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Leikillisen runonsa .Viiniisten sukuvirsi,
sanarrieskooVidndsten sukujuhlaan 2.4'45'
(Vednestensukupuu n:o 2 1945s. 66-69)
loppujakeissa runoilija Kdle Viiininen
ionka mitnvaa kiriailijan eldmdntyotdesitellaen yksityiskohtaisestitdmdn sukupuun
sivuilla 12-19 - vakavoituen herkistyy
tiihydmiiin kauas menneisyyteen muinaisten Vddnisten ia V?iiinitiinen eHmee:
"salosaanat nden mind mustuneet
ia erakkoeliijdtniihen,
lotka sirkan on laalua kuunnelleet
ja illalla nukkunna siihen,
ioella mehtii oli anti-aettana
ioka vuoroon otti ja anto:
kum mies sae salolta sualista,
verom miehelta karhu kun kanto'
Mind nden, miten korPi ia immeinen
ne toestesavoemoo koetti,
mitem mies siind taltutti korven sen
la viliielyksellevoetti.
Nidn asuiataekaenentisten
vuossattaenmonniin takkoo,
esi-issden
ioukon entisen,
joka Savonmuanmullassamakkoo"'"
"vilijelykNditi asumattoman korven
selle voettaneita" Viiiin?isid on tietysti
meiden sukutietoisten ia oman sukuseuramme toiminnassa io pitkniin mukana
olleiden mielestd ennen muuta vanhin

historiallisissaliihteiss?imainittu Vdindnen,
Kustaa Vaasan aikoihin 1140-luvulla Rantasalmen Tuusmdesti Kuopion Kehvolle
uudisasukkaaksisiirtynyt Antti Vddninen,
ioka mainitaan mytis lautamiehendv ' l)12
ia josta sukumme ilmeisesti nykyiiinkin
vdkirikkain haara, Pohiois-SavonVaineset,
polveutuu. Lautamies Antti Vddndnen
kuului siihen savolaispolveen,ionka osaksi
oli langennut Pohjois-Savon, Oulujdrven
seutujen ia Keski-Suomenerdmaiden asuttaminen, eika tema uudisraivaajanosa ole
ollut Viidniisten eika muidenkaan savolaissukulen osalta suinkaan ainutkertainen.
Kun sukuamme koskeva perustutkimustyo
aikaa myoten edistyy niin pitkalle - eri
sukuhaaroja koskevat sukuselvitykset saadaan valmiiksi siinii laaiuudessa kuin
meille siiilyneistiikirkonkirioista, erilaisista
ma - ia henkiloverotusluetteloista ym.
henkikihistoriallisestaarkistoaineistostaon
tietoja saatavissa
, etti Pddsemme
Sukdseuran perusVeandsten
toteuttamaan
tamisesta asti etdistavoitteena h?i?imottiinyttii piiiitehtdvddmme Vddnisten suvun
historian kirioittamista, avautuu savolaisasutuksen leviimisen historiasta selked
jiisentely mycis sukumme historidle. Aina
uusimpiin aikoihin asti siinii rlittd''d var'
masti mielenkiintoisia lukuia, ajateltakoon
vaikkapa esimerkiksi Vdiiniisi?i ia Y ddndttd'"rapa'
riii siirtolaisina 1800-luvulta alkaen

3 (3r3)

kon takana" Amerikan Yhdysvalloissa ia
Kanadassa ia todenniikoisesti muissakin
kaukomaissa, toisen maailmansodan jiilkeistii laajamittaista muuttoliikettii tyiinhakuun Ruotsiin, yksittdisten Savon Vddndsten ia Vddndtdrten Veniij?in vallan
myos levedmmdn leiviin ia
ukana
suurempien eteenpdinpdiisymahdollisuuksien toivossa - tapahtunutta siinymistd
keisarikunnan pid.kaupunkiin Pietariin ja
eteldiseenKarjalaan, etenkin Viipurin seuduille , ja taas sodan ialoista evakuoituina
ympdri nykyistii Suomen tasavaltaajne .
Yhtij aksoisen, henkildhistoriallisiin liihteisiin tiukasti pitiiytyvnn esityksen laatiminen Viiiindsten suvun vaiheista menneinii aikoina on kuitenkin mahdollista parhaassatapauksessa- vain 1540-luvulle
asti aiassa taaksepdin, siis Pohiois-Savon
"uuttekorvet viljelysmaiksi raivanneiden
rien urosten, rauhan ty6n rakentalien"
piiiviin asti, taas runoilija Kalle V?iiniistii
lainataksemme. Ne esi-isdmme, joiden
osana oli esimerkiksi nykyisen Suur-Savon
jo puolivuosituhatta ennen lauamies Antin aikoja alkanut asuttaminen, lepddvit
Savonmaan mullassa nimilteen ia yksityiskohtaisilta eldminvaiheiltaan meille pysyvdsti tuntemattomina. Heidan tavoittamisensaon mahdollista vain suuremman esiisdioukon, Savon heimon, puitteissa, ia
siiniikin on paljolti tyytyminen todenniiktiisyyksiin, enemmdn tai vdhemmin
epdvarmoihin olettamuksiin.
Varhaishistoriamme tutkijat ovat pitkiiiin
askarrelleetnykyisen Suomen pysyviiii asuttamista koskevien tutkimushypoteesien parissa, ia aivan viime vuosikymmenten historiantutkimus on tuonut runsaasti mielenkiintoista lisevalaistusta mm' savolaisten, Savon heimon, syntyhistoriaan. Pari
wotta sitten ilmestyneessi kirjassaan Kar'
ialan maa on jyviiskyliil?iinen apulaisprofes-

sori Pekka Lappalainen rakennellut eri tutkijain tutkimuksiin pohjautuen kokonaiskuvaa karjalaisista vdhitellen 1000luvun
alkuvuosisatoina erottuvasta uudesta Savon
heimosta. Samoja asioita mainittu rutkija
on kasitellyt my6s aiemmassa tuotannossaan, alun toistakymmente vuotta sitten
ilmestyneessdSiiiimingin historiassaan.
'Johtuu

+

olosuhteista, ettei Itd-Suomi
voi koskaan esitt[i tutkijain eteen esim.
ldnsisuomalaiseenhenkiseen tai materiaaliseen perintotjn verrattavaa tutkimusaineis"Kaitoa", toteaa professoriLappalainen.
ken Itd-Suomea koskevan tutkimuksen
huomioon ottaen on syyti korostaa tdtd
"Sen
tdrkeytti ovat esim. Ldnsiseikkaa".
Suomen suhteellisenrauhanomaiseenkehitykseen tottun€et tutkijat riittiiviissii mddrin tuskin ottaneet huomioon", painottaa
itdisen Suomen historian syviillinen tutkiia
ja tuntija, nyttemmin io edesmennyt tunnettu arkistomies, professori Ragnar Ros6n.
Ja hdn korostaa niitd tutkimuksen kokemia
menetyksid, ioita on seurannut siitdkin
suorastaanvaltavasta sekd suullisen muistitiedon ja murteen ettd myiis materiaalisen
kulttuurin ia uskomuksellistenperinteiden
"Pahkindsaaren rauhan
katkosta, ionka
raian kummallakin puolen, Kymijoelta
aina Salmin perukoille saakka ovat aiheuttaneet 117O-luvulta liihtien vuosikymmenie riehuneet, satoja taloj4 enemmfln tai
vdhemmdn pysyvdsti autioiitaneet sodat ia
sittemmin 1600-luvulla Veniijiille suuntautunut massamuutto."
Varsin perustellusti voi samat havainnot
soveltaa myds ltd-Suomen historian P?ihkindsaarenrauhan takaiseen ldhdeaineistoon
niihden. Mitii varhaisemmaksi ortodoksisen kristinuskon valtaanpd't;syia hidas edistyminen Karialassa osoittautuu, sitii epeluotettavammiksi muuttuvat arkeologian
antamat mahdolliset todisteet, kirjoittaa
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Lappalainen. "Ennen kuin luotettavan
tuntuinen kokonaiskuva Itd-Suomen varhaishistoriastavoi edes hahmottua, on turvauduttava myos Iaaja-alaisempaan todistusaineistoon, kuin mitd arkeologia, kansanperinne ja paikannimitutkimus voivat
tariota. Suorastaan uraa uurtavana on
pidettiivii sitii tehokkuutta, jolla jo mainittu professori Ros6n on selvittd.nyt ItdSuomen joutumisen varhaiskeskiajallamerkittiivimpiin kuuluvien kulkureittien varteen, jonka seurauksenaKarjala astuu syrjiiisest?ireuna-alueestayleiseurooppalaisen
talouskehityksenmy<iti suoraan historian
'kynnykselle' ",
kirjoittaa Pekka Lappalainen. Ja professori Heikki Kirkinen, Joensuun korkeakoulun nykyinen rehtori, on
Karjalan kristinuskon alkuperdd kiisittelevissii syv?illisissdtutkimuksissaan puolestaan vakuuttavasti osoittanut, ettd Itd.Suomi on aiemmin oletettua huomattavasti varhaisemmin alkanut omaksua iddn
kirkon uskonopin, sanoman "ainoasta tarpeellisesta", kutsumuksen suorittamaan
sotapalvelusta Kristus-kuninkaalle, lainataksemme tdssdBasileios Suurta, onodoksisen luostarilaitoksen isiiii. Kirkisen tutkimuksen mukaan Itd-Suomi joutui jo ajanlaskumme toisen vuosituhannen alussa
kristillisen kulttuurin vaikutuspiiriin, kulttuurin, jota eliivditti Bysantin kristillisyyden ja munkki-ihanteen hengellinen voima. Edellii luonnehdittu Basileios Suuren
nikemys kristityn kutsumuksesta sotapalvelukseen Kristus-kuninkaan sotajoukkoihin ndyttiiii jo varhain vallanneen juuri
keantyneiden karjalaisten mielet. Ortodoksimunkit veivdt evankeliumin ja sen
velvoitukset kauas erdmaihin ja aina Jdd.meren rannikolle asti. Luostarit ja erakkomajat levisivtit yli Karjalan tavalla, jolle ei
ole vastinetta muualla Pohiolassa.Ja huolimatta siitd, ettd munkit eivdt vanhassa
Veniij iin valtakunnassa yleensd kehittdneet
Basileios Suuren humanistisia ihanteita.

vaan seurasivatenemmdn sisddnpdin kidntynyttd askeettista linjaa, vaikutti kosketus
Bysanttiin mycis kulttuurimielessd elvyttdvisti.

+

Mutta palatkaarnme vielii ajassa jonkin
verran taaksepiiin. Varsin pitkaan on tutkimuksessa vallinnut kiisitys karjalaisten
"ldnsisuomalaisesta
alkuperiist?i" . Hieman
asiaa yksinkeftaistaen ja karrikoiden voidaan tdtd nikemystd kuvata niin, ettd karjalaiset olisivat ensimmdisen kristillisen
ruosituhannen j?ilkimmdisellii puoliskolla
saapuneetLounais-Suomestakuuluille laulumailleen, joko ulointa Salpausseldnharjannetta taivaltaen tahi sitten purjehtien
uiskoillaan pitkin Suomenlahden pohjoisrannikkoa. Viime vuosikymmenten rutkimus on kuitenkin alkanut tarkistaa aiempaa kiisitystii. V. t96t ilmestyneessiteoksessaanSuomen esihistoria kirjoittaa arkeologi-professori Ella Kivikoski mm. seuraa'Joskin
vaa:
voimme pitdd varman?, ettd
ldntiseen Karjalaan on tullut asutusta
Ldnsi-Suomestapdin, ei sillii suinkaan ole
ratkaistu kysymystd Karjalan koko rautakauden vdest6n alkuperdstd. Laatokan
kaakkoisrannalle syntyi viikinkiajan mukana kukoistava kulttuuripiiri.
Kulttuurin
kannattajina olivat ilmeisesti paikalliset
asukkaat, vdestd, joka vasta n?iihin aikoihin
omaksui metallikulttuurin ja siten tuli
arkeologisesti tavoitettavaksi". Ja erddssd
aiemmassa tutkimuksessaan Ella Kivikoski
"Tuntuu
Iausuu:
vaikealta ajxella, ettd
L?insi-Karjalan rikas ristiretkien ajan kulttuuri olisi kehittynyt suorastaan lensisuomalaisen kulttuurin perusteella - Novgorodin vaikutuksen alaisenakin
niin
omintakeiseksifa erikoiseksi,kuin se todellisuudessa on, ja haluaisi kernaasti etsid
lisatekijaa joko varhaisemmasta alkuvdestcistd tai idiist?i mydhemmin siirtyneistd
tulokkaista, sarnaten kuin tuskin voi a,1atella Karjalan vilkkaan ja liikkuvan vdes-
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t<in polveutuvan yksinomaan Ldnsi-Suomesta kansainvaellusaian lopulla tulleista
''
siirtolaisista.

Mielenkiintoista olisi tietdd enemmdn
nykyisen Savon alueella sijanneita takamaitaan ensin erdalueinaan nauttineiden
ia sitten my<ihemmdssdvaiheessapysyviisti
asuttaneiden karialaisten alkuperdstd. Karialaisen kulttuurin muinaistieteellinen todentaminen on kuitenkin mahdollista kuten jo professori Kivikosken tekstistii oli
luettavissa- vasta viikinkiajasta liihtien.
Ja samalla alkavat myiis karjalaisen kulttuurin eri sdvyt erottua toisistaan. Ojatin
ia Olhavan seuduilla Laatokan koillisrannalla ndyttdd sijainneen itimerensuomalainen kulttuurikeskus, ionka kehittymisessi
myos ruotsalaiset viikingit, varjzgit, ndytteliviit jotain osaa. Titd ns. Olhavan kulttuurikeskusta Pekka Lappalainen pitdd
Muinais-Karialana. Sen piiristii suuntautui
viimeistddn io toiselle vuosituhannelle tultaessa asutus- ia muuttoliikkeitii ainakin
kolmelle taholle. Ldnteen piiin lfiteneistii
muodostui inkeroisten heimo tai kansa
alkuaan Neva-ioen seuduille, iosta sitten
dyriim<iisiksi kutsutut kulkeutuivat LiinsiKannakselle ia myiihemmdt varsinaiset
inkeroiset levittiiytyiviit osaksi etelddn,
mutta kuitenkin piidasiassaldnteen, nykyiseen Ldnsi-Inkeriin. Ne karialaiset, jotka
kihtivet Olhavan keskuksesta luoteeseen'
p?iiityiviit aluksi Sakkolan ja Sortavalan
vdliselle Laatokan ranta-alueelle. TdiJle.
ndyttca olleen todenndkiiisesti jo 700luvulta alkaen ldnsisuomalainen siirtokunta, joka kuitenkin sulautui tiiysin karjalaiseen vdestiidn ia kulttuuriin. Kolmas
eli Aunuksen kannaksen suuntaan osaksi
jo !00-luvun tienoilla lehtenyt muuttoliike ulottui Salmin - Paateneen - Aiinisen
linjalle ja heistii tuli aunukselaisia.

Olhavan kulttuuriperinteen jatkajista oli
voimakkain ia samalla eniten ja mdirdtietoisimmin ulospiiin suuntautuva Laatokan
llnsi- ja luoteisrannikolle asettunut viesto,
Asutus levisi tiiiiltii jo 1000-luvulle tultaessa Vuoksen - Saimaan suunnassa aina
Suur-savooneli nykyisenMikkelin tienoille
saakka. Hieman myiihemmin asutus levisi
Hiitolan ja Kurkijoen seuduille luoteeseen
S?iiimingin suuntaan seka pohioiseen Ilomantsin tienoille ia ulottui lopulta vesireitteiii mydten Pohjanlahden koillisrannikolle ia vielakin pohjoisemmaksi. Laatokan liinsi- ia luoteisrannikon MuinaisKarialasta periytyvistii asutuskeskuksista
liihti siis liikkeelle se erdmiesten ia maan
haltuunsaottaiien virta, joiden ielkeliiisiste
taas puolestaan aian ahjossa muotoutui
Savon heimo, savolaiset,jotka hekin puolestaan taas iatkoivat esi-isiensdasuttamisen monipolvista perinnettd, kirjoittaa
apulaisprofessori Lappalainen Sii?imingin
historiassaan.
Ja sitten lainaamme taas S?iiimingin
pitiijiinhistorian kirioittaian uusinta teosta
Karjalan maa, jossa Suur-Savon varhaishistoriaa esitelliien osana iddn ia ldnnen
talous- ja kulttuurihistoriaa viikinki- ja
ristiretkien aikakaudella :
"Voidaan sanoa, ettd itdinen Suomi
astui historian ndyttdmtille osittain viikinkiretkien myiitii eli siis tdoudellisten tekijoiden saattamana. Svealaistenidantie kulki joko Viron ja Inkerinmaan pohjoisrannikkoa Nevalle tai seurasi Suomen rannikkoa Suomenlahden pohjukkaan. Viipurinlahdelta voitiin p,iiista Vuoksen vesistdd
hyviksi keyttaen Laatokalle, sillii vielii
tfi?in aikaan oli Vuoksella Viipurinlahteen
laskevasivuhaaransa.

Viikinkien identien avautuminen 800luvulle mentdesse merkiui myos ltd-Suomen vetdmistd silloisen maailmankaupan
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Savon ensimmiiset

asukkaat

liiytiiien

Tuukkalan

teella hahmoteltuina
tetettuina.

