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

Leikillisen runonsa .Viiniisten sukuvirsi,

sanarrieskoo Vidndsten sukujuhlaan 2.4'45'

(Vednesten sukupuu n:o 2 1945 s. 66-69)

loppujakeissa runoilija Kdle Viiininen -

ionka mitnvaa kiriail i jan eldmdntyotd esi-

tellaen yksityiskohtaisesti tdmdn sukupuun

sivuilla 12-�19 - vakavoituen herkistyy

tiihydmiiin kauas menneisyyteen muinais-

ten Vddnisten ia V?iiinitiinen eHmee:

"salosaanat nden mind mustuneet

ia erakkoeliijdt niihen,

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 toestesa voemoo koetti,

mitem mies siind taltutti korven sen

la vil i ielykselle voetti.

Nidn asuiat aekaen entisten

vuossattaen monniin takkoo,

esi-issden ioukon entisen,
joka Savonmuan mullassa makkoo"'"

Nditi asumattoman korven 
"vilijelyk-

selle voettaneita" Viiiin?isid on tietysti

meiden sukutietoisten ia oman sukuseu-

ramme toiminnassa io pitkniin mukana

olleiden mie lestd ennen muuta vanhin

Yadndsten suvun varhaisvaiheet
A  |  : -

Savon hetmon syntyn$torlaa

historiallisissa liihteiss?i mainittu Vdindnen,

Kustaa Vaasan aikoihin 1140-luvulla Ran-

tasalmen Tuusmdesti Kuopion Kehvolle

uudisasukkaaksi siirtynyt Antti Vddninen,

ioka mainitaan mytis lautamiehend v ' l)12

ia josta sukumme ilmeisesti nykyiiinkin

vdkirikkain haara, Pohiois-Savon Vaineset,

polveutuu. Lautamies Antti Vddndne n

kuului siihen savolaispolveen, ionka osaksi

oli langennut Pohjois-Savon, Oulujdrven

seutujen ia Keski-Suomen erdmaiden asut-

taminen, eika tema uudisraivaajan osa ole

ollut Viidniisten eika muidenkaan savolais-

sukulen osalta suinkaan ainutkertainen.

Kun sukuamme koskeva perustutkimustyo

aikaa myoten edistyy niin pitkalle - eri

sukuhaaroja koskevat sukuselvitykset saa-

daan valmiiksi siinii laaiuudessa kuin

meille siiilyneistii kirkonkirioista, erilaisista

ma - ia henkiloverotusluetteloista ym.

henkikihistoriallisesta arkistoaineistosta on

tie toja saatavissa , etti Pddsemme
toteuttamaan Veandsten Sukdseuran perus-

tamisesta asti etdistavoitteena h?i?imottii-

nyttii piiiitehtdvddmme Vddnisten suvun

historian kirioittamista, avautuu savolais-

asutukse n 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'-

riii siirtolaisina 1800-luvulta alkaen "rapa'
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kon takana" Amerikan Yhdysvalloissa ia
Kanadassa ia todenniikoisesti muissakin

kaukomaissa, toisen maailmansodan jiil-

keistii laajamittaista muuttoliikettii tyiin-

hakuun Ruotsiin, yksittdisten Savon Vdd-

ndsten ia Vddndtdrten Veniij?in vallan

ukana myos levedmmdn leiviin ia
suurempien eteenpdinpdiisymahdollisuuk-

sien toivossa - tapahtunutta siinymistd

keisarikunnan pid.kaupunkiin Pietariin ja

eteldiseen Karjalaan, etenkin Viipurin seu-

duille , ja taas sodan ialoista evakuoituina

ympdri nykyistii Suomen tasavaltaa jne .

Yhtij aksoisen, henkildhistoriallisiin liih-

teisiin tiukasti pitiiytyvnn esityksen laati-

minen Viiiindsten suvun vaiheista men-

neinii aikoina on kuitenkin mahdollista -

parhaassa tapauksessa - vain 1540-luvulle

asti aiassa taaksepdin, siis Pohiois-Savon

korvet viljelysmaiksi raivanneiden 
"uutte-

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 An-

tin aikoja alkanut asuttaminen, lepddvit

Savonmaan mullassa nimilteen ia yksityis-

kohtaisilta eldminvaiheiltaan meille pysy-

vdsti tuntemattomina. Heidan tavoittami-

sensa on mahdollista vain suuremman esi-

isdioukon, Savon heimon, puitteissa, ia
siiniikin on paljolti tyytyminen toden-

niiktiisyyksiin, enemmdn tai vdhemmin

epdvarmoihin olettamuksiin.

Varhaishistoriamme tutkijat ovat pitkiiiin

askarrelleet nykyisen Suomen pysyviiii asut-

tamista koskevien tutkimushypoteesien pa-

rissa, ia aivan viime vuosikymmenten his-

toriantutkimus on tuonut runsaasti mie-

lenkiintoista lisevalaistusta mm' savolais-

ten, Savon heimon, syntyhistoriaan. Pari

wotta sitten ilmestyneessi kirjassaan Kar'

ialan maa on jyviiskyliil?iinen apulaisprofes-

sori Pekka Lappalainen rakennellut eri tut-

kijain tutkimuksiin pohjautuen kokonais-

kuvaa karjalaisista vdhitellen 1000luvun

alkuvuosisatoina erottuvasta uudesta Savon

heimosta. Samoja asioita mainittu rutkija

on kasitellyt my6s aiemmassa tuotannos-

saan, alun toistakymmente vuotta sitten

ilmestyneessd Siiiimingin historiassaan.

+
'Johtuu olosuhteista, ettei Itd-Suomi

voi koskaan esitt[i tutkijain eteen esim.

ldnsisuomalaiseen henkiseen tai materiaali-

seen perintotjn verrattavaa tutkimusaineis-

toa", toteaa professori Lappalainen. 
"Kai-

ken Itd-Suomea koskevan tutkimuksen

huomioon ottaen on syyti korostaa tdtd

seikkaa". "Sen tdrkeytti ovat esim. Ldnsi-

Suomen suhteellisen rauhanomaiseen kehi-

tykseen tottun€et tutkijat riittiiviissii mdd-

rin tuskin ottaneet huomioon", painottaa

itdisen Suomen historian syviillinen tutkiia
ja tuntija, nyttemmin io edesmennyt tun-

nettu arkistomies, professori Ragnar Ros6n.

Ja hdn korostaa niitd tutkimuksen kokemia

menetyksid, ioita on seurannut siitdkin

suorastaan valtavasta sekd suullisen muisti-

tiedon ja murteen ettd myiis materiaalisen

kulttuurin ia uskomuksellisten perinteiden

katkosta, ionka 
"Pahkindsaaren rauhan

raian kummallakin puolen, Kymijoelta

aina Salmin perukoille saakka ovat aiheut-

taneet 117O-luvulta liihtien vuosikymme-

nie riehuneet, satoja taloj4 enemmfln tai

vdhemmdn pysyvdsti autioiitaneet sodat ia
sittemmin 1600-luvulla Veniijiille suuntau-

tunut massamuutto."

Varsin perustellusti voi samat havainnot

soveltaa myds ltd-Suomen historian P?ihki-

ndsaaren rauhan takaiseen ldhdeaineistoon

niihden. Mitii varhaisemmaksi ortodoksi-

sen kristinuskon valtaanpd't;sy ia hidas edis-

tyminen Karialassa osoittautuu, sitii epe-

luotettavammiksi muuttuvat arkeologian

antamat mahdolliset todisteet, kirjoittaa
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Lappalainen. "Ennen kuin luotettavan
tuntuinen kokonaiskuva Itd-Suomen var-
haishistoriasta voi edes hahmottua, on tur-
vauduttava myos Iaaja-alaisempaan todis-
tusaineistoon, kuin mitd arkeologia, kan-
sanperinne ja paikannimitutkimus voivat
tariota. Suorastaan uraa uurtavana on
pidettiivii sitii tehokkuutta, jolla jo mai-
nittu professori Ros6n on selvittd.nyt Itd-
Suomen joutumisen varhaiskeskiajalla mer-
kittiivimpiin kuuluvien kulkureittien var-
teen, jonka seurauksena Karjala astuu syr-
jiiisest?i reuna-alueesta yleiseurooppalaisen
talouskehityksen my<iti suoraan historian
'kynnykselle' ", kirjoittaa Pekka Lappalai-
nen. Ja professori Heikki Kirkinen, Joen-
suun korkeakoulun nykyinen rehtori, on
Karjalan kristinuskon alkuperdd kiisittele-
vissii syv?illisissd tutkimuksissaan puoles-
taan vakuuttavasti osoittanut, ettd Itd.-
Suomi on aiemmin oletettua huomatta-
vasti varhaisemmin alkanut omaksua iddn
kirkon uskonopin, sanoman "ainoasta tar-
peellisesta", kutsumuksen suorittamaan
sotapalvelusta Kristus-kuninkaalle, laina-
taksemme tdssd Basileios Suurta, onodok-
sisen luostarilaitoksen isiiii. Kirkisen tutki-
muksen mukaan Itd-Suomi joutui jo ajan-
laskumme toisen vuosituhannen alussa
kristillisen kulttuurin vaikutuspiiriin, kult-
tuurin, jota eliivditti Bysantin kristillisyy-
den ja munkki-ihanteen hengellinen voi-
ma. Edellii luonnehdittu Basileios Suuren
nikemys kristityn kutsumuksesta sotapal-
velukseen Kristus-kuninkaan sotajoukkoi-
hin ndyttiiii jo varhain vallanneen juuri

keantyneiden karjalaisten mielet. Orto-
doksimunkit veivdt evankeliumin ja sen
velvoitukset kauas erdmaihin ja aina Jdd.-
meren rannikolle asti. Luostarit ja erakko-
majat levisivtit yli Karjalan tavalla, jolle ei
ole vastinetta muualla Pohiolassa. Ja huo-
limatta siitd, ettd munkit eivdt vanhassa
Veniij iin valtakunnassa yleensd kehittdneet
Basileios Suuren humanistisia ihanteita.

vaan seurasivat enemmdn sisddnpdin kidn-
tynyttd askeettista linjaa, vaikutti kosketus
Bysanttiin mycis kulttuurimielessd elvyttd-
visti. +

