi koulu perustettiin niille nuoril-

le miehille, joilta oli koulunkdynti jiinyt sodan

vuoksi kesken. Tistikin ajasta Kalle kirjoitti sit-

ten kirjan.
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Ker-r-s KTRJATLTJANA

Kalle oli joutunut jo varhain rahoittamaan opin-

tojaan kirjoittamalla. Aluksi hin ryhryi kiin-

timiln maantieteellisii kirjoja ja tutkimuksia

vuosina 791t-7916. Lisiksi hin kirjoitti lauluniy-

telmd'n "Klubimestarin rakl<aus" 1913 ja eriniisii

pakinoita.

Viipurin klassillisen lpeon rehtori Frans Oi-

nonen pyysi Kallelta runoa Yiipurin savolaisten

kalakukkojuhlaan u.ronna 1!2J. Silloin syntyi

"Savommuatt, joka heijastelee kesilomien aika-

na Savossa koettuja tunnelmia. Savonmurretta

Kalle kerisi ja opetteli viettiessi'in kesilomiaan

mm. Siilinjirven Pulasteella. Hin kulki ympi-

riinsi keriten sanontoja ja ilmaisuja samoinkuin

"herkullisia" ihmisryyppeji ja kohtauksia eli-

visti eldmisti.

Kalle kirjoitti piiasiassa kolmenlaista kirjalli-

suutta
- Asiateoksia, kuten Luonnonkansojen hd,vii-

rr,inen 19 !6 r Savitaipaleen rintama Yapaussodassa

1918 (kuvaus Savitaipaleen taisteluista), Yaino-

tien vartijat 7939 (ErcIa-rarjalan maanpuolus-

tushistoriaa)
- Proosaa kuten esimerkiksiJunkkarien joukko

1928 (omasta kouluajastaan), Poliisin poika 1918

(omasta lapsuudesta), Korsusta korsuun Kan-

nahsella 1941 (Talvisodan muisteluksia) jne

- Runoja ja lauluja kufen esimerkiksi Sanar-

rieskat, Iso-Iita
- Lisiksi hin teki suomennoksia, pakinoita ja

sanomalehtikannanottoja suuren joukon.

Proosan kirjoittajana Kalle Yidninen ei ole saa-

t'uttanut erityisti tunnustusta - toisaalta hinen

tekeminsi asiateokset orrat erinomaisia. Niissi

on runsaasti asiatietoa helposti luettavalla suo-

menkielelli kirjoitettuna. Proosaa hin kirjoitti

seki Savon murteella etti kirjakieleile. Hin kir-

joitti my,iis luonnontieteellisii ja maantieteellisii

kirja-arvosteluja seki usein varsin kipakoitakin

pakinoita yhteiskunnan tilanteesta lehtiin ja ra-

dioon. Mutta vaikka Kallen puhekieli oli Yiipu-

rin murre, hin ei siti juuri kiyttinyt kirjoitta-

essaan. Ainoa esimerkki on pakina "Mie muistele

Yiipurii", joka julkaistiin kirjassa "Ti'ss' on teille

terveisiitt

Ensimmiisten sanarrieskojen synfytarina on



serr.raava: Kesilli 7924 Kalle maatessaan issiaksen

kourissa tuttavansa kesimiikin vinttikamaris-

sa kiinsi suomeksi saksalaisia ylioppilaslauluja
(joita sitten julkaistiinkin Yiipurilaisen osakun-

nan laulukirjassa). Kalle myiis kitarallaan nip-

piili sivelet niihin, ja jalkeille piisryidn soitteli

viululla sivellykset kuntoon. Timi kiinncisru-

nojen teko innosti Kallea yrittdmiin suomalaista

juomalaulua Savon murteella. Erilaisten kokei-

lujen jilkeen syntyi "Talakoovirs", siiti jatkui

"Talakoopolokka", siiti piisi hin saunan ylis-

rykseen ja synryr "Saanassatt Tuon parin, kol-

men viikon makailun aikana synryi kaikkiaan 18

murrerunoa, jotka sitten julkaistiin kokoelmana

"savolaesta sanarrieskoot' syksylla 1924.

Kalle Yiininen oli parhaimmillaan mur-

rerunoissa. Hin pystyi hyvilli r;.tmi- ja riimi-

taidollaan vangitsemaan elivii, konkreettisia

tuokiokuvia. Kalle Viinisen murrerunot pi-

rihtivit 1920-luvun mahtipontisen, perinteisen

loppusointurunouden keskelle tuomaan ttkansan

6inti". Ensimmiisesti Sanarrieskakirjasta jou-

duttiin nopeasti ottamaan viisi painosta. Timi

aloitti varsinaisten murrerunojen esiin tulemi-

sen suomalaiseen kirjallisuuteen.

Pertt i  vaenenen

Linorr rnJaLLrsuurrA:

Hurmalainen Aino: Yiipurin suomalainen tytt6-

koulu 1881 - 1925,\lipurin r;rttcilyseo 7925 - 1931,

(Liitteeni Yiipurin suomalainen jatko-opisto -

Yiipurin naisopisto 7899 - 7925), Viipuri 1931.

Helsingin eteliisen suomalaisen seurakunnan

rippikirjat 1908 - 1920, Helsingin seurakuntien

i<eskusrekisterissi'.

Yeltheim Antti: Yiipurin suomalainen tyttiikou-

lu ja sen perinnekoulut 1881 - 2006, Yaajakoski

2007.

Yiipurin kaupungin henkikirjat 7895, 79OO jz

1905 Kansallisarkistossa.

Yiininen Jorma: Viipurin Klassillinen Lyseo

1879 -19+0. Helsinli 1958.

Yiininen Jorma: Yiinis-Kallen Kronikka. Yii-

purin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimittei-

ta 7. Helsinki 1985.

Yiininen Kalle: Korsusta korsuun kannaksella.

Porvoo 1941.

Viininen Pertti: Sinhimden torpasta Helsingin

poliisiksi. Viinisten Sukupuu 75,'tarnper e 20 07.
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"Yiinisten rrit)"' Carl Henrik Stihlberg

Carl Henrik Stihlberg kuului lcansallisen

heriryksen ja suomenmielisyyden ensimmii-

seen sukupolveen. Eliminsi aikana hdn loi

mittavan uran opettajana ja kirkkoherrana
ja teki lisiksi vapaa-ajallaan paljon ry<iti

suomen kielen ja kansan h1'viksi. Yiinisiin

Stihlberg liitryy vaimonsa Anna Sofia (So-

fie) Wenellin kautta, jonka isi, kirkkoherra

Aron Wenell oli syntyjiin Yiininen.

HvnvNser-usLra TunuN AKATEMTAAN

Carl Henrik Stihlberg synryi vuonna 7799 }iiy-

rynsalmella. Hdnen isinsi oli Hyrynsalmen

nimismies, joka kuoli Stihlberyin ollessa vain

7-vuotias. Perhe joutui taloudellisesti ahtaalle, ja

Stihlbergin koulunkiynti oli vaarassa. Kuitenkin

eris sukulaismies vei 16-vuotiaan pojan Ouluun

triviaalikouluun, jossa hin rahoitti kirjojaan ja

opintojaan muun muassa marjoja keridmilli.

Kaihesta piittien Stihlberg oli lahjakas opis-

kelija, silli lruonna 1819 hin matkusti Turkuun

suorittamaan ylioppilastutkintoa, joka tuohon

aikaan oli my6s akatemian sisiinpiisykoe. Lo-

kakuussa hinet merkittiin ylioppilasmatrikke-

liin. Ajat Turussa olivat levottomat, ja ylioppilaat

olivat jatkuvissa kahnauksissa paitsi kisillien,

myiis veniliisen sotavien kanssa. Tillaisesta

tappelusta oli kyse myiis lultuvuoden avajaisilta-

na, jolloin joukko ylioppilaita keriintyi torille ja

heisti innokkairrrmat kivivit veniliisen vartio-

sotilaan kimppuun. Seuranneessa kahnauksessa

nelji nuorta miesti, Stihlberg mukaan luettuna'

piditettiin. lvliehet kuitenkin vapautettiin saman

tien. Yliopiston johdolle tapaus oli h)'vin kiusal-

linen, joskaan ei ainutlaatuinen. Tapahtuneesta
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tehtiin selonteot aina senaatille ja sen kautta aina

keisarille asti. Keisari piti vakuuttaa siiti, ettei-

vit suomalaiset kapinoineet.

Stihlbergin opiskelu sujui jadcossa huomat-

tavasti rauhallisemmin ja menesryksekkiirrrmin.

Yliopistossa hin tutustui mm. Elias Liinnrotiin,

J. L. Runebergiin ja J. Y. Snellmaniin seki mo-

neen muuhun, johon vaikutti sivisryneist6n suo-

malaisen kansallisidentiteetin etsinti. Sivisry-

neistii oli Suomen siirrfttyi Ruotsin alaisuudesta

Yendjdn vallan alle uudessa tilanteessa: he eivit

enii olleet ruotsalaisia ja veniliisiksi he eivit

taas tahtoneet. Suomen kieli ja kansalaisuus al-

koi niytti^i houkuttelevalta vaihtoehdolta.

Turun palo vuonna 1827 aiheutti vdliaikai-

sen katkon Sdhlbergin opinnoissa, mutta jo

seuraavana vuonna hin muiden tavoin jatkoi

opintojaan uudessa yliopistokaupungissa, Hel-

singissi. Kuten Turku, myiis Helsinl<i oli kallis

paikka asua. Stihlberg hankki lisituloja yksiryis-

opettajana ja yliopiston kirjaston amanuenssina.

Samasta ongelmasta Firsi myiis Stihlbergin to-

veripiiri, joka kokoontui yhteen suomalaisuus-

asioista kiinnostuneen keskusteluseuran, Lau-

antaiseuran puitteissa. Tisti ystivipiiristi nousi

mycis joukko, joka perusti Helsinkiin modernin

lyseon, joka oli kuuluisa paitsi uudenaikaisuu-

destaan myiis operuksen korkeasta tasosta. Stihl-

berg toimi lyseossa opettajana ja myiihemmin

my6s sen rehtorina.

Suo r'rer-atsuusrvci s sii Lonr.rn orrN

TOVERINA

Kuten edelli mainittu, Stihlbergin ystdvdpii-

ri kiinnostui suomen lcielesti ja kulttuurista jo



Turun aikana. 1810-luvulla kiinnostus saayutti

syvemmin tason, kun vuonna 1811 Perustettiin
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kehittimiin

suomen kielti ja suomenl<ielisti kirjallisuutta.

Seuran tavoitteena oli kehittii kielti niin, etti

siiti voisi tulla mytis sivistyneisttin ja tieteen

kieli. Stihlberg kuului seuran perustajajiseniin,

mutta hanen toimintansa seurassa oli ensimmii-

sini vuosina vdhiisti. Kun Stihlber6 valmistui

maisteriksi 18J2, hinen asemansa alkoi kohota.

Toisaalta Liinnrotin kasvava arvostus 1810-lu-

vun kuluessa paransi my<is Stihlbergin asemaa.

Seuran yiralliseksi lcannaksi kielen kehittimi-

sessi alkoi muodostua yhi useammin Lijnnrotin

mielipiteet. Kun samaan aikaan my6s Lijnnrotin

ja Stihlbergin keskiniinen yhteistyci syveni, ko-

heni Stihlberginkin arvostus.

L6nnrot toimi Kajaanin piiriliikirind kau-

kana Kainuussa ja Stihlbergista tuli pikkuhiljaa

hinen Helsingin asiamiehensi, oikolukijansa ja

tyiitoverinsa. Lienee slrFti huomauttaa, etfi noi-

na vuosikymmenini oikoluku oli paljon muuta-

kin kuin kirjoitusvirheiden korjaamista; silloin

luotiin suomen kirjakielti. Koska Liinnrotin iti-

ja l5nsimurteita yhdistimilli muovaama kieli

oli saamassa miiriivin aseman, ei Stihlbergin

merkitys kirjakielemme synnyn kannalta ole

mitenkiin merkityksetcin. Liinnrot luotti usein

stihlbergin kielikorvaan ja he kivivit kielesti,

kieliopista ja sanoista pitkii keskusteluja. Yuon-

na 7846 Stihlberg esitti rnielipiteitiin Liinnrotin

kiinn<iksesti kirj eitse :
ttSen tihden esim. beundran on minusta

kiinnery viirin sanoilla ihmetelmi, kumrnitse-

ma, joista sanoista edellinen niyttii tarkoittavan

ihailun objektia, siti joka on tehry ihailun koh-

teeksi; siti vastoin saadaan verbeisti ihmettelen,

kummaksin, kummastelen substantiivit ihmet-

teleminen, kummaksiminen, kummastelerninen,

jotka jokainen suomalainen varmasti  ymmirt i i

ja joita kui<aan ei voi kisittii vi6rin."

Lihin ystivipiiri ajoi Stihlbergia voimak-

kaasti yliopiston suomen kielen lehtoriksi 1810-

luvun lopulla. Titi tarkoitusta varten hinet

myiis valittiin seuran sihteeriksi, paikalle, jota

edellinen lehtori Keckman oli pitinyt hallussaan.

Sihteerin toimi oli seuran toiminnassa hyvin tir-

kei. Kun esimies toimi pikemminkin arvonantoa

Carl Henrik St6hlberg Suomen kahdeksanneksi suurim-

man paikkakunnan kirkkoherrana. Kuvasta kiitos Matti

H  i l l bom i l le .

lisiivini keulakuvana, oli sihteeri usein se, joka

hoiti seuran johtotehtivii kdytinniissi. Stihl-

bergin suurehsi petrymykseksi yliopiston konsis-

tori nimitti kuitenkin lehtorin virkaan Ruotsista

palanneen ja Suomessa paitsioon joutuneen Carl

Axel Gottlundin. Stihlberg piitti tdmin jilkeen

muuttaa pois kalliista Helsingisti ja siirryi opet-

tajaksi Viipurin kymnaasiin, jonka opettajiston

keskuudessa vallitsi innokas suomenmielinen il-

mapiiri.

Suorurar-arspn Krnyar-r-rsuuDEN Ssunes sa

Yr rpunrssa

Yiipurin sosiaalinen ja poliittinen tilanne poik-

kesi merkittivilli tavalla Helsin6isti. Yanhan

Suomen alue oli liitetty takaisin Suomeen vasta

pari vuosikymmenti aikaisemmin. Talonpoikien

ja kansan asema oli paljon huonompi kuin muu-

alla maassa. Yiipuri oli kansainvilinen kaupunki,

mutta esimerkiksi saksalainen kauppiaskunta oli

kiinnostunut suomen kielesti ja suomalaisuu-

desta ja halukas samaistumaan Suomen kansaan.

Kansainvilisessi kaupungissa suomi olikin ainoa
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kieli, jota j okainen kansallisuudesta riippumatta

osasi edes auttavasti. Tissi innostuneessa, mut-

ta haastavassa ilmapiirissi perustettiin yuonna

18,15 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Yiipuris-

sa. Stihlberg valittiin sen varaesimieheksi. Hin

toimi seuran tosiasiallisena johtajana aina Vii-

purista poismuuttamiseensa, Yuoteen 1857, saak-

ka. Yiipurin seura poikkesi ltoosrumukseltaan ja

my6s tavoitteen asettamiseltaan merkittivisti

Helsingin sisarseurastaan, Seuran toiminnassa

oli alusta asti mulsna mytis akateemisen maa-

ilman ulkopuolisia, kansallisuusaatteesta kiin-

nostuneita puukhollareita ja talonpoikia. Heiddn

asemansa seurassa oli yhtiliinen kymnaasin ja

hovioikeuden henkiliikunnan kanssa. Tavoit-

teiltaan viipurilaiset keskittyivit kansan aseman

parantamiseen. He halusivat tehdi nimenomaan

kansalle sopivia suomenkielisid kirjoja ja kdyttii

varoja kansan lukutaidon kohentamiseen.

Tavoite oli ymmirrettivi, silli toisin kuin

Helsingissi tai Turussa, Yiipurissa sivistyneist6

oli jo omaksunut suomen kielen. Yiipurilaisten

mielesti kieltd ei enii tarvinnut kehittii vaan

se kelpasi niin tieteen, taiteen, arjen kuin vaik-

kapa seuran p<iytikirjojen kieleksi. Stihlbergin

asema seurassa oli tisti syysti ristiriitainen, sil-

li hin Helsingisti tulleena ja kielen kehirysrytiti

tehneeni ymmirsi my6s toisenlaiset tavoitteet.

Stihlbergin roolihsi lankesikin toimia Helsin-

gin ja Yiipurin seurojen vilittijini: hdn puolusti

kansan etua ajavaa linjaa Helsinkiin piin, ja toi-

saalta torjui Yiipurin talonpoikien ja puutholla-

reiden jyrkimmit kannat. Stihlberg joutui ni-

kemiin vaivaa esimerkiksi saadakseen seuralta

avustuksia kansanperinnetti keriiville ylioppi-

laille ja puolusti suomen kielen eri murteita, kun

seurassa monet pitivit edelld mainittua ry6ti ra-

hanhukkana ja karjalan murretta ainoana siilyt-

timisen arvoisena murteena.

Stihlberg toimi seuran varaesimieheni aina

yuoteen 1857 asti, jolloin hin muutti Pielavedel-

le. Yaiklca hdnen tittelinsi oli "vain" varaesimies,

oli seuran johto tiukasti hinen kisissiin. Hi-

nen kaudelleen mahrui nousuja ja laskuja. Koko

1850-luhu oli seuralle ja Stihlbergille hyvin vai-

kea yleisen poliittisen tilanteen seurauksena.