Perusia vaa-

Prcfessori Pekka

Iappalainen

otaksuu

Savon

vanhimman

asutuskeskuksen

Savolahden

(Savoilahden)

nimen

tulleen

sen emim-

mdisten karialaisten asukkaiden mukana

Laatokan Kar-

ialasta.

piiriin. Svealaisetperustivat reltln varteen
tukikohtia, lotka samalla olivat kauppaasemia, ns. viikinkikolonioita. Liihinnii
Suomea oli ndistd merkittdvin, pohjoismaisten saagofen kuulu Laatokanlinna,
Aldeigjuborg eli StarajaLadoga, suomeksi
Vanha Laatokka. Se sijaitsi Olhavanjoen
varrella, noin 10 km Laatokasta eteledn.
Tosin varhaisin asutus tiiiilliikin ndyttdd
olleen suomensukuista- ilmeisesti karialaista - ja periiisin aikaisemmilta aiotlta.
Tuore skandinaavinentutkimus on alkanut vahvastiepiiilla Laatokanlinnan viikinkiliiistn alkuperdd, joskin viikingit lienevdt
kdyttdneet Aldeigjuborgiaan ainakin vilietappinaan. Arvovaltaisimmat ldnsimaiset
viikinkiaian historian iltkijat kirjoittavat
suomeksikin kddnnetyssd kokoomateokses"Aivan nykyaikoihin
saan Viikingit mm:
asti Laatokkaa ympdrdivdi aluetta ovat
asuneet yksinomaan suomensukuisetkansat. Suomalaiset ovat saattaneet kdyttdd

SuomenlahdeltaVolgalle johtavia vesiteitd
enemmdn kuin ruotsalaiset.Mukavin reitti
Laatokalta Volgalle ei k?iynyt itiiiin pitkin
koskista Syvdrid, vaan kaakkoon Volgan
ldhteille pikku jokia pitkin. Tarkeea on,
etta tama reitti kulkee miltei yksinomaan
suomensukuisia kielia puhuvan alueen
halki aina Bolgariin, Volgan mutkassa
sijainneeseenkauppapaikkaan asti. Suomea puhuva kauppias saattoi kielivaikeuksitta kdyttdd tdtd reittii. Lisiiksi Nestorin
kronikka mainitsee ioukon suomalaisia
nimid oletetusta kymmenennelld vuosisadalla solmitusta Bysantin ja Kievin Rusdynastian vdlisestd kauppasopimuksesta."
Uudempi tutkimus siis painottaa Laatokan kaakkoispuolella asuneiden suomenmuinaissukuisten kansojen - pddasiassa
jo
800- ia 900merkitystii
karjalaisten
luvulla laalamittaisen turkiskaupan vdlittdiinii silloisen maailmankaupan kahteen
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merkittdvimpiidn kauppakeskukseen, Bolgariin Volgan varella ja Bysanttiin eli
Konstantinopoliin, Itd-Rooman keisarikunja kiehtovaan kultnan piikaupunkiin
"keskiajan
Pariisiin".
tuurikeskukseen,
"mukavimmin
Turkikset saatiin
Suomesta
ja Pohjois-Veniiiiiltii", todetaan dskeisessi
Viikigit-teoksessa.Ja turkiskauppaan osallistuivat myds karjalaiset. He osallistuivat
my<is samojen arvotavaroiden laajamittai"lapinkorvesse€n hankintaan omasta
taan" , siis myos nykyisestd Suur-Savostaja
pohjoisempaankin.

+
800- ja 90O-luvulla,suurisuuntaisenturkiskaupan kukoistuskaudella,
kehittyi
ylemp?inii Olhavanjoen varrella sijaitsevasta
Novgorodista Luoteis-Veniijiin suuri ja
merkittdvi kauppakeskus. Samalla muodostuivat muutkin Laatokan eteldrannikon
viikinkisiinokunnat ja sikalainen suomensukuinen kantavdestci joutui skandinaavisen kulttuurivaikutuksen alaiseksi. Viikinkiretkien loppuminen 1000-luvun ensimmiiisellii vuosisadalla ei heikentinyt Kaialan edullista kaupallistaasemaa,vaan pdinvastoin voimisti sitii. Miilarilla sijainneen
svealaisten Birkan, viikinkiajan kaupan
keskuksen, seuraaiaksi tuli ld.nnessd.Gotlanti, samalla kun Novgorodin merkitys
itdisen kaupan keskuksena entisestaen
kasvoi. ProfessoriRagnar Ros6n pitiiii juuri
Gotlannin ia Novgorodin v?ilist?ikauppaliikennettii 1000-luvulla alkaneen voimakkaan karjalaisen ekspansion aiheuttajana,
sen ekspansion, joka Suomen puolella
" purkaurui
nimenomaan Suur-Savonsuuntaan". Tiim?i kauppa innoitti karjalaisia
voimaperdiseenturkisten hankintaan ja sai
metsesteiet samoamaan entisti lazjemmalla alueella, samalla kun niiille erdalueille perustettiin jo pysyviii asutuskeskuksia ja vahvistettiin aiemmin muodostuneita erimaakolonioita.

Karjalan erd.miestenpyytemien turkisten
kysyntddnei 1100- ja 1200-luvun taitteessa
tapahtunut uusi kddnne kauppasuhteissa
vaikuttanut. Saksalaiset kauppiaat tulivat
nyt voimakkaasti esiin Pohjois-Euroopassa.
"turkiskausi jatkui, joskin
Karjalainen
turkisten ostaiat ainakin osittain vaihtuivat.
Vauraus lisiiiintyi ja juuri 12O0-luvulla
ndyttdi. karjalainen kulttuuri puhjenneen
todella kauniiseen kukoistukseensa", kirjoittaa Pekka Lappalainen. Kun sitten viikinkiretket olivat Ruotsista kiisin pd ttyneet, paisui Olhavan kauppakeskuksen
Novgorodin valta, yhi, suuremmaksi. Niiin
sitiikin enemmdn, kun Veniijii itsendistyi
entisestaRuotsin siirtolaisalueesta.Se muodosti yha enemmdn slaavilaistuviavaltioita,
jotka sitten myos liittyivdt itdiseen, Bysantin kirkkoon. Novgorod oli vain erds
niiistii valtioista, ia sen samoin kuin muidenkin vendldisvaltioidensuhde ldnteen ia
luonnollisesti ennen muuta sen ldhimpiiin
edustajaanRuotsiin muuttui vihamieliseksi. Vihamielisyytt?i kiirlisti kummallakin
puolella ristiretkiajattelun sdvyttdmd uskonnollinen ristiriita. Ruotsi oli omaksunut kristinuskon Rooman kirkon tarjoamassamuodossa. Vuonna l0J4 oli tapahtunut lopullinen viilirikko idan ja ldnnen
kirkkojen, Rooman paavin ja Konstantinopolin patriarkan, viililld. Taistelua llnnen
ja iddn, Rooman ja Bysantin valilla kaytiin
tiiiill?i kulttuuripiirien adrirapilla Ruotsin
kuningaskun nan ja Novgorodin, mydhemmin Moskovan ja koko Veniijiie tsaarikunnan viilillii. Itd-Suomen kovana kohtalona
oli joutua idrin ja lennen taistelun ndytti,mciksi.

Korela (Karjala) mainitaan ensimmdisen
kerran novgorodilaisissa asiakirjoissa v.
1143. Ka;riala ei vieli tuolloin ndytd olleen
alistussuhteessatehen mahtavaan kauppavaltioon, vaan kanssak?iymistii voidaan
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luonnehtii jonkinlaisen liittosuhteen pohjalta tapahtuneeksi. Se ilmeni mm. yhteisind sota- ja ryiistriretkind ldnteen, liihinnd
Hdmeeseen, jdimien maahan. Ristiretkii
tehtiin puolin ja toisin, eika hiimiilaisten
kukistaminen onnistunut idan miehille.
Kun ruotsalaiset ndyttivdt onnistuvan himdldisten alistamispyrkimyksissidn, oli
Novgorodin entistd mdi.rdtietoisemmin pyrittdvd. lujittamaan vaikutusvaltaansa ItdSuomessa. Karjalaisista alkoi tulla varsin
merkittevie vastustajia ruotsalaisille ja va*
sinkin sen jiilkeen, kun he olivat v. 1187
tehneet sotaretken meren yli Mdlarille,
polttaneet ja rydstriineetSigtunan kauppakaupungin, puhutaan heistii hyvin varteenotettavina vihollisina ruotsalaisissariimikronikoissa. Niin kauan kuin karjalaisten suhde Novgorodin kauppavaltioon
perustui joko kokonaan tai pddasiallisesti
molemminpuoliseen taloudelliseen vuorovaikutukseen, oli karjalaisten suhteellisen
suuri itsendisyysmyris Novgorodia hallitsevien suurkauppiaiden edun mukaista. TiIanne muuttui kuitenkin olennaisesti,kun
jo mainittu ristiretkiajattelu piiiisi vallitse"Rooman paavin
vaksi ja
tukema ristiretkijulistus liitettiin seke Ruotsissa syntyneen uuden yhtendisen valtion etta ItABaltian juuri vallanneen saksalaisenritariston maallisen vallan ulottamispyrintcijen
yhdeksi olennaisimmaksipontimeksi", toteaa taas Pekka Lappalainen. "Ruotsalaiset
veivdt 1200-luvun puolivdliin mentdessd
pidtokseen Hdmeen alistamisen valtaansa.
Hime muuttui mycis ldnnen kirkon niikdkulmasta katsoen ld.hetysalueestaSuomen
uuden hiippakunnan elimelliseksi osaksi.
Ortodoksisen kirkon kannalta taas ndmd
1200-luvun alkuvuosikymmenistd liihtien
yhe voimistuvat pyrinncit tiesivdt pelottayaa va ra , lentisen kirkon hallintojiirjestelmdn tunkeutumista vaarallisen kauas
itd n vain muutaman peninkulman

peiihiin liintisimmisti karjalaisista tai kuten
jo tuohon aikazn voitaneen sanoa, savolaisista, asutuskeskuksista Suur-Savossa ja
Kymijoen alajuoksun varella. Uhka oli
entistekin ilmeisempi, kun Novgorod samanaikaisesti joutui vakavaan ulkonaiseen
vaara n tataarien mongoolivaltakunnan
Kultaisen ordan levittiessd valtaansa. Baltian saksalaisetja Suomen ruotsalaiset vallanpitdjdt suunnittelivat ja valmistelivat
yhdessiilennen kirkon ja paavinvallan etuvartiona kuoliniskua skismaattiselle iddn
kirkolle. Novgorodin maat oli tarkoitus
vallata ja jakaa suunnitelman valmistelijain kesken. Novgorod oli kuitenkin niin
voimakas ja mahtava, ette se pystyi voittamaan vihollisensa. Ruhtinaansa Aleksanteri Jaroslavinpojan - Aleksanteri Nevskin
- johdolla se loi Nevajoella Suomen piispan Tuomaan sotajoukon ja kaksi vuotta
mydhemmin Pihkovanjiirven jddllii saksalaisen ritarikunnan armeijan. Kultaisen
ordankin suhteen kauppamiesten johtama
Novgorod selviytyi tyydyttdviin sopimuksiin itsendisyyttddn tiiydellisesti menettemetta. Mikii oli ollut karjalaisten apu
Novgorodille niiissii laajoissa sotatoimissa,
on tuskin koskaan selvitettivissd. Joka tapauksessahe taistelivat seke Tuomas-piispan joukkoja ettd kalpaveljie vastaan sinnikkd?isti ja niikiviit tdmin taistelun koskevan keskeisesti sitii ortodoksista kristillisti
uskoa, ionka he olivat omaksuneet.

+

Toistaiseksiei ole pystytty selvittimddn,
missdvaiheessairdsuomalaisetolivat laajajoutuneet
alaisemmin ja kiinteimmin
kanssakdymisiinortodoksisenuskon kanssa.
Uudempi tutkimus on painottanut, eta
vilkkaat ja kiinte?it kauppayhteydet Novgorodiin tutustuttivat karjalaisetsen edustamaan kulttuuriperintdcin niin, ettd he
alkoivat vdhitellen omaksua kristillisen
uskon sen bysanttiiaisessa
muodossa,suunnilleen samaan aikaan kun Suomen ldnti-
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set heimot omaksuivat ruosalaisten tarjoaman roomalaiskatolisen opin. Siiiimingin
historiankirjoittaja lausuukin kuvaavasti,
ettd tame kristinuskon omaksuminen ta"yhtd
pahtui seki L?insi-ettd Itd-Suomessa
mielell?iiintai yhtii viikiniiisesti". Viihitellen idiin oikeauskoisen kirkon opit saivat
Novgorodin vaikutuspiirissdeldvien karjalaisten parissa jalansijaa niin, ettd vanhat
pakanalliset jumalat joutuivat vdistymidn
"ristin
Kiesuksen" ja ortodoksisen
syrjiiiin
kristikunnan kunnioittamien pyhien miesten ia naisten tieltd. Epiijumalien lehdot
ja muut palvontapaikat joutuivat mycis
Savon vanhoissa karjalaiskylissii ortodoksisten seurakuntienhaltuun, ia Savon sydiinalueiden paikannimistdssdon selvdsti erotettavissa kolme uskonnolliseen kulttiin
liittyvid kerrostumaa: ensin vanhimpana
karjalaisiin pakanallisiin heimojumaliin
viittaava, sitten ortodoksisesta kristillisyydestd kertova ia viimeisessi vaiheessamukaan tullut lennen kirkon perinteeseen
liittyv?i paikannimistd. Tdlld. nimistiillii
onkin ollut ratkaisevan tiirkeii merkityksensi Savon asutustaaioitettaessa,ja juuri
ortodoksiseenkulttiin ia idnn kirkon kalenteriin viittaavat paikannimet Aytdpddn,
J?iiiskenja Savonkihlakuntien eli karialaisten pogostojen alueella kertovat niiiden
paikkojen saaneennimensi jo ennen kuin
mainitut kihlakunnat Piihkiniisaaren rau12. elokuuta L323 virallihansopimuksessa
sestiluovutettiin Ruotsille.

Sekii Savilahden kirkkopitiijiin sydiinalueelta eli Mikkelin seutuvilta tehtyjen ldytcilen perusteella ettd asiakirjoihin noiautuen on sangenperustellusti esitetty viite,
ette Savon alueella oli todenndkciisesti jo
1200-luvulla ortodoksisen kirkon pit{'1aorganisaatio. Professori Juhani Rinne kir-

loittaa asiasta Savon historian ensimmii"Kokonaisuutena Savon varsessi osassa:
haisimmat kirkolliseen elemeen liittyv?it
ldydtit vahvistavat Pehkinesaar€n rauhankirjankin antamaa kesitystd, ette Savo,
Novgorodin ylivallan siellii piiittyessd, on
muodostanut todellisen pogostan kirkkoineen, kappeleineen ja kirkolliseen hallintoon liittyvine verotuksineen." Tutkimuksessaanortodoksisen uskon tulosta Kafialaan Heikki Kirkinen puolestaan toteaa,
"tuli
1000-luvulla eritette Novgorodista
tdin merkittiivii kristillinen keskus. Se sai
tarmokkaita piispoia ia sinne rakennettiin
runsaasti kirkkoja." Sama kirjoittaja lausuu sitten Novgorodin kirkollisen kulttuurin voimakkuudesta toisen vuosituhannen
"Lienee perusteltua vdittdd, ettd
alussa:
Novgorod oli 11. ja 12. vuosisadallavoimakkain kirkollinen keskus aivan Suomen
liihellii. Sitii voi verata Lundiin ja Upsalaan, iotka ovat ainakin Itd-Suomestakauempana. Kun vield muistaa, etti Novgorod siiaitsi tuolloin vilkkaan viikinkien ja
kaukokauppiaiden idiintien varella, tuntuu luonnolliselta ajatella, etta sen kirkollinen vaikutus on varhain siiteillyt Karjalaan. Iddn kristillistii vaikutusta kyseiselld
kaudella on todettu jopa Ruotsissa,joskin
sen laaiuudestaollaan eri mieltd."

Eriiiit tutkijat ovat yhdistiineet Novgorodin ruhtinaan Jaroslav Vsevolodinpojan
1226- 27 suorittaman -karjalaisten
w.
joukkokastamiseniuuri ldnnen ja idan kilpailuun ldhetysalueisa fidlld' Roomasta ja
Bysantista katsoen ddrimmiisen kaukana
pohjoisessa. Professori Ragnar Ros6n kir"Tejoittaa Suomen historian kiisikiriassa:
miin joukkokasteen merkityksellisyys selvi?iii tiiysin vasta jos otetaan huomioon,
ettd se - Savon syd?inseuduillaperin yleisistd, yksinomaan Pehkin?isaaren rauhaa
edeltiiviiiin kauteen aioittuvista kreikkalais-
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katolisperiiisistii henkilcinnimistl pddttden
kenties vield intensiivisemmin kuin
Laatokan rantamaihin, ndyttdd, kohdistuneen silloisen Karjalan sekd kirkollisesti
ettd taloudellisesti uhatuimpaan lohkoon,
siis Suur-Savoon eli nykyisen Mikkelin
tienoihin.
\

+

Aivan riippumatta siitd, piteviitkci esitetyt ia nyt esitellyt arvelut Savon karjalaisten eli suursavolaisten massakddnnyttemiseste krisdnuskoon jo 1200-luvun ensimmiiisillii vuosikymmenilld paikkansa vai
eivdt, on kuitenkin arkeologian, paikannimitutkimuksen ja my<is erdiden asiakirjojen perusteella osoitettavissa,ette kun
Novgorod i240-luvulta ldhtien, mongooliv^^r^n alaisena, joutui vetdytymddn mytis
nykyisen Suomen alueelta hankkimistaan
asemista,karjalaisten savolaisetkinasutuskeskuksetclivat jo ehtineet joutua tekemisiin kristinlskon kanssa.Kun ndistd ajoista
yhteydet L;atokan Karjalan asutuskeskuksiin alkavat heiketii, ja Savon itsendistyvien asutuskeskustenturkiskauppa suuntautuu ainakin osittain Viipurinlahdelle ja
Kymijoelle, alkaa siirtoasutuksenviihittiiinen itsendistymisprosessi,sekd henkinen
ettd taloudellinen. Ja Pekka Lappalainen
"savolaisuupitiiii ilmeisend, etti eri,i,nd.
den" synryyn vaikuttavana ainesosanaon
jo ollut enemmdn tai vdhemmdn pinnallinen kristillinen - kreikkalaiskatolinensilaus.Tdstd ainakin Savon runsaat paikannimet, sellaiset kuin livananmaat, Mihailanpellot, Miikkulansaaret, -mdet ja pellot
sekd monet muut vastaavatnimet, puhunevat omaa selv?iii kieltiidn. Viilitt<imiisti
Pdhkindsaaren rauhaan iohtaneesta kehityksestd Siidmingin pitajiin historioitsija
kenoo kirjassaan:
"Ruotsi
latkoi l?intisen kirkon nimissd
tunkeutumista kohti itdi.. Ja vihdoin 1290luvulla lopullinen suuri taistelu Karjalan
omistamisesta toden teolla alkoi. Tapahtu-

masarja merkitsi myos kauan ja menestyksellii kukoistaneen kaupan laantumista
sekd sen seurauksena syvdlle kdyvii taloudellisia muutoksia koko vanhalla karjalaisella heimoalueella. V. 1293 ruotsalaiset
asettuivat pysyvdsti Liinsi-Karjalaan ja rakensivat valtansa tueksi Viipurin linnan.
RuotsalaisenEerikin kronikan mukaan valloitettiin ndihin aikoihin 14 karjalaista
kihlakuntaa, samalla kun Kiikisalmi eli
Korela joutui viiliaikaisesti ruotsalaisten
haltuun. Todenndkiiisesti mytis Karjalan
kolme lantistd kihlakuntaa eli Ayrdpdd,
Jeeski ja Savo joutuivat jo hyiikkdyksen
alussa Ruotsin haltuun. Tapahtumat pakottivat Novgorodin entistd tehokkaammin
valvomaan etujaan Karjalassa. Niinpi Laatokan rantamaat vallattiinkin pian takaisin
ia liiiinitettiin ankaruudestaan kuuluksi
tulleelle pajarille Boris Konstantininpojalle. Tiedot kertovat, ettii 1300-luvun ensi
vuosina mainitun Boriksen kovan komennon vuoksi paljon vdked karkasi Laatokan
Karjalasta Ruotsin vallan alaisiin kihlakuntiin eli siis Savoon, Ji?iskeen ja Ayrriptinhiin. V. 1322 ruotsalaiset piirittivet Kekisalmea, mutta epeonnistuivat valtausyrityksessddn.Ruotsi ei ollut onnistunut 30
vuotta kestdneen sodan kuluessa valtaamaan koko Karjalaa ja niin sen oli suostuttava Karjalan jakoon.