Mutta palatkaarnme vielii ajassa jonkin

verran taaksepiiin. Varsin pitkaan on tut-
kimuksessa vallinnut kiisitys karjalaisten
"ldnsisuomalaisesta 

alkuperiist?i" . Hieman
asiaa yksinkeftaistaen ja karrikoiden voi-
daan tdtd nikemystd kuvata niin, ettd kar-
jalaiset olisivat ensimmdisen kristillisen
ruosituhannen j?ilkimmdisellii puoliskolla
saapuneet Lounais-Suomesta kuuluille lau-
lumailleen, joko ulointa Salpausseldn har-
jannetta taivaltaen tahi sitten purjehtien
uiskoillaan pitkin Suomenlahden pohjois-
rannikkoa. Viime vuosikymmenten rutki-
mus on kuitenkin alkanut tarkistaa aiem-
paa kiisitystii. V. t96t ilmestyneessi teok-
sessaan Suomen esihistoria kirjoittaa arkeo-
logi-professori Ella Kivikoski mm. seuraa-
vaa: 'Joskin voimme pitdd varman?, ettd
ldntiseen Karjalaan on tullut asutusta
Ldnsi-Suomesta pdin, ei sillii suinkaan ole
ratkaistu kysymystd Karjalan koko rauta-
kauden vdest6n alkuperdstd. Laatokan
kaakkoisrannalle syntyi viikinkiajan muka-
na 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
Iausuu: "Tuntuu vaikealta ajxella, ettd
L?insi-Karjalan rikas ristiretkien ajan kult-
tuuri olisi kehittynyt suorastaan lensisuo-
malaisen kulttuurin perusteella - Novgo-
rodin vaikutuksen alaisenakin niin
omintakeiseksi fa erikoiseksi, kuin se todel-
lisuudessa on, ja haluaisi kernaasti etsid
lisatekijaa joko varhaisemmasta alkuvdes-
tcistd tai idiist?i mydhemmin siirtyneistd
tulokkaista, sarnaten kuin tuskin voi a,1a-
tella Karjalan vilkkaan ja liikkuvan vdes-
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t<in polveutuvan yksinomaan Ldnsi-Suo-

mesta kansainvaellusaian lopulla tulleista

siirtolaisista. 
' '

Mielenkiintoista olisi tietdd enemmdn

nykyisen Savon alueella sijanneita taka-

maitaan ensin erdalueinaan nauttineiden

ia sitten my<ihemmdssd vaiheessa pysyviisti

asuttaneiden karialaisten alkuperdstd. Kar-

ialaisen kulttuurin muinaistieteellinen to-

dentaminen on kuitenkin mahdollista -

kuten jo professori Kivikosken tekstistii oli

luettavissa - vasta viikinkiajasta liihtien.

Ja samalla alkavat myiis karjalaisen kult-

tuurin eri sdvyt erottua toisistaan. Ojatin

ia Olhavan seuduilla Laatokan koillisran-

nalla ndyttdd sijainneen itimerensuomalai-

nen kulttuurikeskus, ionka kehittymisessi

myos ruotsalaiset viikingit, varjzgit, ndyt-

teliviit jotain osaa. Titd ns. Olhavan kult-

tuurikeskusta Pekka Lappalainen pitdd

Muinais-Karialana. Sen piiristii suuntautui

viimeistddn io toiselle vuosituhannelle tul-

taessa asutus- ia muuttoliikkeitii ainakin

kolmelle taholle. Ldnteen piiin lfiteneistii

muodostui inkeroisten heimo tai kansa

alkuaan Neva-ioen seuduille, iosta sitten

dyriim<iisiksi kutsutut kulkeutuivat Liinsi-

Kannakselle ia myiihemmdt varsinaiset

inkeroiset levittiiytyiviit osaksi etelddn,

mutta kuitenkin piidasiassa ldnteen, nykyi-

seen Ldnsi-Inkeriin. Ne karialaiset, jotka

kihtivet Olhavan keskuksesta luoteeseen'

p?iiityiviit aluksi Sakkolan ja Sortavalan

vdliselle Laatokan ranta-alueelle . TdiJle.

ndyttca olleen todenndkiiisesti jo 700-

luvulta alkaen ldnsisuomalainen siirto-

kunta, joka kuitenkin sulautui tiiysin kar-

jalaiseen vdestiidn ia kulttuuriin. Kolmas

eli Aunuksen kannaksen suuntaan osaksi

jo !00-luvun tienoilla lehtenyt muutto-

liike ulottui Salmin - Paateneen - Aiinisen

linjalle ja heistii tuli aunukselaisia.

Olhavan kulttuuriperinteen jatkajista oli

voimakkain ia samalla eniten ja mdirdtie-

toisimmin ulospiiin suuntautuva Laatokan

llnsi- ja luoteisrannikolle asettunut viesto,

Asutus levisi tiiiiltii jo 1000-luvulle tulta-

essa Vuoksen - Saimaan suunnassa aina

Suur-savoon eli nykyisen Mikkelin tienoille

saakka. Hieman myiihemmin asutus levisi

Hiitolan ja Kurkijoen seuduille luoteeseen

S?iiimingin suuntaan seka pohioiseen Ilo-

mantsin tienoille ia ulottui lopulta vesi-

reitteiii mydten Pohjanlahden koillisranni-

kolle ia vielakin pohjoisemmaksi. Laato-

kan liinsi- ia luoteisrannikon Muinais-

Karialasta periytyvistii asutuskeskuksista

liihti siis liikkeelle se erdmiesten ia maan

haltuunsaottaiien virta, joiden ielkeliiisiste
taas puolestaan aian ahjossa muotoutui

Savon heimo, savolaiset, jotka hekin puo-

lestaan taas iatkoivat esi-isiensd asuttami-

sen monipolvista perinnettd, kirjoittaa

apulaisprofessori Lappalainen Sii?imingin

historiassaan.

Ja sitten lainaamme taas S?iiimingin

pitiijiinhistorian kirioittaian uusinta teosta

Karjalan maa, jossa Suur-Savon varhais-

historiaa esitelliien osana iddn ia ldnnen

talous- ja kulttuurihistoriaa viikinki- ja

ristiretkien aikakaudella :
"Voidaan sanoa, ettd itdinen Suomi

astui historian ndyttdmtille osittain viikin-

kiretkien myiitii eli siis tdoudellisten teki-
joiden saattamana. Svealaisten idantie kul-

ki joko Viron ja Inkerinmaan pohjoisran-

nikkoa Nevalle tai seurasi Suomen rannik-

koa Suomenlahden pohjukkaan. Viipurin-

lahdelta voitiin p,iiista Vuoksen vesistdd

hyviksi keyttaen Laatokalle, sillii vielii

tfi?in aikaan oli Vuoksella Viipurinlahteen

laskeva sivuhaaransa.

Viikinkien identien avautuminen 800-

luvulle mentdesse merkiui myos ltd-Suo-

men vetdmistd silloisen maailmankaupan
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Savon ensimmiiset asukkaat

Tuukkalan liiytiiien Perus-

teella hahmoteltuina ia vaa-

tetettuina. Prcfessori Pekka

Iappalainen otaksuu Savon

vanhimman asutuskeskuksen

Savolahden (Savoilahden)

nimen tulleen sen emim-

mdisten karialaisten asukkai-

den mukana Laatokan Kar-

ialasta.

piiriin. Svealaiset perustivat reltln varteen

tukikohtia, lotka samalla olivat kauppa-

asemia, ns. viikinkikolonioita. Liihinnii

Suomea oli ndistd merkittdvin, pohjois-

maisten saagof e n kuulu Laatokanlinna,
Aldeigjuborg eli Staraja Ladoga, suomeksi

Vanha Laatokka. Se sijaitsi Olhavanjoen

varrella, noin 10 km Laatokasta eteledn.

Tosin varhaisin asutus tiiiilliikin ndyttdd

olleen suomensukuista - ilmeisesti karia-

laista - ja periiisin aikaisemmilta aiotlta.

Tuore skandinaavinen tutkimus on alka-

nut vahvasti epiiilla Laatokanlinnan viikin-

kiliiistn alkuperdd, joskin viikingit lienevdt

kdyttdneet Aldeigjuborgiaan ainakin vili-

etappinaan. Arvovaltaisimmat ldnsimaiset

viikinkiaian historian iltkijat kirjoittavat

suomeksikin kddnnetyssd kokoomateokses-

saan Viikingit mm: "Aivan nykyaikoihin

asti Laatokkaa ympdrdivdi aluetta ovat

asuneet yksinomaan suomensukuiset kan-

sat. Suomalaiset ovat saattaneet kdyttdd

Suomenlahdelta Volgalle 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

sijainneeseen kauppapaikkaan asti. Suo-

mea puhuva kauppias saattoi kielivaikeuk-

sitta kdyttdd tdtd reittii. Lisiiksi Nestorin

kronikka mainitsee ioukon suomalaisia

nimid oletetusta kymmenennelld vuosi-

sadalla solmitusta Bysantin ja Kievin Rus-

dynastian vdlisestd kauppasopimuksesta."

Uudempi tutkimus siis painottaa Laato-

kan kaakkoispuolella asuneiden suomen-

sukuisten kansojen - pddasiassa muinais-

karjalaisten - merkitystii jo 800- ia 900-
luvulla laalamittaisen turkiskaupan vdlittd-

iinii silloisen maailmankaupan kahteen
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merkittdvimpiidn kauppakeskukseen, Bol-
gariin Volgan varella ja Bysanttiin eli
Konstantinopoliin, Itd-Rooman keisarikun-
nan piikaupunkiin ja kiehtovaan kult-

tuurikeskukseen, "keskiajan Pariisiin".
Turkikset saatiin "mukavimmin Suomesta
ja Pohjois-Veniiiiiltii", todetaan dskeisessi
Viikigit-teoksessa. Ja turkiskauppaan osal-
listuivat myds karjalaiset. He osallistuivat
my<is samojen arvotavaroiden laajamittai-

se€n hankintaan omasta "lapinkorves-

taan" , siis myos nykyisestd Suur-Savosta ja

pohjoisempaankin.

+
800- ja 90O-luvulla, suurisuuntaisen tur-

kiskaupan kukoistuskaudella, kehittyi
ylemp?inii Olhavanjoen varrella sijaitsevasta
Novgorodista Luoteis-Veniijiin suuri ja

merkittdvi kauppakeskus. Samalla muo-
dostuivat muutkin Laatokan eteldrannikon
viikinkisiinokunnat ja sikalainen suomen-
sukuinen kantavdestci joutui skandinaavi-
sen kulttuurivaikutuksen alaiseksi. Viikin-
kiretkien loppuminen 1000-luvun ensim-
miiisellii vuosisadalla ei heikentinyt Kaia-
lan edullista kaupallista asemaa, vaan pdin-

vastoin voimisti sitii. Miilarilla sijainneen
svealaisten Birkan, viikinkiajan kaupan
keskuksen, seuraaiaksi tuli ld.nnessd. Got-
lanti, samalla kun Novgorodin merkitys
itdisen kaupan keskuksena entisestaen
kasvoi. Professori Ragnar Ros6n pitiiii juuri

Gotlannin ia Novgorodin v?ilist?i kauppa-
liikennettii 1000-luvulla alkaneen voimak-
kaan karjalaisen ekspansion aiheuttajana,
sen ekspansion, joka Suomen puolella
" purkaurui nimenomaan Suur-Savon suun-
taan". Tiim?i kauppa innoitti karjalaisia
voimaperdiseen turkisten hankintaan ja sai
metsesteiet samoamaan entisti lazjem-
malla alueella, samalla kun niiille erdalu-
eille perustettiin jo pysyviii asutuskeskuk-
sia ja vahvistettiin aiemmin muodostu-
neita erimaakolonioita.