Sensuuriasetus ja Krimin sota saivat suomalai-

suusmiehet lamaannuksen valtaan ia toiminnan
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k;iytinntissi pysihdyksiin. Stihlbergin kauden

merkittivimmit saayutukset tehtiinkin alkuin-

nostuksessa 18,10-luvulla. Suurimpana voidaan

mainita Stihlbergin hokoama Uusi Aapiskirja,

jota mrytiin vuosikymmenten saatossa kaikki-

aan *50 000 kappaletta.

Sriur-rrn e, vArMo ;a WeNrr-r-rr

Stihlberg tapasi tulevan vaimonsa Sofien ensim-

miisti kertaa vuonna 1838 ollessaan keriimissi

Liinnrotin kanssa runoja Karjalassa. Tuolloin he

ytipyivdt kirkkoherra Aron Wenellin pappilassa.

Muistitiedon mukaan Liinnrot oli iskenyt sil-

m6nsi 
.Wenellin 

toiseen Srttireen Maria Lovi-

saan, joha kuitenkin avioitui myiihemmin Ernst

Hillbomin kanssa. Carl Henrikinkin avioitumi-

nen oli vieli vuonna 1838 kaukana, silli hinen

sen hetkinen raloudellinen tilanteensa ei sallinut

perheen perustamista. Koska yliopiston ovet-

kin jiivit avautrunatta, kohentui tilanne vasta

Stihlbergin muutettua Yiipuriin. Yuonna 1842

hin kirjoittikin L6nnrotille:

"Sokeri pohjalla, hyvi. Mutta seuraavan saat

tietii vain silli edellyrykselli, etti vuorokauden

kuluessa siiti, kun olet piissyt osalliseksi siiti,

menet Kuolan parhaaseen kapakkaan ja omalla

kustannuksellasi juot ja Castrdnille tarjoat lasil-

lisen parasta fluidumia, joka Kuolassa on saata-

vana, ja tilld lasillisella juotte Stihlbergin rytiin

maljan. Sen, ettd olette juoneet rumempien ryt-
trijen maljoja, tunnustanefte varmasti hed kun

kuulette, etti fltt6ni on nimeltiin Sophie We-

nell, mutta uskokaa pois, etti paremman flrtiin

maljaa ette ole juoneet.tt

Pariskunta vihittiin Nurmeksen pappilassa

2.8.18+2 jahe pemstivat yhteisen kodin Yiipuriin,

jossa molemmat viihryivit h)'vin. Ensimmiinen

lapsi, Jenny Sofia, synryi yhdeksdn kuukautta

myiihemmin, mutta eli vain vihin yli vuoden

vanhaksi. Kaiken kaikkiaan Stihlbergeille synryi

12 lasta, joista nuorin,Johan Richard, Pielavedel-

li vuonna 1865. Sofie oli puolisoaan huomatta-

vasti nuorempi, mutta ainakin hinen miehensi

kirjoittamista kirjeisti valottuu kuva varsin har-

monisesta perhe-elimisti. Yalitettavasti perheen

suvun kanssa kdymli kirjeenvaihtoa ei ole sii-

lynyt, joten tiedot Stihlbergien perhe-elimisti

oyat varsin niukkoja. Stihlbergit kuitenkin tun-



tuvat vierailleen siinnrillisesti Nurmeksen pap-

pilassa ja olleen liheisissi vileissi. Aron Wenel-
lilld onJdn ollut paljon yhteisti vivynsi kanssa.

Miehilli oli keskeniin vihemmin ikieroa kuin

Stihlbergilla vaimoonsa. Myiis Aron \{enell oli

suomalaisuusasioista kiinnostunut ja Suomalai-

sen Kirjallisuuden Seuran jisen. Miksipi ei oli-
si ollutkaan, olihan hinen iidinkielensi suomi.

Vuonna 1819 Wenell oli ollut kdymissi Turussa ja

kirjoittanut sieltd Carl Axel Gottlundille:

"Askettiin ylioppilaat olivat Turussa vihin
kahakoineet veniliisten sotamiesten kanssa,

minJ<i johdosta keisari lihetti Rehbinderin Pie-

tarista ja kenraalikuverntjririn Helsingisri asiaa

tutkimaan. Mutta kuinka ollakaan, opiskelijat
yapauteftiin kokonaan, sen sijaan tiilld olevan
rykmentin piillikk<i jourunee vasruuseen siire,

etti hin oli ilmoittanut mitittcimin rappelun ka-

pinaksi, jossa muka 5 sotamiesti olisi surmattu,
kun todellisuudessa vain 2 sai yihin selkilnsi."

Wenell saattoi kertoa juuri siiti kahakasra, jos-

sa Stihlberg tuli piditeryksi. Jos niin oli, hin ei
varmasti aavistanut yhden ylioppilasta olevan

tuleva virynsi. Itse asiassa vuonna 1819 Wenell

oli vieli naimaton mies.

Suomenmielisyyden lisiksi miehilli oli muu-

tenkin paljon yhteisti. Molempien toimintaa
kirkloherrana leimaa h1-vin kdytinniillinen ja

jdrkiperiinen uskonkisitys. On mahdoronta sa-
noa, kuinka paljon Stihlberg sai vaikutteita apel-

taan, mutta jonhin verran vaikutusta varmasti

on ollut.

Yuonna 18,17 
.Wenell 

kuoli liikirimatkallaan

Liinnrotin kiikkustuoliin. Tapauksella oli pal-
jon vaikutuksia Stihlbergiin. Hin oli juuri suo-
rittanut seki pappis- ette pasroraalitutkinnon,
ja haki appiukkonsa paikalle kirkkoherraksi.

Hin kuitenkin suhtautui alun alkaen skeptisesti
mahdollisuuksiinsa, koska virkaan oli pitevim-

pid hakijoita, eiki Stihlberg ollut seurustel-
lut kansan parissa niin paljon, etti olisi voinur
luottaa heidin haluavan hinet kirkkoherraksi.

Stihlberg vetiytyikin kisasta suosiolla ja ldelsi

ankarasti sukulaisiaan puuttumasta asiaan. We-
nellin kuoleman jilkeen Stihlbergista ruli per-
heen piimies. Hinen lankonsa Otto Fredrik oli
isinsi kuoleman aikaan 2O-r-uotias ja aloittanut

yliopisto-opintonsa pari vuotta aiemmin. Otto

Fredrik tuotti sisarensa perheelle huolta. Vuonna
18J2 Stihlberg kirjoitti L6nnrotille:

"Olet luultavasti kuullut onnettomasta lan-

gostani Otto Wenelliste. Hin on nyt s€n verran

parempi, etti olemme piirtineet ottaa hinet

kanssamme kesilomalle.tt

Lieko Wenellii vaivannut viinan kirous vai
miki, mutta Stihlberg joka tapauksessa kanroi

hdnesti huolta ja yastuuta yhdessi vaimonsa
kanssa.

Yaikuttaakin silti, etti vaikka Stihlberg toki
ajan tavan mukaisesti oli perheen pii, osallistui
myiis rouva Stihlber6 piit<iksen tekoon. Mycis

tytirtensi suhteen Stihlberg oli varsin uuden-

aikainen. Tlttiret kd.vivdr koulua, Eva jopa

Ateneumia. Tyt6t toimivar opettajina Pielave-

den pappilassa muutamana vuonna toimineessa

tyttiikoulussa ja Anni niin ii<iin pappilassa toi-
mivassa kirjastossa kirjastonhoitajana. Tissikin

asiassa appiukon nikemykselld lienee ollut oma
vaikutuksensa, silli Aron Wenell oli itse kuljetta-

nut aikoinaan omat fFttirensi kouluun Turkuun

asti.

K  rnxroH E nnnrqa n i i r - r i i vuosrNA

1800-luvulla opettajan ty6ti piderriin yleisesti
raskaana. Tistd syTsti moner opettajar siirryi-
vit iin karrtuessa muihin, etupiissi kirkollisiin,

tehtiviin. Opettajien siirrymisti edisri 1850-lu-

vulle asti voimassa ollut siinnris, jonka mukaan

opettajantyiisti laskettiin opettajille kaksinker-

taiset virkar-uodet ansioksi. Timi tarjosi merkit-

tivin etuly6ntiaseman virkoja haettaessa.

Stihlberg oli ollut kiinnostunut appiukkonsa

kuollessa Nurmeksen lcirkkoherran virasta. Sil-
loin virkaan oli kuitenkin myiis ansiokkaampia

hakijoita ja Stihlberg jii a. sijalle. Todennikiji-

sesti hin ei kuitenkaan harmitellut asiaa kovin-

kaan paljoa, silli Nurmekseen muuttaminen

heritti myiis monia epiilyji, joista hd.n kirjoitti

Lcinnrotille. Stihlberg oli tomunut Viipuriin, sen
ilmapiiriin ja samanhenkiseen seuraan. "Syrji-
seudulle" muuttaminen oli hinesti arveluttavaa
jo lasten terveyden ja opetuksen kannalta. Lisik-

si Stihlbergia arvelutti sopivuutensa ldrkkoher-

raksi: kirkkoherralla ei ollur loma-aikoja kuten

opettajalla ja rehtorilla oli. Toisaalra Stihlberg

pelkisi, etti hinesti ei olisi maanviljelijiksi:
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koostuihan merkittivi osa kirkkoherran palkas-

ta pappilan tuloista.

Nimi samat epiilyksen aiheet Stihlbergilla

oli varmasti mielessiin my6s kymmenen Yuot-

ta myiihemmin, kun hinet valittiin Pielaveden

kirkkoherraksi. Pielavesi oli samanlainen syr-

jiinen paikkakunta, joskin asukaslur.ultaan se

oli vuonna 1865 Suomen kahdeksanneksi suurin.

Pielavesi oli kuitenkin pinta-alaltaan hyvin laaja,

joten varsinainen kirkonkyli Kirkkosaaressa ei

ollut juuri muita kylii kummempi.

Stihlberg aloitti ryiinsi kirkkoherrana aat-

teidensa mukaisesti. Pitijinkokousten piiyti-

kirjojen kieli muuttui suomeksi, kiiyhiinhoitoa

parannettiin ja lukutaitoa alettiin kohentaa voi-

mallisesti. Stihlberg palkkasi sunnuntaikoului-

hin aiempaa pitevi,mpii opettajia, tehosti luk-

karinkoulujen toimintaa ja kehotti talonpoikia

tilaamaan suomenl<ielisti sanomalehtei luetta-

vaksi. Stihlbergin aikana pitejdn lukutaito ho-

hentuikin huomattavasti. Titi saayutusta myits

Stihlberg itse piti yhteni merkittivimmistiin.

Stihlberg ei ollut Pielavedesti vastuussa helppo-

na aikana. Kiytinniissi koko 1860-luvun maan-

viljelyi vaivasivat katovuodet. Timin seurauk-

sena kiiyhiinhoito oli ongelmissa ja seurakunta

velkaantui, kun viljaa oli ostettava muualta. Ti-

lanne pysyi kuitenkin kutakuinlin hallinnassa,

misti kertoo sekin, etti vuosikymmenen alku-

puolella vdkiluku kasvoi voimakl<aasti. Yuonna

1867 sae oli kuitenkin miti eriskummallisin ja se

muutti jo vuosia kiikkerdni Pysyneen tilanteen

nilinhidiksi.

Pielaveden korkeudella kynt<iry<it piistiin

aloittamaan vasta juhannuksen jilkeen. Titi

seurasivatkin helteet, jotka pitivit toiveita sadon

valmistumisesta ylli. Heinikuussa sii kuiten-

kin jilleen viileni ja elokuussa oli jo selvii, etti

syksyn pitdisi olla eriryisen ja pitki ja lauha, jotta

vilja ehtisi kypsyl. Jo tissi vaiheessa Stihlberg

lienee ryhrynyt suunnittelemaan toimia mah-

dollisen kadon varalle. Kun sitten sryskuun 3.

ja 4. piivdn vilisend ytini halla palellutti suuren

osan sadosta, oli Stihlbergilla suunnitelma val-

miina. Kirkossa kuulutettiin, etti jokainen joka

toisi pappilaan hyvin valmistettuje petdjdjauho-

ja, saisi tilalle saman verran ruisjauhoja. Jauho-
ja tuli niin paljon, ettl lopulta pappilasta voitiin
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antaa vain puolet miiristi ruldina takaisin.

Niilli kerdtyilli petdjdjauhoilla seki jikilisti ja

tihkisti tehdyilli leivilli ruokittiin paitsi ker-

jiliiset myiis koko pappilan vild, kirkkoherra

perheineen mukaan luettuna. Tissi yhteydes-

si on syyti muistaa, etti kirkkoherran palkasta

merkittivi osa tuli pappilan sadosta. Stihlberg

siis jakoi pois omastaan. Nilkivuosina papiston

keskuudessa esiinryi mycis toisenlaista toimintaa,

kun jotkut papit haistoivat helpon rahan ja myi-

vit viljaa kalliilla.

Nildnhiti saikin liikkeelle valtavat kerjiliis-

joukot. Ihmiset kulkivat hohti hitiaputytimai-

ta ja lopulta vain vaelsivat sinne, misti ruolcaa

arvelivat saavansa. Pielavetti lihirnmit hiti-

apuryijmaat olivat Ahkiolahdella ja Nerkoolla.

Tieto Pielaveden pappilasta, jossa jaettiin ilmai-

seksi viljaa, levisi nopeasti. Ironista onkin, etti

miti enemmin Stihlberg teki laupeudenrliiti'

siti enemmin kurjuuden ja nildn mliri hinen

ympirilliin kasvoi. Pappilan vientupaan ma-

joitettiin kerjdliisii ja sairaita. Ldekdrii tai edes

apteekkia ei Pielavedelli tuolloin ollut, vaan

liiklceet kiyttiiohjeineen divat kirkftoherralle

posrissa Kuopiosta piiriliikiri Frosterukselta.

Kaiken lisiksi Stihlberg perheineen toimi myiis

sairaanhoitajina ja asettui niin itsekin vaaraan.

Olivathan nilkiisten keskuudessa liikkuneet

kulkutaudit tarttuvia ja vaarallisia.

Taudit ja nilki niittivitkin satoa Pielavedelli.

Kerrotaan, etti kirkkoon menevi tie oli rannasta

kirkon portille asti teynna arkkuja tien molem-

min puolin. Kaksi haudankaivajaa kaivoi hautoja

arjet ja pyhit, joskus y<itkin, mutta haudat eivtt

tahtoneet riittii. Joskus sunnuntaisin jumalan-

palvelukset plisivit alkamaan vasta kolmelta

iltapiivilli, koska ennen jumalanpalvelusta oli

toimitettava hautaan siunaam iset.

On muistettava, ettei kirkkoherra Stihlberg

kaihen timin keskellI suinkaan ollut enii nuori

mies. Yuonna 1867 hdrr oli 68-vuotias, miki ruo-

hon aikaan oli varsin kunnioitettava iki, lisiksi

hin oli ollut aina terveydeltiin heikko. Kdrytin-

niin toimien lisiksi hinen oli hoidettava vieli

paperi- ja raha-asioita, kun hin yritti jirjestii

lainoihin lykkdyksii ja hankkia avustuksia omi-

en kontaktiensa avulla. Ei siis ole ihme, etti kun

kriisi vuonna 1869 oli ohi, hin oli antanut Piela-



vedelle kaikkensa. Hin sinnitteli virassaan vieli

pari vuotta, kunnes vuonna 1871jai virkavapaal-

le tiysin palvelleena.

Carl Henrik Stihlbergin elimintyiiti voi

snrste kutsua mittaval<si ja monipuolisesti. Hin

aloitti tyrinsi suomen kielen ja kansan h1'viksi

hyvin teoreettisesta kielen ja J<ieliopin pohdin-

nasta ja uusien sanojen keksimisesti. Hinen vii-

meiseksi palveluksekseen jd.i niiyrdL lihimmiisten

ruok-kiminen ja hoivaaminen, toisin sanortuna

henJ<ien pelastaminen.

Trim ii arri h,A.e li p o hj auru u h,irj oitamaani Niifuv ii

r.ltii - niifurniitiin rehijii -teokseen, joha julhaistiin

Pielayedellii 7. marratkuura 2008, Carl lIenrifr.

Stihlbergin huoleman 80-vuotir?iiiviind. Kirjan

pobjana toimii mmanniminen pro gradu-tjtii, joka

h.1tv ii k s.lttriin flv iisftl I iin jt liopittotsa 2 0 0 7. l/iiiin iisten

Sukuseuran ry ruhi o7innii2tetiini sti7endillii, misrii

kiitokset seuralle.

Lis iitie toj a C ar I IIe nr i h S tih I b ergis ta j a k irj a ta

o s o i tte e s a www. ain o m aria s at o I ain e n. c o m h ta h I b erg

LainauLser: Viiiiniisten suh.u4uu 1941 no 2, Carl

Henrik Srihlbergin ja Eliat Liinnrotin A.irjeenraih-

toa 18J1-1876.

Ananias Yiinisen sukuhaara Pielaveden

Lampaanjirven kylisti, Peltomien talosta.