Kaksi saksalaisen kauppiasmaailman
edustaiaaoli ldsnd, kun Nevajoen Pdhkiniisaaressasolmittiin 12.8.1323 Ruotsin ja
"ikuisiksi ajoikNovgorodin vdlillii rauha
si" ja kolme karjalaista kihlakuntaa (ruots.
gislalagh, ven. pogost) Novgorodin ruhtinaan Jurin lahjana - kuten sopimuksessa
sanotaan - luovutettiin Ruotsin kuninkaalle. Kihlakunnat olivat, kuten on jo
monesti mainittu, Ayripdd, J?idskija Savolahti eli Savo. Karjalalle rauha oli tietenkin kohtalokas, silla rauhansopimuksessa
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MARJA LINNOVE

Kalle Vddndsenpatsaanpaljastusjuhla
2I.5 .L978
Siilinjervenpeiikirjastossa
Patsaan paliastuspuhe

Hyviit kuulijat. Mielessdni on selvind
muistikuva lapsuuden ajdta. Elettiin sotaaikaa. Istua nakotin jakkaralla pienenii
tytttind siind vieressd ja katselin, kuinka
rillipiiinen, pujopartainen Rieska-Kalle joi
korvikettaan. Kupin vieressi pitydiile oli
koko ajan pieni sokeripala, kuukaudeksi
saatu kontiannos oli siihen aikaan olcmaton. Vasta juonnin lopussa Rieska-Kalle
pani sokerimurun kielelleen ja joi lopun
kahvistaan kuten sanotaan "palan pCiltd')
ja sanoi selitykseksi, ettd "Ihanko ois
kaiken kahvin sokerin kans ryypint, nii
makkiaks j?ii olo". - Sellainen hdh oli,

sitii ei cniiii k?isiteltyyhteni kokonaisuutena, vazn se pdinvastoin asukkaiden
eduista viihiiikiin vilittiimdttii jaettiin
viikivaltaisestikahden vieraan valtakunnan
ja samdla kahdcn maailmankirkonja kahden sivistyspiirinkesken.
ProfessoriErkki Kuujo on ndhnyt Karjalan pogostajaonsynnyn scuraulsenasiitd,
ettd Karjalaoli joutunut malsamaanveroa
Novgorodille. Hen on siti mielti, etti
pysyveverotusoli luultavammin jirjestetty
vastasen jelkeen, kun Karjda oli laanitetty mainitulle paiari Borilselle, jonka
hallinnon ankaruusoli johtanut karjdaiset
kapinaanv. L3I4. Alun alkaenpaikalliscn

savolainen,joka nikee asiassaensin sen
valoisan puolen, mutta ylldtylacllinen,
puhui arkikieleniiin Karjalan munetta
vaikkahallitsikin Savonmufteen paremmin
kuin monet savolaiset.
Rieska-Kallen,Kalle Vihtori Vddnben,
isoise, Lassi Samuli, oli POljan Lassilan
poikia. Hdn oli viisi vuotta Lassilanisintdnd, myi sitten perintiiosuutensaveljilleen ja osti torpan Nilsian Senkimeeste.
Suurten nilkivuosien aikaan 1860-luvulla
hin menetti talonsa, eikii hlnen pojastaan, Kalle Vilhosta, joka oli syntynytPiiliilli, siisRieska-Kallenisiste, tullut maanviljelijee. Nuoruudessaan
Rieska-Kallenisi
toimi suutarina,lihti sitten merille kesiksi
ia oli talvisin sahoilla. Kun tillaiset wot

hallinnon, ldhinni veronkannon sanelemista syisti, aluejaon pohjaksi muodostunut pogosta ei ollut vain maallisen hallinnon tarpeita palveleva hallintoyksikkd. Siitd oli kehittynyt myiis kirkollinen keskus
eli onodolaisen kirkon paikallftseurakunta.
Pogostaa halliaivat Veniijiillii kirkko ja
pappila ja pogostan synty merkitsi siis
siidnniillisen hallinnollisen organisaation
olemassaoloa. Kuten sanottu, Savon eli
Savolahden,Jiiisken ja Ayfipiiiln pogostat
olivat ndin jficstyncinii olemassa jo v.
1323.Jz Pdhkinisaaren rauhankirjassa mainittu "gisldagh"
kihlakuntaa tarkoittavana lienee yksinkenaisesti vain "pogosta"
-sanan ruotsinkielincn vastine.
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tuntuivat raskailta, hiin hakeutui Kuopioon vanginvanijaksi eli vankinihtiki.
Rieska-Kallen iiti, Maria Niskanen, syntyisin Jinneviralta, oli siihen aikaan piikana
Kuopiossa. Perheeseensyntyi kolme lasta,
kaksi poikaa ja tyttd, Kalle Vihtori oli lapsista keskimmdinen, syntyi v. 1888. Isd
Vilho piti koulunkdyntia t;irkeana ja hnn
pani kaikki lapsensakouluun, niinpii Kal"herra".
lesta tuli ensimmdisenpolven
ollessa kolmevuotias perhe
Kallen
muutti Viipuriin, jossa isd Vilho toimi
poliisina. Koulunsa Kalle kiivi siellii ja tuli
ylioppilaaksi Viipurin klassillisestalyseosta
v. 1907 ia suoritti filosofian kandidaatin
tutkinnon v. 1911. Kalle Vdininen meni
v. l9l2 naimisiin Alma Vanamon kanssa
ja heilln on yksi poika, Jorma. Varsinaisen
leipiitydnsi hdn suoritti opettajana, han
oli luonnonhistorian ja maantieteen lehtorina Viipurin uudessa yhteiskoulussa,Viipurin tyttdlyseossa,sotien j?ilkeen han oli
my<is lehtorina Turussa ja Raumalla. Lisdksi hdnet oli miiiiriitty hoitamaan lehtoraaffia Niinisalon sisiioppilaitoksessa vuosina 1945-47, ti.mi. koulu perusrettiin
sodan jiilkeen niitd nuoria miehi?i varten,
joilta sota oli oppikouluopinnot keskeyttenyt.
Viimeksi Kalle Viiiiniinen oli lehtorina
Lappeenrannan lyseossa vuoteen l9SZ.
Hiin oli erinomainen opettaja, opetusalaansainnostunut, mainion humoristinen
ja nuorisoa ymmdndvi.
Hin suoritti useita ulkomaanmatkoja
m.m. Viroon, Lattriaan, useihin KeskiEuroopan maihin, Italiaan seka PohjoisAfrikkaan. Kalle Viiiiniinen osallistui vapaaehtoisena vapaussotaan toimien komppanian pi2illikktinii, lisiiksi talvi- ja jatkosotaan. Kahdessa viimeksimainitussa hen
kulki mielialan huoltotehtdvissii "korsueri rintamaosilla ia oli
kolponritirinii"
vankkumattoman isinmaallinen. Avioliitto

ensrmmirsen varmon kanssa purkautui
sota-aikana ia Kalle Vddninen meni uusiin
naimisiin Kerttu Vainion kanssa. Kalle
Vddninen kuoli v. 1960 Lahdessa.

Tiedet?idn Lassi Samulin olleen mainio
tarinamies,ja is?iVilho kirjoitti pienia tilapdisrunoja, sieltii piiin lienevdt fueskaKallen kirjalliset taipumukset juontaneet
juurensa. Sanotaanmy6s, ettd ehkii meissii
kaikissa savolaisissahuumori virtaa veressd.
Pyydiin airueita poistamaan Rieska-Kalle
Vidnisen veistoksen yltd verhon, muotokuvan on Panninniemen Kalle Vddndnen
tehnyt.
Tilli muotokuvalla Siilinjirven kunta
haluaa osoittaa kunnioitustaan savolaisen
sanarrieskankirjoittajalle, Kalle Viindselle.
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Mutta kuinka runoilijan tyd oikein
alkoi? Kalle Viiiiniisestdhiin tuli opettaia,
ja han suunnitteli io ryhtymistd tutkiian
tyirhtin.
Koska Kalle Viiiiniisen vanhemmat olivat
Savostaliihtiiisin, perheessi puhuttiin Savon murretta. Lapsena pihalla Kalle oppi
tietysti my<isKarialan mufteen. Kun Kalle
Vlindsen nuoruusvuosien aikaan Viipurin
savolaiset alkoivat pitiiii kalakukkokesteiii,
synryi juhlia varten ensimmdinen murre"Savonmua". Seuraavana kes?inii
runo
Kalle Vdiiniinen oli Kerimdelld' ia sai siell?i
ankaran iskiaksen. Maatessaan tuttavien
huvilan vinttikamarissa, hen ryhtyi aikansa
kuluksi suom€ntamaan saksalaisia juomalauluja. Ja siini, sdnkyynsidottuna, hiinelle iuolahti mieleen kirioittaa juomalaulu
"Talakoosavonmurteella. Niiin syntyi
virsi", josta tuli kuitenkin €nemmen sydmisen kuin iuomisen ylistys. Heti periiiin
"Talakoopolokka",
seuraavana p?iiv?inii
"Saanassa" j.n.e. parin viikon kuluessa
aihe toisensajiilkeen. N?iin 19 runoa oli
valmiina ja iskiaksenannettua periksi, syksylle, Kalle Viinlnen tarjosi niite kustantaialle. Runot saivat suopean vastaanoton'
ja niistii otettiin lyhyessii ajassa viisi painosta. Ndin Rieska-Kalle oli syntynyt, ja
hdnestd tuli piinniitydldinen, vaikkei ollut
sitd aikonutkaan.
Ajatelkaamme silloista kiriallisuuden aikaa, elettiin keskellii tulenkantaiien eurooppalaista1920-lukua.Tunnettuia runoilijoita olivat Hugo Jalkanen, Onni Okkonen, Eino Tikkanen, Lauri Kemildinen'
Hilja Aaltonen, Erkki Kivijiirvi ja metrikko
Toivo Lyy. Nimii maisterisrunoiliiat harrastivat tavanomaista ielkiiettitiste loppusoinnuttelua. V. A. Koskenniemi vilieli
sarnaan aikaan samoja tyylila;eia ylivenaisella tavallaan. Tiillitin sorahti sitten kotomaan idni kuuluviin aivan uudella tavilla,
"Savolaesta sanarrieskoo" ilmestyi v'
kun

1924, ja heti seuraavanavuonna Hj. Nor"Laulajapoika". Sitten Gottlundin
tarnon
piiivien mufteet olivat jiiiineet suomalaikiiyttdmiittii.
sessa lyriikassa jokeenkin
Vidndnen ia Nonamo osoittivat, mitii
puhtaasti lyyrisiiikin mahdollisuuksia ne
saattoivat sisiiltiiii :
Kato, kato, miten kaanis on idrven pinta,
ku aarinko sitd nuin kirjaeloo.
Ihan niinkun jo paesua alakas rinta
tdti kaanista kahtoessa,kun eiioo
sitii viikkoon katella suanna
(Laavantae-ilta)
Kalle Viiin?isen savolainen sananrieska
tuli heti niin suosituksi, ette hiinen tiiytyi
seuraavanavuonna julkaista uusi kokoelma
"Uutta
sanarrieskoo"v. 192). Kalle Viiiindnen ei laske murrettaan soliumaan kahleetta, vaan huomionarvoisella rytmi- ia
riimitaidollaan vangi$ee elavia, konkreettisia tuokiokuvia. Parhaimmillaan fueskaKalle on pysdhtyneiden,teytelaistenlauantai- ja sunnuntaituokioiden piifteiiina,
"Ruuskasen
etenkin putkinotkolaisessa
torppa" -sariassaan,saunarunoissaan sekd
kyldkuvassa
riemukkaassa
sallislaisen
"Pyykkirannassa" .
Koska sananrieska sai hyvdn vastaanoton, halusi Kalle Vddndnen par^ntal
mufteen nrntemustaan ia saada korviinsa
savonmuft€en sanontoja. Aina h?inen perheensd oli pitiinyt yhteytte synnyinsijoilleen, niinpd jo Rieska-Kallen isii oli tutustunut laivuri Aaro Rissaseen,ioka purjehti
Kuopiosta Saimaankanavan kautta Viipurin ohi suuremmille vesille. Koska Pulasteen talosta tuntui jiirjestyviin tilaa kesiiaikaan, tuli Ricska-Kalle vaimonsa Alman,
poikansaJorman ja piikansa kanssavuonna
1924 viettdmiidn kesiiii Piiliiin Pulasteelle,
kiiytttiiinsii he saivat keittiiin ia kalsi kamaria. Tiiiiltn kiisin hIn kieneli liihiseudun taloissa puhelemassa kansan ihmisten
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kanssa.Aina oli hinelld mukanaan muistilehti6, johon merkitsi ylds osuvat sanonnat. Voisi sanoa. ette hen herkitsi korvansa esi-isiensd kielelle. Rieska-Kalle oli
sitd mieltd, ettii vaikka karjalaiset ovat
puheliaita, savolaiset suulaudessaanvievdt
heisti voiton, ja tehen liittyy vielfl erdiinlainen nokkeluus ja sukkeluus ja taito
kdyttiii koristeltua ja kuvarikasta kielti,
jolloin ei endd ole kysymyksessii pelkki
"suunlottuu
ttaja" vaan oikea kaunopuhuja, eiviitkii tiillaiset puhetaiturit olleet silloin vield harvinaisia. N?iistii savonkielen
opettajista voisimme mainita: Kiiirmeharjun Riikka Vironniemen kdrjestd, Pellikan
Tilta Siirkini€meste, Pulasteen Uaro, Utin
Pekan Ieva, Uatu Manikainen Uuhmiestd,
vield RissasenAntti Munakasta, seppemestari Vihtori Lappalainen Maaningalta,
Konsulj-Ville Nilsian Relletistii j .n.e. Murteen opiskelumatkat Rieska-Kalle teki
omassakyliissiiiin jalan tai veneelld., pitemmille matkoille kuten Maaningalle tai NilElettiin
si?iiin hiin liihti polkupyiirilli.
kieltolain aikaa, mutta siitii huolimatta
hiinellii oli repussaan mukana pieni pullo
'
''
suunaakasuaenetta'.
Kielen kuuntelumatkoillaan Rieska-Kalle pani ylds m.m. seuraavankeskustelun:
Savolaispoikaistuu ongella ja ohikulkija
"Millees
"Sydkii
se
kala"
kysyy:
eliisj?" rulee vastaukseksija se tulee viivyttelemdttd ja valmistelematta. Tdllainen
nokkaviisaus ja ter?ivyysjoka tekee savolaiset hauskapuheisiksi, viehiitti Rieska-Kallea. Toisaalta suulastelu ja viisastelun halu
ovat henen mielestddn savolaisten perisynteji, mutta yhte yleistii on savolaisten keskuudessa sellainen kielenkiiyttci, jota voi
nimittiiii kaunopuheisuudeksi. Puhutaan
kuvarikasta ja venauksilla hciystettyii kieltd,
vdltetidn esitettdvdn asian lausumista paljaaltaan, kuten esim. "Muisti ei tule toveriks soettaessa" sanoo huonomuistinen pe-