Karjalan erd.miesten pyytemien turkisten
kysyntddn ei 1100- ja 1200-luvun taitteessa
tapahtunut uusi kddnne kauppasuhteissa
vaikuttanut. Saksalaiset kauppiaat tulivat
nyt voimakkaasti esiin Pohjois-Euroopassa.
Karjalainen "turkiskausi jatkui, joskin tur-
kisten ostaiat ainakin osittain vaihtuivat.
Vauraus lisiiiintyi ja juuri 12O0-luvulla
ndyttdi. karjalainen kulttuuri puhjenneen
todella kauniiseen kukoistukseensa", kir-
joittaa Pekka Lappalainen. Kun sitten vii-
kinkiretket olivat Ruotsista kiisin pd tty-
neet, paisui Olhavan kauppakeskuksen
Novgorodin valta, yhi, suuremmaksi. Niiin
sitiikin enemmdn, kun Veniijii itsendistyi
entisesta Ruotsin siirtolaisalueesta. Se muo-
dosti yha enemmdn slaavilaistuvia valtioita,
jotka sitten myos liittyivdt itdiseen, Bysan-
tin kirkkoon. Novgorod oli vain erds
niiistii valtioista, ia sen samoin kuin mui-
denkin vendldisvaltioiden suhde ldnteen ia
luonnollisesti ennen muuta sen ldhimpiiin
edustajaan Ruotsiin muuttui vihamielisek-
si. Vihamielisyytt?i kiirlisti kummallakin
puolella ristiretkiajattelun sdvyttdmd us-
konnollinen ristiriita. Ruotsi oli omaksu-
nut kristinuskon Rooman kirkon tarjoa-
massa muodossa. Vuonna l0J4 oli tapah-
tunut lopullinen viilirikko idan ja ldnnen
kirkkojen, Rooman paavin ja Konstantino-
polin patriarkan, viililld. Taistelua llnnen
ja iddn, Rooman ja Bysantin valilla kaytiin
tiiiill?i kulttuuripiirien adrirapilla Ruotsin
kuningaskun nan ja Novgorodin, mydhem-
min Moskovan ja koko Veniijiie tsaarikun-
nan 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

alistussuhteessa tehen mahtavaan kauppa-

valtioon, vaan kanssak?iymistii voidaan
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luonnehtii jonkinlaisen liittosuhteen poh-
jalta tapahtuneeksi. Se ilmeni mm. yhtei-
sind sota- ja ryiistriretkind ldnteen, liihinnd
Hdmeeseen, jdimien maahan. Ristiretkii
tehtiin puolin ja toisin, eika hiimiilaisten
kukistaminen onnistunut idan miehille.
Kun ruotsalaiset ndyttivdt onnistuvan hi-
mdldisten alistamispyrkimyksissidn, oli
Novgorodin entistd mdi.rdtietoisemmin py-
rittdvd. lujittamaan vaikutusvaltaansa Itd-
Suomessa. Karjalaisista alkoi tulla varsin
merkittevie vastustajia ruotsalaisille ja va*
sinkin sen jiilkeen, kun he olivat v. 1187
tehneet sotaretken meren yli Mdlarille,
polttaneet ja rydstriineet Sigtunan kauppa-
kaupungin, puhutaan heistii hyvin var-
teenotettavina vihollisina ruotsalaisissa rii-
mikronikoissa. Niin kauan kuin karjalais-
ten suhde Novgorodin kauppavaltioon
perustui joko kokonaan tai pddasiallisesti
molemminpuoliseen taloudelliseen vuoro-
vaikutukseen, oli karjalaisten suhteellisen
suuri itsendisyys myris Novgorodia hallitse-
vien suurkauppiaiden edun mukaista. Ti-
Ianne muuttui kuitenkin olennaisesti, kun
jo mainittu ristiretkiajattelu piiiisi vallitse-
vaksi ja "Rooman paavin tukema ristiret-
kijulistus liitettiin seke Ruotsissa synty-
neen uuden yhtendisen valtion etta ItA-
Baltian juuri vallanneen saksalaisen ritaris-
ton maallisen vallan ulottamispyrintcijen
yhdeksi olennaisimmaksi pontimeksi", to-
teaa taas Pekka Lappalainen. "Ruotsalaiset

veivdt 1200-luvun puolivdliin mentdessd
pidtokseen Hdmeen alistamisen valtaansa.

Hime muuttui mycis ldnnen kirkon niikd-
kulmasta katsoen ld.hetysalueesta Suomen
uuden hiippakunnan elimelliseksi osaksi.
Ortodoksisen kirkon kannalta taas ndmd
1200-luvun alkuvuosikymmenistd liihtien
yhe voimistuvat pyrinncit tiesivdt pelotta-
yaa va ra , lentisen kirkon hallintojiirjes-
telmdn tunkeutumista vaarallisen kauas
itd n - vain muutaman peninkulman

peiihiin liintisimmisti karjalaisista tai kuten
jo tuohon aikazn voitaneen sanoa, savolai-
sista, asutuskeskuksista Suur-Savossa ja
Kymijoen alajuoksun varella. Uhka oli
entistekin ilmeisempi, kun Novgorod sa-
manaikaisesti joutui vakavaan ulkonaiseen
vaara n tataarien mongoolivaltakunnan
Kultaisen ordan levittiessd valtaansa. Bal-
tian saksalaiset ja Suomen ruotsalaiset val-
lanpitdjdt suunnittelivat ja valmistelivat
yhdessii lennen kirkon ja paavinvallan etu-
vartiona kuoliniskua skismaattiselle iddn
kirkolle. Novgorodin maat oli tarkoitus
vallata ja jakaa suunnitelman valmisteli-
jain kesken. Novgorod oli kuitenkin niin
voimakas ja mahtava, ette se pystyi voitta-
maan vihollisensa. Ruhtinaansa Aleksan-
teri Jaroslavinpojan - Aleksanteri Nevskin
- johdolla se loi Nevajoella Suomen piis-
pan Tuomaan sotajoukon ja kaksi vuotta
mydhemmin Pihkovanjiirven jddllii saksa-
laisen ritarikunnan armeijan. Kultaisen
ordankin suhteen kauppamiesten johtama
Novgorod selviytyi tyydyttdviin sopimuk-
siin itsendisyyttddn tiiydellisesti menette-
metta. Mikii oli ollut karjalaisten apu
Novgorodille niiissii laajoissa sotatoimissa,
on tuskin koskaan selvitettivissd. Joka ta-
pauksessa he taistelivat seke Tuomas-piis-
pan joukkoja ettd kalpaveljie vastaan sin-
nikkd?isti ja niikiviit tdmin taistelun koske-
van keskeisesti sitii ortodoksista kristillisti
uskoa, ionka he olivat omaksuneet.+

Toistaiseksi ei ole pystytty selvittimddn,
missd vaiheessa irdsuomalaiset olivat laaja-
alaisemmin ja kiinteimmin joutuneet

kanssakdymisiin ortodoksisen uskon kanssa.
Uudempi tutkimus on painottanut, eta
vilkkaat ja kiinte?it kauppayhteydet Nov-
gorodiin tutustuttivat karjalaiset sen edus-
tamaan kulttuuriperintdcin niin, ettd he
alkoivat vdhitellen omaksua kristillisen
uskon sen bysanttiiaisessa muodossa, suun-
nilleen samaan aikaan kun Suomen ldnti-
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set heimot omaksuivat ruosalaisten tarjo-

aman roomalaiskatolisen opin. Siiiimingin

historiankirjoittaja lausuukin kuvaavasti,

ettd tame kristinuskon omaksuminen ta-

pahtui seki L?insi- ettd Itd-Suomessa "yhtd

mielell?iiin tai yhtii viikiniiisesti". Viihitel-

len idiin oikeauskoisen kirkon opit saivat

Novgorodin vaikutuspiirissd eldvien karja-

laisten parissa jalansijaa niin, ettd vanhat

pakanalliset jumalat joutuivat vdistymidn

syrjiiiin "ristin Kiesuksen" ja ortodoksisen

kristikunnan kunnioittamien pyhien mies-

ten ia naisten tieltd. Epiijumalien lehdot
ja muut palvontapaikat joutuivat mycis

Savon vanhoissa karjalaiskylissii ortodoksis-

ten seurakuntien haltuun, ia Savon sydiin-

alueiden paikannimistdssd on selvdsti ero-

tettavissa kolme uskonnolliseen kulttiin

liittyvid kerrostumaa: ensin vanhimpana

karjalaisiin pakanallisiin heimojumaliin

viittaava, sitten ortodoksisesta kristillisyy-

destd kertova ia viimeisessi vaiheessa mu-

kaan tullut lennen kirkon perinteeseen

liittyv?i paikannimistd. Tdlld. nimistiillii

onkin ollut ratkaisevan tiirkeii merkityk-

sensi Savon asutusta aioitettaessa, ja juuri

ortodoksiseen kulttiin ia idnn kirkon kalen-

teriin viittaavat paikannimet Aytdpddn,

J?iiisken ja Savon kihlakuntien eli karialais-

ten pogostojen alueella kertovat niiiden

paikkojen saaneen nimensi jo ennen kuin

mainitut kihlakunnat Piihkiniisaaren rau-

hansopimuksessa 12. elokuuta L323 viralli-

sesti luovutettiin Ruotsille.