Ananias Vdininen s. 12.8.7828 k.8.3.1917

(Nimesti kdytetry monenlaisia muotoja: Anaa-

nia, Ana, Ananias, Anania). Vihitry 6.12.18+9

Hedda Penttisen kanssa.

Peltomien tilasta on ostettu puolet 1865 ja

loput 1871. Pielaveden kirkonkirjoissa kerrotaan

vieli, etti Ananias sai sakot laittomasta puun

kaadosta ja viinankeitosta. Timin kirjoittaja

arvelee, etti hin keitti viinaa myyntiin, ei itsel-

leen.

Vii ii r'r ri r- ii r..r n a N N A sr A P e r-ro M ii r e e r.r

Yid'nisten saapuminen Peltomikeen on him6rin

peitossa, mutta sukupolvelta toiselle siiti on ker-

rottu monia tarinoita. Yleisesti on kerrottu, etti

Peltomien Yiiniset olisivat lihteneet Vilnilin-

rannasta Ananiaan ollessa sylilapsi. Kirkonkirjo-

jen mukaan hin kuitenkin on syntynyt Pielave-

delli, joten ehki perimitiedossa on muutaman

vuoden heitto. Yieli 1930 Silja Yiinisen taloon

tullessa Peltomielli on ollut lihasammio ja mui-

ta esineiti, joiden kerrottiin olleen Yi6nilinran-

nasta tuotuja.
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Veljekset Aapeli (vas.) ja Reittu Ville Viiiin;inen, Peltomaen
setamies ja isanta

Sanotaan myiis, etti Yiiniset olisivat kort-

tipelissi saaneet rahat Peltomien ostoon. Titi

tarinaa kertoi rakennusmestari Eemil lkiheimo,

joka kertoi, etti l<ofttia olisi pelattu porukalla ja

isoukki (lnanias) olisi voittanut pelit. Korttipo-

rukka olisi piittinyt, etti seureavana iltana ra-

hat voitettaisiin takaisin, mutta isoukki oli lih-

tenyt aamulla varhain ja ostanut niilli rahoilla

Peltomien. Timi tarina voi olla kohonaan taru-

akin.

Ananiaan siskosta Liisasta (s.1817) Silja Vddni-

nen l<ertoi Aapeli Yiinisen sanoneen, etti Liisa

oli vuoteenorrrana 77 \ Lotta, ilmeisesti reuman

vuoksi. Liisa oli saanut isittiimin tytiin, Johan-
nan 7852rjoka on mennyt Lampaanjirvelle nai-

misiin Partasen J<anssa. He saivat pojan, Rikon.

Ananias eli melkein 90-vuotiaaksi. Hinen sa-

nottiin i<uolleen d-kkii. Pojancytir Tiina Tanner

(s. 1910) on kertonut, etti Ananias haudattiin

puku pidlli ja villasukat jalassa. Hedda-vaimo

oli tiettivisti haudattu Kirkkosaaren vanhalle
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hautausmaalle.

ANe,Nt.e,at.r JA HEDDAN PERHE

Ananiaalla ja Heddalle syntyi kaikkiaan yh-

deksin lasta: Petter Johan (s. 10.8.1850), Erika
(10 . 6.1852), n rpeli (s. 1.t.785 5, k. 79.t.79 19), Metri

C10.1.1857), Wilhelmina (3.4.1860), Maria Sofia
(71. 72.1862), Fredrih Wilhelm (Reittu Yille s.

2t 4.186t), Hilda (17.1.1867) ja antti ( 6.12.787 0).

Aapeli ldhti nuorena mieheni Eteli-Suo-

meen, tuhlasi sielli perintiiosansa ja palasi Pelto-

mielle takaisin. Riihen rakennusryiimaalla hin

putosi ja satutti jalkansa. Tuskat olivat kovar,

mutta siihen aikaan lid-kirille ei tietenkd^in ollut

menfy.Jalka oli jiiinyt j;i/<e^ksi tai suoraksi ja Aa-

peli lin-khasi siti loppueliminsi. Jos joku tarjosi

Aapelille viinaa, hin tarjosi k;immenensi ja kis-

ki kaataa siihen. Yiinan hdn hanJrasi kourastaan

pdihdnsi. Aapeli asui Peltomielli kuolemaansa

asti.

Matti kivi nuorerul mieheni Amerikassa ja

nrli takaisin. Matti erosi vaimostaan Pielavedelli

ja eron jillrcen tavaroita oli tuotu salaa Peltomi-

elle.

Reittu Yille meni naimisiin Tiina Sohvi Meh-

tosen (s. 26.2.7866, k. 12.2.1921) kanssa. Reiru

Yille meni etsimiin vainoa taloon, jossa oli hol-

me qrtirti. Hin katseli ensin toista siskoa, mutta

qrttiijen isi sanoi, etti "ota tuo Tiina Sohvi, se on

parempi r;riiihminen" ja niin Tiina Sohvista nrli

eminti. Tiina Sohvin sanotaan l<uolleen unitau-

tiin. Silja Yiininen oli titi kdyryt katsomassa,

mutta tem; oli vaan lciintdnl.t kylkei ja jatkanut

nukl<umista.

RBrrru Yrr.r.rN ya TrrNa SonvrN LApsET

Tiina Sohville ja Reittu Yillelle synryi paljon lap-

sia: Alanias, lida, Anni, Fredrika, Yille, Heikki ja

kaksoset Peklca ja Tiina. Lisiksi sisarusparvessa

on ollut kahsi Mattia. Ensin synf,ynyt Matti kuoli

kun Tiina Sohvi oli neulomassa uunin piilli ja

lapsi nukkui uunin vierelli. Lamppu on tippunut

Matin pidlle ja <iljy on poltti lapsen kuoliaaksi.

Nuorempi Ananias (s. 1888) lihti nuorena

mieheni Peltomielti, otti osuutensa talosta ja

hivisi teille tierymittiirnille. Yille-veli yritti et-

sii hinti, mutta viimeiset jeljet piitryivit Lep-

pivirralle. My<ihemmin (Silja Ydinisen ollessa



Peltomielli emlntini) oli Peltomielli kulkenut

isokokoinen Kukkonen-niminen kulkumies, j oka

oli kertonut tietiLvinsi, missi Alanias on, mut-

ta ei ollut koskaan suostunut kertomaan, missi.

Peltomielli epliltiin tisti syysti, etti Ananias ja

Kukkonen olisivat tapelleet ja etti Ananias olisi

ehki kohdannut matkansa pein.

Iida oli hiljainen ja kova tyiiihminen ja nai-

misissa Heino Kokkosen kanssa Tuovilanlahdes-

sa. Heilli oli kolme ryttoa ja poika Heikki, josta

tuli varatuomari.

Annilla oli kaksi miesti. Ensimmiinen oli

Aleksander Ikiheimo (k.1919) Heinimiesti.

Heilli oli yksi poika. Miehensi kuoltua Anni

meni naimisiin Piekkilidn Paavo Pietikiisen

kanssa. Heille syntyi ainakin pojat ErkJ<i, Paavo,

Pauli ja Vilho.

Fredrika (S.to.tggt - 27.6.197+) lihti vuon-

ne 19 73 salaa Amerikkaan JaakJ<o Risisen kanssa.

Liht<i oli dramaattinen, aittaan oli jiinyt latti-

alle vain hame. Isinsi olisi voinut estii lihdiin,

koska Fredrika oli alaikiinen, mutta Reittu

Ville oli tuuminut, etti "minlcijijn". Jaakko oli

tuolloin jo 37-'nrotias. He menitivt Kuopiossa

kihloihin ja laivaan Hangossa JO.+.191J. Lahto

Englannista Amerikkaan oli ollut 10.5.1913. Nai-

misiin pari meni Amerikassa. Jaakon kuoltua

Fredrika meni naimisiin Jussi Jacksonin kanssa.

Molemmat avioliitot olivat lapsettomia. Fredrika

asui Kaliforniassa San Pedrossaja laittoi pakette-

ja Suomen sukulaisilleen erityisesti sota-aikaan.

Paketissa oli yleensi pitkdjyviisti riisii, kaaka-

ota, kahvia, froteepryhkeiti, mekkokankaita jne.

Joka joulu tuli myiis kortti. Fredrikan suomen

kieli oli vihin vaikeasti luettavaa. Sodanjilkeen

hin vierailikin Pielavedell:j,. 1950-60-lu'r-ulla

Suomessa kiydessiin hin arvosteli voimak-

kaasti maanteiti, Suomen tiet olivat kuulemma

vain kirriteit!,. Se, etti Peltomien saunalla ei

ollut sihkiiji, ei haitannut, silli hdnelli oli omi-

en sanojensa mukaan "y6silmittt. 1960-luvulla

hin oli Peltomielli heininteossa mukana. Tissi

vaiheessaJussi oli jo kuollut, joten Fredrika ehti

olla pitkiin leskeni. Yiimeisiksi r,'uosikseen hin

halusi tulla Suomeen ja saapui lokakuussa 1972.

Hin oli tuolloin reumatismin runtelema, Ame-

rikassa hin oli hoidattanut tautia kuumilla l6h-

teilli. Fredrika asui Helsingissi, kuoli 7974 ja on

haudattu Pielaveden hautuumaalle.

Toinen Matti, (1J.1.1901-1J.5.19t5) se, joka

ei kuollut lapsena, oli naimisissa Iida Korhosen

kanssa. Avioliitto oli lapseton. He asuivat Liiy-

tynmiessi. Matin elimi piittyi oman kiden

kautta.

Yille (16.10.190J - 7.8.1952) eli Tuovilanlah-

dessa Kumpuharjun tilalla, jonka peltomikelii-

set olivat ostaneet. Vaimo oli Anna Puurunen ja

heille oli kaksi tyttciija kaksi poikaa. Yillen kuol-

lessa hinelti jii keshen kolmikerroksisen nave-

tan rakentaminen. Sodan jiljilti hinelli oli ruu-

miissa sirpaleita, jotka lihtivit liikkeelle ja siihen

hin kuoli.

Heikki (s. 7.2.1907) vihittiin 1930 Silja Asi-

kaisen kanssa. Heille synryi kolme poikaa ja kaksi

rytttii. I{anhin, Johannes, kuoli kolmen kuukau-

den vanhana. Heikki ja Silja pitivdt Peltomien ti-

laa. Silja tuli nuorena rytt<ini eminniksi miesten

talouteen, silli talossa oli vieli vanhaisinti Reit-

tu Yille ja timin veli Aapeli. Silja olisi halunnut

Iihtei talouskouluun Peltosalmelle, mutta aPPi-

ukJ<onsa oli sanonut, etti heille saa tulla koulu-

ja kdymittikin, he kyllC, neuvovat. Sellaisenkin

neuvon Silja oli Reittu Yillelti saanut, etti kul-

kumiehet pitii syiitti6 hyvin. Niin he eivit lih-

de y<illi omin luvin ruoan etsimiseen ja lihtevit

aamulla hyvillt mielin jatkamaan matkaa. Heik-

ki kirsi reumatismista, joka paheni sodassa. Siti

hin paranteli Heinolan reumaparantalossa 1960-

luvulla.

Kun kalcsoset Tiina ja Pekka synryiv6t

11.+.7970t Reittu Yille oli huutanut, etti tuokaa

pirevakkoo mihinki pannaan. - Toiset kaksoset

sukuun synryivit timin kirjoittajan tyttirelle eli

Anna-Helena Lipposelle 2+.11.2005. Poikien ni-

miksi tuli Ilpo ja Aaro.

Tiina avioitui vanginvartija Onni Tannerin

kanssa ja he saivat kolme rytirti. Tiina oli pu-

helias ja ihana ihminen ja lyhyin tyttiristi. Pek-

ka oli persoonallinen. Hinelli oli yksi onneton

avioliitto eronneen lesken kanssa, joka hupuloi

Pekalta rahat, kuten oli tehnyt aiemrnin monelle

muullekin miehelle.

P sr-ro r,"riisrs rYci rrare H gr

Peltomien Yiinisilli on ollut monessa suku-

polvessa h1'vii tyomiehii. Ty<iviki meni yleensi
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talossa naimisiin. Kuuliaiset jirjestettiin Pelto-

mielli ja ne isdntdvdki lahjoitti. Naapurit kasvat-

tiyat perunas Peltomielli, eivdtki omilla alavilla

pelloillaan ja siiti hyvisti he kivivit tekemissi

Peltomielli triiti.

Peltomikeen tultiin juhannuksen jilkeen

heinitijihin my<is, koska talvella oli oteru hal-

koja, heinii ja rahaa heinitijiti vastaan. Ty<ivd-

elli oli tierysti kiire jo omiin heinit<iihin. Pelto-

mielli pidettiin yhteisii penrnannostotalkoita

ja sen jilkeen jirjestettiin tuvassa talkootanssit.

Joku ry<imiehisti oli sanonut, etti jos emitalo ei

pirjii h1'vin, eivdt pirjii alaisetkaan. Silja Ydi-

ninen oli taas sanonut, etti heidin ryiivikensi

on "varmempia aurinkoa". Viinisilli oli tapana

kulkea miikeissi kylissi ry6miestensi luona.

V i iN i i ss r  ovAT oLLEET eors rv rse I - r rs r i

Peltomielle oli tullut naveftaan tuulivoimalla

ki1'vit vesijohdot joskus 1900-luvun alkupuo-

lella. Yesilihde oli maantien alapuolella, josta oli

navettaan nousua monta metrii. Reittu ville oli

puhunut 1930luvulla 100 lehmin navetan teos-

ta. Yille rakensi 1950luvulla tilalleen Kumpu-

harjulle kolmikerroksista navettaa, 1950-luvulla

Peltomielle tuli ensimrniinen lypsykone ja 1960-

luvulla puimuri ja auto. Peltomielli oli 30-lu-

nrlla 30 lehmii navetassa, 5 - 6 hevosta ja varsat,

emakoita ja lampaita.

1900-luvun alussa on Peltomielli ollut kie-

vari. Yille Yiininen (rumharju) on tehnyt vieli

kievarikrytii. Isini Heikki ei ollut ehtinyt mon-

takaan reissua heittii.

Peltomien isinnit ovat kulkeneet aina leipi-

kakku taskussa, toinen liike on ollut ruokasoo-

da. Heikkikin aina ihmetteli, miksi lehmit seu-

rasivat hinti pellolla, taskussa ollut leipi lcenties

auttoi asiaa. Eliimet olivat muutenkin viisaita,

hevoset osasivat kuulemma seisahtua silloin, kun

talon vellil<ellot kumisivat.

Vi iNi isrsN suxuprr nrerr i

Yiiniset ovat puheliaita, hyvin toimeentulevia,

kookkaita (pitkial, enemmin vaaleita tai risti-

verisii. Tlypillisii savolaisia talonpoikia, jotka

pirjisivit alaistensa kanssa hyvin. Tarkkuus tai

nuukuus on pitineet Yiiniset varakkaina. Yh-

tiin juoppoa ei suvussa ole tiedossa. Tyypillisii

Yiinisii joka sukupolvessa vaivanneita tauteja

ovat olleet mahakatarri ja reuma.

Kil i0i t taia: Anna-Li isa HuuskoneI| 0.s. VeanAnen,
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MARIAJA EEVA

Houkutus hoitotycihon syntyi tarinoista

KursuMUsrAKrN vaHvEMplr.re vaikutt imena

ammatinvalinnassa iidilleni olivat timi,n omal-

ta iidiltiin kuulemat kertomukset 1900-lu'run

alun sairaalaelimisti. Tarinoiden kertomisen

taidollaan iitini siirsi houkutuksen hoitotyiihiin

vieli sisaren rytti,relleen.

Aitini vanhemmat olivat molemmat Reitti<in

Viinisii. Mummoni Maria kuului Viitasen su-

kuhaaraan ja isoisiniJussi (HansJohan) Hovin

sukuhaaraan. Yhteinen esi-isi heille l<iytry vii-

den sukupolven takaa: \'uonna 77J2 syntyneella

Lauri Laurinpoika Wiiniselli (Lars Larsson

Winiin) oli kymmenen lasta, joista Hannu Wii-

ninen (Hans Winiin synt. Q1.o3.7772) oliJussin

isoisi,n isi, ja Paavo Wiininen (Pihl Winiin

synt.16.5.7769) oli Marian isoisin isoisi-

M , q n r n  H e l s t r u r t t u  J A  T A K A I s I N  N r l - s r i A r u

Maria oli vanhempiensa, torppari Lauri Viini-

sen ja vaimonsa Eeva Reetta Yiinisen (o.s. Myii-

hinen) esikoinen. Perheeseen synryi 1882-1901

yhdeksin lasta. iiti.ri kertoman mukaan Mari-

an isi "Lassi" kehotti rytirtiin lihtemidn pois

kotoa ja ansaifsemaan elantonsa "piikomallatt

Yuonna 1900, kuukautta ennen joulua, marras-

kuun 26. piivini, kahdeksantoistavuotias Maria

muutti Helsinkiin. Lassi-isi saatteli esikoisensa

Nilsiisti Kuopioon asti ja antoi tille upouuden

virsikirjan muistoksi kodista ja vanhemmista'

Maria sai tycipaikan Helsingin Lauttasaares-

ta karjapiikana. 1900-luvun alussa Lauttasaaren

kartanon omisti Wavulinin kauppiassuku. Kar-

tanon omistajien lisiksi Lauttasaaressa asui tuol-

loin muutamia kymmenii kartanon palvelukses-

sa olevia ihmisii ja kalastajia. Jo vuoden piistd

Maria sai paikan Helsingin Diakonissalaitokselta

----cl-.