"Silimistii
limanni.
ei oo paljo ndkemi"Mitselle apua" sanoo heikkosilmiinen.
tee ruo jano paremmin pelekeis" janoinen
"Se
savolainen.
ei oo vellissd kieltiiiin polt"Se
ei oo suulleen syntynni"
tznna" tai
sanotaan jostakin suulaasta ihmisesti.
"Kesd
minndii yhtend mieljtekona", kun
isinndn kesi tuntuu liian lyhyelt?i. Keran
Rieska-Kalle valitteli vaivalloista polkupyiiritaivaltaan Nilsiiin miikisillii sorateilld.
"Tyiillohdutteli siin?i muuan isdnti:
l?idhhin siinii kyitisZitienoo". Kun Relletin
Konsulj-Villelle joku huomautti kivisen
pellon koukeroisista ojista, sai hdn vas"Veilla
tauksen:
on veffeet nivuset".
ja
monet muut Rieska-Kalle
N?imn kaikki
pani ylds muistilehtiiicinsii. Jos hiin ei ollut
matkoillaan, istuskeli hen Pulasteen verannalla, kun piikatytdt toimittelivat askareitaan. Siini heitti jonkun kysymyksen tai
sutkauksen ohikulkijalle ja sai heti samalla
mitalla takaisin; teme taas heti ylcis muistilehtiii6n.
Niin kenyi neljiin kesdn aikana, jotka
Rieska-Kalle Pdljen Pulasteella vietti, pallon aineistoa sananrieskaan'Hdn seurasi
liimm<illii kansanihmisten tydtd ja kunnioitti esi-isiensiitydtapoja. Matkat Viipurista Pciljnlle hdn teki laivalla Lappeenrannan, Savonlinnan ja Heiniveden kautta
Kuopioon, josta loppumatka tehtiin junalla Priljiin pysiikille. Keran Kerimien
pitiijiissd erdd'nd'alkukesin viileiind ydnd
seisoi Rieska-Kalle toisten kanssa odottamassalaivaa laituriin. Aikansa siinii hytistyiiin lihtiviit liiheiseen mokkiin, koska
"odotussalina".
Ndky
muutkin pitiviit sitd
ytillinen
tupa
oli hiimmiistytteve, minkii
tarjosi. Yhdessii si.ngyssdnukkuivat isdntd
ja emdntd, toisessa lapsia. Penkit olivat
niin varatut, ettei tulijoille istuinsijaa liiytynyt. Jopa pdyd?in illa nukkui lapsia. "Onpa
siinii humahdellut Herran siunaus", ajatteli Rieska-Kalle ja yiillinen
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kuva painui mieleen. Niinpii sai runo
"Ycj
Ruuskasen torpassa" aiheensa. Samaan runoon liittyvdt Rieska-Kallen lapsuuden muistot Muuruvedeltd, missd hd.n
kuusivuotiaana oli kuullut ensikerran kotisirkan sirin?ii uunin ttkaa. Ja ajan mytitii
tuli Ruuskasen Kaisasta tekijdnsii rakkain
henkikihahmo. Niinpii tiimii Kaisa pyrki
sitten useamminkin esiintymdd.n runoissa
m.m. runossa "Uamupdevdn kuva", jossa
Kaisa istuu k?itkyessi imettdmdssd. lasta.
Rieska-Kalle NAKI sielunsa silmill?i Kaisan
niin elevdnd ja todellisena, ettd.jos Kaisa
kadulla olisi vastaan tullut, olisi RieskaKalle hdnet tuntenut ja tervehtimddn
mennyt. - Koko sanarrieskoo-tuotannon
jiilkeen oli runo "Yd Ruuskasen torpassa"
tekijiilleen laheisin.
Kerran kesdisend piiiviind kulki RieskaKalle pellon piennana pitkin Pdlj?in pysiikilti Pulasteelle. Pulasteen lammen rannalla oli pyykkipata ja kivien raoista
kohosi savu sinisind kiemuroina viheriee
taustaa vasten. Niiin syntyi "On rannassa
pyykkipata, se mustilla kivilld porisoo ja
kiehuu", vaan siihen se silla kenaa jiii.
Rieska-Kallesuunnitteli, ette hdn koettaa
larjestdd.kaksi livakkakielistii naisihmistii
riitelemddn keskenddn, Kiiirmeharjun Riikan ja Pellikan Tiltan ndet, kuullakseen,
miten se tekijiiihmisiltd kdy, mutta suunnitelma jii toteutumatta, kun vihainen
sonni puski Riikan kuoliaaksi. Aihe
kyti kuitenkin Rieska-Kallenmielessd,siihen liittyi sanonta sieltd., toinen tddltii.
Hiinelld oli tapana, sitten kun aihe oli selvdnd mielessii, kirjoittaa ensin muurama
alkusde, sitten runon loppusdkeet, pitempiin runoihin joku etappipaikkakin, ja sitten tdydentd.druno valmiiksi. Kuten esim.
"Pyykkirannan"
osuvia tdydennyssd.keitd:
"Ja.

taevaankirkkaalla kannella
sdkendeppievdn ratas

ja ihanku jdrveen kirkkaeta
hoppeesilusiasatas."
Vaikka K. V. kerdsi asia-aiheitaympiiri
Suomea,m.m. "Ierikan iso haak', on tositapaus Ahvenanmaalta, sijoitti hiin tapah_
tumat silloiseen aitoon savolaiseenymparistcidn ja aidolle kansan kielelle. Kuitenkin Kalle Vddndnen itse sanoi, etrei runoa
tehde, se synryy. V. tglO han julkaisi kolmannen runokirjansa nimeltddn "Sanarrieskoo, kolomas kannikka", sitten heti
"Sanarrieskoo
(Kootut murrerunot)" v.

r93r.

Kun Rieska-Kalleoli sananrieskansa
kirjoittanut, oli se ilmeisesti iuuri sit?i, mitd
ihmiset tiidllii kaipasivat.Ei ollut ndet iltajoissaei olisi esitetty Sanarriesmia Savossa,
koo. Iltamista palatessaaneivdt ihmiset
yleensd muisraneet tavuakaan juhlapuhujan hengen annista, mutta Kalle Viiiniisen
vehndstely kupli mielen pohjalla. Runot
olivat liiheisid,ja eldvid,.Jokainen lausuja
voi painottaa ne hieman eri lailla, omaan
suuhunsa sopivalla tavalla. Ja yha tdnd
pd.ivdni,,jolloin alan kiireinen henki vetdd
ihmisten kasvot totisiksi, Kalle Vdiinlsen
lemmin huumori suo helpotuksen hetken
kiireen keskelle.
Murrerunojen lisiiksi Kalle Vd.dndnen
kirjoitti myds suorasanaistaSavon kielellii,
kuten "Pdljem pys?ikiltii palamupuihen
siimekseen" v. 1926 seki. "Letkuvarrev
viereltd" v. 1927. Jalkimmiiisesseh?n on
tallentanut paljon kansanperinnettdaitoine
sanontoineen. Kirja "P6lj?im pysdkilt?i
palamupuihen siimekseen" on matkakuvaus halki Euroopan aina Pohjois-Afrikkaan saakka. Olemme Lassilassasanoneet,
ettd hyvin se Rieska-Kalle afrikkalaisille
tdmdn kyl?imme sijainnin selitti. Tiissd
muutama vuosi sitten saimme tutuilta
Afrikasta kirjeen, postituskiireessiildhettiij d
ei muistanut panna maata eikd maanosaa.
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Kuoressa luki vain vastaanottajan nimi ja
Poljd., ja perille se kirje tuli. Siispd fueskaKallen ansiota se varmaan oli. Pdli?in
pysiikki sai kirjan myiitii paljon kuuluisuutta ia tdssdlienee osasyy,miksi siitii on
viime vuosina kehkeytymdssi kunnan pysdkkimuseo.
Kerran Kalle Viiiiniinen sattui samaan
junaan V. A. Koskenniemen kanssa. Kun
Rieska-Kallekertoi runoilun alkuajoista ja
muisteli iskiasvaivojaan,onnitteli Koskenniemi runosuonen puhkeamisen johdosta
ia toivotti toistekin samanlaista iskiaksen
puuskaa. Rieska-Kalle saikin sellaisenyhdeksdn n-roden kuluttua kesilld v. 1933,
mutta nrnoudessaei tdmd tauti nyt tulvaa
tehnyt. Liekci lionnut Kinrrn parantolan
vesipyttyyn myos runosuoni, silla sen jdlkeen hen kirloitti enimmdkseen kirjakielell?i ia suorasanaista.Mainittakoon, ette
viimeisen sodan aikana idiviit kaikki muremuistiinpanot Viipuriin ja ovat kadonneet.
"RunoV. 1!26 ilmestyi kirjakielelld
kaakin kavionkapsetta", leikillisiii tilapiiis"Minii
runoja. Alkulehdellii sanotaan:
huitasen Pegasostahdnndlle, jos antas se
"
ilmesvauhtia piinniille... Suorasanaisena
"Tulipa
tyi
Kytrelahden naisillekin kesd",
"Junkkarien joukko", joka on
v. 1929
"Kaksi
nuorta sydennuorisokirja, sitten
"Poliisin
poika" v. 1938,
rd" v. 1932 ja
viimeksimainittu on omaelemenkerrallinen
romaani nuoruusvuosilta. Matkakuvaus
"Olinpa
mindkin turisti" ilmestyi v. 19t5.
"PeriVuotta aiemmin v. l9t4 ilmestyi
korven Ierikka ja muita mukavia juttuja".
Toimiessaan mielialan kohennustyossd
korsukoiportcicirinii Kannaksella, Kalle
Vddndnenkirioitti lukuisia reippaita mars"Iso
silauluja, m.m. kaikkien tunteman
"Kc':susta
korIita", muisteimateoksen
''R$nosuun Kannaksella" v. l94l sria
ruunalla Rvssdi pdin" v. 1.'.\,1'2l.l.iissa'
"i]:",ili.rin
sekd aiemmissa romaaneissaal

poika" on vahva isdnmaallisuuden henki.
"Interparrat
opintielVielii mainittakoon
ld" v. 1953, muistelmia Niinisalon inter'Jotakin
naatista ja
ehkii tietiilsin" v.
1919, muistelmia Kannakselta.
Kalle Viiiininen kirjoitti mycis luonnontieteellisen ja maantieteellisen kirjallisuuden arvosteluja sekii pakinoita lehtiin ja
"Tcsson
radioon. Pakinakokoelma
teille
Hdnen
kuoleilmestyi
v.
l9)4.
terveisid"
mansa jiilkeen julkaistiin vielii Kalle Viiii"Koulukaskuja"
v. 1962.
nisen kokoamat
Eris syy siihen, miksi Rieska-Kallen
runot ovat hyvin korvaan kuontuvia ja
suuhun sopivia, lienee ollut siind, ettd
niiden tekiiii oli erittdin musikaalinen.
Hdn harrasti viulunsoittoa pienestd pojasta
alkaen.

+
Rieska-KalleVddndsen muotokuvan tekijii, tdyskaima ja isdn serkku, Kalle Viiiindnen eli Panninniemen Kalle, on syntynyt Pdljiin Lassilassa.Jo nuoruusvuosinaan
olivat sukulaismiehet yhdessd, silld koska
Viipuri oli varuskuntakaupunki, joutui 12
vuotta nuorempi Kalle, eli Panninniemen
Kalle, suorittamaan asevelvollisuuttaan
sinne. Ndind aikoina hdn osallistui piirustuskoulun tapaiseen, silld muutamina iltoina hin kavi piinam*sii hiilellii malleina
Sokrateksenja Perikleksenkipsiset muotokuvat. Varsinaistaopetusta ei kuvantekijd
Kalle Viiiiniinen ole saanut. Lassilan pihan
pidrakennuksessa asunut Kusti Niskanen
antoi Kalle-pojalle joskus viirikyniinpiitkiii,
eihin vuosisadanalussasellaisiaollut ioka
pojan saatavilla.Hiin veisteli mycis puusta
pienia veistoksia.Kun hdn koulussa piirsi
parernmin kuin iketoverinsa, antoi opett:ria honelle siitii hyvlstd runnin arcslja
Lapiiilui:den Antti Halonen on sert velrarl
ant:i.n,i1ohieita ia sanonut, erlc. oi:rtaatt
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Rieska-Kallen patsaan tekiji, Panninniemen Kdle Viiiniinen valokuvattuna kotoisessaympirist&siiiin kese[ri f979.

vain pensseli kdteen ja aletaan vetee. Piirt?imdllii ja piirtiimiilld, puusta veistdmiillii
tai savesta muovaamalla, on kuvantekiji
Kalle taitojaan kehittdnyt, siti taitot ja
silmdd, mink?i oli synnyinlahjaksi saanut.
Piirustus- ja kuvanveistotaidon lisdlai soi
viulu Kalle Vddndsen kiidessii ia han on
osallistunut mytis kirkkokuoroon. Ajan
kiiyttci oli hyvin suunniteltava, silla omistarnansaPanninniemen tilan tyiit ja peltoien laaja raivaus ottivat oman osansa. Silloin iltama-aikakautena oli lfies jokaisen
liihiseudun iltamien ohjelmataulu Kalle
Vddnisen koristelema, samoin illan n?iyttiskappaleiden kulissit'olivat henen maalaamiaan. Muistan my6s, miten Piiljiin koululla jokaista joulu- ja kevdtjuhlaa koristi
Kalle-setiini taululle liidulla piirtiimii, koko
levein, avatun taulun peittiiv?i taideteos,
joka juhlan jilkeen pyyhittiin pois.
Vuosien myiit?i Panninniemen Kalle Viiiinisen tciitd on levinnyt ympiiri maailmaa

Amerikkaan, Persiaaneli siis Iraniin, Italiaan ja tietysti ympiiri koto-Suomea.
Tiielle Siilinjiirvellii tunnemme Panninniemen Kalle Viiiiniisen ansioituneena joko
pronssiin muotoiltujen tai maalattujen
muotokuvien tekijiinii sekd maisemamaalarina. Aiheista talvinen luonto tuntuu teki"Se
on niin herkkd",
iiistd liiheisimmiiltd.
hiin itse sanoo. Verrattaessaveistdmisen ja
maalaamisen eroa on Kalle Vddnisen mie"veistiminen paljon
lestd
helepompoo kum
mualuu". Siilinjiirven kunta on hankkinut
muutamia tauluja ja joidenkin kuntamme
merkkihenkiloiden muotokuvia Kalle Viiindseltd, myiis kunnantalon edustalla met"Huilunsoittaja"
on
siktissii kivellii istuva
hdnen tyiinsd.
Siihen aikaan kun Rieska-Kalle vietti
kesiaan Pitliellai, oli juuri tuo yhteinen
musikaalisuus ja viulunsoittotaito se syy,
miksi Kallet viihwiviit vhdessd. tekivit
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myds yhteisid kalamatkoja. Rieska-Kalle
keriisi viulunsoittajat Pulasteen tupaan,
soitatti kylan parhailla pelimanncilla,
Heikki Takkusella ja suutari Koistisella,
kappaleita ja kirjoitti ne sitten sitd mukaa
nuottiviivastolle. Sitten hen soitti nuoteistaan sivelen tarkistuttaen iiskeisellii soittajalla, tuliko sivel oikein, ja soitatti my6s
muilla paikalla olijoilla omia kappaleitaan.
Ndin tulivat talteen m.m. "Retteloliivit"
ja "Valssi Siilinjdrveltii" ja muut sdvelet
nykyisille pelimanneille. Soitellessaja kalamatkoilla ei kuvantekije-Kalle voinut silmiiiiin syrjdyttdd,niin syntyi monia harjoitelmia Rieska-Kallesta.M.m. kerran myiihiidn ycih<injatkuneen kalamatkan jiilkeen,
kun Rieska-Kalle oli nukahtanut kiikkustuoliin, otti Panninniemen Kalle kyniinsii
esille ja syntyi harjoitelma nukkuvasta kaimasta. Nyt paljastettavana oleva muotokuva on valmistunut pari vuotta sitten.

kesdleppedn, silla h;inen runoissaan ei
esiinny kuvausta talven viimasta eikii
paukkuvasta pakkasesta, ne asiat sisiltyvit
vain hd.nen sotamuistelmiinsa.
Olen koettanut ottaa selvdd. milsi Rieska-Kalle nimitti murrerunojaan "sanarrieskalsi", kuten muotokuvan kirjassakin on
kirjoitettu. Ehkiipe han halusi titen kunnioittaa perinteistd ohraleipdi, sitd rieskaa,
jota leivottiin savolaisissatuvissa joka lauantai. Ehkd tiimd esi-isiltd peritty kieli
asettui hdnen suuhunsa yhtd luontuvasti
kuin vastaleivottu, tuoksuva lauantai-illan
rieska.
Vielii ote Rieska-Kallen runosta "Savonmua", joka Panninniemen Kallesta runtuu parhaalta:
-Jos mualima maejoks muuttuva voes,
niin uskallam panna tok vettoo,
ettd maejon pinnalla sillo oes
Savon kansa puhtaenta rettoo.
Kuka vua on syntynni Savonmuassakefta,
se suoniisa suanna on pidlysmiehev vefta.
Sen kylld ne huohmoo toesettii,
jakyllti se tiijetiiin tok itekkii,
ettd Luoja, kul luati se parraentansa,
loe Savonmuan ja Savonmuan kansan.

Kun tdssi nyt katselen ympdrilleni ja
ajattelen meitd. mukana olijoita, en voi
olla lainaamatta pdtkdi. Rieska-Kallen
"Vidndsten
sukuvirrestd", jonka hen luki
Lassilanrappusilta sukujuhlassav. l94J:
TuassaVi?indstensuuressasuvussa
on miestd.jos mihinkihdn kohtaan:

KriYTET"rrJA TAHTEITAJA KBIAIIISUUTTA:

on rohvessydrie,tohtorija,
Joelle oppia pantu on ohtaan,
on keetinnrin miehiii viisaeta,
jotka leipiisii tienoo tyitllii,
ja suuria on sotaherroja,
joella riihiniiremmit ov vyiillii.

-

Jos mittee mualima tarvihtoo
vuav virkoo ja ty6td ja hommoo,
ei tekijamiehistd puutetta oo,
ja ne kaekki on sukuammu ommoo.