Sekii Savilahden kirkkopitiijiin sydiinalu-

eelta eli Mikkelin seutuvilta tehtyjen ldy-

tcilen perusteella ettd asiakirjoihin noiau-

tuen on sangen perustellusti esitetty viite,

ette Savon alueella oli todenndkciisesti jo

1200-luvulla ortodoksisen kirkon pit{'1a-

organisaatio. Professori Juhani Rinne kir-

loittaa asiasta Savon historian ensimmii-

sessi osassa: "Kokonaisuutena Savon var-

haisimmat kirkolliseen elemeen liittyv?it

ldydtit vahvistavat Pehkinesaar€n rauhan-

kirjankin antamaa kesitystd, ette Savo,

Novgorodin ylivallan siellii piiittyessd, on

muodostanut todellisen pogostan kirkkoi-

neen, kappeleineen ja kirkolliseen hallin-

toon liittyvine verotuksineen." Tutkimuk-

sessaan ortodoksisen uskon tulosta Kafia-

laan Heikki Kirkinen puolestaan toteaa,

ette Novgorodista 
"tuli 1000-luvulla erit-

tdin merkittiivii kristillinen keskus. Se sai

tarmokkaita piispoia ia sinne rakennettiin

runsaasti kirkkoja." Sama kirjoittaja lau-

suu sitten Novgorodin kirkollisen kulttuu-

rin voimakkuudesta toisen vuosituhannen

alussa: "Lienee perusteltua vdittdd, ettd

Novgorod oli 11. ja 12. vuosisadalla voi-

makkain kirkollinen keskus aivan Suomen

liihellii. Sitii voi verata Lundiin ja Upsa-

laan, iotka ovat ainakin Itd-Suomesta kau-

empana. Kun vield muistaa, etti Novgo-

rod siiaitsi tuolloin vilkkaan viikinkien ja

kaukokauppiaiden idiintien varella, tun-

tuu luonnolliselta ajatella, etta sen kirkol-

linen vaikutus on varhain siiteillyt Karja-

laan. Iddn kristillistii vaikutusta kyseiselld

kaudella on todettu jopa Ruotsissa, joskin

sen laaiuudesta ollaan eri mieltd."

Eriiiit tutkijat ovat yhdistiineet Novgo-

rodin ruhtinaan Jaroslav Vsevolodinpojan

w. 1226-�27 suorittaman -karjalaisten
joukkokastamisen iuuri ldnnen ja idan kil-

pailuun ldhetysalueisa fidlld' Roomasta ja

Bysantista katsoen ddrimmiisen kaukana

pohjoisessa. Professori Ragnar Ros6n kir-
joittaa Suomen historian kiisikiriassa: 

"Te-

miin joukkokasteen merkityksellisyys sel-

vi?iii tiiysin vasta jos otetaan huomioon,

ettd se - Savon syd?inseuduilla perin ylei-

sistd, yksinomaan Pehkin?isaaren rauhaa

edeltiiviiiin kauteen aioittuvista kreikkalais-
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katolisperiiisistii henkilcinnimistl pddttden
- kenties vield intensiivisemmin kuin

Laatokan rantamaihin, ndyttdd, kohdistu-
neen silloisen Karjalan sekd kirkollisesti

ettd taloudellisesti uhatuimpaan lohkoon,

siis Suur-Savoon eli nykyisen Mikkelin

tienoihin. \+
Aivan riippumatta siitd, piteviitkci esite-

tyt ia nyt esitellyt arvelut Savon karjalais-

ten eli suursavolaisten massakddnnyttemi-
seste krisdnuskoon jo 1200-luvun ensim-
miiisillii vuosikymmenilld paikkansa vai

eivdt, on kuitenkin arkeologian, paikan-

nimitutkimuksen ja my<is erdiden asiakir-
jojen perusteella osoitettavissa, ette kun

Novgorod i240-luvulta ldhtien, mongooli-

v^^r^n alaisena, joutui vetdytymddn mytis
nykyisen Suomen alueelta hankkimistaan

asemista, karjalaisten savolaisetkin asutus-
keskukset clivat jo ehtineet joutua tekemi-

siin kristinlskon kanssa. Kun ndistd ajoista
yhteydet L;atokan Karjalan asutuskeskuk-
siin alkavat heiketii, ja Savon itsendisty-

vien asutuskeskusten turkiskauppa suun-
tautuu ainakin osittain Viipurinlahdelle ja

Kymijoelle, alkaa siirtoasutuksen viihittiii-
nen itsendistymisprosessi, sekd henkinen

ettd taloudellinen. Ja Pekka Lappalainen
pitiiii ilmeisend, etti eri,i,nd. "savolaisuu-

den" synryyn vaikuttavana ainesosana on
jo ollut enemmdn tai vdhemmdn pinnalli-

nen kristillinen - kreikkalaiskatolinen -

silaus. Tdstd ainakin Savon runsaat paikan-

nimet, sellaiset kuin livananmaat, Mihai-
lanpellot, Miikkulansaaret, -mdet ja pellot

sekd monet muut vastaavat nimet, puhu-

nevat omaa selv?iii kieltiidn. Viilitt<imiisti
Pdhkindsaaren rauhaan iohtaneesta kehi-

tyksestd Siidmingin pitajiin historioitsija
kenoo kirjassaan:

"Ruotsi 
latkoi l?intisen kirkon nimissd

tunkeutumista kohti itdi.. Ja vihdoin 1290-
luvulla lopullinen suuri taistelu Karjalan
omistamisesta toden teolla alkoi. Tapahtu-

masarja merkitsi myos kauan ja menestyk-
sellii kukoistaneen kaupan laantumista
sekd sen seurauksena syvdlle kdyvii talou-
dellisia muutoksia koko vanhalla karjalai-
sella heimoalueella. V. 1293 ruotsalaiset
asettuivat pysyvdsti Liinsi-Karjalaan ja ra-
kensivat valtansa tueksi Viipurin linnan.
Ruotsalaisen Eerikin kronikan mukaan val-
loitettiin 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 pa-
kottivat Novgorodin entistd tehokkaammin
valvomaan etujaan Karjalassa. Niinpi Laa-
tokan rantamaat vallattiinkin pian takaisin

ia liiiinitettiin ankaruudestaan kuuluksi
tulleelle pajarille Boris Konstantininpojal-
le. Tiedot kertovat, ettii 1300-luvun ensi
vuosina mainitun Boriksen kovan komen-
non vuoksi paljon vdked karkasi Laatokan
Karjalasta Ruotsin vallan alaisiin kihlakun-
tiin eli siis Savoon, Ji?iskeen ja Ayrriptin-
hiin. V. 1322 ruotsalaiset piirittivet Keki-
salmea, mutta epeonnistuivat valtausyri-
tyksessddn. Ruotsi ei ollut onnistunut 30
vuotta kestdneen sodan kuluessa valtaa-
maan koko Karjalaa ja niin sen oli suos-
tuttava Karjalan jakoon.

Kaksi saksalaisen kauppiasmaailman

edustaiaa oli ldsnd, kun Nevajoen Pdhkinii-

saaressa solmittiin 12.8.1323 Ruotsin ja

Novgorodin vdlillii rauha "ikuisiksi ajoik-

si" ja kolme karjalaista kihlakuntaa (ruots.

gislalagh, ven. pogost) Novgorodin ruhti-

naan Jurin lahjana - kuten sopimuksessa

sanotaan - luovutettiin Ruotsin kunin-

kaalle. Kihlakunnat olivat, kuten on jo

monesti mainittu, Ayripdd, J?idski ja Savo-
lahti eli Savo. Karjalalle rauha oli tieten-

kin kohtalokas, silla rauhansopimuksessa
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M A R J A  L I N N O V E

Kalle Vddndsen patsaan paljastusjuhla
Siilinjerven peiikirjastossa 2I.5 .L97 8

Patsaan paliastuspuhe

Hyviit kuulijat. Mielessdni on selvind
muistikuva lapsuuden ajdta. Elettiin sota-
aikaa. 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 olcma-
ton. 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,

savolainen, joka nikee asiassa ensin sen
valoisan puolen, mutta ylldtylacllinen,
puhui arkikieleniiin Karjalan munetta
vaikka hallitsikin Savon mufteen paremmin
kuin monet savolaiset.

Rieska-Kallen, Kalle Vihtori Vddnben,
isoise, Lassi Samuli, oli POljan Lassilan
poikia. Hdn oli viisi vuotta Lassilan isin-
tdnd, myi sitten perintiiosuutensa veljil-
leen ja osti torpan Nilsian Senkimeeste.
Suurten nilkivuosien aikaan 1860-luvulla
hin menetti talonsa, eikii hlnen pojas-
taan, Kalle Vilhosta, joka oli syntynyt Piil-
iilli, siis Rieska-Kallen isiste, tullut maan-
viljelijee. Nuoruudessaan Rieska-Kallen isi
toimi suutarina, lihti sitten merille kesiksi
ia oli talvisin sahoilla. Kun tillaiset wot

sitii ei cniiii k?isitelty yhteni kokonaisuu-
tena, vazn se pdinvastoin asukkaiden
eduista viihiiikiin vilittiimdttii jaettiin
viikivaltaisesti kahden vieraan valtakunnan
ja samdla kahdcn maailmankirkon ja kah-
den sivistyspiirin kesken.

Professori Erkki Kuujo on ndhnyt Karja-
lan pogostajaon synnyn scuraulsena siitd,
ettd Karjala oli joutunut malsamaan veroa
Novgorodille. Hen on siti mielti, etti
pysyve verotus oli luultavammin jirjestetty
vasta sen jelkeen, kun Karjda oli laani-
tetty mainitulle paiari Borilselle, jonka
hallinnon ankaruus oli johtanut karjdaiset
kapinaan v. L3I4. Alun alkaen paikalliscn

hallinnon, ldhinni veronkannon sanele-
mista syisti, aluejaon pohjaksi muodostu-
nut pogosta ei ollut vain maallisen hallin-
non tarpeita palveleva hallintoyksikkd. Sii-
td 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 mai-
nittu "gisldagh" kihlakuntaa tarkoitta-
vana lienee yksinkenaisesti vain "pogosta"

-sanan ruotsinkielincn vastine.
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tuntuivat raskailta, hiin hakeutui Kuo-
pioon vanginvanijaksi eli vankinihtiki.
Rieska-Kallen iiti, Maria Niskanen, syntyi-
sin Jinneviralta, oli siihen aikaan piikana
Kuopiossa. Perheeseen syntyi kolme lasta,
kaksi poikaa ja tyttd, Kalle Vihtori oli lap-
sista keskimmdinen, syntyi v. 1888. Isd
Vilho piti koulunkdyntia t;irkeana ja hnn
pani kaikki lapsensa kouluun, niinpii Kal-
lesta tuli ensimmdisen polven "herra".