Maria Vaananen vuonna 1908. Hi in toimi Kivel i in miel isai-

raa lassa ho i ta jana vuos ina  1906 1911.

keittijini. Keittiijn t6iti enemmin Maria tr-rn-

si vetoa sairaala- ja hoitorytiti kohtaan. Marian

seuraava tycipaikka olikin yksiryinen vanhain-

koti, jonka nimei tai tarkempaa sijaintia Helsin-

gissi en tiedi. Yanhainkodissa Maria tyiiskenteli

hoitajana kolmen vuoden ajan.

Maria oppi hoitajanryiin kiytinn6ssl, miki

kisitykseni mukaan oli 1900-lu'run alun Suo-

messa tavallista. Maria ei kehotuksista huoli-

matfa halunnut kouluttautua diakonissaksi,
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Pekka-serkun Marialle juhannuksena 1909 lahettiima postr-

kortti, joka sisalsi suruviestin.

jotka toimivat mm. sairaanhoitajina. Maria ehti

vieli ryiiskennelli ttelsingin kaupungin Kivelin

mielisairaalassa hoitajana kuuden vuoden ajan

ennen kuin hin meni naimisiin Jussi Yiinisen

kanssa vuonna 1911ja muutti takaisin Nilsiiin.

Marian tuleva aviomiesJussi seki timln vel-

jisti Rikhard, Salomon ja Matti kivivit verrat-

tain usein Helsingissi, koska he Mari-mumrnon

mukaan olivat joko menomatkalla tai tulossa

Amerikasta. Yeljien tiedetiin tehneet useamPia

Amerikan matkoja. Aitini kertoman mukaan Ma-

riaan oli tehq't erityisen lihtemitt6min vail<u-

ruksen, kun Salomon oli rrelsingissi kiydessiin

vienyt Marian Kansallisteatteriin katsomaan

Elinan Surma -niytelmii, jonJ<a nimiosassa Ida

Aalbergin tiedetiin noina aikoina esiintyneen.

Tiedon isinsi Laurin kuolemasta Maria sai

21.6.19 09 piivirylli postikortilla, jonka allekir-

joittaja on "serkkusi Pekka". olisi kiinnostavaa

tietii, oliko timi Pekka-serkku Marian isin vai

iidin (Eeva My<ihinen synt 1859) puolelta. Pos-

tikortti on osoitettu Neiti Mari \triiniselle ja

osoirreena on Helsinki, Mieli Sairaala, Kiiyhiin

talo. Kortin kuvapuolella on Nilsiin uusi kirkko,

joka oli vihitty kdytt<iiin 1906. Marian isi oli17-6.

1909 kuollut tapaturmaisesti metsit6issi 52-vuo-

tiaana.

Maria oli 29-vuotias mennessiin naimisiin

Jussi Viinlsen kanssa. Siihen mennessi hin oli

hankkinut ammatin ja luonut itselleen uran, ku-

ten nykyisin sanottaisiin. Hin luopui ansioryds-

tiin ja palasi Nilsiin Reittiiille maanviljelijin

vaimoksi. Nuoripari asettui asumaan Hoville,

Jussin kotitaloon. Esikoisen, iitini Eevan syn-

nyttya (1.8.1912) perhe muutti Salmisen taloon,
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jonkaJussin veli Rikhard oli alun perin rakenta-

nut itselleen. Myiihemmin talo jaettiin kahden

perheen taloksi, jonka toiseen piihin aserui

asumaan Jussin veli Matti perheineen. Talo tu-

houtui tulipalossa vuonna 1951.

Marian esimerkki ty6uran luoneesta nuores-

ta naisesta vaikutti varmasti rohkaisevasti hinen

sisariinsa Annaan, Iidaan, Helenaan ja Elinaan,

jotka isi-Laurin kuoltua lihtivit kukin vuorol-

laan ja toistaan auttaen hankkimaan elantoaan

kaupungissa. Marian sisaret olivat taitavia om-

pelijoita.

Mvci s Esva-rvrjin HorrAJAKsr

Myiis Marian esikoistytir, iitini Eeva, tihtisi

jo pienesti pitlen maailmalle. Hin oli lapsena

kuunnellut seki isinsi Jussin kertomuksia Ame-

rikasta etti iitinsi kertomuksia vuosisadan alun

Helsingisti, missi timi oli hoitanut seki vanhus-

potilaita vanhainkodissa etti mielisairaita sairaa-

lan suljetuilla osastoilla. Eevan vanhemmat eivit

arvanneet antaneensa ryttirelleen perinniiksi

kaukolcaipuun maailmalle ja halun opiskella. Ai-

tini kertoi jo varhain ajatelleensa, etti hinen tu-

levaisuutensa ei ole maaseudulla, vaan hin haa-

veili suuresta maailmasta, jopa Amerikasta seki

omasta ammatista - tierysti sairaalassa.

Kuten iitinsi Eeva Reetta, myiis Maria jii

leskehsi aviomiehen kuoltua rekeen 5O-vuoti-

aana. Maria harkitsi tuolloin vieli paluuta kau-

punkiin ja sairaalaryiihiin. Mutta vuorotyiin hoi-

taminen viiden pienen rFttiren yksinhuoltajana
- varsinkin 1920-luvun ryciaikakdytinn<iilli -

oli mahdotonta ja Mari jii perheineen Salmiselle

viljelemiin maata palvelusvien turvin. Eevan

Iihtiiaikeita hdn yritti hilliti ja jopa estii' mut-

ta turhaan. Aitini ensimrniisen tyiipaikkamah-

dollisuuden helsinkiliisessi apteekissa Maria-

murnmo ehti torjua hivittimilli vastauskirjeen,

jossa salaa ry<ipaikkaa hakenut Eeva olisi saanut

my6ntivin vastauksen. Periksiantamaton iitini

Iihti 18-vuotiaana, kuten iitinsi, titiensi luok-

se Helsinkiin. Aluksi hdn hiukan vastahakoisesti

avusti tirejeen ompeluryiissi.

Eevan tie kohti hoitajan ammattia muistut-

taa Marian polkuja kolmekymmente vuotta ai-

emmin. Yuoden piisti siiti, kun iitini oli tullut

Helsinkiin, hin piisi Lapinlahden sairaalaan



l \ .4 ie l isai raanhoi ta la Eeva Vaananen tyopai  kal laan Nikki  l i in

sairaalassa vuonna 1947. Hiin oli V;i;iniisten Sukuseuran
j i isen,  n imi ,  ammatt i  ja  paikkakunta loytyvet  jasenluet te-

losta,  joka ju lkaist i in  ensimmii isessi i  Vaanesten sukupuu
- lehdessi i  1945.

keittiiipalvelijattareksi. Sielti hin siirryi vuodek-

si Kammion hermo- ja mielisairaalaan oppilaak-

si, koska mielisairaanhoitajakurssille aikovilta

edellytettiin ryiiharjoittelua. Kammio oli 1890-

lunrlla perustettu yksiryissairaala, joka sijaitsi

Helsingissi osoitteessa Tiiijkinkatu JJ. Pelottaval-

ta kuulostarran nimensi sairaala oli saanut aiem-

min samalla tontilla sijainneen Kamrnio-huvilan

mukaan. Sairaalassa oli hoidettavana monia ai-

kansa runnetruja henki lci i rd ja raitei l i joi ta. Ait ini

muisteli vieli vanhanakin Kammion hienostu-

neita potilaita. Sairaalan rakennukset pur€ttiin
'!'uonna 1962 Tiicikin sairaalan tapaturma-ase-

man tielti.

liitini jatkoi harjoitteluaan Yeikkolan hermo-

parantolassa j a 7.70.79J* hin aloitti mielisairaan-

hoitajakurssin Lapinlahden sairaalassa Helsin-

gissi. Yalmistuttuaan mielisairaanhoitajaksi Eeva

palasi veikkolan parantolaan hoitajaksi kahdeksi
'r'uodeksi. Aid.ri rnr.isteli ihaillen Yeikkolan pa-

rantolan ihmisarvoisia hoitomenetelmii. Yieli

elikkeelli ollessaan hin harmitteli, etti esim.

ryiissiin uupuneille ihmisille ei ole tarjolla Yeik-

kolan parantolan kaltaisia lepopaikkoja. Hoita-

januransa alkuajoilta hinelle oli jiinyt mieleen,

ette monet opettajat kdvivit lepuuttamassa her-

mojaan kesl isin Veikkolan paranrolassa. Ait ini  . i

pitinyt burn-out'ia erityisen uutena ilmiiini.

iiitinsi Marian jalanjiljilli osittain kulke-

nut Eeva oli 25-motiaana hoitajana vwonna 7937

tiiissd Kiveldn mielisairaalastr. Aiti.,i ty<-'todis-

tuksista piicellen vaihtuvat ry<ipaikat ja lyhyeh-

kiit ryiisuhteet kertonevat, etti ns. pitkiryot oli-

vat ajan i lmii i  myos 30-luvul la. Ait ini  si i rryttyl

Kivelisti Nikkilin sairaalaan'r.uosiksi 7918-+9

liiydin hinen ry6todistuksestaan ensimmiisen

kerran maininnan "vakituinentt hoitajatar.

Sota-aika pyyhkiisi pois iitini pyrkimykset

jatkaa opiskelua sairaanhoitajaksi. Jatko-opin-
noille suunnittelemansa nrodet iitini hoiti po-

tilaita Nikkilissd ja oli vapaa-aikoinaan Lottana

Tuusulan, Keravan ja Jirvenpiin seuduilla.

Jo lapsena maalaistalon raskaisiin tiiihin tottu-

neena iitini oli ryriteliis ja piti ry<ille omistau-

tumisra yhreni eldmin arvoisraan. Ait ini  meni

naimisiin isini kanssa J7-vwotiaana vuonna 1950

ja siirtyi tijihin Helsinkiin Koskelan sairaalaan.

Hin oli tiiissi sairaalan psykiatrisella osastol-

la r.uoteen 7970 asti. Kiydess6ni lapsena iitini

tyiipaikalla muistan, etti hinen ryiiskentelyiin

leimasi kunnioittava ja ihmisarvoinen suhtau-

tuminen kaikkia potilaita kohtaan olivatpa nimi

kuinka dementoituneita tai kroonistuneita ta-

hansa. iiti.ri vei meidit tervehtimiin, laula-

maan ja soittamaan vuodepotilaille, jotka eivit

ol leet vuosi in endd l i ikkuneet tai pysryneet pu-

humaan. Aiti.ri oli vakuuttunut, etti lasten vie-

railu toi iloa heidinkin elimiinsi.

Aitini jiityd elikkeelle hdnti pyydetriin vie-

li triihin Kaivopuiston Sairas- ja Yanhainkotiin,

missi hin toimi osa-aikaisena sekd, yiihoitajana

aina vuoteen 797* asti,jolloin hin tiytti 62 vuot-

ta.

Nuorena hoitajana iitini houkutteli mycis si-

sariaan 16ihin sairaala-alal le. Ait ini  sisarista Li i-

sa kivikin mielisairaanhoitajakurssin ja oli muu-

tamia vuosia tijissi Kivelin sairaalassa. Liisa jitti

hoitoalan avioiduttuaan, mutta hinen tyttiren-

si Seija opisheli lastenhoitajaksi ja toimi ennen

elikkeelle jiimistiin seki hoitajana, ette las-

tenhoidon kiytinncin tyiin ohjaajana. En tiedi,

toivoiko Eeva kahdesta rytterestiin sairaanhoi-

tajia. Minkiinlaista petrymysti hin ei koskaan

osoittanut meidin val i t tuamme t iysin toise t

alat. Mutta kun iitini nuorimman sisaren Elle-
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nin nuorin rytir, serkkuni Aino Yiisinen kir-

joitti Helsingin terveydenhuolto-oppilaitoksessa

vuorura 1992 opinniyteryiinsi johdannossa, etti

iitini kertomukset sairaalaelimisti vaikuttivat

osaltaan hinen ammatinvalintaansa, iitini iloitsi

ammatin PerilrfFrnisesti kolmanteen polveen.

Kirioittaia: Eeva-Riitta Piispanen, 0.s. Hytonen, synt. 1955

Kirioittaian eiti Eeya Hytainen, o.s. veanenen,

1.8.1912 - 27.4.2005

Kirjoittaian eidin eiti Maria vaenener, o.s. Veenanen

30.3.1882 - 9.12.1961

Kirioittaian aidin ise Hans Johan veananen

6.3.1877 - 10.3.1927

Rantasalmi varhainen Yiinis -keskittymi

ja lihtoseutu

Mlrrpr.rru BII PprrosrqrEMEN Pitkilahti lie-

nee vanhimpia Yiinis-sukuisten asuinpaikkoja

nykyisen Suomen alueella. Vanhirrrmista vero-

luetteloista vuodelca 15+1 heiti tavataan kaksi,

Olli ja Paavo Yiininen. Yuonna 1546 mainitaan

my6s Pekla Yiininen. Heidin jilkeliiset ovat

asuttaneet seutua nykypiiviin saakj<a.

Viinisten sukuhistoria-projektin aikana on

kuitenkin selvinn;4, ettd, Rantasalmi oli jo 1J00-

luvun kahden ensimmiisen kolmanneksen ai-

kana varsinainen Yiini's-sukuisten keskitrymi,

mm. Yinen, Yenein, Yeniin -nimilli kirjattuina.

Tuusmielti vuonna 7541 verolle pannulta Heik-

ki Yi"iniselti on tiedossa kolme poikaa: Tuomas,

Jussi ja Heikl<i. Heidin jilkeliisiiin jii mytis

asuttamaan pitdjii, ainakin Tuusmien ja Par-

kumd,en alueille, mutta joitakin muutti Kuopion

tienoille. Ndl.ttiikin silt6, etti lihes kaikki Poh-

jois-Savoa ja Pohjois-Pohjanmaata asuttaneet

Yiiniset olivat lihtiiisin Rantasalmelta, mutta

eri sukuhaaroina.

Joissakin tapauksissa asutuksen juuria voi-

daan etsiskelli jopa Pitkilahdelta saakka. On

jopa todennikiiisti, etti sieki7547 verolle pantu

Paavo Yiininen muutti vilittcimisti timin kir-

jauksen jilkeen Rantasalmen erimaihin. Ainakin

kaksi hinen poikaa muutti noin 1580 Kuopion

tienoille ja heisti Antti mainitaan Jlnnevirralta
ja Kehvolta 158,1 lihtien ja Paavo Yehmasmielti

7607.

Niiden miesten jilkeliiset asuttivat Kuopion

1,+  |  V i iN is rero  SuKUPUU 16 .  zoo8

Katsauspuheenrlloro sukukokouksessa:

kaupungin etelipuolisia alueita seki Maaningan

Ydinilin kylii. My<ihemmin timi asutus levit-

tdyryi vieli pohjoiseen Pielaveden, Lapinlahden,

Iisalmen, Yieremin ja Sukevan alueille, seki

Pohjanmaalla Piippolan, Lumijoen, Kempeleen

pitijiin seki Oulun ja Tornion kaupunkeihin.

Idissi niiden miesten jilkeliiset asuttivat aina-

kin Nilsiin Reittiiti ja Riistavett6.

Tavinsalmen Kehvolaan 15,16 ilmesrynyt

Antti asui ennen muuttoaan Rantasalmen Ke-

riharjulla ja Jorma Yiinisen mukaan oli Jussin
poilca. Sukua asui Kehvolla useissa taloissa, mut-

ta ei kuitenl<aan Puiroonlahdessa.

Kehvolle, Nuutti Kallisen vivyksi 1660-

luvulla tulleen Mikko Matinpojan juuret olivat

myiis Rantasalmella, mutta sukuhaaran vanhin

mainittu esi-isi OIh Yiininen viittaa nimeni

jo Pitkilahdelle. Kehvon Puiroonlahden talosta

muutti miehii useille asuinpaikoille Maaningan,

Siilinjirven ja Nilsiin alueilla.

Pohjois-Pohjanmaan Ylikiimingist; 1565

verolle pantu HeikJ<i antinpoika Yiininen oli

my<is lihtciisin Rantasalmen Keriharjulta. Hi-

nen jdlkeliisiiin on Pohjanmaalla jiljitetty aina-

kin 17 pitdjiin.

Rantasalmen eteliosasta, jopa Juvan raja-

mailta tavattu Lauri Heikinpoika Yiininen

niyttii muuttaneen ensin KuopionJinnevirralle

75+9 1a siiti Muhoksen Laitasaareen 1JJ1 ja edel-

leen Pudasjirvelle 1J71, jossa lienee tapetfi7579.

Assar Vddndnen
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Mummoni ja Suomi 90 vuotta

Muuuor'rI Ar-r-r Kyr'tirosKI sanoo aina, kuin-

ka hinelli on niin hyvi muisti, etti hin muistaa

jo ennen synrymiinsikin tapahtuneet asiat. Hin

syntyi viisilapsiseen perheeseen omassa kam-

marissa kitilcin avustuksella tammikuussa 1917.

Silloin ei ollut televisiota eiki tietokonetta, joten

ihmiset puhuivat paljon. Me nuoret emme osaa

edes kuvitella, millaista el6mi oli 90 vuotta sit-

ten Suomen itseniistyessi. Mummoni oli elinyt

ilon ja kauhun hetkii Yendjin vallan ajasta ny-

kypiiviin.