-

Sananrieskansakautta Kalle Vdindnen
viilitti meille jdlkeentuleville elaviin ja
liimpimiin kuvan 1920luvun elemdstd,
kansanperinteeste ja kielesti juuri niiltii
seuduilta. Todella saunanld.mpciisen ja

-
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Rissanen, Kalle, haastattelu Pitlj?ille
I97 8 (haa.stattelija,Marja Linnove)
Siltari, Aimo, SavonSanomatLl.4.-76.
Kuopio
Suomen kirjallisuus VI, Helsinki 1967
Suomen Sana, Porvoo 1p66
Uuno Kailaasta Aila Meriluoroon. Porvoo-Helsinki 1947
Vdindnen, Kalle, Tdss on teille terveisid, Hdmeenlinna l9J4
Vdindnen, Kalle, haastattelu Siilinjiirven Metsilissd 1978 Marja Linnove)
Viiiniiten sukupuu n:o 2, Kuopio
194,

YddndstenSukuseurar.y: n toiminnan
vaiheita L977-1980
flatkoa Vdinlsten sukupuun numeroissa
6-8 w. l97o-77 fulkaistuihin toimintahistoriikkeihin seuran perustamisesta alkaen)

Toimintavuosi 1977
Vddndsten Sukuseuran toiminnassa kirioitettiin uuden tiiyden vuosikymmenen lehti. Toiminnan aloittamisesta oli kulunut
neljiikymmente vuotta.
Anomus sukuseuran rekisterdimisestaallekirloitettiin
silloisessa johtokunnassa
14.11.1937 ja oikeusministeriti hyviiksyi
sukuseuran merkittdvdksi yhdistysrekisteriin Vldndsten Sukuseura r.ytnd 20.12.
1937.
Niiissii merkeissdjdrjestettiin 6.-7. elokuuta 1977 Ristiinassayhdistetty vuosi- ja
sukukokous. Kokouspaikaksi - oli valittu
luonnonkauniilla jdrvenrantakumpareella
sijaitseva Kyyrtinkaidan kurssikeskus. Kokoustiloina toimi hirsisen pddrakennuksen
tupamainen kokoussali ja majoittuminen
oli jiirjestetty kurssikeskuksen majoitustiloihin.
Kokous valitsi seuraavaan sukukokoukseen saakka esimieheksi Oiva Pentti Veiinisen Helsingistd, ensimmiiiseksi varaesimieheksi Kydsti Vaanasen Mikkelistii ja
toiseksi varaesimieheksi Aarre Vddndsen
Siilinidrveltii. Varsinaisiksij?iseniksitulivat
Kalle (Kaado) Viiiindnen Lahdesta, Raimo
Vldndnen Kuopiosta ia Olli Viindnen

Jyviiskyl?istii. Varajiiseniksi tulivat Marja
Linnove ja Riitta Kasurinen, molemmat
Siilinjiirveltii. Sukuseuran sihteeriksi kutsuttiin Kalle Vii?in?inenHelsingistii. Kuluvan vuoden tilintarkastajiksi valittiin Raimo ia Niilo VddndnenKouvolasta ja heille
varamiehiksi Tuiro Viiiiniinen Oulusta ia
Martti Veeniinen Kiimingistii.
Viiriii kokoukselle antoi jdsenmaksun
nostamisehdotus 20 markasta 50 markkaan. Tycivaliokunnan pohdittua asiaa
kokous hyv?iksyiyksimielisesti sen tekemdn
ehdotuksen. Jdsenmaksuksimiiiiriittiin 10
markkaa ruokakunnalta, kuitenkin sillii
poikkeuksella, ette alle 21-vuotiaitten
omaa ruokakuntaa edustavienia 60 vuotta
tdyttdneitten jdsenten jdsenmaksuksimdirdttiin 25 markkaa.
Vddndsten Sukuseuran sddntomuutosehdotus esitettiin kokousyleisdlle.Kokous
hyviiksyi yksimielisesti ehdotuksen vietdviiksi edelleen yhdistysrekisteriin.
toiseksi kunniajdsenekseen
Jiirjestyksessii
juhlakokous kutsui
Sukuseuran
Vddnisten
sukuseurantoiminnassaja kirjailijana ansioituneen Olli Akseli Vedndsen Myllykoskelta. Kirjailijana h?inetparemmin tunnetaan nimelld Uula Aapa.
Kuluneen vuoden tilinpdiitcis oli allititimdinen 1045 markkaa, miste suurimman
osan muodostavat sukupuun painattaminen ja juhlakokousjiirjestelyt. Jiisenmaksuja kertyi kuluneena vuonna 1196 markkaa.
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Toimintaruosi 1979

Johtokunta kokoontui keftomusvuonna
kaksi kertaa. Ensimmiisen kerran 15. tammikuuta Helsingissii ja toisen kerran 6.
elokuuta Ristiinassa.

Toimintavuosi 1978
Vuosikokous idriestettiin 24. syyskuuta
1978 Mikkelissd. Kokouspaikkana oli t?illii
kertaa sukututkiialle mielenkiintoinen
kohde, Mikkelin maakunta-arkisto.
Vuosikokous valtuutti erovuoroisen Kalle
Viinisen Lahdesta jatkamaan edelleen
iohtokunnan jdseneni. Tilintarkastajiksi ja
varatilintarkastajiksivalittiin vuodelle 1978
samat henkildt, iotka olivat menestyksellisesti hoitaneet tehtivdnsi edelliseniikin
vuonna.
Jdsenmaksuamuutettiin siten, ettd 25
rrroden rkd.rala nostettiin 30 ikdvuoteen.
Telloin 30 ikdvuoteen asti omaa ruokakuntaa edustavien henkilditten idsenmaksuksi tuli 2) markkaa.
todettiin valmiikSddnt<imuutosehdotus
si, mutta vanhojen sddntdjen tiukkuudesta
johtuen uusia sddntoja ei ole voitu jiittd?i
yhdistysrekisteriin.Johtokunta sai valtuudet viedd asiaaeteenpiin.
Vuosikokoukseen osallistui kuusitoista
henked johtokunnan jdsenet mukaanlukien.
Tilivuoden 1978 ylljritimti oli 3449
markkaa. J?isenmaksuiakertyi kuluneena
vuonna 2071 markkaa.
Varsinaistenkokousasioittenjdlkeen tutusruttiin I varaesimiehen Kydsti Viiiiniisen
iohdolla Mikkelin 6^^krrnt"-"rkistoon.
Johtokunta kokoontui toimintavuoden
aikana kaksi kertaa. Ensimmiinen kokous
pidettiin 1!. hein?ikuuta Kuopiossa ja toinen 24. syyskuutaMikkeliss?i.
Sukuseuraammekuului kertomusvuoden
lopussa viisikymmentdkuusi jiisentii per-

Vuosikokousta ei kuluneena vuonna pidetty. Johtokunnan pddtdksen mukaisesti idsenistiille postitettiin selvitys vuoden 1978
toiminnasta. Toimintakenomus ia tilit
piiiitettiin esittdd seuraavalle vuosikokoukselle. Siihen asti johtokunnan kokoonpano
samoin kuin muut vuosikokouksen pddttisvallan alaiset asiat pysyviit muuttumattomina.
sukututkimustoiminnan
Vilkastuneen
mukanaan tuomia ongclmia selviteltiin
31.3.-1.4.r979
sukututkimuspiivillii
Kuopiossa. P?iivien jiiriestiijiinii toimivat
Suomen Sukututkimusseura, Pohiois-Savon
Sukututkimusharrastajat ja Kansainvilinen
Opintokeskus KOKe. Sukuseurastamme
mukana olivat sihteeri ia rahastonhoitaja.
Johtokunta aloitti valmistautumisen seuraavaan sukukokoukseen. I varaesimiehen
Ky<isti Vdindsen kotona Mikkelissii pidetyssii johtokunnan kokouksessa19. lokakuuta nimettiin sukukokouksen iiirjestelytoimikuntaan Riitta Kasurinen, Marja
Linnove, Raimo Vddndnen ja puheeniohtajaksi II varaesimies Aare Vddndnen.
Kaikki toimikunnan idsenet ovat Kuopion
ja Siilinjiirven talousalueelta. Varsinaisen
kokouspaikan etsiminen ja kokousohielman laatiminen jetettiin toimikunnan tehtdviiksi.
Vddndstensukupuu n: o ! on tarkoitus
julkaista sukukokoukseen 1981 mennessd.
Toimitussihteerin tehtdvdt lankesivat luonnostaan I varaesimiehelle Kydsti Yddni'selle. Sukupuun rungon toimittaminen
jaettiin johtokunnalle, mutta jiilleen kerran pddtettiin jiisenkirjein kiiiinty?i jiisenistdmme puoleen toivoen, etta arvokasta
tutkimus- ja kirjoitusapua ldytyisi kentiiltii.
Sukuseuranheikko talous vahvistui edelleen kuluneena vuonna. Jisenmaksujen
tuotot olivat 1483 markkaa ia tilikauden
ylijaamaksikertyi 1825 markkaa.

heineen.
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Jdsenmiiiirii kasvoi kahdella: kertomusvuoden lopussa jiiseniii sukuseurassamme
oli viisikymmentdkahdeksan.
Toimintaruosi 1980
Kuluva wosi aloitettiin johtokunnan kokouksella 1. helmikuuta esimiehen O. P.
Vddndsen kotona Helsingiss?i.Kokouksessa
kiisiteltiin vuoden 1979 toimintakertomus.
Tiirkeimpdnii asiana oli jiilleen Vdiinditen
sukupuun n: o 9 toimittamiseen liittyvit
asiat. Samoin kuin edellisendlin vuonna
pii?itti johtokunta siirtiiii vuosikokousta
edelleen.Tiillii kenaa sukukokouksen1981
yhteyteen. Samalla pddtettiin, ettei jasenmaksua kanneta keftomusvuonna.
Jiisenkirje postitettiin idsenmaksun maksaneillejdsenille 30. toukokuuta. Siini selvitettiin edelliimainitut johtokunnan pddtrikset. Samalla kertaa postitettiin myds
toimintakenomus vuodelta 1979.
Johtokunta kokoontui jiilleen 11. heiniikuuta ja tiillii kertaa Siilinjarvellii ll varaesimiehen Aarre Yddndsen kotona. Kokous
kiivi yksityiskohtaisesti lepi kahden edellisen vuoden tilit ja toimintakertomukset,
seki pdiitti esittid ne edelleen vuosikokoukselle hyvdksyttiiv?iksi.
Sukuseuran arkiston siillytys on ollut
pienoinen ongelma kautta aikojen. Paikasta toiseen siirrelty arkistomme on huvennut aikojen kuluessa ja telle hetkelld
ovat poytiikirjat ainoat dokumentit, jotka
ovat osapuilleen sdilyneet. Ndmi piiytiikirjat ja muu arvokkaampi osa arkistostamme
p?iiitettiin siin?i?ipaloturvalliseen paikkaan,
kun tdllainen paikka ldytyy.

Sukuseuramme kirjanpito nriytti yliid,rimdd vuodelta 1980, mistii kiitos Anna
Matilda Viiiiniiselle ja hiinen testamenttilahjoitukselleen.
Sukuseuranjiisenmddrd kasvoi kertomusvuonna yhdellii henkiliillii.

Yhteeflveto
N?imii neljii kulunutta vuotta ovat olleet
nousua taloudellisen laman pohjdta suhdanteen huipulle. Kun mieliala oli maassukuharrastus
sarnme matalimmillaan,
kiiiintyi voimakkaaseen nousuun. Uusia
sukuseurojaperustettiin, pienie tutkimusryhmi?i syntyi ja erddt haistoivat jopa bisneksen sukututkimustoiminnassa. Mittavimpia hankkeita oli Sukuyhteisiijen tuki
r.y:n perustaminen. Siihen on liittynyt
Iukuisa mddrd sukuseuroja.
Oma toimintamme on ollut liihinnii hiljaiseloa. Vuosikokoukset eivdt ole vetdneet
juuri lainkaan jiisenistdii jirjestettyihin
tilaisuuksiin edes kokouspaikkakunnalta.
Johtokunta tekikin tiiltii pohjalta oman
ratkaisunsa jdttden pitiimiittii vuosikokouksia ja siiniien niissd pddtettdvdt asiat vuoden
1981 sukukokouksenyhteyteen.
Kuluvan vuoden keviit ja kesii kiytetiiiin
tdmin sukupuun aineiston ja tulevan
sukukokouksen jiirjestelyihin.
Toivottavasti sukumme suurkatselmus
tuo mukaan toimintaamme uusia Viindsii
rakentamaan palapelid menneisyydestimme ja suunnittelemaantulevaisuutta.
Keravalla huhtikuun 3. pdivdnd.l98L
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Sukukokous Ristiinan Kyyriinkaidassa sai liikkeelle V,irinisliisii
meilli oli mukavaa. Valokuvannut Kalle Viiiiniinen (Lahti).

ilahduttavan runsaasti. Paikka oli erinomainen ja k^ikilla

Sukukokottp"ki.oitti"
REINO VAANANEN

Y ddndstenseimemdssukukokous

perustamisen
4O-vuotis(sukuseuran
juhlakokous)
Kallionleikkauksesta tie laskeutuu kapean,
kauniin, kirkasvetisen jirven yli johtavalle
pengermdlle. Tienviitassa lukee Kyyrdnkaita. Tyypillinen vanha ristiinalainen kaskimaan pohja. Rannat rehevdd lehtipuumetsdd, joka ylemmiiksi hiekkaharjulle
kohotessamuuttuu havupuuvaltaiseksi. Tie
kaartar pihaan, jonka keskellii salossahulmuava siniristilippu ilmentii?i juhlapaikkaa. Kaunis rakennusryhmii hoidetun luonnonpuiston keskellii. On launtai 6. elokuuta 1977.

Ensimmdinen kosketus Vidnds-sukuun
oli lasten iloiset iiiinet rantalaiturin tiimoilla. Juhlailmeinen siiii oli houkutellut
aiemmin saapuneet vilvoittelemaan leppoisilla laineilla.
Saunakamarissasuvun terdviipiiii, johtokunta, piti kokoustaan ennen varsinaisen
vuosi- ja juhlakokouksen alkua. Suvun
jdseniii eri puolilta valtakuntaa saapui paikalle ja tutustuminen oli vllitontfi. Samaa
sukua kun oltiin. ei ollut alkukankeutta.
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Vuosi- ia sukukokous sujui normaalin
kokoustekniikan mukaisesti. Kdytetyissi
puheenvuoroissakuulsi kaikissapohjasiivynii huoli sukuyhteyden sdilymisestd,nuoren polven saamisestamukaan toiminnan
piiriin, sukuseurantalouden turvaamisesta
ja sukututkimustyciniatkumisesta.
Juhlakahvi kirvoitti kielet, vaikkei kankeutta alunperinkden esiintynyt. Nelisenkymmentd sukulaista nautti munavoita 1a
piirakoita. SavolaisenYapa , hiukan veistdvd puhetyyli ia naurava n ama sen kertoivat, ettd samaasukua ollaan'
Suvun esimies ehti muutamin sanoin
kertoa sukututkimuksen saavutuksistakin.
Hdn mainitsi Vddnds-suvunolevan todenndkoisesti ikivanhan suvun, ionka nimen
alkuperdinenmerkityson wosisatoiensaatossa kadonnut. Esi-isdmme ovat ennen
132O-lukuaasettuneetSaimaan rannoille'
Pohiois-Savoonja -Karialaansuku on asettunut noin sata vuotta myohemmin ja
suku muodostuu nelidstdpddhaarasta.Ydd'n i l d n k y l i i s s do n o l l u t s u k u a n . 1 1 1 1 .
Paremminkin voitaisiin puhua Vddniissuvun sukumetsikostd,joka on talonpoikaistajuurta ia jatkuvastilisidntyvi, elinvoimainen.
Iltapdivdtauon aikana ilmestyi kuvaan
mukaan pitiiidn pelimannien soittajaryhm'J, joka antoi miellyttdvdn lisdn suvun
omien musiikkimiestenesityksille.
Matkan ia pdiviin monien touhujen j?ilk e e n o l i i u h l a i l l a l l i n e np a r a s t aa n t i a n u o rille ja vanhoille. Sukukokouksenmonitoimifdrjestiiji ia sielu majuri Kalle V?iiiniinen oli pannut parastaankitevien emdntien avustuksella.Ohrarieska,paikkakunnan perinteir'ien paistr, mustikkamaito,
eriks':enmainiten tilaustyond valmistettu
l:iinuttu loi ia aito nrisleipd.Niitbl nautiskcticssatuh mieleen i-. i<..li.ekkosenprktr:iu':i lriruuki:up;rii! :: i ri:iestarrien ke,i.'.-rs
s.ii'ir I u ii;r ;taii isr'-. .-ii'tttil : :,,.-'i

Rantakalailtapalantuntumassa laulun ja
soiton vaihdellessa vietetty ratkiriemukas
ilta varmasti liimmitti ia viihdytti jokaisen
mielen. Vasta aamuydstd viimeisimmit
vilvoittelivat Kyyrdnkaida; laineissaennen
nukkumaanmenoa. Jirvestii juuri ennen
tilaisuutta pyydetty ia ikivanhan tava.n
mukaan valmistettu rantakala oli yksi
monista suullisista nautinnoista. Tiissd yhteydessdsopinee mainita Kallen erinomainen sahti, iota ei sovi unohtaa.
Sunnuntaiaamun aamu-uinnin ja kahviaamiaiseni?ilkeensuku kokoontui kunniak?iynnille Ristiinan sankarihaudoille. Mukaan ilmestyi pitaidn Vddntu-sukua, loka
oli ollut kovin niukasti sukukokouksessa
mukana. Ristiinan pitiiia oli antanut varsin raskaan uhrin sodissa. Joukossa oli
sukummeedustaiia.Kukkien laskunyhteydessd lausui muistosanat sukuseuran esimles.