Kallen ollessa kolmevuotias perhe

muutti Viipuriin, jossa isd Vilho toimi
poliisina. Koulunsa Kalle kiivi siellii ja tuli
ylioppilaaksi Viipurin klassillisesta lyseosta
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 lehto-
rina Viipurin uudessa yhteiskoulussa, Vii-
purin tyttdlyseossa, sotien j?ilkeen han oli
my<is lehtorina Turussa ja Raumalla. Li-
sdksi hdnet oli miiiiriitty hoitamaan lehto-
raaffia Niinisalon sisiioppilaitoksessa vuo-
sina 1945-47, ti.mi. koulu perusrettiin

sodan jiilkeen niitd nuoria miehi?i varten,
joilta sota oli oppikouluopinnot keskeyt-
tenyt.

Viimeksi Kalle Viiiiniinen oli lehtorina
Lappeenrannan lyseossa vuoteen l9SZ.
Hiin oli erinomainen opettaja, opetus-
alaansa innostunut, mainion humoristinen
ja nuorisoa ymmdndvi.

Hin suoritti useita ulkomaanmatkoja
m.m. Viroon, Lattriaan, useihin Keski-
Euroopan maihin, Italiaan seka Pohjois-
Afrikkaan. Kalle Viiiiniinen osallistui va-
paaehtoisena vapaussotaan toimien komp-
panian pi2illikktinii, lisiiksi talvi- ja jatko-

sotaan. Kahdessa viimeksimainitussa hen
kulki mielialan huoltotehtdvissii "korsu-

kolponritirinii" eri rintamaosilla ia oli

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?i Vilho kirjoitti pienia tila-
pdisrunoja, sieltii piiin lienevdt fueska-
Kallen kirjalliset taipumukset juontaneet
juurensa. Sanotaan my6s, ettd ehkii meissii
kaikissa savolaisissa huumori virtaa veressd.

Pyydiin airueita poistamaan Rieska-Kalle
Vidnisen veistoksen yltd verhon, muoto-
kuvan on Panninniemen Kalle Vddndnen
tehnyt.

Tilli muotokuvalla Siilinjirven kunta
haluaa osoittaa kunnioitustaan savolaisen
sanarrieskan kirjoittajalle, 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

Savosta liihtiiisin, perheessi puhuttiin Sa-

von murretta. Lapsena pihalla Kalle oppi

tietysti my<is Karialan mufteen. Kun Kalle

Vlindsen nuoruusvuosien aikaan Viipurin

savolaiset alkoivat pitiiii kalakukkokesteiii,

synryi juhlia varten ensimmdinen murre-

runo "Savonmua". Seuraavana kes?inii

Kalle Vdiiniinen oli Kerimdelld' ia sai siell?i

ankaran iskiaksen. Maatessaan tuttavien

huvilan vinttikamarissa, hen ryhtyi aikansa

kuluksi suom€ntamaan saksalaisia juoma-

lauluja. Ja siini, sdnkyyn sidottuna, hiinel-

le iuolahti mieleen kirioittaa juomalaulu

savonmurteella. Niiin syntyi 
"Talakoo-

virsi", josta tuli kuitenkin €nemmen syd-

misen kuin iuomisen ylistys. Heti periiiin
"Talakoopolokka", seuraavana p?iiv?inii
"Saanassa" j.n.e. parin viikon kuluessa

aihe toisensa jiilkeen. N?iin 19 runoa oli

valmiina ja iskiaksen annettua periksi, syk-

sylle, Kalle Viinlnen tarjosi niite kustan-

taialle. Runot saivat suopean vastaanoton'
ja niistii otettiin lyhyessii ajassa viisi pai-

nosta. Ndin Rieska-Kalle oli syntynyt, ja

hdnestd tuli piinniitydldinen, vaikkei ollut

sitd aikonutkaan.

Ajatelkaamme silloista kiriallisuuden ai-

kaa, elettiin keskellii tulenkantaiien eu-

rooppalaista 1920-lukua. Tunnettuia runoi-

lijoita olivat Hugo Jalkanen, Onni Okko-

nen, Eino Tikkanen, Lauri Kemildinen'

Hilja Aaltonen, Erkki Kivijiirvi ja metrikko

Toivo Lyy. Nimii maisterisrunoiliiat har-

rastivat tavanomaista ielkiiettitiste loppu-

soinnuttelua. V. A. Koskenniemi vilieli

sarnaan aikaan samoja tyylila;eia ylivenai-

sella tavallaan. Tiillitin sorahti sitten koto-

maan idni kuuluviin aivan uudella tavilla,

kun "Savolaesta sanarrieskoo" ilmestyi v'

1924, ja heti seuraavana vuonna Hj. Nor-

tarnon "Laulajapoika". Sitten Gottlundin

piiivien mufteet olivat jiiiineet suomalai-

sessa lyriikassa jokeenkin kiiyttdmiittii.

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

seuraavana vuonna julkaista uusi kokoelma
"Uutta sanarrieskoo" v. 192). Kalle Viiii-

ndnen ei laske murrettaan soliumaan kah-

leetta, vaan huomionarvoisella rytmi- ia
riimitaidollaan vangi$ee elavia, konkreet-

tisia tuokiokuvia. Parhaimmillaan fueska-

Kalle on pysdhtyneiden, teytelaisten lauan-

tai- ja sunnuntaituokioiden piifteiiina,

etenkin putkinotkolaisessa 
"Ruuskasen

torppa" -sariassaan, saunarunoissaan sekd

sallislaisen riemukkaassa kyldkuvassa
"Pyykkirannassa" .

Koska sananrieska sai hyvdn vastaan-

oton, halusi Kalle Vddndnen par^ntal

mufteen nrntemustaan ia saada korviinsa

savonmuft€en sanontoja. Aina h?inen per-

heensd oli pitiinyt yhteytte synnyinsijoil-

leen, niinpd jo Rieska-Kallen isii oli tutus-

tunut laivuri Aaro Rissaseen, ioka purjehti

Kuopiosta Saimaankanavan kautta Viipu-

rin ohi suuremmille vesille. Koska Pulas-

teen talosta tuntui jiirjestyviin tilaa kesii-

aikaan, tuli Ricska-Kalle vaimonsa Alman,

poikansaJorman ja piikansa kanssa vuonna

1924 viettdmiidn kesiiii Piiliiin Pulasteelle,

kiiytttiiinsii he saivat keittiiin ia kalsi ka-

maria. Tiiiiltn kiisin hIn kieneli liihiseu-

dun taloissa puhelemassa kansan ihmisten
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kanssa. Aina oli hinelld mukanaan muisti-
lehti6, johon merkitsi ylds osuvat sanon-
nat. Voisi sanoa. ette hen herkitsi kor-
vansa esi-isiensd kielelle. Rieska-Kalle oli
sitd mieltd, ettii vaikka karjalaiset ovat
puheliaita, savolaiset suulaudessaan vievdt
heisti voiton, ja tehen liittyy vielfl erdiin-
lainen nokkeluus ja sukkeluus ja taito
kdyttiii koristeltua ja kuvarikasta kielti,
jolloin ei endd ole kysymyksessii pelkki
"suunlottuu ttaja" vaan oikea kaunopuhu-
ja, eiviitkii tiillaiset puhetaiturit olleet sil-
loin vield harvinaisia. N?iistii savonkielen
opettajista voisimme mainita: Kiiirmehar-
jun Riikka Vironniemen kdrjestd, Pellikan
Tilta Siirkini€meste, Pulasteen Uaro, Utin
Pekan Ieva, Uatu Manikainen Uuhmiestd,
vield Rissasen Antti Munakasta, seppemes-
tari Vihtori Lappalainen Maaningalta,
Konsulj -Ville Nilsian Relletistii j .n.e. Mur-
teen opiskelumatkat Rieska-Kalle teki
omassa kyliissiiiin jalan tai veneelld., pitem-

mille matkoille kuten Maaningalle tai Nil-
si?iiin hiin liihti polkupyiirilli. Elettiin
kieltolain aikaa, mutta siitii huolimatta
hiinellii oli repussaan mukana pieni pullo
' ' suunaakasuaenetta' 

' .

Kielen kuuntelumatkoillaan Rieska-Kal-

le pani ylds m.m. seuraavan keskustelun:

Savolaispoika istuu ongella ja ohikulkija

kysyy: "Sydkii kala" "Millees se

eliisj?" rulee vastaukseksi ja se tulee viivyt-

telemdttd ja valmistelematta. Tdllainen

nokkaviisaus ja ter?ivyys joka tekee savolai-

set hauskapuheisiksi, viehiitti Rieska-Kal-

lea. Toisaalta suulastelu ja viisastelun halu

ovat henen mielestddn savolaisten perisyn-

teji, mutta yhte yleistii on savolaisten kes-

kuudessa sellainen kielenkiiyttci, jota voi

nimittiiii kaunopuheisuudeksi. Puhutaan

kuvarikasta ja venauksilla hciystettyii kieltd,

vdltetidn esitettdvdn asian lausumista pal-
jaaltaan, kuten esim. "Muisti ei tule tove-

riks soettaessa" sanoo huonomuistinen pe-

limanni. "Silimistii ei oo paljo ndkemi-

selle apua" sanoo heikkosilmiinen. "Mit-

tee ruo jano paremmin pelekeis" janoinen

savolainen. "Se ei oo vellissd kieltiiiin polt-

tznna" tai "Se ei oo suulleen syntynni"

sanotaan jostakin suulaasta ihmisesti.
"Kesd minndii yhtend mieljtekona", kun
isinndn kesi tuntuu liian lyhyelt?i. Keran
Rieska-Kalle valitteli vaivalloista polkupyii-

ritaivaltaan Nilsiiin miikisillii sorateilld.
lohdutteli siin?i muuan isdnti: "Tyiil-

l?idhhin siinii kyitisZi tienoo". Kun Relletin

Konsulj-Villelle joku huomautti kivisen
pellon koukeroisista ojista, sai hdn vas-

tauksen: "Veilla on veffeet nivuset".

N?imn kaikki ja monet muut Rieska-Kalle
pani ylds muistilehtiiicinsii. Jos hiin ei ollut
matkoillaan, istuskeli hen Pulasteen veran-
nalla, kun piikatytdt toimittelivat askarei-
taan. Siini heitti jonkun kysymyksen tai
sutkauksen ohikulkijalle ja sai heti samalla
mitalla takaisin; teme taas heti ylcis muis-
tilehtiii6n.