Niiin kertoo Riikha Pefr.karinen, joh.a viime

vuonna Suomen itseniiitltlden juhlattuoden kunni-

al.si ensin haastaneli mummoaan Alli l(yniih.osL,ea

ot. ttiiiiniistii ja liilik i isoriitiiiiin tulartta I/iiiiniisrii,

iltten laati artih.kelin tuIummonija Suomi 90'ruotta.

Kirjoituksesa kuvineen oli taitatasti rinnastettu si-

raruxten sekii 90-vuotiaan valtiomme vaiheita. Siitii

tuli tliiniilte lukion mediadiplonia varten ja kirjoi-

ru s j u l kais riin p ai k a l lis le b d e s s ii tuIa ni j a Liisa s e kii

Ka I laveden I uhion 1ras - I e h de ssii.

l/iiiin iitten ruhu2 uu j u I kais e e h.irj oitu k se n 7 leircn

hittorian ota lta fu h en n erry nii, on h an j uh I ar uosiLin j o

historiaa. - 1nninelur ilime keiliiinirliopqilaalle ja

h eri opisk e lemaan piiiissee I le Riik alle !

Vlsra sevusauNAssA JA vrrsA

U U N I N P A N K O L L A

Allin perheen maatilalla Rosinmielli Yarpaisjdr-

venJumisen kylissi oli periti 20 lehmii ja hevo-

sia, lampaita, sikoja, kanoja seki lemmikkielii-

mii. Hirsitalossa oli iso tupa, nelji kammaria,

porstua, eteinen ja ruokahuone, jonne vesi haet-

tiin kaivosta. Kylpyhuonetta ei ollut, vain ulko-

huussi ja savusau.na. Pihapiirissi oli myiis vaate-,

ruoka- ja vilja-aittoja, riihi, paja seki liiteri.

Al l i  Kyni ikoski os VdZrnirnen lapsenlapsensa lakkiaispi i ivS-
ni i .  Onnell inen isoi i i t i  voi ol la ylpei i  si i ta, mita on tehnyt
isi inmaan ja oman perheensa puolesta.

Perheen iidin, tyttiijen ja palvelijoiden piivit

koostuivat lehmien lypsysti kahdesti piivissi,

kdsit<iisti ja muista talon t6isti. Kerma erotettiin

maidosta separaattorilla ja kuljetettiin meijeriin.

Miehet puolestaan huolehtivat ulkohommista

ia eliinten ruokinnasta. KaikJci vaatteet tehtiin
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omien lampaiden villalangasta ja kengit teetet-

tiin teurastettujen eli'inten nahoista suutarilla.

Yaikka 1910-luvulla ompelukone oli harvinai-

nen, perhetuttu toi sellaisen tuliaisena Viipurista

helpottamaan arkea.

Pyhdpiivit olivat lepopiivii, silli uskonto

heijastui kiirttiperheen elimiin vahvasti. Allin

mukaan heilli ei rrypatry eikdL rellestetry sen-

kiin jilkeen kun kieltolaki kumottiin vuonna

1932. Perheen iiti piti pyhikoulua ja kirkossa

kiytiin usein, seki rukoiltiin paljon.

Allin isi ei vieli p6isyt kouluun, mutta hi-

nen sisaruksensa opettivat hinet lukemaan. Isi

opetti taidon lapsilleenjo ennen niiden kouluun

menoa. Martta Yiininen muistaa eldvisti, etti

opettelu ei ollut aina helppoa ja isi antoi vitsaa-

kin kahdesti, kun lukeminen ei kiinnostanut.

Kouluun Alli piisi 7-nrotiaana, kun oppivelvol-

lisuuslaki oli astunut voimaan 1921. Tosin laki ei

tiysin toteutunut maaseudulla, silli koulut oli-

vat usein tiynni. Kouluja ei mytiskiin aina ollut

lihelli, joten Allikin joutui kansakouluaikoina

opettajan luo korttieriin l'tronna 7927. Tirr'an

jilkeen hin meni Portaanp6Li'n kristilliseen kan-

sanopistoon. Puolen nroden koulutus kansan-

opistossa maksoi silloin 1000 markl<aa ja kansa-

koulu oli ilmaista.

Daavrn vAsrAAN Gor-;er

Kesken mumrnini parhaita nuoruusvuosia syt-

ryi toinen maailmansota. Hin muistaa olleensa

Iisalmessa ostamassa ensimmiisii pitkii housu-

jaanJ0.77.7939, kun kuuli kaupassa, ette talvisota

oli alkanut.

Talosta taloon levisi tieto sodasta. Ruotsis-

ta tulleita vapaaehtoisia lukuun ottamatta muu

maailma ei juuri puuttunut sotaan. Kaikki taiste-

luun kykenevit miehet tarvittiin rintamalle, jol-

loin naisten ry6miiri varsinkin maalla lisiinryi.

Naiset osallistuivat myiis l.tronna 1921 peruste-

tun Lotta Svird -jirjestijn toimintaan. Alli toimi

sisarensa kanssa'r-uoroviikoin ilmavalvonnassa

l6heisen Huttulan aitan katolla. Tehtivini oli

ilmoittaa veniliisisti koneista. VarpaisjC,rvelli, ei

k uiten kaan kiyry taisteluja.

Talvisodan aikana Rosinmielli oli lt vii-

purilaista evakossa. Jatkosodan tilalle otettiin

veniliinen sotavanki tijihin. Ahkera ia mukava
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Sisarussar ja ennen Toimin kaatum ista.  Henki lot  vasemmal-

ta o ikeal le Vaino,  Mart ta,  Toimi,  Al l i  ja  Heikki  Vaananen.

mies piti Suomesta ja opetteli kieltikin aapisesta.

Sodan loputtua hinen oli pakko palata takaisin

Neuvostoliittoon, vaikka pelkisikin kuolevansa

sotarikolliseksi tuomittuna. Miehesti ei kuultu

sen koommin.

Psrrur-srp;ii 3-4, rartuuxorra

Suomi oli paremmin varustautunut jatkosotaan

ja alkoi tehdi yhteisty<iti Saksan kanssa' Isoii-

tini mielesti itseniislTs siilyi osaksi sen takia,

ette kovat pakkaset nujersivat venillisii ja suo-

malaisilla oli vahva sodanhenki. Sodan syttyessd

25.6.19+1 oli ajatuksena voittaa takaisin menete-

ryt alueet.

Sotavuodet koettelivat perhetti, kun veli

kaatui rintamalla heinikuussa 19'11. Suomalaiset

olivat yrittineet amPua vihollista, mutta ammus

putosikin omaan leiriin. Allin ja Martan isi kuoli

vuonna 79 43, jollornhe pidsivi't ilmavalvonnasta

kotiin, vaikJra sotaa oli vieli vuosi jiljelli. Yahva

usko auttoi kestimiin sodan ja menetykset. ttJu-

mala se on joka auttaa, Herra, Herra, joka Tuo-

nelasta pelastaa."

Surun lisiksi mieltl painoivat sotakorvauk-

set, epivarma suhde Neuvostoliittoon ja ankea

korttiaika. Esimerkiksi sokeria sai puoli kiloa

kuukaudessa ja tupakoitsijoita sakotettiin anta-

malla heille vain neljinneskilo. Kaupungeissa

mustan p6rssin kauppa kukoisti ja elintasosta

jouduttiin tinkimiin enemmin. Maaseudulla oli

helpompaa, jos tuotti itse ruokansa.



All i  ja lVi ir ja -tyt i i r  1958, lapsia hoidett i in lehmren lypsyn
lomassa.

t 'Torsrt-r-a.JeLALLA PoLJTN RUKKIA

JA TOISELLA KIIKUTIN LASTA''

Elintason noustessa myiis teknologia kehit-

ryi. Allin perheeseen ostettiin radio vuonna 19J9.

Ainoan kanavan liherykset koostuivat piiosin

uufisista, urheilusta seki uskonnollisista ohjel-

mista. Alli tapasi miehensi' Reinon ensimmii-

sen kerran sota-aikana. Naimisiin he piisivit

vuonna 19J7. Jumiskylin Purolan tilaa viljelevi

pari sai kaksi rytirti, jotka syntyivit synnyrys-

laitoksella Kuopiossa. Silloiset iitiyspakkauk-

set koostuivat lihinni kangasvaipoista ja lasten

vaatteista. Maanviljelijoilli ei ollut iitiyslomaa,

vaan heti palattiin takaisin tciihin. Alkuviikkoina

Allilla oli talon tiiissi apuna naapurin minii, jo-

ten raskaimpiin hommiin ei tarvinnut heti ryh-
ryi.

Uuden talon rakentamisen myiiti saatiin si-

sivessa ja sihkijt r-uonna 1965. Televisiota kiytiin

aluksi ihmettelemd'ssi naapurissa, silli ukkini ei

meinannut taipua ostamaan siti. Kulkukaup-

piaat antoivat television koeajalle jopa puoleksi

vuodeksi, kunnes se piitettiin ostaa perheeseen

Mirja hakemassa postia kotipihal la vuonna 1960.

\nonna 1967. Yarsinkin elokuvia, urheilua ja lau-

antai-illan sarjaa Naapurilihici seurattiin sidn-

nrillisesti. Ohjelmaa lihetettiin iltaisin muutama

tunti yhdeltd kanavalta. Elokuvien yleisryessi

5O-lu'r'ulla myiis Varpaisjirvelti lihdettiin linja-

autokrydein tunnin ajomatkan piihin Kuopi-

on Kuvakukkoon ja Skaalaan. Martta Vidninen

muistaa nihneensd suojeluskunnantalolla muun

muassa Sihvon niytelmin Jiikirin morsian ja

Pitkijirveliiset.

Tnar ro t I I . t  RATrsrA RoLLAATToRTKUSKIKST

Maatilalle hankittiin traktori 60-luyun alussa.

Autojen yleistyessi Martta sisar osti kuplavolk-

karin vuonna 1965. Huoltoasemilla huoltomies

tankkasi auton ja se maksettiin kassalle. Kes-

kivertotuntipalkan ollessa 3,5 marklaa, bensa

maksoi alle markan litra. Kisikammella toimiva

puhelin ostettiin rr-roden 1970 vaihteessa. Soitta-

minen oli kallista ja puhelu yhdistettiin aina kes-

kuksen kautta.

Sukupolvenvaihdos tehtiin maatilalla vuon-

nz 7985. Puolison kuoltua Alli jei asumaan ryt-
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tirensi perheeseen. Ruisleivin teko jdi jo vuosia

sitten nuoremmille, mutta edelleen hdn herii

joka aamu puuron keittoon.

Miten kaikki on Allin mielesti muuttunut?

Ennen oli omavaraista ja kaikki tehtiin itse kisin.

Asutus sijoittui joen varteen, kun kalastettiin,

metsistettiin riistaa ja kerittiin marjoja. Suomi

oli sivistysmaa, ei ollut tappeluja eiFi humalaisia

Meisti nuorista on kiinni, miti historiaan jii

kerrottavaksi tuleville sukupolville 90 vuoden

piihin. Elimi jatkuu, niin mumrnollani kuin

Suomella.

Isi, Fredrik Yiininen (s.1881); iiti, Johanna
Loviisa Parvianen (s.1886). Sisarulcset Toimi

(s.791+), Martta (s.1915), Alli, viin6 (s.1918) ja

Heikki (s.1920)

Puoliso Reino Kynikoski oli synrynl't 792lKyndn

torpassa Syvdrinpiissi.

Viiir.ri s rsr.r vBr sriluriii

NJUTYIYIAfON VTMUfu'E,WSUKU E€ 09 PAHIN...

A|4ERnKA59A tCorHir OF 
\

EtiiN€€T YC: VAEO:€SA/ KU SIAT
vA'ru tsos9A,.. FOKO t^uA ON

KONKUe€glKy?64 |

TURHA PANI I<OE)>A, AKtsA-EULTA,,,
MYb vtANAsET ortAAN sELEvtrrY
HENaISSA 9UUCISTA NAIhEA-
vuostsrAKFrr... PErruA 5y6MiLLA,,,

MErlr-A 9p 160 suKopuu.,.
SENKO FA\IATAAN SUT<U.
JUHL196A SYor4As€,A, HEH I
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Sukuhistoriaa runoasussa

ViiNisreN SuxussuneF{ kunniajisen Assar

Yiininen tunnetaan kirjan Yiinisten varsiteilti

(2000) kirj oittaj ana ja muutenkin sukututkij ana
ja paikallishistorioitsijana. Nyt hin on laajenta-

massa ilmaisutapojaan kalevalamittaiseen runo-

uteen!

Tekeilli olevasta laajasta Sukutukija-runoel-

masta tekiji on antanut nyt julkaistavaksi kaksi

katkelmaa. Aloitusslkeet kertovat sukututkijan
ttsynnysti" - tuttua varmaan monelle. Toinen

osuus kisittelee Rantasalmea varhaisena Viinis-

seutuna.

SUKUTUKIJA

Mieleni mun tekevi,
sormenikin syyhyivit,

ryhryi nyt piirtimihin,
sanojakin laittamahan
laatimahan sukupuita,
isoisista kertomahan,
kiitosta nyt heille suoden,
tisti nykyelostamme.

Islnikin ennen kertoi,
viliin iitikin muisteli,

seti hyvinkin tarinoi,
siestijoskus tdtikin,
elineisti ihmisisti,
kuolon tuoneista sodista,
nilkivuosista pahoista,
tapahtumista tosiellmin.

tutieleenkin siiti vihin jii -

vaikka paljon unohdinkin -

mulle pojan kossina,
uteliaana kysyjini,
hiljaisena kuulijana,
illan takkavalkealla,
miesjoukossa piileskellen,
sukuani jisennellen.

Toivoi seti kuulevansa,
enokin siti haikaili,
vanhemmistakin aj oista,
muistitiedon takaisista,
korven kylmin raivaajista,
sar.upirtin kyhidjisti,
juuristakin ihrnissuvun,
muinaisuuden himiristi.

Tahdonkin q.t tilli kanraa,

oman korfeni kekohon,
tiedon sirun kysl'ville,
epivarmankin arvelun,
taipaleilta menneen ajan,
nyt ki{oista l<iyt1'vini,

papereista luettavina,
tutkiioiden kertomana.

RANTASALMI

Juvalaisten Rantasalmi,

pitkilahtisten erimaa,
my<ihemmin omapitdji.
- Siti lienee asuneetkin,
ainakin jo erimiehet,
keskiajan himirissi.

Rantasalmen lapinkylin,
timin suuren seutukylin,
Yiinisisti varhaisimmat.
erimiehet ensimmiiset,
lcaskimiehet seuranansa,
varmasti jee lti).tFmitt5.

Ehdittiissi viidentoista,
'rrrosisadan kuudennenkin,
.r,'uo sikymmenen lopulle.
- Silloin ni.yttii Rantasalmi,
olleen suvun keskitrymi,
Yeniisiksi kirj attuina.

Varmaankin heisti osa jii,

lciyrymitti, kirjaamatta

papereihin verovoudin.
- Veroakin maksaneita,
Ydindsiksi tulkittuja -

niitikin kiyryy yhdeksin.
Yarsinainen Rantasalmen.
keskusta lie silloin ollut
Tuntumassa Kolkonjirven,
Tuusj irven ja Alasenlcin,
monen nditi pienemminkin,
rantamilla ruosteisilla.

Kalaakin nuo jirvet antoi,
ruokapciydin sirpimeksi,
kaskirukiin lisukkeksi.
- Ydlit<iini nostertihin,

pohj amudista malmiakin,

siti sitten sulateltiin,
rautahyteissi monissa.

Nihtdvdsti Yiinisetkin,
takoivat siiti pajoissaan,
tarveskaluja suvulleen.
- Ilmeisesti sepen taito,
suvun juurilta peritty,
antoi jo nimen kylille,
Mikkelinkin liepehilli,
Pitkilahden Seppilissi.

Sielti timi taito tuli,
seki tieto raudan synnyn,
Rantasalmen tienohille.
- Nihtivisti sielti tuli,
timin seudun Viinisetkin,
vuosisadan alkupuolla,
ellei aikaan edellisen.
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Elikoon joukko tie Ranskalainen sotilaslaulu

Sov A.R.

teyr -Ui-kf,f,t-te,
vel -je - y- den,
joi - ta m{ saan.

rie-mu nyt rai - ku
ys- t i -van  mal - ja
E - lt-kiininjouk-ko
E - l6-k66njouk-ko

-ne - set vh - des-sa
ys - tii - v6t mal -jan-ne
lau-lam-me voi-mal- le
lau - lan mydsmuis-toil- le,

har-voin-han yh -des-sf,
seu-ram-me f iun-nr
sv-v[l - lS sie-lus-sa
ys - tA-viinkans-sa

lau - lel - la saa,
nos - ta - kaa se,
htn-nem-mesen-
rie - mu - ni jaan.

rie - mu siis rai - ku
'E5-nfls-ten mal -ja
E - ll-kodnjouk-ko
E - l[-k66njouk-ko

koon!
td,.,
$e!
ual

Iau - Ium - me my6s.
mal - jam - me myds.
rak - ka - us myds.