Juhlajumalanpalveluksessapiti antoisan
1a syvdllisen saarnan teologian tohtori
Kycisti Veeninen. Kalle Viiiiniinen urkuparvelta laulullaan herkisti kuulijoiden
mielen. Aikana, iolloin vanhat arvot usein
romuttuvat, oli suvun jiisenill?i tilaisuus
yhteisessdehtoollisessapolvistua Korkeimman eteen, ioka vuosisataisensukumme
t e i t d o n v a r i e l l u tj a s i u n a n n u t .
Kirkon esittelyn jalkeen nautittiin kirkkokahvit seurakuntakodissa.Siinii yhteydessd palautui kirioittajalle elevasti mieleen lapsuudessayli 10 vuotta sltten suoritetut kirkkomatkat, evdiden syiinti kesdisessdkirkkorannassatai taiven pakkasilla
vanhallakunnantuvaila.
Paluuta vanhaan oii opastettu kdvnti
Brahclinnan rairnicilia ja kotiseuiumuseossa.Mieieen paiautr-iihistoriac l:''rtaukset
niistdkarulstaaloi:iia.tuii,ttl'r' a'itrl.ir,-suvurl
c s i - i s l i ts. i i r * . ' i v i i tR , s l l i l i : - , n2 ' r ' ' c : r i : O i p l '
lt lt,:r.
rnrtta kask,::.1

J"I it'",t"r',

O. P. VAANANEN

Muutamiamuistelmiaja piirteitd,Hilda Maria
Kovasen(syntyisinVflilndnen)kohtaloista
'

t..

la eLamantyosta
Hilda Maria Kovasen tdytetryC.syyskuun !.
piiiviinii 1979 90 vuotta vierailin hdnen
luonaan Mikkelissn seuraavan kuun 20.
pdiviinii. Teman kdynnin aikana Hilda
Kovanen muisieli pitkdn eldmdnsd vaiheita. Kun muistelmat toivat esille suku-

polvien takaista kansan eldmddJuvan pitiijdssd, esitin katkelmia hdnen kertomuksestaan.
Syntymiipiiivdnsankarin ensimmdinen
"talon
rouva", talononnittelija oli ollut
mies, ia toisina olivat saapuneet portaan

Rikassisiiltoinenyhdessdolo liiheni v?i?iieemattdmesti loppuaan. Siirryttiin laht<ilounaalle Kyyrcinkaitaan herkullisten poyddnantimien pariin. Seuran johtokunnan
jdsenienpuheet - leikilliset ja vakavat saimme lisZindpiiiviin henkiseenantiin.
Sihteeri Kalle Viiiiniinen osasi parhaalla
mahdollisella tavalla herkistiiii tilanteen ja

ovat iuurevia ja myhiiilevid, oikeita isiintiija emiintdtyyppej?i. Kaikille kuitenkin
ndyttdd, olevan yhteistii herkesti hymyyn
vetdytyvit kasvot ja mieltymys huumoriin.
Omakohtaisesti vuosikymmenien varrella
tehty havainto on, ettii Vii?iniisille lienee
vaikeata taipua toisen kdskyn alaisuuteen.
Ehkepa siksi suku onkin pitkalle pysynyt
vanhan yhteiskunnanammateistavapaimmassa, maanviljelijiina vapaan luonnon
keskellii.
Kaikki kaunis pddttyy aikanaan, ja haikein mielin leksin ensi kertaa mukana
olleena ajamaan Ristiinan kumpuilevista
maisemistayli Saimaanvesistrialueenvaltakunnan kaakkoiskolkkaan.Varmasti jokai-

kiittdd oivalliset eminndt. Musiikin ystdvd,nd,mieleen tuli hyv?i kapellimestari,
joka virittii instrumenttinsa orkesterin eri
tunnelmiin. Niin taitavastiohj aili isiintiinii
toiminut Kalle Viiiniinen jokaista ohielmakohtaa.
Palaan ndin lopussa yksityiskohtiin.
Vuosi- ja sukukokouksessaseuran esimies
mainitsi muun muassa, ettei sul'un keskuudessasuoritettuia antropologisia tutkimuksia ole rohjettu julkistaa. Juhlaillallisilla pdytiitoverinani olleen Kirsti Harimon
kanssateimme pikahavaintoja, iotka rohkenemme niiin julkistaa. Suvun j?isenissii
on havaittavissa kaksi selvisti toisistaan
erottuvaa tyyppin. Toinen ryhmii on pieni"hintelee"
kokoista
ia vikkelaliikkeista
kuin tuli polttaisi jalkojen alla. Toiset taas

nen meistd valtakunnan eri puolille matkaavataiusi sen, etta jokainen seura, myris
sukuseura,pysyy pystyssdniin kauan kuin
sillii on tulisieluisia johtajia, jotka vetdvdt
ia innostavat toisia. Saamme olla kiitollisia, €tta sukumme kohdalla niin on.
Meillii jokaisella Viiniselld on kuitenkin
velvollisuus tukea voimiemme mukaan
tycitd sukumme nqenneisyydenselvittdmiseksisekd sukuhengen ja -yhteyden s?iilyttdmiseksitulevaisuudessa.
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tyttdrense Miinan kanssa tekemdssdulkopalstoilla lehdeksi?i.Aidin ia Miinan lfidettye edelte kiisin viemiiiin lehmiii kotiin
kuului palstalta piiin koiran haukuntaa ja
laukaus. Kun luultiin isdn yiipyneen palstalla, hiintii ryhdyttiin kaipaamaan vasta
seuraavanapitivdn?i.Etsinndn j iilkeen hiinet
loydettiin kuolleena vattupensaikosta Iahellii sitii paikkaa, jonne hdn oli jiinnyt
lehdeksiii niputtamaan iiidin ja Miinan

"muut lesket". Sukuseuranonnittelut tor
seuran toinen esimies teologian tohtori
Kydsti Viindnen.
Hilda Kovasen isii oli Juvalla 24.4'1855
synrynyt Matti Viiiiniinen, jonka isd, vuonna 1823 syntynyt Tahvo (Staffan) Ve?inenen oli myos isoisdni Karl (Kalle) Kustaa
Vldnisen isii. Matti oli kuitenkin eri iiiti?i
isinsd Tahvon toisestaavioliitosta. Hildalla
oli Miina (Vilhelmina) -niminen sisko,
loka avioitui Juvalla Vidnis-nimisen maanvilf elijiin kanssa ja kuoli vuonna 1967.
Tate sukuhaaraa olen selvittdnyt Vii?iniisten sukupuun numeroissa6 fa 7 kirjoituksissaisoisdniKarl (Kalle) Kustaa Viiiiniisen
sukuhaarasta.
Hilda Kovasen is?i Matti Vidndne n
"kuljettuaan kolme vuotta mieron tietd"
meni rengiksi Pietarin ra,haaialle. Rahtaaian tyo oli tuona aikana raskasta1a etityisesti voimia ia hyvdd' terveytte va rivaa.
Matin isdntd ei kestdnyt nditd rasituksia, ja
hdn kuoli nuorena erdin raskaan Pietarin
matkan ialkeen. Pari vuotta rahtaajan
kuoleman i?ilkeen Matti meni naimisiin
tdmdn lesken kanssa. He hankkivat itselleen Juvalta talon, ioka muutaman vuoden aherruksenidlkeen oli velaton. Matti
viilitti paikkakunnalla karian myyntii', ia
tilli tavalla he hankkivat itselleen vertaisiaan paremmat olot. Ei siis ihme, ettd
Matilla ia hanen perheelliiiin oli naapurissa
kadehtijoita.
Kertoessaantdmin i?ilkeen seuranneista
vaikeista aioista Hilda Kovanen oli vieldkin hyvin liirkyttynyt. Hildan kotitila
Kuosmala muodostui neli?isti palstasta,
"syviinmaalla". Kotiioista kaksi siiaitsi
palstoilta johti ndille palstoille vain polku'
Palstoiltatehtiin luonnonheiniiii, la pitkiin
matkan takia niilla yiivyttiinkin.
Kesiillii vuonna 1904 Hildan ollessa 15vuotias isii Matti oli aiti Loviisan ia vanhemman, tuolloin rippikouluiiissd olleen

erottua hdnesti. Kuolema oli aiheutunut
hdneen osuneestaluodista.
Suoritetuissa tutkimuksissa ep?iilykset
kohdistuivat naapureihin, ioiden kanssa
oli ollut erimielisyyksiii mainittujen, silloin kdytdnn6llisestikatsoen lahes arvottomien luhtapalstojen viliraioista. Syylliseksi
osoittautuiereAnnaapurin 19-vuotiaspoika, ioka peittiikseen tekonsa oli piilottanut murha-aseenlukon vaatekirstuun'
Taman hirvittdvdn tapahtuman iiilkeen
perheen onnellinen eldma muuttui kokonaan. Hilda-ryttbnen vietiin erddn tuttavan perheeseen, silld herkkiinii nuorena
hdnen kotona olemisensasuurimman surun
aikana oli mahdotonta. Aiti ei iaksanut
pitaa vaikeasti hoidettavaa trlaai, vaan se
vuokrattiin. Perhe yritti tulla toimeen
luontoisvuokratulolla,loka kiisitti ioka kolmannen kapan viliaa sadosta. Vuokralaisella oli kuitenkin kaunis vaativainen
vaimo ia paljon lapsia, minkii vuoksi hen
ei kyehnyt maksamaan iiidille vuokrakappoja. Niiiden vaikeuksien keske[a iildin
voimat eivit kestdneetia trjn kuoli 6 vuoden kuluttua isdn kuolemasta. Tila jouduttiin tdmdn i?ilkeenmYYmddn.
Aiti ei ollut pddstdnyt herkkiiii lastaan
Hildaa oppikouluun huolimatta siitd, ettd
tiillii oli kansakoulun paras pddstdtodistus
ia hyvdntahtoinen kansakoulunopettaja
olisi kustantanut koulunkiiynnin perheen
vaikean tilanteen takia' Monien ponnisteja
lujen myiitd Hilda toimi kotiopettajana
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O. P. VAANANEN

Tilastotietoja Viiiiniisisti ja heidan

Suomessa
asumistiheydesteen
Suoritettuien sukututkimusten mukaan
Vddndseton muinaisissa kirkonkirjoissa ja
maaveroluetteloissaesiintyneiden sukuien

asuinalueiden mukaan jaoitettu Suur-Savon, Pohiois-Savon, Pohiois-Karjalan ia
Pohiois-Suomen sukuhaaroihin. Suomen

pidsi vuonna 1922 kunnalliskodin johtajattareksi.
Erityiselldldmmbllii Hilda muisteli matkaansaKarjalaan vuonna 1926. Hiinet oli
kutsuttu viettdmddn kesdlomaatyonjohtaja
Nuutilaisen luo Liimatan kartanoon. Sielld
hdnelle tuli vastustamaton halu tavata
seteanseKalle V?i?iniistd,
ionka olinpaikasta
hiinelli oli vain summittaisia tietoia. Salapoliisin tavoin han otti puhelimitse yhteytta moneen suuntaan. Kansakoulun
opettajilta hen sai parhaita viitteitd, ja

muistan tuon viikon hyvin sen vuoksi, ettd
my6s meille lapsille tarjottiin silloin herkkuja. Kuultuani nyt edelld selostetut tr" gilliset tapahtumat Hildan elamdste en
endd ihmettele, ettd Hilda piti Kallea
aivan kuin isdnddn.
Vuonna 1927 Hilda meni naimisiin
11.9.1882syntyneenKalle Kovasenkanssa.
He viljeliv?it Juvan pitiijiin Asilan kyl?issd
maanviljelys- ja puutarhatilaa sekii pitiv?it
kyliikauppaa aina Kallen kuolemaan 28.6.
1969 saakka. Vuonna 1947 alkukes?ilI?i
vaimoni ia minut kutsuttiin vierailemaan
Kovastenluo Asilaan. Erityisen mieluisana
muistona meilld on tuo vieraanvarainen
viikko, kun vaikeana talouslaman aikana
ja piiiikaupungissa asuvina emme olleet
tottuneet saarnaanmaalaisruokaa ia muita
antimia niin runsain mitoin.
Hilda Maria Kovanen asuu elikeldisend
yksin Mikkelissdkauniissakaksiossaankeskell?i kaupunkia. Entistii harvemmin hen
on kaynyt Asilassakesimtikillii, mutta siti
enemmdn hdn nauttii ympiiristdn ja koko
kaupungin vihreydesti. Kirkon, radion,
television ja ystdviensd piirissii hiin el?iii
nykyaikaa. Hyvin usein hiin kuitenkin
palaa muistelemaan ja uudelleen el?imiiiin
vuosikymmenien takaisia tapahrumia.

niin lopulta Kallen kotipaikka loytyi.
Tullessaanisoisiini ia myos minun kotiini Vahvialan pitiijiin Hounin kyl?iiin Hilda
iunasta astuttuaan nAki jo kaukaa isoisiini
Kallen, tosin kumaraisena mutta aivan
"ruokkaamassa pellakuin isdnsd Matin
via" . Perille tultua Kalle oli kysynyt:
"Oletko
Sinii miu Matti-veljein tyijir?"
Saatuaanmy<intdvdnvastauksenKalle oli
kielt?inyt kertomasta talonvdelle, kuka tulija oli, jotta vierailu olisi ollut ylliitys.
Tavattuaan ditini Hannan isoisi kuitenkin
oli kertonut kaiken tulijasta. Hilda viipyi
kotonamme viikon ajan, ja hiintii pidettiin
siellii hyviinii. H?inelle oli tariottu joka
aamu Karjalan piirakoita, ja viera;anvaraisuus oli ollut muutoinkin hwiiii. Itsekin
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muilla alueilla nykyisin elavien Vddnisten
alkujuuret on joko todettu tai piiiitelty
olevan l?ihtdisinniiistii piiiihaaroista.
Kun saattaaolla mielenkiintoista tietii,
milld tavalla Suomessatiill?i hetkellii el?iv?it
fa asuvatVddndsetovat sijoittuneet maan
eri puolille, olen suorittanut tutkimuksia
erdistd tilastoista la arvioinut Viiiiniisten
sijoittumisen maan eri osiin lehinni. Ved.niisillii olevien puhelimien perusteella.
Vddndnen-nimisii oli ioulukuun 31.
p?iivdnii1979 koko maassa5274 henkilod..
Osa heistd, noin 1200 henked, on aviopuolisoita, jotka ovat saaneetsukunimensd
avioliiton kautta. Toisaaltavoidaan pii?itelld, ettd joukosta puuttuu suurin piirtein
niitii, iotka avioliiton solmitsama md:d:rd.
tuaan ovat saaneet miehensd sukunimen
Vddndnen-nimentilalle . Tilastojen mukaan
Vddndsistdoli naispuolisiavdhdn yli puolet
eli 2740 henkildi.
Vuonna 1979 Yddndsetsolmivat noin 33
avioliittoa. Samana aikana Vddndset synnyttivdt noin 70 lasta. Maan yleisen tilaston mukaan heitii kuoli samana aikana
noin 48.
Eri maiden sivistys-ja kehitystasoamitataan usein puhelimien lukumdirilld., jota
verrataanmaan vdkilukuun. Viimeisten tiIastojenmukaan puhelimien lukumidrdssd
johtaa Yhdysvallat, jossa on 77 puhelinta
100 henkil<jd kohti eli yksi puhelin 1,3
henkilo?i kohti. Seuraavina ovat Ruotsi,
jossa on 74,4 puhelinta 100 henkikjii
kohti eli tiheydelli 1,4, ja Sveitsi 68,1
puhelinta 100 henkilcjii kohti tiheydella
1 , 1 . N e l j i i n t e n do n S u o m i , j o s s ao n 4 4 , 7
puhelinta 100 henkil6ii kohti eli 1 puhelin
2,2 henkiloii kohti. N?iissdluvuissa ovat
mukana yksityisten perheiden puhelinliittymien lisdksi virastojen, laitosten ja yritystenkaikki puhelimet.
Jos mukaan otetaan vain yksityisperheiden puhelinliittym?it, Suomessaon keski-

mddrin 23 perhepuhelinta 100 henkildii
kohti eli 1 perhepuhelin 4,4 henkikjii
kohti. Kun Suomessaperheeseenkuuluu
keskimiidrin 3,2 henkiloii, merkitsee tdmd.
siti, ettd Suomessaon ldhes kolmella perheellii neljiistd perhepuhelin.
Kun Vddndsten puhelintiheys ei tilastojen mukaan poikkea edelld esitetystdkoko
maan tilastosta, voidaan todeta, ettd Vddndsten sivistys- ja kehitystaso on suomalaista korkeata tasoa, joka on maailman
tilaston karkipeesse.
Jos Vdinisten yhteismdird, noin 1280
henkilciii. iaetaan maan eri osien kesken
puhelinliittymien mukaisesti ja siten, ettd
yhtd Viiindsen puhelinliittymdi kohti tulee
4,43 Y ddndnen-nimistdhenkilciii, saadaan
Vddndstenesiintymis- ja asuinalueetseki
tiheydet ainakin suurin piirtein selvitetyiksi.
Ylliittdvdd on, ette suurin henkilcimddrii
Viiiiniisidasuu Uudenmaan lddnissa.Liiinin
noin 1310 Vddndsesti valtaosa eli noin
128) asuu Helsingin alueella, joka kiisittiiii
Helsingin, Espoon,Jdrvenpddn,Kauniaisten. Keravania Vantaan kunnat.
Seuraavaksisuurin Vddndsten asuinalue
on Kuopion l?idni, jossa asuu noin 1180
Viiiindstii. Heistd noin 830 asuu Kuopion
alueella, noin 180 lisalmen alueella ja
noin 100 Varkauden alueella.
Oulun liiiinissiiasuu noin 190 Vdiin?istii.
Suurin osa, noin t2t henkiloii, asuu
Oulun kaupungin ja sen liihikuntien alueella.
Mikkelin laenissaasuu noin 3l) Yddndsrd, suurin osa, 230 henkil<iii, Mikkelin
kaupungin ja ldhiympiiristcinalueella.
Pohjois-Karjalan li-iinin alueella Y ddndsiii esiintyy eniten Joensuun alueella. Mainitulla alueella on noin 330 Viiiiniis-nimistd ja Ilomantsin alueella puolisensataa.
Karkeankuvan Vdindsten asuma-alueista
ja asumistiheydesti Suomessaolen yritti.nyt piirtiiii oheiseenpiirrokseen.Tiimii piir-
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1 Uusimaa
2 Varsinais-Suomi
3 Satakunta
4 Ahvenanmaa
1 Pirkanmaa
6 Eteli-Hime
7 Kymen ldiini
8 Vaasan lidni ,
9
l0
1t
12
13
t4

Keski-Suomi
Kuopion lldni
Mikkelin liiani
Pohjois-Karjalan ldani
Oulun laani.
Lapin laani