Niin kenyi neljiin kesdn aikana, jotka

Rieska-Kalle Pdljen Pulasteella vietti, pal-

lon aineistoa sananrieskaan' Hdn seurasi

liimm<illii kansanihmisten tydtd ja kunni-

oitti esi-isiensii tydtapoja. Matkat Viipu-
rista Pciljnlle hdn teki laivalla Lappeenran-
nan, Savonlinnan ja Heiniveden kautta

Kuopioon, josta loppumatka tehtiin ju-

nalla Priljiin pysiikille. Keran Kerimien
pitiijiissd erdd'nd' alkukesin viileiind ydnd

seisoi Rieska-Kalle toisten kanssa odotta-
massa laivaa laituriin. Aikansa siinii hytis-

tyiiin lihtiviit liiheiseen mokkiin, koska
muutkin pitiviit sitd "odotussalina". Ndky

oli hiimmiistytteve, minkii ytillinen tupa

tarjosi. Yhdessii si.ngyssd nukkuivat isdntd
ja emdntd, toisessa lapsia. Penkit olivat
niin varatut, ettei tulijoille istuinsijaa liiy-

tynyt. Jopa pdyd?in illa nukkui lapsia. -
"Onpa siinii humahdellut Herran siu-
naus", ajatteli Rieska-Kalle ja yiillinen
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kuva painui mieleen. Niinpii sai runo
"Ycj Ruuskasen torpassa" aiheensa. Sa-
maan runoon liittyvdt Rieska-Kallen lap-
suuden muistot Muuruvedeltd, missd hd.n
kuusivuotiaana oli kuullut ensikerran koti-
sirkan 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 Rieska-
Kalle hdnet tuntenut ja tervehtimddn
mennyt. - Koko sanarrieskoo-tuotannon
jiilkeen oli runo "Yd Ruuskasen torpassa"
tekijiilleen laheisin.

Kerran kesdisend piiiviind kulki Rieska-
Kalle pellon piennana pitkin Pdlj?in pysii-
kilti Pulasteelle. Pulasteen lammen ran-
nalla 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-Kalle suunnitteli, ette hdn koettaa

larjestdd. kaksi livakkakielistii naisihmistii
riitelemddn keskenddn, Kiiirmeharjun Rii-
kan ja Pellikan Tiltan ndet, kuullakseen,
miten se tekijiiihmisiltd kdy, mutta suun-
nitelma jii toteutumatta, kun vihainen
sonni puski Riikan kuoliaaksi. - Aihe
kyti kuitenkin Rieska-Kallen mielessd, sii-
hen liittyi sanonta sieltd., toinen tddltii.
Hiinelld oli tapana, sitten kun aihe oli sel-
vdnd mielessii, kirjoittaa ensin muurama
alkusde, sitten runon loppusdkeet, pitem-
piin runoihin joku etappipaikkakin, ja sit-
ten tdydentd.d runo valmiiksi. Kuten esim.
"Pyykkirannan" 

osuvia tdydennyssd.keitd:

"Ja. 
taevaan kirkkaalla kannella

sdkendep pievdn ratas

ja ihanku jdrveen kirkkaeta
hoppeesilusia satas. "

Vaikka K. V. kerdsi asia-aiheita ympiiri
Suomea, m.m. "Ierikan 

iso haak', on tosi-
tapaus Ahvenanmaalta, sijoitti hiin tapah_
tumat silloiseen aitoon savolaiseen ympa-
ristcidn ja aidolle kansan kielelle. Kuiten-
kin Kalle Vddndnen itse sanoi, etrei runoa
tehde, se synryy. V. tglO han julkaisi kol-
mannen runokirjansa nimeltddn "Sanar-

rieskoo, kolomas kannikka", sitten heti
"Sanarrieskoo 

(Kootut murrerunot)" v.
r93r.

Kun Rieska-Kalle oli sananrieskansa kir-
joittanut, oli se ilmeisesti iuuri sit?i, mitd
ihmiset tiidllii kaipasivat. Ei ollut ndet ilta-
mia Savossa, joissa ei olisi esitetty Sanarries-
koo. Iltamista palatessaan eivdt ihmiset
yleensd muisraneet tavuakaan juhlapuhu-
jan 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 suorasanaista Savon kielellii,
kuten "Pdljem pys?ikiltii palamupuihen
siimekseen" v. 1926 seki. "Letkuvarrev

viereltd" v. 1927. Jalkimmiiisesse h?n on
tallentanut paljon kansanperinnettd aitoine
sanontoineen. Kirja "P6lj?im pysdkilt?i
palamupuihen siimekseen" on matka-
kuvaus halki Euroopan aina Pohjois-Afrik-
kaan saakka. Olemme Lassilassa sanoneet,
ettd hyvin se Rieska-Kalle afrikkalaisille
tdmdn kyl?imme sijainnin selitti. Tiissd
muutama vuosi sitten saimme tutuilta
Afrikasta kirjeen, postituskiireessii ldhettiij d
ei muistanut panna maata eikd maanosaa.
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Kuoressa luki vain vastaanottajan nimi ja

Poljd., ja perille se kirje tuli. Siispd fueska-

Kallen ansiota se varmaan oli. Pdli?in
pysiikki sai kirjan myiitii paljon kuului-

suutta ia tdssd lienee osasyy, miksi siitii on
viime vuosina kehkeytymdssi kunnan py-

sdkkimuseo.

Kerran Kalle Viiiiniinen sattui samaan
junaan V. A. Koskenniemen kanssa. Kun
Rieska-Kalle kertoi runoilun alkuajoista ja

muisteli iskiasvaivojaan, onnitteli Kosken-
niemi runosuonen puhkeamisen johdosta

ia toivotti toistekin samanlaista iskiaksen
puuskaa. Rieska-Kalle saikin sellaisen yh-

deksdn n-roden kuluttua kesilld v. 1933,
mutta nrnoudessa ei tdmd tauti nyt tulvaa
tehnyt. Liekci lionnut Kinrrn parantolan

vesipyttyyn myos runosuoni, silla sen jdl-

keen hen kirloitti enimmdkseen kirjakie-
lell?i ia suorasanaista. Mainittakoon, ette
viimeisen sodan aikana idiviit kaikki mure-
muistiinpanot Viipuriin ja ovat kadonneet.

V. 1!26 i lmestyi kirjakielelld "Runo-

kaakin kavionkapsetta", leikillisiii tilapiiis-
runoja. Alkulehdellii sanotaan: "Minii

huitasen Pegasosta hdnndlle, jos antas se
vauhtia piinniille... " Suorasanaisena ilmes-

tyi "Tulipa Kytrelahden naisillekin kesd",
v. 1929 "Junkkarien joukko", joka on
nuorisokirja, sitten "Kaksi nuorta syden-
rd" v. 1932 ja "Poli isin poika" v. 1938,

viimeksimainittu on omaelemenkerrallinen
romaani nuoruusvuosilta. Matkakuvaus
"Olinpa mindkin turisti" i lmestyi v. 19t5.

Vuotta aiemmin v. l9t4 i lmestyi "Peri-

korven Ierikka ja muita mukavia juttuja".

Toimiessaan mielialan kohennustyossd
korsukoiportcicirinii Kannaksella, Kalle

Vddndnen kirioitt i  lukuisia reippaita mars-

silauluja, m.m. kaikkien tunteman 
"Iso

Iita", muisteimateoksen "Kc':susta kor-

suun Kannaksella" v. l94l sria 
' 'R$no-

ruunalla Rvssdi pdin" v. 1.'.\,1'2 l. l . i issa'

sekd aiemmissa romaaneissaal 
"i]:", i l i .r in

poika" on vahva isdnmaallisuuden henki.
Vielii mainittakoon "Interparrat opintiel-
ld" v. 1953, muistelmia Niinisalon inter-
naatista ja 'Jotakin ehkii tietiilsin" v.
1919, muistelmia Kannakselta.

Kalle Viiiininen kirjoitti mycis luonnon-
tieteellisen ja maantieteellisen kirjallisuu-
den arvosteluja sekii pakinoita lehtiin ja

radioon. Pakinakokoelma "Tcsson teille
terveisid" ilmestyi v. l9)4. Hdnen kuole-
mansa jiilkeen julkaistiin vielii Kalle Viiii-
nisen kokoamat "Koulukaskuja" v. 1962.

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-Kalle Vddndsen muotokuvan te-

kijii, tdyskaima ja isdn serkku, Kalle Viiii-

ndnen eli Panninniemen Kalle, on synty-

nyt 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 piirus-

tuskoulun tapaiseen, silld muutamina il-

toina hin kavi piinam*sii hiilellii malleina

Sokrateksen ja Perikleksen kipsiset muoto-

kuvat. Varsinaista opetusta ei kuvantekijd
Kalle Viiiiniinen ole saanut. Lassilan pihan

pidrakennuksessa asunut Kusti Niskanen

antoi Kalle-pojalle joskus viirikyniinpiitkiii,

eihin vuosisadan alussa sellaisia ollut ioka
pojan saatavilla. Hiin veisteli mycis puusta

pienia veistoksia. Kun hdn koulussa piirsi

parernmin kuin iketoverinsa, antoi opet-

t:ria honelle siit i i  hyvlstd runnin arcslja

Lapiiilui:den Antti Halonen on sert velrarl

ant:i.n,i1 ohieita ia sanonut, erlc. oi:rtaatt

17  ( l 6 i )



Rieska-Kallen patsaan tekiji, Panninniemen Kdle Viiiniinen valokuvattuna kotoisessa ympirist&siiiin kese[ri f979.

vain pensseli kdteen ja aletaan vetee. Piir-
t?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 omis-
tarnansa Panninniemen tilan tyiit ja pelto-

ien laaja raivaus ottivat oman osansa. Sil-
loin iltama-aikakautena oli lfies jokaisen

liihiseudun iltamien ohjelmataulu Kalle
Vddnisen koristelema, samoin illan n?iyttis-
kappaleiden kulissit'olivat henen maalaa-
miaan. Muistan my6s, miten Piiljiin kou-
lulla 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 Viiii-
nisen tciitd on levinnyt ympiiri maailmaa

Amerikkaan, Persiaan eli siis Iraniin, Ita-

liaan ja tietysti ympiiri koto-Suomea.

Tiielle Siilinjiirvellii tunnemme Pannin-
niemen Kalle Viiiiniisen ansioituneena joko

pronssiin muotoiltujen tai maalattujen
muotokuvien tekijiinii sekd maisemamaala-
rina. Aiheista talvinen luonto tuntuu teki-

iiistd liiheisimmiiltd. "Se on niin herkkd",
hiin itse sanoo. Verrattaessa veistdmisen ja

maalaamisen eroa on Kalle Vddnisen mie-
lestd "veistiminen paljon helepompoo kum
mualuu". Siilinjiirven kunta on hankkinut
muutamia tauluja ja joidenkin kuntamme
merkkihenkiloiden muotokuvia Kalle Viii-
ndseltd, myiis kunnantalon edustalla met-
siktissii kivellii istuva "Huilunsoittaja" on
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 nuoteis-
taan sivelen tarkistuttaen iiskeisellii soitta-
jalla, 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. Soitellessa ja kala-
matkoilla ei kuvantekije-Kalle voinut sil-
miiiiin syrjdyttdd, niin syntyi monia harjoi-
telmia Rieska-Kallesta. M.m. kerran myii-
hiidn ycih<in jatkuneen kalamatkan jiilkeen,

kun Rieska-Kalle oli nukahtanut kiikkus-
tuoliin, otti Panninniemen Kalle kyniinsii
esille ja syntyi harjoitelma nukkuvasta kai-
masta. Nyt paljastettavana oleva muoto-
kuva on valmistunut pari vuotta sitten.