Lau - lum - me. lau - lum - me
{al - jam - me, mal - jam - me
E  -  H - k o { n l e m - p i  j a

Lsu - lum - me, lau - lum
Mal - jam - me, mal - jam -

3 .4 .8  -  l t - k t t dn  l em-p i

lau-lum-me kai
rilE-nis-ien mal -ja
e - lfl-kdrdn jouk korak - ka - us mybs.

lau-lum-me
ijam-me myds,

E - li-kd$nmySs,

lau-lum-me
ral-jam-me my6s,
e - lfl-k00n my0s,

innos: Paavo Vli5nfinen

TAman Paavo Vaanasen muunnoksen vanhasta laulusta esitti Vaanasten mieskuoro Rantasalmen sukukokouksessa.
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Ku; ; i seNr i  vHTETSEN IERREEN -  suKUsEURA TorMrr

Perustajajisen Hilkka Viinisen muistolle

Or-rivrrvrs varN paRr kuukautta aikaisemmin su-

kuseurassa saaneet tietii, etti ttilkka Saarinen

oli seuran perustajia, kun saimme tiedon hinen

kuolemastaan. Hilklca Saarinen oli ollut suku-

seuran perustamiskokouksessa Helsingissi 18-

vuotiaana nuorena. Hin kuoli Laakson sairaa-

lassa Helsingissi 11.1.2008.
Hilkka Saarisen veljenpoika Kalevi Yiininen

otd yhteytti viime vuoden lopulla sukuseuraan

ja kerroi Hilkasta seki hinen toiveestaan tavata

joku seuran johdosta. Hilkls Saarinen oli erit-

tdin kiinnostunut kuulemaan se uran toiminnas-

ta, vaikka olikin 88-vuotias ja vakavasti sairaana.

Hilkha Saarinen oli ollut 7+.11.19J7 muka-

na sukuseuran perustamiskokouksessa yhdessi

isinsi Heikki Yiinisen kanssa. Hdnelli oli nyt

enii hyvin hatarat muistot tapahtumasta, kun

kivin hinti tapaamassa Laakson sairaalassa

tamrnikutrn puolivilissi.

Hilkka Saarisen vanhemmat olivat Kalle

Henrik (HeikJci) Yiininen ja Helena Mansne-

rus. Isi oli ravintoloitsija ja hotellinpitdji. Hin

oli kotoisin Maaningan pitejdn Hamulan Ydi-

n6,lin talosta. Helena Mansnerus oli kotoisin

Kikisalmesta. Hilkan perhe asui useilla paikka-

kunnilla, Iisalmessa, Kuhmoisissa, Kotkassa ja

Helsingissi useissa eri osoitteissa. Kaikki Hilkan

nelji sisarusta olivat syntyneet eri paikkakunnil-

la. Hilkka Johanna synfyi Kuhmoisten Hinska-

lassa 77.1.7979.

Yuonna 1928 perhe asui Kotkassa, jossa Hilk-

ka kdvi kansakoulua. Oppikoulua hin l<ivi Kul-

makoulussa Helsingin Kruunuhaassa ja ylioppi-

laaksi hin kirjoitti sielti. Hin avioitui \lronna

1940 musiikinopettaja Yeikl<o Kullervo Saarisen

kanssa, joka oli syntynyt Kikisalmessa ja muut-

tanut sielti lapsena Haapamielle. He saivat viisi

lasta, joista kaksi menehryi jo vauvana. Hilkka

niki toisen poikansa vammautuvan vaikeasti ja

menetti vr.ronna 200,1 toisen poikansa. Tytir Sei-

ja jdi hoitamaan Hilkkaa. Lapsenlapsia Hilkalla

oli kaksi. Hin ehti kuitenkin nihdi neljinnenJ<in

polven edustajia, joita oli nelji.

Hilkka Saarinen toimi opettajana sota-aikana

Nummella ja oli myiihemmin Kirjavilityksessi

Helsingissi triissi. Hin oli hyvin miiritietoinen,

dominantti ja une auttavainen. Arrrliaisuus oli

hinelli kodin perint<ii. Hinen isinsi tarjosi aina

ruokaa ja y<isijan maalta tulleille sukulaisille,

kun Hilkan perhe omisti ravintolan ja hotellin.

Sukulaisten mukaan Hilkka oli suvun ttaivottt

Kun joku tarvitsi tietoa tai apua, niin kidnnyt-

tiin aina hd,nen puoleensa. Hilkha jii pois triisti

hoitamaan sairastunutta miestiin ja iitiiin.

Yiinisten sukuseura menetti Hilkka Saa-

risessa osan historiantietoaan. Sukuseura ottaa

osaa hinen sukulaistensa suureen suruun.

Sinikka Aal tonen
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Viinisten sukuseura ry:n vuosikokous

Joensuussa 5.+.2008

JorNsuusse prDETTyyN sukuseuran vuosi-

kolcoukseen osallistui 29 henkil<ii. Paikalle saa-

puneille esiteltiin sukututkimustoimikunnan

toimesta tihin asti saatuja tuloksia niin Pohjois-

Karjalan kuin myiis Pohj ois- Savon sukuhaarois -

ta.

Sukuseuran tarjoaman lounaa. jdlkeen pi-

dettiin vuosikokous. Kokous hyviksyi mrn. su-

kuseuran siintciihin pienet muutokset, joista

oleellisimpana sukukokouksessa valittavan halli-

tuksen kokoonpano. Jisenmaksuksi hyviksyttiin

10 euroaja ainaisjisenyyden saa 170 eurolla.

Kokous pidettiin Pohjois-Karjalan amrnatti-

korkeakoululla Kuvataiteen ja Muotoilun kou-

lutusohjelman tiloissa. Seppo Yiininen hoiti

kohousjirjestelyt erinomaisesti, misti hdnelle

parhaat kiitokset. Yilittiimisti kokouksen jil-

keen kuulimme kuvataiteen ja muotoilun kou-

lutusohjelman johtajan Raimo Moilasen mie-

lenkiintoisen esitylcsen ammattikorkeakoulusta.

Amrnattilcorkeakoululle luovutettiin sukuseuran

historiikki.

Iltapiivin piitteelcsi osa lisni olleista siir-

ryi Joensuun kaupungintalolle, jossa kaupungin

talous- ja hallintopidllikk<i Risto Yiininen toi-

votti vieraat tervetulleiksi ja esitteli Joensuun
kaupunkia. Kaupungintalo on Eliel Saarisen

suunnittelema, vuonna 1914 valmistunut kan-

sallisromantiikhaa j a my<ihiisjugendia yhdistele -

vi tiilirakennus. Se palvelee tiniin kulttuuriaja

hallintoa. Siini toirnivat kaupungin keskushal-

linto, kaupun6inteatteri ja ravintola, jossa nau-

timme kahvit. Edustava ja historiallinen kau-

pungintalo sijaitsee Pielisjoen rannalla.

Raimo Morlanen ja

Seppo Vaananen am-

matt ikorkeakoulul la
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Risto Vaananen eslt-

telee Joensuuta.

Vaanasia lahtokahvei l la.

Kokousvakea
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Yiinisten sukukokous Rantasalmella 2.-j.8.2008

AunrNrorNBu sii suosr Yiinisten neljitti-

toista sukuhokousta joka pidettiin Rantasalmella

yliasteen tiloissa.

Jo hyvissi ajoin ennen puoltapi'ivdi opinah-

jon aula tdytryi sukutapaamiseen ilmoittauruvis-

ta Yiinis-sukuisista, joita oli saapunut paikalle

eri puolilta Suomea.

Tilaisuus aloitettiin maittavalla lounaalla

yliasteen ruokasalissa, jonka jilkeen ohjelmas-

sa seurasi kotiseutukierros ja kesiteatteri. Ja-
kaannuimme kahteen bussiin, joiden ikkunoista

saimme ihastella Rantasalmen vehmaita maise-

mia. Poikkesim:rre myiis Yiinis-suvun vanhaan

pihapiiriin, jossa talon eminti Annikld Yiini-

nen otti meid6t ystivillisesti vastaan virvokkeita

tarjoten.

Ihastelimme laajaa kartanoa, jossa ikivan-

hat pihapuut kurkottivat taivasta kohti suojellen

runsaita, upeita kukkaisturuksia. Ulkorakennuk-

sen katolla komeili sukuviiri, jossa oli kunnioi-

tusta heri'ttivi vuosiluku 15'11. Mielenkiinnolla

kuuntelim:rre. kun Hannu Viininen kertoi talon

vaiheista. Piirakennuksen huoneet, joihin myiis

saimme tutustue, henkivit vanl<kaa talonpoi-

kaiskulttuuria jykevine huonekaluineen ja sei-

ninvieruspenkkeineen.

SururepeelarsrN ;in;rsri;ir olivat varan-

neet teatterista kiinnostuneille Yddndsille liput

Rapionkosken partaalla kulttuurihistoriallises-

ti merkittivissi miljcicissi sijaitsevaan Rapion

Myllyteatteriin. Niytelmi "Sikaihanaa" oli ke-

siteatteria parhaimmillaan. Ydhinvilii nauru ja

ylimidrdiset aplodit raikuivat tiydessi, katetussa

katsomossa. Oivallinen ohjelmavalinta sukuta-

paamisesta vastaavilla organisaattoreilla.

Yliasteen ruokasalissa nautitun piivillisen

jilheen kokoonnuimme juhlasaliin, jossa Pertti

Yidninen puhui ja luennoi sukututkimuksen ny-

'1l

Lauantai- i l  lan sukututk imuspalaver in a lku ennakoi  moni-

puol is ta t iedonvaihtoa.  Ruudun aarel  le sukututk imustoimin-

nan vetaja Pertti Vaananen.
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kytilanteesta. Kalevi Yiininen kerroi ja havain-
nollisti tutkimustietojen tallenramisesra rieroko-
neelle. Tutkimustensa tuloksena Assar Yiininen

totesi Savon Yiinisii kulkeutuneen vuosisato-
jen saatossa laajalle Pohjois-Pohjanmaan piti-
jiin, joihin ovat asettuneet asumaan. Hin kertoi

my6s, etti lihes kaill<ien Pohjois-suomen Yii-
nisten sukujuuret orrat Rantasalmella.

SuNNutttrereAMuNA kokoonnuimme Ranta-
salmen kirkonmielle. Sukuseuran esimies Pentti

Viininen piti puheen ja suoritertiin juhlallinen

seppeleenlasku sanl<arimuistomerkille. Osallis-

tuimme messuun Rantasalmen kirkossa, joka

on rakennettu 1989 palaneen kirkon ulkoseinien

sisiin. Saarnan piti kappalainen Erkki Yiininen
ja kanttorina toimi Kari Yiininen. Raamattua
luki Sinikka Aaltonen. Yiinis-kvartetti ja Yii-
nisten Mieskuoro esiinryi.

Jumalanpalveluksen jilkeen palasimme ta-
kaisin kokouspaikalle, jossa uusien tulijoiden

ilmoittautumisen jilkeen siirryimme juhlalou-

naalle mittavaan ruokasaliin. Lounaan jilkeen

seurasi sukujuhla, jossa tervehdyssanat lau-

sui Sukuseuran esimies Pentti Y6ininen ja hin
myiis selosti edellistd sukukokousta. Puheessaan

hin totesi, etti Yiinisen sukuseura on yksi van-
himrnista sukuseuroista ja kertoi, etti Sukupuu

on vanhin sul<useuralehti. Pakinassaan Marja-

Leena Ketola muisteli kolmen vuoden takaista
M uuruveden sukutapaamista.

Pertti Viininen kertoi sedistiin Kalle Yih-
tori Vd.inisesti, joka oli ollut paitsi biologisren

aineiden opettaja, myiis muusikko, puhunut mo-
nia kielii ja mrn. kirjoittanut kaikkien runreman,

huumoria herslrvin "Savolaesta sanarrieskoo ru-
noteoksen. Saimme jilleen naurtia komeaiini-

sen Viinis-kvartetin - Paavo Yiinisen kolmen

poikansa kanssa - esiryksesti ja vieli my<ihem-

min Yiinisten Mieskuoron komeasta laulusta.

Yoi vain rodeta, erre Yetnesissi on ollut ja on
nrnsaasti monitaiteellisesti lahjakJ<aita yksil<iiti.

ReNr'aservrrN ViiiiNisrpN tervehdyksen juh-

laan toi Hannu Vdininen ja Sukuseurojen Kes-
kusliiton tervehdyksen Tuulikki Hartikainen.

Juhlapuheessaan Hart ikainen rotesi mm., ette
seitseminkymmenti vuotta on kunnioitettava

l lmoi t tautumispisteen vrerel la o l i  myynt ipoyt i i ,  josta sai  mm.
vi imeista uutuut ta,  sukuseuran omaa post imerkkia!  Myy-
j i ipuole l la ta loudenhoi ta ja Jar i  A.  Vi i i in i inen ja varaesimies

Sinikka Aal tonen

iki sukuseuralle. Hin kertoi my6s, etti kiinnos-

tus sukututkimusta kohtaan on nousujohteinen.

Juhla pdCryi yhteisesti laulettuun Savolaisren

lauluun, jonJca jilkeen seurasi siinr6miiriinen

sukukokous. Kokouksessa valirdin Penni Yeene-
nen jatkamaan sukuseuran esimieheni seuraavat
kolme vuotta. Samoin varaesimieheni jatkaa Si-
nikl<a Aaltonen. Yalinnat olivat yksimielisii.

Kokouksen ja piitiiskahvittelun jilkeen kai-
kilta osin erinomaisesti onnistuneen, 140 henki-

l<ii paikalle koonneen limminhenl<isen sukura-

paamisen jilkeen oli hyvi lihtei kotimatkalle

mielessi 2011 toteutettava sukukokous jossain

Pohiois-Savon maisemissa.

Annikki  Vuot i  os.  V6Sndnen
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Tuusmeen kyl i in  Tenhulanm6en sukutalon pihal la kerto jana Hannu V2idninen.  Tenhulanmi ien kukkarunsauden on kasvat tanut

Hannun  k i i l y  Ann i kk i  Vaananen .

Serkuksia Tenhu lanmaen v i  ihty isassa tuvassa Maaningan Varpaisen sukuhaarasta on valmiste i l la  oma

teos. SeDDo Vaananen Joensuusta toi kuvia tarkasteltaviksi
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Linnansaaren luontokeskuksessa tutustut t i in  Saimaan

alueen ihmeis i in.

lVyllyteatterista palasi tyytyvaista yleisoii kohti linJa-autoa.

Ainakin laoour inta iset  ovat  Vaanasia.

Tai te i l i ja  Mai ja Takkisen (kuvassa) luona ihai l t i in  n i in maa-

lat tu ja mai totonkkia kuin v iehZi t tZ ivaa ta loa.

Esimies Pentt i  Vaananen puhuu sankar ivainaj ien muisto l le
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Sihteer i  Mar jat ta L i l jestrom, esimies Pentt i  Vaananen ja

varaesimies Slnikka Aal tonen

Sukukokouksen jar jestely ih i  n osal l is tunei ta k i  i tet t i i  n seuran

h istor i  i  k i  I  la .
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Siilinjiirven Vuorelasta oli liikkeella koko Eero ja Ritva

Viianasen perhe. Tftaret vas. Mari, Anna ja Lotta ovat nel

iennen Dolven sukuseuravakea Haapalahden haarasta.

Kuopiolaisen Mai ja Savolaisen (os Valtiala) Vaanas-juuret

ovat  monihaaraiset  u lot tuen Wenel le ih in.  Vierel la suku-

laissisarukset Eeva Vaiinanen Kuopiosta ia Raija Nuutinen

Jarvenpaasta.

Erkki  ja Annikki  Vaananen yt i -Ki imingiste kerto ivat ,  et ta Juopul is ta on tekei l le  ky laki r ja.  Ul la ja Raimo Vaananen Si i l in i i i rven

Kuuslahdesta tutustuivat naihin etasukulaisiin aikoinaan Ristiinan sukukokouksessa 1a siitii pitiien on kokoustauoilla viihdyt-

ty yhdessa ja vaihdettu kuulumiset.

Saarnan pitanyt kappalainen Erkki Vaananen on kotoisin

Laprnlahden 1a Varpais i2rven maisemista.  Han on to iminut

pappina Rovaniemel l i i ,  Savonl innassa ja jo 18 vuot ta Jam-

sessa. Suku kiinnostaa my6s David-poikaa.

Kuvat:  Sin ikka Aal tonen, Ri i t ta Mi ik inen'

Einar Tuupurainen ja Kalevi  Vaananen
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Viinisten Sukuseuran piillysmiehet

Esrrvrlrs, eversti evp. Pentti Yiininen. Tampere

YeneB srurBs, Sinikka Aaltonen, Helsinki

Her-r-rrurssr.r ;isrNrr :

varatuomari Jari A. Yidninen, Kuopio

fil.maisteri Marjatta Liljestriim, Kauniainen

autonkuljettaja Pentti Yiininen, oulu

teollisuusneuvos Heikki Ydininen, Kuopio

maanviljeliji Martti Yiininen, Siilinjirvi

Mauno Yiindnen, Kerava

viestintipiill. Eeva-Riitta Piispanen, Helsinki

ekonomi Otto Yiininen, Helsinki

Sul<useuran sihteerini toimii Marjatta Lilje-

striim. Taloudenhoitajana on Jari A. Yiininen.

Hallituksen vanhat jisenet on esitelty tarkemrnin

Sulcupuussa numero 13.

PBNrrr Yiir.rir.rrN, TenpBns

Olen synrynyt 27.6.79+7

Nilsiin Ranta-Sin-

kimiessi ja kuulun

Reittiiin sukuhaaraan.