1350
180
60
0
180
310
265
45
1t0
I 180
315
4r0
590
24t

Yhteensd

5280

+

t-J.---

Tilastoista tehty arvio Vddndsten asuma-alueistaja -tiheydeste vuodenvaihteessa 1979 lgO

ros enempdd kuin koko tutkimuskaan ei
pyri olemaan tarkka ja numerotiedoissa
s attaa esiintyd suuriakin virheiti.
Olisi toivottaya , etti, joku suvun jdse-

nistd suorittaisi yksityiskohtaisen vastaavan
tutkimuksen ja *ittiiisi sen tulokset Vidndsten sukupuussa. Minulla ei ollut aikaa
tillaiseen yksityiskohtiin menevdin tyiihon.
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MARJATTA VAANANEN

maailmalla
Yddndsene
Aikakauskirjan toimitussihteeri on pyytdnyt minua kertomaan, millaista on olla
Viindsend maailmalla, maan rajojen ulkopuolella hallituksen ja eduskunnan j?iseneni. Mielelleni sen teen varsinkin, kun
silla nimella on ollut hyvd matkustaa.
Amerikassatosin on tullut kuljetuksi Vaanasena, koska kylliistyin tavaamaan nimedni alati ii-pilkkujen eli douple spotsien
kanssa hotelleissa, lentokentillii ja virastoissa.
Joskus olen maailmalla kohdannut samannimisid suvun jd.senid,ja kohtaamiset
ovat olleet sekdtervetulleita ettd myos hilpeyttd aiheuttavia.
Vuonna 1970 Brysselissdkansainvdlisessi
rauhankongressissaistuuduin avajaislounaalle muide n satamd.d:rdisten
osanottajien
kanssapitkiin pdytiin. Vasemmallepuolelleni osui nuori mies, ja viilillemme sukeutui englanniksi seuraavakeskustelu:
Minii: Mistii maastaolettekaan?
- Suomesta.
- Miniikin olen Suomesra.
Mistii piiin Te olette kotoisin?
- Olen Savosta,Kehvolta.
- Minii olen Helsingisti.
- Ehke saan esittdytyd.
Olen Viindnen.
- Niin olen mindkin.
Paria pdivdd. mycihemmin kotiin palattuani olin KaiaanissaMarttaliiton edustaiakokouksessa.Istuin lounaalla ja kerroin
tapaamisestanisuvun nuoren jdsenenkans-

sa Brysselissi.Nainen vasemmalla puolellani sanoi: Min?ikin olen Viindsia, olen
hdnen iiitins?i!
Vuonna 1973 - sind vuonna se taisi
tapahtua - avasin opetusministerind.Suomen jugend-taiteen ndyttelyn Ntirnbergissd. Kun tulin hotelliin, sielld syntyi hiimminki. Hotellin vastaanottovirkailijatinttivdt jotain ja suurldhettiliis, joka oli saapunut Kolnistd paikalle, intti hdnkin. Minii
seurasinsihteerin kanssakeskusteluasivusta
ja me ihmettelimme, mistd oikein mahtoi
olla kysymys.Aikanaan asia selvisi. Hotellissa oli arveltu, ettii Yrjci Vddndnen ja
mind olemme aviopari ja siksi meille oli
varattu yhteinen sviitti.
Niirnbergissd avajaiset sitten olivat ja
muuhun ohjelmaan kuului mm. kaupungin pormestarin tarjoama lounas. Se on
hilpeimpie lounaita, missdolen ollut. Pormestari sanoi tervehdyspuheessaan,ette
suomalaiset eivit aina ole tulleet hdnen
kotiseudulleenyhtii ystdviillisinaikein kuin
Suomen opetusministeri iryt. Mind sitten
vuorostani vastasin, etteivdt saksalaisetkaan
ole meille tulleet aina pelk?istddn taiteen
ystivind. Mutta jatkoin, etta vaikka minunkin sukuni esi-isdt av?t taalla 3O-vuotisen
sodan aikana taisteiieet ia kuolleetkin,
niin toisaalta vieraalla maaperiillii kiiydyt
sodat olivat oikeastaan ainoa tapa milld
tavallinen suomalainen mies ennen vanhaan saattoi niihdii vieraita maita ia kansoja ja ettd vaikka jouduttiin sotimaan,
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niin kulttuuriakin sentddn ohessavdlitettiin. Suomalainen sodlas toi selkdrepussaan aikoinaan perunan Suomeen Pommerin sodasta palatessaan. Saksalaiset antoivat meille myds luterilaisen uskomme ja
monien suomalaisten kirkkoien nykyiset
saarnatuolit, iotka tulivat 3O-vuotisensodan sotasaaliinaSuomen maaperdlle.
Pdytikeskustelussa k?ivi selville sekin
kiintoisa seikka, ettd kansallissosialismin
syntypaikan paikallishallinto oli tilannut
Nirnbergin
energiatarpeen hoitamiseksi
Neuvostoliitostamaakaasuaja rakensi putkistoa. Pormestbri kertoi myos, etta kaupungin liihistiilln olevat suuret suolakaivokset olivat toisen maailmansodanaikana
erinomaisiakiitko- ia turvapaikkoja Saksan
taidekokoelmille.
Vuotta mycihemmin avasin Suomen
kulttuurin viikon Puolassa.Kun viralliset
avajaisjuhlatVarsovassaolivat ohi, isdnndt
olivat jdrjestineet vierailun Krakovaan.
Vanhan Euroopan vanhimpiin kuuluvan,
1364 perustetun Jagellon yliopiston entinen rehtori esitteli silloin tiitii historiallista
?arretta, ia siellii mm. Kopernikuksen
l4O0- ia 1500-lukujen vaihteessa kdyttdmii laitteita, vuosisatojen takaisia teoksia
ja muita aarteita, myds taideteoksia.
Hiin kenoi jiinnittiiviin tarinan siitd,
miten Krakova menetti toisessamaailmansodassa aarteensa. Vuotta ennen sodan
"nuoret,
salskeat saksaalkamista tulivat
laiset tiedemiehet, esteetikot ja taidehistorian asiantuntijat" vierailulle ja halusivat
tutustua Krakovan historiallisiin taideaarteisiin.
- Ylpeiinii ja onnellisena mini hcilmii,
rehtori sanoi, esittelin kollegoitteni kanssa
taman yliopiston ja muun muassa Krakovan vanhan kirkon aaneita. Kiinnostuneina he tekivdt merkintcijii ja me pidimme heitd vierainamme .
Sodan aikana samat miehet tulivat takai-

sin ja nyt upseereina univormuissa takavarikoimaan, kuten he sanoivat, ndmd
samat aafteet turvaan!
Rehtori kertoi toisen maailmansodan jdlkeen kdyttdneensd vuosia etsiessddnnditi
kotiseutunsa takavarikoituia aaneita palauttamista vaften. Muun muassa Krakovan kirkon kuuluisa triptyykki oli vuosia
kateissa.- Liiysin sen viimein Niirnbergin
suolakaivoksista,hdn sanoi.
Niin ettii saksalaisetsiis sdilyttiviit kaivoksissavdhdn muutakin kuin omia taideteoksiaan,on temen tarinan opetus.
Kaukaisemmat matkani ovat ministerin
ia kansanedustajantehtdvissd suuntautuneet Kazahstaniin, Senegaliin, Keniaan ja
Kiinaan. Seisoessani Kiinassa tuhansien
vuosien takaisten ihmiskunnan aaneitten
edessi maanalaisissa hautakammioissa ja
mm. iade-prinsessanainutkerkatsellessani
"arkkua",
oli pakko todeta, ettil
taista
vasta eilisen piiiv?in kansoja me tnilld
Euroopassaolemme verrattuna iden vanhaan kulttuuriin. Eika tiimii nykyaikaisuus
ja tdmdn piiiviin ihmisenii olo ole yksinomaan imartelevaa.
Kun kuljin PariisissaUNESCO:n yleiskokoukseen osallistuessanikirjan niyttelyssd,joka oli jdrjestetty maailmanjdrjestdn
"kirjan
vuoden" kunniaksi, sain hyvdn
opetuksen. Vuosituhansia on kestinyt ennen kuin ihmiskunta keksi paperin. Vuosituhansia kesti, ennen kuin ihmiset pystyivdt kutakuinkin yhteniiisin kiriainmerkein
kirioittamaan, mitd halusivat ia lukemaan
sit?i, mikii oli kirloitettu. Vuosituhansia
vaadittiin, ette ns. sivistynyt maailma
kehitti itselleen kielen, iota koko silloinen
oppinut maailma saattoi kirioittaa ia
lukea.
Silloin, kun kirjat oli kopioitava kasin,
ne olivat vain h'arvoienrikkaitten etuoikeutena. Kun kirjapainotaito viimein oli keksitty ja ensimmiiset kirjat ilmestyivit,
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Toimituksenkirj elaatikko
"savossa on Viidniisien suvun suuri kehto
alla vaaroien, kumpuien ja koiwlehtoin.
Suvun iuuret Savostamin?ikin olen saanut
enkd muistelemasta niite ole koskaan

on mun pikkuserkkun' Hallikaiset,
taloiss' ahkerina tciitd tekee
miehet sekd naiset.
Alapitkiin Lukkarilass' asuu Hilima,
myiis pikkuserkkun',
henen uunissaannyt varmaan paistuupi

vieli laannut
Nilsian suuresta pitiij iist'
ol' syntyisin mun isdin'.
Se koti on io ammoin hdvinnYt,
ei sinne kiiydii en?iiisisddn.
Siell' Pajujervenkyliisse

tuo kalakukkoherkku."
Niiin runoilee Heinolan kaupungissa
asuva Hilda Aaltonen. o.s. Vddndnen,

nekin olivat viel,i niin kalliita, ettd nekin
kahlehdettiin rautaketiuin vankkaan pulpettiin kiinni. Viihitellen kirjapainotaito
kuitenkin demokratisoi kirian. Nyt suuri
osa ihmiskunnasta lukee la kirioittaa, kiiy
koulua ja opiskeleeyhii pidemmiille.
Valitettavasti kirian varsinainentehtdvd,
opettaa ihmiskunta omaksumaan yhii korkeampaa kulttuuria, ei ole kovinkaan hyvin onnistunut. Kirlan demokratisoiminen
demoralisoi suurelta osalta mycis sisiilldn.
Kun ndyttelysti palasin takaisin Pariisin
kaduille, oli ruuhka-aika ja tydstii palaavat
pariisilaisetostivatkiireisinii kioskeistaluett^v^a m ^nalaiseenliihtiessiiiin.Ja mitd se
tavaraolikaan : keltaista lehdisto?i,pornoa'
kevyen luokan lukemistoja. Tason kohoaminen, kuten moni lienee lukutaidon ja
kirianpainamisenlaaienemistatoivoessaan
edellyttdnyt, ei ole aina tapahtunut.
Neuvostoliitossaolen viettdnyt ainutlaatuisia hetkie, kun olen Leningradissaseuraillut niitii polkuja, ioita iiitini isii kulki
suuren ldhetystcin jdseneni 1899 siellii
kdydessddn.Muuan muisto on Kiovasta,
jossa olen parikin keftaa saanut k?iydn.
SeisoimmeHagia Sofian vanhassakirkossa

ja katselimme ruhtinas Vladimirin pronssista muotokuvaa, joka oli tehty hautaloydrin perusteella.Ruhtinaalla (aikansasuuri
ulkopoliitikko, joka naitti tyttirensd mm.
Norjaan ja Unkariin) oli kartionmuotoinen
turkiksella reunustettu nahkalakki pZiiissddn ia harteilla viitta. Teme viitta oli
kiinnitetty olkapiidlt?isoljella.Ja nyt tulee
asianydin: Tdmii solki oli aivan samanlainen kuin ne kaksi solkea, joilla mukanani
olevan Pernicjn emdnnin muinaispukuni
(kopion) suuri hartiaviitta oli kiinnitetty.
Molemmat viitat solkineen ovat 1100lurulta. Kaupallista ja kulttuurivaihtoa siis
Veniijiin eteliisten osien ja Suomen vilillii
io noina aikoina!
Joka kerran, kun olen' kiiynyt Ruotsin
padamentissa,olen muistanut Pietari Viiiindstd, Ruotsin valtiopiiivien kavijaa tZOOlopussa ja Porvoon valtiopdivien kevlide
vuodelta 1809. Hiin toi Tukholmasta mm.
suuren hopeapikarin, jota siilytetid'n ^ppeni veljen ielkelaisten omistamassaSalmelan talossaMuuruvedell?i. Minulta sellainen on viela jaanyt ostamatta jiilkeentulevien siiilytettdv?iksi!
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Vidndsten sukupuun toimitukselle liihettiimdssdd.nkirieessii. Hdn muistelee kaihomielin lapsuudenajan kotitienoitaan, kaipaa kiihkeiisti Kuopion torille, jossaSavon"kauppiaat
"eldma
kiimaan
sykkii" ja
lykkii".
Kuvaus
kiiynnistii
reest' tavaraa
Kuopiossa huipentuu kalakukon ylistyslauluun ja kiitoksiin kotimaakunnalle,
"Oi,
Savonmaa, sind
synnyinseudulle:
kaunis 1a,hyvi,, ei etsien sun veftaistas
mistidn saa, vaikk' kiertiiisin kylit, mannut ia maan..."
*
Olemme saaneettoisenkin kirjeen. Sen
on Sahalahdelta lihettdnyt Martti Vat'iinenen, kalakukon parhaita ysrevia hiinkin.
Martti tuo (viime)kesiiisieterveisieHd.meen
rypsipelloilta. Hiin kertoo mycis vapaaajan harrastuksistaan,viulunrakennuspuuhista Tampereen ty6vdenopistolla pastori
Eero Veneskoskenasiantuntevassaohjauksessaja Jokiniemen viulunrakentajien illanvietosta,jossaHdmeen kansa mahapakolla,
"suut
mutta
messingillii" sai syodii asiantuntemukse lla valmistettua Savonmaan
suurta herkkua. Martti oli ndet itse edellisendtalvena opastanutkotiseutunsa maara'
"menestys
lousnaisia kalakukonteossaja
oli ollut vakava" (" 4t kiloa muikkua
muurattiin kukoiksi ja myytiin illalliskonit
1 1 0v i e r a a l l e . . . " ) .
Martti Viiiind.nen ld.hetti toimitukselle
mycis sukuselvityksen isoisiistiiiin Jahvetti
$(Jafet)Veaniisestii (s. Maaningalla 12.4.
1840, k. sielld 4.6.19L1) ja henen sukuhaaraansa kuuluvista aiempien polvien
Viiiiniisistii - ja muutamista mydhemmistiikin - aina v. 1739 Kuopion pitiijdn
Pdljan kyl?iss?inumerolla 1 talollisena asuneeseen Antti (Anders) Vidndseen (k.
1789) ia teman vaimoon Kristiina Raatikaiseen(s. 1715, k. 28.6.1798)asti. Mainitun avioparin pojan Heikki ftIenrik)
Vldndsen (s. 1750, k. 1800) ja tiimdn vai-

mon Maria Pekkarisen poika Tahvo Veiinen e n ( s . 1 8 0 1 ,k . 2 5 . 1 1 . 1 8 6 1 o
) li 13.9.1823
vihitty avioliittoon Kaisa (Katarina) Hakk a r a i s e n( s . 1 8 0 2 ,k . 1 7 . 5 . 1 8 5 5 )k a n s s aj a
heidan poikansa oli juuri mainittu kirjeen
ldhettdjdn isois?iJahvetti. Tama Jahvetti
Tahvonpoika Vddndnen oli ollut kahdesti
avioliitossa samoin kuin myds hdnen poikansaJohan (|anne) Jahvetinpoika Yddnd.n e n ( s . 2 4 . 1 . 1 8 6 6k, . 2 3 . 1 . 1 9 1 9 )J.a n n e n
?iiti oli ollut Jahvetin ensimmiinen vaimo
A l b e r t i i n a ,o . s . V i d n d n e n ( s . 1 2 . 1 1 . 1 8 3 8 ,
k. 3.2.1893), Jahvetin toinen vaimo Kristiina Hiltunen (s. Nilsiiissii 26.9.L840,
k. 12.9.1906). Jannen vaimot taas olivat
Hilda Maria Tuomainen (s. 5.6.1869,
k. 18.4.t916) ia miestddn runsas neljannesvuosisatanuorempi Iida Maria Kinnunen (s. 1r.3.1891, muutti leskendMaaningalta Riiiikkyltian 12.9.r92r).
*
Liimpimiit kiitoksemme kirjeiden liihettiiiille!

Pieniil loyrcja ja
I

t

KysymyKsla:
O. P. VAANANEN

Kiitilo Anna
Yddndseste
Edesmenneenveljeni Viljon puoliso Pirkko
Vddndnen kaantyi taannoin puoleeni kysyen, onko VddndstenSukuseurallatietoja
1870-luvulla Ahvenanmaalla eliineestii ja
toimineesta kdtiliistii Anna Viinisesti.
Kun en sukuseuramme julkaisuista ko.
tietoja liiytdnyt, sain kiilyltiini tietcd, ettd

33 (383)

mainittua asiaa oli hiineltd tiedustellut
dosentti, laeketieteen ia kirurgian tohtori
Gustaf Fock, ioka oli havainnut Anna
Vddndstd koskevia merkintoiii Suomen
vanhimmassa naisten ammattiartikkelissa
"Barnmorske-Matrickel1816- ". Matrikkelissa,ioka kuuluu Helsingin Kdtiloopiston arkistoon, on mainitusta Vddnittdrestd
seuraavatmerkinndt:
"
1872
418 Anna Wddndnen tiensteqvinnafrdn
Jomala. ar fodd i Uleoborg 18 281
XII 4t. idserfinska men talar dfven
svenska;inskrefs18 1/III 71 och ute x a m i n e r a d e ls8 J u n i l 8 l 2 m e d
vitsordet ganskaniifaktiga
Skall till Eckero(Aland)
r om
1 2 f o r l o s s n i n g ai n
inrtittningen
8 forlossnrngarute 1
'
staden'
Kuka oli tdmd Oulussa syntynyt, AhvepalvelustytnanmaallaJomalan pit?ijdss?i
tond toiminut, suomenkielistatekstid lukeva la myos ruotsia puhuva Anna Vddninen, loka Helsingin K'dtilciopistostapd?istotodistuksen 18. kesdkuuta 1872 saatuaan
oli siis aikeissapalata Ahvenanmaalle, silla
kertaaEckeron pitdjddn?'
Oulun seurakunnan kirkonkirioista kiiy
ilmi, ettd Oulun kaupungissa28. joulukuuta 1841 syntyneenAnna Johanneksentytdr Vidnisen vanhemmat olivat merimiesJohan(nes)Vddndnen ia tdmdn vaimo
Maria Tiura. Pariskunnalle svntyi Oulun
kaupungissa i840-luvulla kaksi tyrdrti.,
joista nuorempi Maria Kristina 10. syyskuuta 1849. Maria Tiuran mainitaan oll e e n A n n a - t y t t d r e ns y n t y e s s d2 5 - v u o t i a s ,
joten hdn oli syntynyt joskusvuoden 1820
tienoilla.
Niukat merkinndt Helsingin Kiitiloopiston matrikkelissa ja Oulun seurakunnan
historiakiriojen mikrofilmeistd poimitut

alustavathenkilcitiedot antavat aiheen erdisiin huomioihin ja kysymyksiin - toivomuksiinkin. Kdtild Anna Vddndnen oli
syntynyt 1800-luvun puoliviilissd Oulussa,
joka tuolloin oli varsin merkittdvd satamakaupunki (sen kauppalaivasto oli v. 1842
maan suurin). V?iiindsid esiintyy Oulun
kaupungin kirkonkirjoissamerimiehind toki muitakin kuin Anna Vddndsenisd, ia
Oulun suuren tervahovin palveluksessa
heitd on niin ikziiin. Ihmetystd herdttld,
ettd sukutietoiset ia valistuneet Oulun
Vddndsetovat varsin vdhdn saattaneetjulkisuuteen esivanhemmistaan kerddmiiin
tietoja - ainakaannritd ei oie Vddnzisten
sukupuun toimituksen kdyttoon lihetetty.
Mitd sitten timdn artikke|n pidhenkilon Anna Vadndsenmyohempiin eldrrrenvaiheisiintulee, kaentyvdtkatseemmeSuomen Turkuun ia sen puolen Vdandsiinja
Vddndttdriin. 21-vuotiaanaAnna Vddnanen asui AhvenanmaallaJomalan pitijdssd
ja siirtyi sieltri alusta vuotta 1871 oppilaaksiKltiloopistoon Helsinkrrn.Oululaistyton muutto Ahvenanmaalle,siirtyminen
sielta kiitilonoppiin suuriruhtinaskunrran
piiikaupunki rn ia taasAhvenanmaalle toiseen pitiii2idn koulutettuna lapsenplidstdiand kertovat tuonaikaisissa oloissa epdtavallisestaelamanurasta. Ehke Anna oli
joutunut palvelustytttiniolemaan mukana
synnytyksissdja osoittautunut tehtdvisseidn
taitavaksi ja luotettavaksi ja saanut ndin
hyviksyttyd kdytdnnon kokrmusta, joka oli
edellytyksendKiitiloopistoon pddsemiseksi.