Kun tdssi nyt katselen ympdrilleni ja
ajattelen meitd. mukana olijoita, en voi
olla lainaamatta pdtkdi. Rieska-Kallen
"Vidndsten 

sukuvirrestd", jonka hen luki
Lassilan rappusilta sukujuhlassa v. l94J:

Tuassa Vi?indsten suuressa suvussa
on miestd. jos mihinkihdn kohtaan:
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.

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

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 Ries-
ka-Kalle nimitti murrerunojaan "sanarries-

kalsi", kuten muotokuvan kirjassakin on
kirjoitettu. Ehkiipe han halusi titen kun-
nioittaa perinteistd ohraleipdi, sitd rieskaa,
jota leivottiin savolaisissa tuvissa joka lau-
antai. Ehkd tiimd esi-isiltd peritty kieli
asettui hdnen suuhunsa yhtd luontuvasti
kuin vastaleivottu, tuoksuva lauantai-illan
rieska.

Vielii ote Rieska-Kallen runosta "Savon-

mua", joka Panninniemen Kallesta run-
tuu parhaalta:

-Jos mualima maejoks muuttuva voes,
niin uskallam panna tok vettoo,
ettd maejon pinnalla sillo oes
Savon kansa puhtaenta rettoo.
Kuka vua on syntynni Savonmuassa kefta,
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.

KriYTET"rrJA TAHTEITA JA KBIAIII-
SUUTTA:
- Rissanen, Kalle, haastattelu Pitlj?ille

I97 8 (haa.stattelija, Marja Linnove)
- Siltari, Aimo, Savon SanomatLl.4.-76.

Kuopio
- Suomen kirjallisuus VI, Helsinki 1967
- Suomen Sana, Porvoo 1p66
- Uuno Kailaasta Aila Meriluoroon. Por-

voo-Helsinki 1947
- Vdindnen, Kalle, Tdss on teille tervei-

sid, Hdmeenlinna l9J4
- Vdindnen, Kalle, haastattelu Siilinjiir-

ven Metsilissd 1978 Marja Linnove)
- Viiiniiten sukupuu n:o 2, Kuopio

194,
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Yddndsten Sukuseura r.y: n toiminnan
vaiheita L977 -1980

flatkoa Vdinlsten sukupuun numeroissa

6-8 w. l97o-77 fulkaistuihin toiminta-

historiikkeihin seuran perustamisesta al-

kaen)

Toimintavuosi 1977

Vddndsten Sukuseuran toiminnassa kirioi-

tettiin uuden tiiyden vuosikymmenen leh-

ti. Toiminnan aloittamisesta oli kulunut

neljiikymmente vuotta.
Anomus sukuseuran rekisterdimisesta al-

lekirloitettiin silloisessa johtokunnassa

14.11.1937 ja oikeusministeriti hyviiksyi

sukuseuran merkittdvdksi yhdistysrekiste-

ri in Vldndsten Sukuseura r.ytnd 20.12.

1937 .
Niiissii merkeissd jdrjestettiin 6.-7. elo-

kuuta 1977 Ristiinassa yhdistetty vuosi- ja

sukukokous. Kokouspaikaksi - oli valittu

luonnonkauniilla jdrvenrantakumpareella

sijaitseva Kyyrtinkaidan kurssikeskus. Ko-

koustiloina toimi hirsisen pddrakennuksen

tupamainen kokoussali ja majoittuminen

oli jiirjestetty kurssikeskuksen majoitus-

tiloihin.

Kokous valitsi seuraavaan sukukokouk-

seen saakka esimieheksi Oiva Pentti Veii-

nisen Helsingistd, ensimmiiiseksi varaesi-

mieheksi Kydsti Vaanasen Mikkelistii ja

toiseksi varaesimieheksi Aarre Vddndsen

Siilinidrveltii. Varsinaisiksi j?iseniksi tulivat

Kalle (Kaado) Viiiindnen Lahdesta, Raimo

Vldndnen Kuopiosta ia Olli Viindnen

Jyviiskyl?istii. Varajiiseniksi tulivat Marja

Linnove ja Riitta Kasurinen, molemmat

Siilinjiirveltii. Sukuseuran sihteeriksi kut-

suttiin Kalle Vii?in?inen Helsingistii. Kulu-

van vuoden tilintarkastajiksi valittiin Rai-

mo ia Niilo Vddndnen Kouvolasta ja heille

varamiehiksi Tuiro Viiiiniinen Oulusta ia
Martti Veeniinen Kiimingistii.

Viiriii kokoukselle antoi jdsenmaksun

nostamisehdotus 20 markasta 50 mark-

kaan. Tycivaliokunnan pohdittua asiaa

kokous hyv?iksyi yksimielisesti sen tekemdn

ehdotuksen. Jdsenmaksuksi miiiiriittiin 10

markkaa ruokakunnalta, kuitenkin sillii

poikkeuksella, ette alle 21-vuotiaitten

omaa ruokakuntaa edustavien ia 60 vuotta

tdyttdneitten jdsenten jdsenmaksuksi mdi-

rdttiin 25 markkaa.
Vddndsten Sukuseuran sddntomuutos-

ehdotus esitettiin kokousyleisdlle. Kokous

hyviiksyi yksimielisesti ehdotuksen vietd-

viiksi edelleen yhdistysrekisteriin.

Jiirjestyksessii toiseksi kunniajdsenekseen

Vddnisten Sukuseuran juhlakokous kutsui

sukuseuran toiminnassa ja kirjailijana ansi-

oituneen Olli Akseli Vedndsen Myllykos-

kelta. Kirjail i jana h?inet paremmin tunne-

taan nimelld Uula Aapa.

Kuluneen vuoden tilinpdiitcis oli allititi-

mdinen 1045 markkaa, miste suurimman

osan muodostavat sukupuun painattami-

nen ja juhlakokousjiirjestelyt. Jiisenmak-
suja kertyi kuluneena vuonna 1196 mark-

kaa.
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Johtokunta kokoontui keftomusvuonna

kaksi kertaa. Ensimmiisen kerran 15. tam-

mikuuta 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

varatilintarkastajiksi valittiin vuodelle 1978

samat henkildt, iotka olivat menestykselli-

sesti hoitaneet tehtivdnsi edelliseniikin

vuonna.

Jdsenmaksua muutettiin siten, ettd 25

rrroden rkd.rala nostettiin 30 ikdvuoteen.

Telloin 30 ikdvuoteen asti omaa ruoka-

kuntaa edustavien henkilditten idsenmak-
suksi tuli 2) markkaa.

Sddnt<imuutosehdotus todettiin valmiik-

si, mutta vanhojen sddntdjen tiukkuudesta
johtuen uusia sddntoja ei ole voitu jiittd?i

yhdistysrekisteriin. Johtokunta sai valtuu-

det viedd asiaa eteenpiin.
Vuosikokoukseen osallistui kuusitoista

henked johtokunnan jdsenet mukaanlu-

kien.
Tilivuoden 1978 ylljritimti oli 3449

markkaa. J?isenmaksuia kertyi kuluneena

vuonna 2071 markkaa.
Varsinaisten kokousasioitten jdlkeen tu-

tusruttiin I varaesimiehen Kydsti Viiiiniisen

iohdolla Mikkelin 6^^krrnt"-"rkistoon.

Johtokunta kokoontui toimintavuoden
aikana kaksi kertaa. Ensimmiinen kokous
pidettiin 1!. hein?ikuuta Kuopiossa ja toi-
nen 24. syyskuuta Mikkeliss?i.

Sukuseuraamme kuului kertomusvuoden
lopussa viisikymmentdkuusi jiisentii per-

heineen.

Toimintaruosi 1979

Vuosikokousta ei kuluneena vuonna pidet-

ty. Johtokunnan pddtdksen mukaisesti idse-
nistiille postitettiin selvitys vuoden 1978

toiminnasta. Toimintakenomus ia tilit

piiiitettiin esittdd seuraavalle vuosikokouk-

selle. Siihen asti johtokunnan kokoonpano

samoin kuin muut vuosikokouksen pddttis-

vallan alaiset asiat pysyviit muuttumatto-

mina.
Vilkastuneen sukututkimustoiminnan

mukanaan tuomia ongclmia selviteltiin

sukututkimuspiivillii 31.3.-1.4.r979
Kuopiossa. P?iivien jiiriestiijiinii toimivat

Suomen Sukututkimusseura, Pohiois-Savon

Sukututkimusharrastajat ja Kansainvilinen

Opintokeskus KOKe. Sukuseurastamme
mukana olivat sihteeri ia rahastonhoitaja.

Johtokunta aloitti valmistautumisen seu-

raavaan sukukokoukseen. I varaesimiehen

Ky<isti Vdindsen kotona Mikkelissii pide-

tyssii johtokunnan kokouksessa 19. loka-

kuuta nimettiin sukukokouksen iiirjestely-
toimikuntaan Riitta Kasurinen, Marja

Linnove, Raimo Vddndnen ja puheenioh-

tajaksi II varaesimies Aare Vddndnen.

Kaikki toimikunnan idsenet ovat Kuopion
ja Siilinjiirven talousalueelta. Varsinaisen

kokouspaikan etsiminen ja kokousohiel-

man laatiminen jetettiin toimikunnan teh-

tdviiksi.
Vddndsten sukupuu n: o ! on tarkoitus

julkaista sukukokoukseen 1981 mennessd.

Toimitussihteerin tehtdvdt lankesivat luon-

nostaan I varaesimiehelle Kydsti Yddni'-

selle . Sukupuun rungon toimittaminen
jaettiin johtokunnalle, mutta jiilleen ker-

ran pddtettiin jiisenkirjein kiiiinty?i jiisenis-

tdmme puoleen toivoen, etta arvokasta

tutkimus- ja kirjoitusapua ldytyisi kentiiltii.

Sukuseuran heikko talous vahvistui edel-

leen kuluneena vuonna. Jisenmaksujen
tuotot olivat 1483 markkaa ia tilikauden

ylijaamaksi kertyi 1825 markkaa.
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Jdsenmiiiirii kasvoi kahdella: kertomus-

vuoden lopussa jiiseniii sukuseurassamme
oli viisikymmentdkahdeksan.