Piisrydni ylioppilaaksi

vuonna 1967 lahdin ar-

meijaan ja se reissu kes-

d yli 38 vuotta. Siirryin

reserviin everstin viras-

ta 1.2.200 6 Tampereella.

olen ollut mukana useiden maanpuolustus-

jdrj est<ijen hallituksessa. Yiinisten Sukuseuran

hallituksessa aloitin vuonna 2003 ja sukuseuran

esimieheni Muuruveden sukukokouksesta 2005.

Harrasruksiini kuuluu jirjest<itoiminnan ohella

rakentaminen, matkailu ja rotarFtoiminta.

Perheeseen kuuluu puoliso, eriryisopetta-

+ o  I  V i i N i s r s N  S u K U P U U  1 6 .  z o o 8

ja Jaana os. Maftftonen ja Tiina-tytir. Asumme

Tampereella Kotikadulla. Yanhemmista lapsista

Auli asuu miehensi ja Saaga-ryttirensi kanssa

Espoossa. Kirsi asuu miehensi kanssa Jyvisky-
lissi.

SrNrr<e Aar-roNgr'r. Hsr-srNrr

Isoisini isi Aaro Wii-

ninen oli syntyisin

Haapalahden talosta

Kehvolta. En ole kos-

kaan asunut Savossa,

mutta lapsuuteni kesit

olen viettinyt Kallave-

den, Juurusselin ran-

nalla isovanhempieni

kesihuvilalla. Menryini nairnisiin Heikki .a'al-

tosen J<anssa hinen isoiitinsi ilmoitti olevansa

Yiinisten sulua. Hi'nen isoiitinsi isoisi oli Pie-

tari Wiininen Murtolahdesta. Olemme Heikin

lenssa niin sukua kesheniin usean sukupolven

takaa. Lihin yhteinen sukulainen on Pietarin isi

Lars'\triinine n s. 77 J7.

Olen asunut muutamaa vuotta lukuun ot-

tamatta aina Helsingissi. Piisin ylioppilaaksi

Munkkiyuoresta vuoma 1967. Yalmistuin riint-

genhoitajaksi, mutta peiasiassa olen ollut kotona

hoitamassa lapsia. Meilli on kaksi lasta, Jyrki ja

Ritva seki toistaiseksi nelji pienti lastenlasta.

JanI A. Vi i i iNiNrN, Kuopro

Olen synrynyt 1963 Siyneisessi. Asun Kuopiossa

ja perheeseeni kuuluu vaimo Heli ja kaksi lasta

Antti ja Milla. Olen ollut sukuseuran hallituk-

sessa mukana vuodesta 200J. Sukutaustaani on

selvitetty aina vuoteen 1700, josta Hirvimien



sukuhaara alkaa, siis

ainakin nykytietimyk-

selli. Tilli hetkelli ole

tiiissi Pretax Yhtiiiissi

aluejohtajana, lisiksi

minulla on oma yhtid

Javeco Palvelut Oy, joka

tarjoaa arldstointipal-

veluja asiakkaille. Kou-

lutukseltani olen varatuomari ja hallintonotaari.

Harrastuksiini kuuluu sukuseuran lisiksi 6olf,
jalkapallo ja klubitoiminta.

PeNrrr YiiiNiiNer.r, Our-u

Olen ollut sukuseuran

toiminnassa mukana

vuodesta 2003. Ensin

hallituksen varajisene-

ni ja nyt toista kautta

varsinaisena jiseneni.

OIen synrynyt Ylikii-

mingissi 19,11. Kuulun

Ylikiimingin sukuhaa-

raan, jota Assar Viininen on tutkinut 1500-lu-

rrrlta alkaen. Perheeseeni kuuluu Eeva-vaimo ja

meilli on aikuinen, naimisissa oleva Sari-tytir.

Tyiielikkeelli olen ollut vuodesta 2001 alkaen.

ennen hoidin omaa kiinniis- ja tulkkauspalvelu-

yrirysti ja siihen aion palata, kun ulkomaan pesti

piitqy parin vuoden sisilli. Harrastan liikuntaa

eri muodoissa ja matkailua.

H ALLTTuKsEN uuDET .J i i s rser

Manrrt ViiN ii r'reN, S rrr-rr.r.; invr

Olen synrynyt 77.2.7951

Siilinjirven Haapalah-

dessa Uudellapaikal-

la Aarre ja Pirkko (os.

Yalkola) Yiinisen per-

heeseen ja kuulun suo-

raan alenevassa polvessa

Puiroonlahden Antti

Yiinisen (15a6) suku-

haaraan. Kehvon kansakoulun jilkeen jatkoin

koulunkiyntii Siilinjirven yhteislyseossa. Kes-

kikoulun jilkeen kdvin Siilinjirven metsioppi-

laitoksen ja Muuruveden maamieskoulun. Mus-

tialan maanviljelijiopistosta valmistuin \lronna

1976. Yarusmiespalveluksen suoritin v. 7970-7L

Riihimielli Yiestirykmentissi ja sotilasarvo on

kersantti.

opintojen jilkeen f,Iiiskentelin kotitilallani ja

vu.onna 1986 sukupolvenvaihdoksen jilkeen jat-

koin sukutilan viljelyi 13. sukupolvena vaimoni

raijan (Hyvdrinen) seki poikien Antin (t978) ia
olli-Matin (t985) kanssa. Maatila siirryi nronna

2007 Antti ja Kirsi Yiinisen omisrukseen. Jatkan
metsitalousyrittdjCni ja hoidan samalla maa- ja

metsitalouteen seki muuhun yritystoimintaan

liitrfvii luottamustehtivii. Harrastustoimintaan

kuuluvat lukuisat vapaa-ajan jirjestiit.

MauNo YiiiiHlir.IeN, Keneva

OIen elikeliinen Ke-

ravalta. Synnyin Suo-

nejoella Lehtolan tilan

perikamarisse 7.6.7939

maanvilj eliji Iivari Yii-

nisen nuorempana poi-

kana. Niilli nikymin

vanhin tiedossa oleva

esi-isini Iivari, s.1682,

poltteli kaskia Maaningalla Yarpaisen jirven

pohjoispiissi.

Men;arre Lrr-yrsrnou,

Olen syntyjiin Yii-

ninen ja synrFn)t Yie-

remin Yalkeiskylissi

1955. Perheeseeni kuu-

luu aviopuoliso Curt ja

meilli on kaksi lasta,

Ina (29 v) ja Kim (28

v). Sukuseuran halli-

tukseen minut valittiin

Ristiinan sukukokouLse ssa 7999 ja hallituksessa

olen hoitanut sihteerin tehtivii.

Sukutaustaani on selvitetty 1700-luvun al-

kupuolelle asti, juuret ovat Kehvolla ja Riimilli.

Isoisini isi oli Alavan Hovia Kuopiossa viljellyt

Adam Yiininen. Koulutukseltani olen diplo-

mikielenkiintdja ja filosofian maisteri. Tilli

hetkelli ryiiskentelen Kcitipenhaminassa Poh-

joismaiden ministerineuvoston sihteeristijssi

kiinn<is- ja tulkkausyksikiin piillikkijni. Siti

Kaur.rrerNBn
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Yeljeni jiiryi viljelemiin kotitilaamme lih-

din ensin maarnieskouluun ja sielti maatalous-

koneiden korjauskouluun, joka viitoitti tieni

konealalle. Tycielimissi ovat vaihdelleet alan eri

tehtivit. Nuorelle ujolle miehelle maailmalle

lihd<jlle oli hyvd^d koulutusta toimia metallialan

tyiinopettajana ensin Suonenjoen Maamieskou-

lussa ja sitten Leppivirran kansalaiskoulussa.

Muutama vuosi vierihti kaivoskoneiden parissa

Outokumpu Oy:n Yirtasalmen kaivoksella. Yii-

meiset J1 vuotta olin YIT Oy:n palveluksessa.

Ty<ini YIT:ssi oli vaihtelevaa. Paitsi etti projek-

teissa tehtivit vaihtuivat, niin rnyiis ryiikohteet

eri maissa. Pitempiaikaisia kohteita olivat l,J v.

Medinassa Saudi Arabiassa, vuosi Bagdadissa

Irakissa, 2 v. Sovetkissa Yendjilli ja 3 v Tallin-

nassa Yirossa. Timin lisilcsi sain lyhemmilli

matkoilla tutustua eri maihin ja kultruureihin.

Olen ehtinyt olla 4l v nairnisissa vaimoni

Riitan kanssa ja meilli on kaksi lasta ja kaksi lap-

senlasta. Timin hetken harrastuksina lienee tir-

keimpini sukututkimuksen ohella m<ikkeily ka-

lastellen, metsistellen, marjastaen ja sienestien.

Tunnen etti kulkemisistani riippumatta juureni

ovat tiukasti maalla Savossa.

Eeva-Rrrrre Prrsper.rsx. HeLsrNrr

Minut valittiin halli-

tuksen jiseneksi suku-

kohouksessa elokuussa

2008. Airini (Eeva Hy-

tiinen, o.s. Yiininen,

1912-2005) oli Reittitin

Yiinisii seki iitin-

si etti isinsi puolelta.
(iiidistl ja isoiidisti on

tissi Sukupuussa kirjoitus. Toim. huom.) Syn-

nyin Helsingissi, missi asun nytkin. Ammatil-

tani olen viestintipiillikkci ja tyiipaikJ<ani on

Suomen Syddnliitto. Mycis puolisollani Pekka

Piispasella on savolaisia sukujuuria Leppivir-

roilta. Meilli on kolme aikuista lasta ja yksi lap-

senlapsi. I{arrastamme liikuntaa vuodenaikojen

mukaan ja kesiisin veneilemme merelli.

Hsrrxr YiiiiHiiHsN

Olen syntynyt Maa-

ningalla |.4.1944. Per-

heeseeni kuuluu sai-

raanhoitaj a-vaimoni

lisiksi lT-alan insiniiii-

riksi opiskeleva flrttii.

Kuulun seki Kehvon

etti Hamulan sukuhaa-

roihin. Yanhempani olivat kolmansia serkkuja,

kun he avioituivat. Hamulan haara niyttii yh-

distfvin Kehvon sukuhaaraan 1800-luvun alus-

sa, josta on merkintiiji vuo desta 7646 alkaen.

Olen toiminut yrittdjini parkettialalla vuo-

desta 1981 alkaen. Siti ennen olin yli k)'rnrnenen

vuotta mikkeliliisen parkettivalmistajan Olavi

Risisen Oy:n palveluhsessa eri tehtivissi. Aloi-

tin teollisen uran vuonna 1991ja perustin Karelia

Parketti Oy -nimisen yhtiijn. Tilli hetkelli yhti<i

on yksi Euroopan johtavia parketin valmistajia ja

se rycillistd^d noin 1100 henl<il<ii Suomessa, Yeni-

jdlli, Romaniassa seki useassa Euroopan maassa.

Nykyinen nimi on Karelia Upofoor Oy. Myin

yhtiiin omistuksen kuluvana vuonna (2008)

Harwallin panimosuvulle, jatkan edelleen yhti-

iin hallituksessa. Yuonna 2001 Tasavallan Pre-

sidenrti my<insi minulle teollisuusneuvoksen

arvonimen. Harrastuksiini kuuluvat jirjesttitoi-

minta, golf ja kalastus.

orro Vi i i iNi iNEN. HELsTNKT

Olen sukuseuran toi-

minnassa aktiivisesti

vaikuttaneen O.P. \rdi-

nisen pojanpoika ja

osallistunut suiruseuran

hallituksen toimintaan

syksystl 2008 lihtien.

Toistaiseksi tiedossa-

ni olevat sukujuureni

sijoittuvat Hounin kyliin Yahvialan pitdjissi

Karjalassa. Olen syntynyt vuonna 1980 ja eli-

q.t koko ikdni Helsingissi. Perheeseeni kuuluu

puolisoni Laura. Olen koulutukseltani ekonomi

ja ryiiskentelen tilli hetkelli markkinointitehti-

vissi piikaupunkiseudulla. Harrastuksiani ovat

rnrn. kalastus ja musiikki,
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Puavon ja Rispon jilikeliesten kolomas kokkoos

t tilsiin Loma-Rantalassa 9.-10.8.2008

Peevo Yiiir'riNBr.r oli Reitti<in Yiinisten Yii-

taselta liht,Sisin olevaa sukuhaaraa. Hin syntyi

Yarpaisjirven puolella olevaan Kortteisen taloon

vuonna 1361. Hdn meni vuonna 1889 naimisiin

Kermildn talon vuonna 1866 syntlrneen Kris-

piina-ryttiren, (os. Taskinen) kanssa. Puhelias

Paavo, joka tunnettiin liikanimelti Poru-Puavo,

oli lihasaksa - osti taloista eliimii ja kuljetti ne

Kuopioon teurastettavaksi. Poru-Puavo ja Ris-

ponsa saivat yhteensi kymmenen lasta, ja heis-

ri seitsemin - Eeva, Iida, Arrni, Niilo, Erkki,

Aukusti ja Aatami - perusti aikanaan perheen ja

sai jilkeliisii. Me olemme heidin jilkeliisiiin.

Martta - Puavon ja Rispon nuorin lapsi - oli se

henkil<i, joka piti yhteyksii suvun kesken ja kun

hinti ei enii ollut, aloitimme sukukokoontumi-

set. Ja nyt on todella mukava yhdessiolo lisiin-

rynyt kerta kerralta. Suosittelemme muillekin

sukuhaaroille niiden pienempien kokousten Pi-
toa!

Jo kolmannen kerran kokoonnuimme Tah-

kon Loma-Rantalaan Nilsiiin omaan epivi-

ralliseen sukulcokoukseemme. Nyt olivat jo

kaukaisimmatkin toisistaan aikaisemmin jo vie-

raantuneet sukulaiset tutustuneet toisiinsa ja oli

helppo kokoontua yhteen. Kaksi edellisd ko-

koontumista samassa paikassa oli ollut ja niisti

jiineet mukavat muistot.

Kun saayuimme Helmiliin rnajoittumaan

puolenplivin aikoihin, sielli oli vieli hiljaista,

mutta tuvassa elivit ruusut odottivat maljakossa

ja tiesimme, ett6 meite oli odotettu ja kokoontu-

mista valmisteltu hyvin.

Aluksi kokoonnuimme Ravintola Vanhalle

Maatilalle. Kaksi komeaa daamia avasi kokouk-

sen. Toinen, hattupiinen, hieno frouva sanoitt

piisseensS, haapuntiin roovaks" ja ulkonikokin

sen kertoi. Toinen daami oli pukeutunut van-

hanajan piikarytiin asuun ja oli punaisine poski-

neen todella aidon nihijinen. He yhdessi toivot-

tivat meidit tervetulleiksi ja kertoivat tulevasta

ohjelmasta. Yanhan ajan puvut olivat muutenkin

h)'vin edustettuina. Mm. t'kiirttimumrno" mus-

tissaan ja k<irttihuivi piissi, aivan Rispo-mum-

momme nik<iinen vanhus oli lisni.

JorerNen MuKANA or-Bva esitteli itsensi ja

kertoi, kenen Puavon ja Rispon perillisen jilke-

liinen oli. Hyvin laajalti oli "Poru-Puavon ji-

likeliesii" taas tullut ympiri Suomea, esittely-

kierros oli virikis ja kotoinen. Oli mukava olla

yhdessi. Hyvd ateria kruunasi avauksen.

Myiihemmin siirryimme Helmiliin, sielli

tilaisuus alkoi hiljaisella hetkelli poisnukkuneita

serkkujamme muistellen.

Ohjelma jatkui esirykselld' Paavo Ruotsalai-

sesta, jonka elinmailla olimme ja jonka saareen'

Aholansaareen, menisimme sunnuntaina ko-

kouksen piitteeksi. Anneli Yeeninen oli todella

paneutunut aiheeseen ja saimme tarkan kuvan

Paavo Ruotsalaisen elimln kulusta.

Seuraavaksi nykyinen Kortteisen talon

(Puavo-ukin kotitalo) isinti Pekka Yiininen

kertoi talon vaiheista h1ruin tarkasti ja seikkape-

rlisesti.

Sitten Pirjo esitteli "PAAVO JA KRISPIINA'

Jilkeliisten tarinoita" 1. painoksen. Siti olim-

me mielenkiinnolla odottaneet, ja nyt se kaikki

115 sivua ja sukuluettelo olivat siini ja komeasti

kansissa Puavon ja Rispon kuva. KaikJ<i eri suku-

laisten lihettimit tarinat olivat siini - ja paljon

vanhoja kuvia jokaisen sisaruksen kohdalla. Pal-
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jon ty<iti oli tehry mutta suuri ihme siiti huoli-

matta oli, etti fuotos oli niin suuri ja monipuo-

linen! Olin ihan liikuttunut saadessani opulcsen

kiteeni. Uusintapainos luvattiin ottaa heti, kun

aihetta on.

Spuneeversr MursrELrN mini lyhyesti Mart-

taa, sisaruksista nuorinta. Kirjoittaessani Mar-

tan tarinaa huomasin, etti oli monia asioita, joita

en ollut tiennyt Martan elimisti. Hyvini apuna

olivat olleet kaikki huolellisesti tallessa pidetyt

asiakirjat seki video, jonka Martti-serkJ<u oli ku-

vannut 1990Juvun alkupuolella ja jossa Martta

itse kertoo elirndnvaiheistaan. Silloin vieli hi-

nen muistinsa oli tarkka ja oli vain muutamia

kohtia, missi asiakirjat kertoivat asian toisin.