Veindsten Sukuseura on erittdin kiinnostunut Anna Vdandstd koskevista tiedoista, varsinkin hdnen mycihemmistdvaiheistaan.Ja hiinen sukuiuuriensa yksityiskohtaisempaa selvittelyd toivomme saavamme tietenkin ensisiiaisestisukututkimusta harrastaviltaOulun Vddniisiltii.
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REINO VAANANEN

Filateliaharrasteena
Tarholan avarassapirtissd loisti suuri Matador-oljylamppu, jonka valaistuksessaolin
kahdeksanruotia4ninnolla syventynyt kirjaan. Kddessiinioli jokaisen Suomen pojan
"Koutunteman Yrici Karilaan toimittama
lulaisen muistikirja". Siinn kerrottiin postimerkeistd, niiden kerdilystd, hinnoista ja
monesra muusra nuorta mieltd kiinnostavastaasiasta.Tuo kirjoitus oli se innoittaja,
joka sai alkuun kohdaltani jo yli puolivuosisataakestdneenharrasteen.
Maalaiskyldiintuli 1930-luvulla harvoin
postia. Pyysin sisariltani ja tuttaviltani kirjeet ia kortit talteen. Samoin menettelin
mycihemmin tyohdn peestyani.OIin postimerkkien kerailija, joka ilman varsinaista
tavoitetta kerdsi tyopaikastaanja tuttaviltaan talteen kulkeneet postilihetykset.
Harrastukseni oli satuttu huomaamaan
ympdristossini. Talvisodan pddtyttyi sain
armeijakunnan esikunnassa kehotuksen
saapua erd.in kapteenin toimistoon. Hdn
halusi niyttdd kokoelmaansa. Illan kuluessasain ndhdii tavallisesta1.21 keltaisesta
postimerkistdkootun kokoelman. Siinii oli
huomioitu merkin kaikki tunnetut painokset vdrivivahteina, ot€ttu mukaan sekd
kdyttimdttcimit etti postitaksanmukaisesti
kulkeneet kohteet ja merkin painatuksessa
painolevyissd olleiden puutteellisuuksien
"levyvirtai rikkoutumien aiheuttamat
heet", kuten niitd silloin nimitettiin. Olin
saanut sind iltana aivan korvaamattoman
oppitunnin. Valtakunnan tunnetuimpiin
kuuluva filatelisti oli osoittanut kokoelmallaan, mihin postimerkkien keriiilyssd

piti pyrkiii. Olin hetkessdmuuttunut epimddriisestd postimerkkien talteenottajasta
mddrdtietoiseksipostimerkkien ker:iilijaksi.
Viiden sotavuodenjiilkeen alkoivat postimerkit kiinnostaa aivan uudella tavalla.
Ryhdyin tutkimaan niiden valmistukseen,
kiiyttdcin ja leimaukseen liittyvid tuntemattomia asioita. Samallatydkenttdni alalla laajeni kisittdmddn maapallon kaukaisimmatkin alueet: Vietnam. Kiina. Uusi
Seelanti,muutamia mainitakseni. V?ihitellen kasvoin filatelistiksi, postimerkkien
tutkijaksi, jonka tulee julkaista tycinsd
tulokset toistenkin kiiytettdviiksi.
Oletko, lukijani, koskahn katsellut postimerkki?i?Ne ovat yleensi.kauniita taideteoksia, iotka ovat kunkin maan tai maailman tunnetuimpien taiteilijoiden ja alan
ammattinaisten ja -miesten yhteistycintulosta. Ensin taiteilija piinae alkukuvan
ottaen huomioon painatustekniikan, kiiytettavat vdrit sekd alkukuvakkeen valmistuksen, mutta muitakin menetelmiii kiiytetean. Painatus on aina suoritettu aikakauden korkeinta painatustekniikkaakiiyttden (lukuunottamatta aivan ensimmeisie
postimerkkeji). Paperi ja vdrit ovat erikoisvalmisteisia.Niin saammekirjeen ja kortin
piiiille kiinnittdd postimerkin, jonka valmistukseen liittyviit yksityiskohdat kunkin
maan postiviranomaiset ovat yrittdneet
usein pitdl omana tarkoin varjeltuna salaisuutenaan. Postimerkki on tavallaan kunkin maan arvopaperi, jonka viirentdmisesta ia viiiirinkiiytostd. rangaistaan lakien
mukaisesti.
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Ihminen on pohjimmiltaan keriiiliji sen huomaamme pian, kun silmddmme
ympiirillemme. Jokainen henkisesti vired
ihminen harrastaaiotakin: kukkien kasvatusta, virkkaamista, musiikkia, pilkilla
kiiyntiii jne. Postimerkit, kirjeet ja konit
ovat kymmenien miljoonien kerdilijdiden
mielenkiinnon kohteena. Postimerkkejd,
kirjeit?i ja konteja kootaan monella tavalla.
Jos keriiii vain omaksi ilokseen, mikiiiin ei
sido keriiilyn alaa. Alusta alkaen voi kuitenkin pyrkiii md.drdttyyn tavoireeseen.
Tavoitteen perusteella filatelia jakautuu
esim. seuraavasti:
- maakokoelmat, esimerkiksiSuomi
- yleiskokoelmat, jotka kiisitt?ivdt useita
eri maita
- ehi<ikokoelmat (postin arvomerkinndlle
varustetut kirjekuoret ja kortit)
- postihistoriallisetkokoelmat
- postileimakokoelmat
- lentoposti, paikallis- ja laivapostikokoelmat
- filateeliset erityisalakokoelmat
- aihefilateelisetkokoelmat, esim. taide,
musiikki, linnat, kukat, kalat, avaruuden valloitus ine.
Niiyttelyissii kokoelmat jaotellaan vielii
kutsuttujen luokkaan, kilpailuluokkaan ja
nuorten luokkaan.
Erittd.in voimakkaassakasvussaon maailmassakotiseutufilatelia. Kerdtddn jonkun
mddrdtyn alueen esim. Imatran kaikki postitoimipaikoissa kdytetyt leimat kulkeneilla
kohteilla. Esityst?ieliivditetii?in paikkakuntaa esittivilld kuvakorteilla, jotka ovat kulkeneet mieluimmin postissa.Ohessaesitetiiiin paikkakunnan postihistoriaa.
Kaikkeen keriiilyyn liittyy taloudellinen
puoli. Filatelia rinnastetaan arvotaulujen
keriiilyyn. Parasta on aloittaa halvoista leijonamerkeistdmme, joita filatelistit myyvdt
sadan kappaleen erissd muutamalla markalla. Pitemm?ille piiiistessiitulee esiin kus-

Vuonna 1959 vietettiin autonomisen Suomen valtion
perustmisen l50-wotisjuhlaa ia posti- ia lennitinlaitos
laski liikkeelle Porvoon valtiopiivien avaiaisia esittivin
luhlapostimerkin. Keisari-suuriruhtinas Aleksanteri I:n
valtaistuimen iuureen olivat kokoontuneet suuriruhtinaanmaanneljin valtiosiidyn edustajat. Emmuel Thelnhgin maalaulaessawodelta f8f2 (ioka oli perustana
R. W. Ekmanin tunnetummalle maalaulaelle vuodelta
f858) oli kuvattuna myiis herrxtuomari ia kansanrunoilila Pietari Viiiininen, talonpoika Kuopiosta, kuten kuvatektisti on luettavissa.Postimerkkiin maalaustaiouduttiin kuitenkin njarzmaan !a talonpoikaisslidyn edusalat
ovat j?iineet kuvan ulkopuolelle. Voitaneen kuitenkin
vankoin perustein sanoa, etti Vii?iniset ovat "melkein',
io sameet oman miehensi kuvan postirnetkkiin!
Tiistipd vielii vihje niille, jotka suumittelevar kuvaaiheita esim. Punaisen Ristin tai obetkuloosin vastustamistyiin fuhlapostimer*keihin : poetimetkkisaria suomalaisia kansmrunoiliioia, heisti ylsi Pietari Viininen!

tannuskysymys. Arvokkaimm-at merkkimme ndet hinnoitellaan kymmenien tuhansien markkoien arvoisiksi.
Jokainen postissakulkenut kortti ja kirje
kannattaa siiilyttii?i. Punaisen Ristin ja
tuberkuloosimerkeillii varustetut kirjekuoret maksavat jo muutaman vuoden kuluttua enemmd.n kiiytettyinii kuin mitd jouduit niistd maksamaan lfiettiiessiisi. Ali
revi merkkejii pois kohteilta. Avaa kirje
kauniisti leikkaamalla. Siiilytii se valolta ja
kosteudeltasuojattuna. Ale anna pikkulas-
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'.jo*r*r#

Menneet kouluun oppimaan
lukemista
ja laskemista
ja fysiikan lakeja
ja saksanepiisii?inncillisidfeminiinejd,
toisia ihmisie,
ysteYyytte- ja toisten nyrkkejd.

Yddndstenveistlmid:
MARJA LINNOVE

(o.s.Viiininen)

Arkea ja juhlaa

Leivon yksin kotona
tuvan ldmpimin uunin diressd,
yksin.

(runoja vuosilta 1974-78)

Heille ,
tulijoille
leivon ldmpimiiset.

Ei taputa pienet ketoset pullaa.
Ei kukaan maistele taikinaa
p<iydiin reunan takana Piilossa.
Ei putoa jauhot poydiin alle kasoihin.
Taikinani on liian puhdas.

Olkoon se koti.
Olkoon se turva.
Olkoon se rauha.
(28.8.r974)

He ovat menn€et kaikki
emon siipien suojasta.
Pienimpiinikin.

ten taitamattomasti niiperrelli niille, koska
viri ja kauneus kirsivit siitii. Siiilyttiimisen
voi suorittaa helposti pieniss?i laatikoissa.
Jokaisen suuremman paikkakunnan postitoimiston tiloissa on postilaatikko, jonka
"filateelinen leimaus"'
kupeessaon teksti
Pudota kirjeesi sinne ia saat kauniin rengasleimauksen,joka on erittdin haluttu.
Tulevat polvet voivat olla iloisen yllnttyneitd saadessaanarvokkaita kohteita.
Postikohteilta tutkitaan mydskin historiaa. Mikdpii olisi esimerkiksi seurata Vddnisten vaiheita postikohteilta. Kymmenien wosien aikana koti- ja ulkomaisten
huutokauppaluetteloiden kymmenien tuhansien kohteiden joukossa en ole havainnut ainuttakaan sukuamme mainitsevaa
kohdetta. Jnftakde te iokainen oman perheenne tarina kirjeiden ia kontien kerto-

mana jalkipolville. Se voi mielenkiintoisella tavalla valottaa aikaamme ja elamidmme .
Maassammejulkaistaan tdnd vuonna 16
erilaista postimerkkilehteii. Ainakin kirjastoista saat kdyttoosi kymmenid suomenkielisiii alan teoksia. Moniosainen Suomen
postimerkkien kiisikirja antaa perusteellisen tietouden alalta. Et eksy tieltd. Filatelia on hyvi harraste, jonka jokainen voi
ottaa omien voimavarojensa mukaan. Pikkupojat uhraavat siihen taskurahojaan ja
joku varakaskokonaisia omaisuuksia. Kaikki paneutuvat siihen henkisten kykyjensii
mukaisesti. Tarvitaan vain tutkijan mieltd,
hiukan taiteellista silmiii ja vuosien uskollisuutta tavoitteelle. Tyiln vastapainona
vapaa-aikoina koottu kokoelma voi tuntemattomallekin kenoa kauniilla tavalla monia mielenkiintoisia asioita.
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Ilta-auringon kilo
kiilteli tiihkissii
ja viihdinen tuuli
kahisutteli peltoa
kddntden vihneet
kuin pienet tuuliviirit
sarnaansuuntaan.

Oli jiirjestetty juhla,
ei hymyiin tuhlaa
emintdnsi kanssa
isdntd tanssaa
ja massaaon molemmilla.
On levedt haniat isiinniillii
ja leveit lanteet emiinndllii
ja jaloissaansuonikohjut.

Siinii ne nuokkuivat
tiiydet tiihkiit
kypsyttdmdssi moninkenaista satoaan.

Ja taivas valaa vetti
niin ettd
viljat lakoo
ja perunat likoo
ja traktori uppoaa peltoon.

Ja sinii onnellinen
tdynni toivoa
sakeassa
ohrapellossasi.
( r . 8 1. 9 7 1 )

Se on tango
tai humppa
tai jenkka
tai vield valssi.
Se on masentuneenmaanviljelijiin tanssl.

*

Lava hytkyi
ja rytkyi
tanssin tahtiin,
mutta sateenmahtiin
ei tango tehonnut.
*
Rakas, kuin lapsen hiuksia
silitit kiinsiiisellii kiidellasi
ohrien vihneitd pellollasi.
Siinii ne nuokkuivat
tdydet tiihkiit
odottamassa
tu Ieentumist aan ia koriaajaansa.
Ei ainutkaan tuuli
ole kaatanut niitd kumoon
eika ainutkaan sade
saanut niitd lakoon.

(19.8.r914)

Usvainen aamun h;imara viipyy
peltojen takana.
Tummat oksat siivilciivdt vinosti
aamun sdteetusvan ldpi
ja laskevatpiiivdn pellolle.
Katselen sinua hiehotarhasta
peltojen yli,
yli kyps?inohran ja pemnan.
Aamu-usvassaajat seisten traktorissa
silppurilla
sakeaaraiheiniiii ja lasket,
ette se on satakakskymppi?ikuorma,
ia saatsen muutamalla kierroksella.
Aiat rehua hiehoille ,
iotka rauhassaodottavat heinidin
ja kolmekymmente silmiiparia seuraasinua
sarnaantahtiin
pellon reunaan - keskelle
pellon reunaan - keskelle,
vain yksi hiehoista muistaa minutkin
ja panee piiiinsdkainalooni.
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Pellon reunaan - keskelle
ja silppuri-dinosaurus syytee rehua
kovalla piiriniilld.
Sinulla on kuulonsuoiaimet
etke kuule,
miten pddskysetlangallaan
laulavat lfitovintii.
Katsot tarkkaan, miten ajat
ja seuraat renkannutta silppuria
ia ettii rehu lentdd kuormaan.
Nietko, kuinka synkki metsi
siivil<ii auringon sdteet usvaan?

+

(22.8.r975)

Joka aamu ja ilta tdssi talossa
he ovat ldhteneet navettatiiille
tytdt, piiat ja emdnndt
ennen meiti.
Tantuneet kiuluun tai dmpiiriin
ja lypsdneet
kuohuvan maidon
voinokareeksi viielleen.

*

Minua viehiittiiii katsella
heindseivistd.
Siinii se seisoopaikoillaan,
kun on pantu vaan olemaan,
seisomaankesdtuuleenia aurinkoon.

Ja ndin ldhes sataseitsemdnkymmentiiviisituhatta kertaa
(kahdesti pdiviissi niet)
on viety viestiii navetalla.

Vaikka se on uupumuksen kanssa
sateenlomassatehty,
riveillidn,
olemisellaan
huomaamatta
se rauhoittaa kiireisen mielen.

Tine iltana,
kun punaiset horsmankukat
piirittivdt pihaa
tartut
hennolla tytiinkedelliisi
ianoisten vasikkain sinkkisankkoon
ja jo nyt osaltasi
viet viestii
nousevaanpiiiviin.

Mitd onkaan paalien teko?
Sdin kanssakilpaa, sffessaten
tehokkaasti
vauhdilla
painavat, kulmikkaat
kovat heindpaalit suojaan.

( 1 8 . 71. 9 7 8 )

Heindseivds,
pyiireii ja muuttumaton.
Pehmeii kuin mummon svli.
(26.7.1976)
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Savon kreivikunnan vaakuna mainsi![241 nrotsalaiscn linnoitustcn suunnittclilan ia
hodierna
nkentaian Ericus llahlbcrghin tumctussa teolscssa Succia antiqua a
(periisi ja Tukhol,ma 1(fJ7-1716; uscia my6hcmpii painoksia, Yiimcisin mukaclma
"Ruotsin vaubaniksi" mainittu kdvi Drhlbcrgh oli iosin66ri'
Tulholma 1971).
)tr:n
adrkitehti la sotilas, joka osellisnri meltcin Laikkiin Keadc X Kusaen ia Keadc
piiltisotiin la ylennettiin sotemarsalkaksi 1693. TcoLseo Suomca kockcvat kuvat on
nyt kupariin hollantilailen kaivcrtaia Jobanacs van dcn Avcclco w' lg98-l7l''
kuollut
yllitdcn
Uami"gin historian kirloitaia, sutupuunmc
"viinistco
tutkinutsie
lappalaincn,
Pckka
io*e
apulaisprofessoti
iyvisk/ireincn
-kfuioitul$c! laatije on klyttenyt
suvun vafraisvaih€et Savon heimon syntyhismriaa"
tcol€Gsta kuvastuv.n viclii Ruotlhhlbcrghin
lihdacoksenaan,.totcaa
pi.iiasiellisene
"todcllincn erimichcn toivcma,
cttl savo oli
sin suurva,ltakaudcllakin
onvie suureomet mctsin cEimct iuohcntelivet tu*iliocsa lukemattoout oav*it
pyyntimicctcn
silmicn ilone"'
siin vy6ttlytyneidcn