Yideolla Martan viehimivd huumorintaju tulee

hyvin esille.

Pentti Yiininen, Niilon poika, esitti kat-

kelman papinroolista niytelmisti Onnen maa,
jonka esirykseen sunnuntaiksi saimme lippuja.

Pentti voitti myiis miesten sarjan pukeutumiski-

sassa. Naisten sarjan voitti Pirjo. Oheisessa ku-

vassa nuo komeat puvut.
Parahiksi ohjelman loputtua saimme ylli-

flsvieraan, Yiinisten sukuseuran esimies Pentti

Yiininen saapui tervehtimidn meiti kesikodis-
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taan Sinkirrrdesti. Henet otettiin mieluusti vas-

taan.

Iltaa jatlcoimme iltapalan merkeissi ja vapaan

seurustelun tahtiin myiihiiseen iltaan saakha.

Sunnuntaina aamupalan jilkeen lihdimme

retkelle Aholansaareen. Sielli meille esiteltiin

Paavo Ruotsalaisen savupirtti, Paavon pirtti, joka

on siini asussa kuin se on ollut silloinkin, kun ti-

timme Martta oli saaressa Hyvimien palveluk-

sessa taloudenhoitajana 1920-luvun lopulla. Hin

kertoi paistaneensa leipii siini savutuvan uunis-

sa. Pirtissi hiljennyimme muistelemaan ja vei-

sasimme kaksi k<irttivirtti. Tunnelma oli hieno!

Aholansaaressa on aina mukava kiydi, saari on

hyvin kaunis ja alloperiinen ja ry.tkin saimme

vieli kotilounaan syridiksemme. Syvirin kau-

niilla vesilli on elimys olla joka kerta.

Osa seurueestamme ldhti vieli Nilsiin kesi-

teatteriin katsomaan niytelmii Onnen maa, jos-

sa siis esiinryi serkkumme Pentti Viininen. Me

muut lihdimrne hotimatkalle erittiin tF)'tfviisi-

ni mukavan yhdessiolon jilkeen. Kiitos jirjesti-

jit, odotamrne jo seuraavaa sukukokousta!

Muistelut kokosi:

Maiiu Hemminki o.s. veentnen

Alkustin tytar

Kuvat: Pirjo Baderman



Puoli vuotta Namibiassa, Afrikan sydimessa
- stipendin saaja kertoo

Liil,rp <irrle KoH o s I r(ERTAHETTo r.r-e miltein-

pi 50 astetta Suomen sydi'ntalven lukemista las-

keutuessamme Eteliiseen AfrikJ<aan' Namibian

piikaupunkiin Windhoekiin' tuona aurinkoise-

na tammikuun piivind. Lentokoneen ikJ<unasta

nayttal'tyi kuiva savannimaisema: piikkipensaita

ja punaruskeaa hiekkaa silmin kantamattomiin.

Vilissi vilahti palmu tai kaktus, mutta kuumuus

oli tyrmddvi' ja ilmasto kuiva. Aurinko paistoi

korkealta ja kovaa. Yaatteta oli vihennettivi vi-

lirt,ijmisti lentokoneesta ulos plisrylmme. Yilla-

sukat vaihtuivat avojalkaan ensimrniiseksi ja jo

jouti villapaitakin piilti' Ilma tuoksui toiselta

kuin pohjoisella pallon puoliskolla.

Timi oli siis Afrikka. Tiilli tulisin seuraavat

kuukaudet asumaan. Tarkoituksenani oli opis-

kella Namibian ainoassa yliopistossa, Universiry

of Nambiassa, seki samalla keriti aineistoa Pro

Gradu -opinndyteryiitini yarten. Graduni tulisi

kisittelemiin Namibiassa asuvien ulkosuoma-

laisten kisiryksii kodista ja identiteetisti. Vdi-

nisten Sukuseuran minulle myiintimin aPura-

han turvin olin valmistautunut tihin projektiin.

Mukanani kulkivat kahdenlaiset nauhurit, tie-

tokone seki digitalinen aineiston purkuohjel-

ma. Olo oli jinnittynyt, mutta positiivinen. Olin

kulttuuriantropolo6i kenttitciissi parhaimmil-

laan.

Tuo puolisen vuotta, tammikuusta kesikuun

loppuun, piti sisilliin ristiriitaisia kokemuksia ja

vaihderikkaita elirnyksii. Namibia on vastakoh-

taisuuksien maa, ja timi toden totta nikyy kaik-

kialla. Sosiaalinen ja kulttuurinen epitasa-arvo,

taloudellisesta eriarvoisuudesta puhumattakaan

kuvastuvat riikeisti maan laajassa kulttuurikir-

jossa. Maan mosaiikl<imainen yhteiskunta koos-

tuu alkuperiisisti heimoista, joita on toistakym-

menti ja valkoisista buureista seki Namibian

saksalaisista. Timin lisiksi mycis lukemattomat

ulkomaalaiset ovat lityteneet Namibian ja ovat

saapuneef maahan kuka mistikin srysti.

Mvcis ruollro raRJoILEs rrspi;ir.l laajalti

laidasta laitaan. Namibiasta liiyr;ry niin aavik-

koa, vuoristoa, savannia, kuin vehrei6 trooppis-

ta J<asvillisuuttakin. Aurinko paistaa ainakin J00

piivii vuodessa, sadetta saadaan siis varsin har-

voin. Tosin timin vuoden alku oli poikkeukselli-

nen. Taivas repesi tuon tuostakin, ja toinen tois-

taan uhkaavamrnat ukkoset aiheuttivat sydimen

rykyryksii. Luonto vihersi ja maa tulvi. Pohjoi-

sessa Namibiassa kirsittiin pahoista tulvista, ja

usein sateen piiskatessa vesi virtasi valtoimenaan

myiis Windhoekin kaduilla' Sateet paransivat

my6s ilman laatua estien kuivan hiekan piilyi-

misen. Luonto kukoisti ja kaikl<ialla oli sanoin

kuvaamattoman kaunista ja vehreii.

Aikaani Namibiassa mahtui monta vinhaa

kokemusta. Ki'rsimme toistuvista asuntomur-

roista, jonka seurauksena viihde-elektroniikkani

on vaihtunut nyt uudempaan mallistoon. Mycis

merkkivaatteeni, seki sporttikenkeni piiryivit

miti luultavimrnin Namibian mustille markki-

noille. Teimme tytttiporukalla mytis ikimuistoi-

sen retken Eteli-Afrikkaan. Matkan aikana tuli

haastettua niin itsensi kuin pelkokynny'sen-

sikin. Korkeanpaikankammoni tuli nimittiin

kertaheitolla kumottua hypitessini maailman

korkeimman benj i-hypyn, 276 rnetria Bluokran-

sin sillalta. Siini vaijerin piissi pomppiessani

mietin maailmaa yl6salaisin ihaillessani, etti mi-

hinkdhdn kaikkeen siti pieni ihminen eliminsi
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aikana vieli ehtii.

Graduni tulee siis kisittelemidn Namibiassa

asuvien ulkosuomalaisten kokemuksia kodista ja

identiteetisti. Siti varten tekemini haastattelut

osoittautuivat varsin jinnittdviksi ja mielenkiin-

toisiksi kokemuksiksi. Nimi leppoisat haastat-

telutuokiot osoittautuivat erittiin mielel*iiksi

ja avartiviksi kokemuksiksi. Uskon, etti infor-

manttinikin saivat paljon irti niisti hetkista. Nyt

minua ryiillistivit tiysipi'ivdisesti aineiston pur-

ku, puhtaaksikirjoitus ja analysointi. Syksyn ku-

luessa istutan itseni taas luentosaliin ja ryhdyn
Laudatur-seminaarissa itse gradun kirjoitusura-

kointiin.

Er.Isr rpviir'ri riri Nerrri viediin taas, kun

maailma kutsuu puoleksi vuodeksi Thaimaan

pii'kaupunkiin, Bangkokiin. Tuome lihden

IINESCO:IIe hommiin rutkintooni pakollise-

na opinjaksona kuuluvaan ry<iharjoitteluun.
Harjoittelu on oiva tapa piisti kisiksi kdytin-

n<in ryiihtin. Eritoten innoissaan olen siiti, etti

tuo harjoittelupaikka vaikuttaa viimeisen piille

kiinnostavalta ja juuri sellaiselta tyiilti, mitd tu-

levaisuudessa toivoisin tekevini! Ainut huono

puoli tuossa on se, etti harjoittelu on palkatonta.

Rahoitusta on siis taas etsittivl toisaalta.

Yiinisten Sukuseuran minulle suoma sti-

pendi osoittautui eritoten tarpeelliseksi Nami-

bian reissulla. TiIe tuli katettua moninaisia

matka- seki laitteistokustannuksia. Sain my<is

keritryi kokoon gradu-aineistoni, jota Afrikkaan

lihdin alunalkaen metsistimiinkin. Muistojeni

arkkuun ja elimin matkalaukkuun tuli tuolta

reissulta siil<itryi uusia ihania ystivii ja roimasti

kokemuksia. Matkailu avartea ja avarakatseisuus

rikastuttaa. Ennakkoluuloton eliminasenne

osoittautui valtiksi Namibiassa, vaikka pitkii

pinnaa ja stressinsietokykyi till6 reissulla kysyt-

tiinJ<in.

Namibia jii mieleeni ainutlaatuisena el6-

minkokemuksena. Sen kuvankaunis luonto ja

aurinkoiset ihmiset herittivit kaukokaipuuta

niini pimenevini syyspiivini. Sanotaan, ette

Namibia on paikka, jolca vie sydimen mennes-

siin. Kerran tuolla kiytyi tuppaa aina matkus-

tarnaan sinne takaisin. Timi pitinee paikkaansa

myris minun kohdallani. Miti luultavimmin tu-

len matkustamaan Namibiaan vieli useita herto-

ja uudestaan elimini aikana!

Anna-Mari Veenenen
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pohj ois-Karj alan viinisten sukutapaaminen

+.+.2009 Suhmurassa

Porr;oIs-KanSaLAN aLuEELLA asuvat ja sielti

maailmalle lihteneet Yiiniset ja Yiinissukuiset

kutsutaan sukutaPaamiseen lauantain a 4'4'2009

Suhmuraan Maatilamatkailu Hirvoselle' Sielli

esitelliin Yiinisten Sukuseuraa ja sen sukutut-

kimustoimintea. Eri sukuhaaroista on jo paljon

aineistoa, mutta kaivataan lisii tietoa' Vi'inisten

Sukuseuran tarkoiruksena on julkaista kirjasar-

ja, jonka yhteni osena on myiis Pohjois-Karjalan

Viinis -suvut.

Eri tietolihteisti on saatu selville, etti en-

simmiiset Yiinisii koskevia tietoja l<iytyy Ki-

kisalmen tuomiokunnan vuosien 7600 - 7700

arkistotiedoista, eli ajalta jolloin ko' alue siirryi

vendjilti Ruotsille. Tilliiin mahdollisesti alkoi

myiis Yiinisten muuttoliike Eteli- ja Pohjois-

Savosta Pohjois-Karjalaan, piiosin vesireitteji

pi*in. Seurakuntatietojen mukaan eniten Yii-

nis-sukuisia tavataan Pyhiselin, Tohmajirven,

Kiihtelpvaaran ja Enon aluilta'

Joensuun Suhmurassa lauantaina 4' huhti-

kuuta 20 09 j irj estettdvi sukutaPaaminen jirj es -

tetiin alustavasti seuraavan ohjelman mukaan:

o klo 12.00 Kokoontuminen Maatilamatkailu

Hirvosella
o klo 72.75 Yiinisten Sulcuseura ja sen suku-

tutkimustointa
o klo 13.00 Viinisten Sukuseura tarjoaa kak-

kukahvit ja pienti Purtavaa.

o klo 1'+'.OO - 18.00 Kisitelliin sukututkimus-

toimikunnalle lihetetryjen sukuhaarojen tietoja,

joihin tehdidn lisiyksii ja korjauksia yhdessi de-

toja ldhettineiden sukututkijain ja em' sukuhaa-

rojen jisenten kanssa. Samalla otetaan vastaan

uusia sukutietojja. Hyvii lihteiti ovat mm' suku-

raamatut, vanhat valokuvat, talokirjat ym'

Maatilamatkailu Flirvosesta voi varata majoi-

tuksen. Keittolounaan hinta halukkaille on 15 €'

Maatilamatkailu Hirvosen yhteystiedot:

Rostilantie 52, 82210 Suhmura, ptth' 011 -7 49 759,

www.maatilamatkailuhirvonen, fi /e tusivu/

index.php.

Emaili maatilamatkailu.hirvonen@kolumbus'fr

Ilmoittautumiset 15.3.2009 mennessi joko sihkii-

postilla osoitteeseen w-ww.vaanastensukuseura@

suomi2,l.fi tai puhelimitse A5A-75A T|OZ

Lisitietoja kokouksesta loyryy Yiinisten Suku-

seuran Internet - sivulta w-ww'vaanastensuku-

seura.fr.

Toivomme jisenisttin vilittivin em' kokoustietoa

sukulaisilleen ja muille asiasta kiinnostuneille,

jotta mahdollisimman moni toisi omaa aineisto-

aan Viinisten Sukuseuran ki'ytt<iiin'
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Kutsu sukuseuran vuosikokouseen 28.3.2A09 Keravalle

YiiNjisrrru Suxuspune nv:N vuosilcokous pi-

detiin Keravalla, kirjaston Pentinkulma-salissa

Peesrxrvprwaru 12 (200 m asemalta) LAuAN-

TArNA 2g.l .2o09 KLo rt.oo. I lmoittautuminen ja

lounas alkavatklo 77.45. Kokouksen piirytryi on

Keravan kaupungin ja kirjaston esittely. Isintini

Keravalla ovat Mauno Yiininen ia Pertti Ydini-

nen.

Vuosikokouksessa kisitelliin sukuseuran

siintiijen 6 S:n asiat. Yuosikokouksen kisitelti-

viksi tarkoitetut ehdotukset on jitettivi kirjal-

lisesti esimiehelle tai hallitukselle kaksi viikkoa

ennen vuosikokousta.

Sgunen suKururKlMusroIMlrauNre kertoo

sukututkimuksen tilanteesta, ottaa vastaan suku-

tietoja ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin ennen

vuosikokousta klo 10.00-11.'t5. Osallistuj i^ pW -

detiin tuomaan tietoja sukuhaarastaan eli omi-

en tietojen lisiksi vanhempien isovanhempien ja

heidin esi-isien ja -iitien sekd lasten syntymiajat

ja -paikat seki kuolinajat. Yalokuvat ja tarinat

elivijittivit sukuhaaran historiaa. Tietoja voi

myiis lihettii sukuseuran hallitukselle tai suku-

tutkimustoimikunnalle. Tervetuloa kuulemaan

sukututkimuksesta ja osallistumaan siihen. Tilai-

suuteen on vapaa pi6sy.

Kokouksen yhteydessi on mlrltevtne joitakin

seuran tuotteita alennettuun hintaan mrn T-paita

(J €), vanhoja Yiinisten Sukupuita (alk. 2 €) ja

seufan posrimerkJ<eji seki Kalle Viinisen Sanar-

rieskoo (cd).

O s e r- r-r sruur s E sra kokoukseen j a,/tai sukutut-

kimustilaisuuteen pv voeliiN l I-pro I.r.rn pr e e ru

zt.t.zo 09 mennessi sukuseuran esimiehelle Pent-

ti Viiniselle, Kotikatu 687!tt7t} Tampere, puh

0+0 -7 277 605 tai sihkiipostilla: pentti.vaananen@

suomi24.fi. My6s uudet jisenet ovat tervetullei-

ta!

Hall i tus

Sukuseuran hallitus tiedottaa

SuruseunoyeN KEsKusLIITosra voi t i lata

keskusliiton julkaisemaa Sukuviesti-lehtei,
joka ilmesryy kuusi kertaa vuodessa. Kestoti-

lauksena lehti maksaa 22 € jisenseurojen ji-

senille kuten sukuseuramme jisenille.

Muista ilmoittaa osoitteen muutoksista

sihteerille, muuten Sukupuulehtikiin ei tule!

Vanhoja Yiinisten sukupuu -julkaisuja ja

sukuseuran historiikkii voi tilata Sukuseuro-
j en Keskusliiton toimistosta osoitteesta:

Sukuseurojen Keskusliitto
Savilankatu 1B, 00250 Helsinki
Puh. (09) +t69 9+50
toimisto@sunrt.fi

Su<uspuna rur(EE Yiinis-sukuisia opiskeli-

joita stipendein. Siinncit ja syksyisin olevat ha-

kuohj eet liiytJ'vdt Internet-sivuilta. Stipendien

hakuaika ilmoitetaan keviilli jisenkirjeessi ja

seuran www-sivuilla.

Sukuseuran hallitus piitti antaa vuoden 2008

opiskelijastipendit seuraaville henkiliiille: Eeva

Lovisa Yiininen Helsingisti, Daavid Johannes
VlLininen !'viskylisti, Kim Stefan Liljestriim

Kauniaisista ja Petra Tuulikki Viininen Helsin-

gisti

Ajankohtaisia asioita valokuvien kera liiydit su-

kuseuran Internet-sivuilta:

ww-w.vaanastensukuseura. fr