Toimintaruosi 1980

Kuluva wosi aloitettiin johtokunnan ko-
kouksella 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 sukukokouksen 1981
yhteyteen. Samalla pddtettiin, ettei jasen-

maksua kanneta keftomusvuonna.

Jiisenkirje postitettiin idsenmaksun mak-
saneille jdsenille 30. toukokuuta. Siini sel-
vitettiin edelliimainitut johtokunnan pdd-
trikset. Samalla kertaa postitettiin myds
toimintakenomus vuodelta 197 9.

Johtokunta kokoontui jiilleen 11. heinii-
kuuta ja tiillii kertaa Siilinjarvellii ll vara-
esimiehen Aarre Yddndsen kotona. Kokous
kiivi yksityiskohtaisesti lepi kahden edelli-
sen vuoden tilit ja toimintakertomukset,
seki pdiitti esittid ne edelleen vuosi-
kokoukselle hyvdksyttiiv?iksi.

Sukuseuran arkiston siillytys on ollut
pienoinen ongelma kautta aikojen. Pai-
kasta toiseen siirrelty arkistomme on hu-
vennut aikojen kuluessa ja telle hetkelld
ovat poytiikirjat ainoat dokumentit, jotka

ovat osapuilleen sdilyneet. Ndmi piiytiikir-
jat ja muu arvokkaampi osa arkistostamme
p?iiitettiin siin?i?i paloturvalliseen paikkaan,
kun tdllainen paikka ldytyy.

Sukuseuramme kirjanpito nriytti yliid,ri-

mdd vuodelta 1980, mistii kiitos Anna

Matilda Viiiiniiselle ja hiinen testamentti-
lahjoitukselleen.

Sukuseuran jiisenmddrd kasvoi kertomus-
vuonna yhdellii henkiliillii.

Yhteeflveto

N?imii neljii kulunutta vuotta ovat olleet
nousua taloudellisen laman pohjdta suh-
danteen huipulle. Kun mieliala oli maas-

sarnme matalimmillaan, sukuharrastus
kiiiintyi voimakkaaseen nousuun. Uusia
sukuseuroja perustettiin, pienie tutkimus-

ryhmi?i syntyi ja erddt haistoivat jopa bis-
neksen sukututkimustoiminnassa. Mitta-
vimpia hankkeita oli Sukuyhteisiijen tuki
r.y:n perustaminen. Siihen on liittynyt
Iukuisa mddrd sukuseuroja.

Oma toimintamme on ollut liihinnii hil-
jaiseloa. Vuosikokoukset eivdt ole vetdneet
juuri lainkaan jiisenistdii jirjestettyihin

tilaisuuksiin edes kokouspaikkakunnalta.

Johtokunta tekikin tiiltii pohjalta oman

ratkaisunsa jdttden pitiimiittii vuosikokouk-
sia ja siiniien niissd pddtettdvdt asiat vuoden
1981 sukukokouksen yhteyteen.

Kuluvan vuoden keviit ja kesii kiytetiiiin

tdmin sukupuun aineiston ja tulevan
sukukokouksen jiirjestelyihin.

Toivottavasti sukumme suurkatselmus
tuo mukaan toimintaamme uusia Viindsii
rakentamaan palapelid menneisyydestim-

me ja suunnittelemaan tulevaisuutta.

Keravalla huhtikuun 3. pdivdnd. l98L
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Sukukokous Ristiinan Kyyriinkaidassa sai liikkeelle V,irinisliisii ilahduttavan runsaasti. Paikka oli erinomainen ja k^ikilla

meilli oli mukavaa. Valokuvannut Kalle Viiiiniinen (Lahti).

Sukukokottp"ki.oitti"

R E I N O  V A A N A N E N

(sukuseuran perustamisen 4O-vuotis-
juhlakokous)

Y ddndsten seimemds sukukokous

Kallionleikkauksesta tie laskeutuu kapean,

kauniin, kirkasvetisen jirven yli johtavalle

pengermdlle. Tienviitassa lukee Kyyrdn-

kaita. Tyypillinen vanha ristiinalainen kas-

kimaan pohja. Rannat rehevdd lehtipuu-

metsdd, joka ylemmiiksi hiekkaharjulle

kohotessa muuttuu havupuuvaltaiseksi. Tie

kaartar pihaan, jonka keskellii salossa hul-

muava siniristilippu ilmentii?i juhlapaik-

kaa. Kaunis rakennusryhmii hoidetun luon-

nonpuiston keskellii. On launtai 6. elo-
kuuta 1977.

Ensimmdinen kosketus Vidnds-sukuun
oli lasten iloiset iiiinet rantalaiturin tii-
moilla. Juhlailmeinen siiii oli houkutellut
aiemmin saapuneet vilvoittelemaan lep-
poisilla laineilla.

Saunakamarissa suvun terdviipiiii, johto-

kunta, piti kokoustaan ennen varsinaisen
vuosi- ja juhlakokouksen alkua. Suvun
jdseniii eri puolilta valtakuntaa saapui pai-
kalle ja tutustuminen oli vllitontfi. Samaa
sukua kun oltiin. ei ollut alkukankeutta.
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Vuosi- ia sukukokous sujui normaalin

kokoustekniikan mukaisesti. Kdytetyissi

puheenvuoroissa kuulsi kaikissa pohjasiivy-

nii huoli sukuyhteyden sdilymisestd, nuo-

ren polven saamisesta mukaan toiminnan

piiriin, sukuseuran talouden turvaamisesta
ja sukututkimustycin iatkumisesta.

Juhlakahvi kirvoitti kielet, vaikkei kan-

keutta alunperinkden esiintynyt. Nelisen-

kymmentd sukulaista nautti munavoita 1a
piirakoita. Savolaisen Yapa , hiukan veis-

tdvd puhetyyli ia naurava n ama sen ker-

toivat, ettd samaa sukua ollaan'

Suvun esimies ehti muutamin sanoin

kertoa sukututkimuksen saavutuksistakin.

Hdn mainitsi Vddnds-suvun olevan toden-

ndkoisesti ikivanhan suvun, ionka nimen

alkuperdinen merkitys on wosisatoien saa-

tossa kadonnut. Esi-isdmme ovat ennen

132O-lukua asettuneet Saimaan rannoil le'

Pohiois-Savoon ja -Karialaan suku on aset-

tunut noin sata vuotta myohemmin ja

suku muodostuu nelidstd pddhaarasta. Ydd'-

n i ldn ky l i issd on o l lu t  sukua n.  1111.

Paremminkin voitaisiin puhua Vddniis-

suvun sukumetsikostd, joka on talonpoi-

kaista juurta ia jatkuvasti l isidntyvi, elin-

voimainen.
Iltapdivdtauon aikana ilmestyi kuvaan

mukaan pitiiidn pelimannien soittajaryh-

m'J, joka antoi miellyttdvdn lisdn suvun

omien musiikkimiesten esityksil le.

Matkan ia pdiviin monien touhujen j?il-

keen o l i  iuh la i l la l l inen parasta ant ia  nuo-

ri l le ja vanhoil le. Sukukokouksen monitoi-

mifdrjestiiji ia sielu majuri Kalle V?iiinii-

nen oli pannut parastaan kitevien emdn-

tien avustuksella. Ohrarieska, paikkakun-

nan perinteir ' ien paistr, mustikkamaito,

eriks':en mainiten ti laustyond valmistettu

l: i inuttu loi ia aito nrisleipd. Niitbl nautis-

kcticssa tuh mieleen i-. i<.. l i .ekkosen prk-

i:u p; r i i ! : : i  r i : ies tarrien ke, i. ' .-rs tr: iu': i  lr iruuk-

s.ii ' i r I u ii;r ;tai i isr'-. .-ii 't ttil : :,,.-' i

Rantakalailtapalan tuntumassa laulun ja

soiton vaihdellessa viete tty ratkiriemukas

ilta varmasti liimmitti ia viihdytti jokaisen

mielen. Vasta aamuydstd viimeisimmit

vilvoittelivat Kyyrdnkaida; laineissa ennen

nukkumaanmenoa. Jirvestii juuri ennen

tilaisuutta pyydetty ia ikivanhan tava.n

mukaan valmistettu rantakala oli yksi

monista suullisista nautinnoista. Tiissd yh-

teydessd sopinee mainita Kallen erinomai-

nen sahti, iota ei sovi unohtaa.

Sunnuntaiaamun aamu-uinnin ja kahvi-

aamiaisen i?ilkeen suku kokoontui kunnia-

k?iynnille Ristiinan sankarihaudoille. Mu-

kaan ilmestyi pitaidn Vddntu-sukua, loka
oli ollut kovin niukasti sukukokouksessa

mukana. Ristiinan pitiiia oli antanut var-

sin raskaan uhrin sodissa. Joukossa oli

sukumme edustaiia. Kukkien laskun yhtey-

dessd lausui muistosanat sukuseuran esi-

mles.

Juhlajumalanpalveluksessa piti antoisan

1a syvdllisen saarnan teologian tohtori

Kycisti Veeninen. Kalle Viiiiniinen urku-

parve lta laulullaan herkisti kuulijoiden

mielen. Aikana, iolloin vanhat arvot usein

romuttuvat, oli suvun jiisenill?i tilaisuus

yhteisessd ehtoollisessa polvistua Korkeim-

man eteen, ioka vuosisataisen sukumme

tei td on var ie l lu t  ja  s iunannut .

Kirkon esittelyn jalkeen nautittiin kirk-

kokahvit seurakuntakodissa. Siinii yhtey-

dessd palautui kirioittajalle elevasti mie-

leen lapsuudessa yli 10 vuotta sltten suori-

tetut kirkkomatkat, evdiden syiinti kesdi-

sessd kirkkorannassa tai taiven pakkasilla

vanhalla kunnantuvaila.

Paluuta vanhaan oii opastettu kdvnti

Brahclinnan rairnicil ia ja kotiseuiumuse-

ossa. Mieieen paiautr-ii historiac l:''rtaukset

niistd karulsta aloi: i ia. tuii,tt l 'r '  a' itr l. ir,-suvurl

cs i - is l i t .  s i i r * . ' iv i i t  R,s l l i l i : - ,n  2 ' r ' 'c : r  i :Oip l '

rnrtta kask,::.1 lt l t,:r.
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O .  P .  V A A N A N E N

Muutamia muistelmia ja piirteitd, Hilda Maria
Kovasen (syntyisin Vflilndnen) 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 vai-
heita. Kun muistelmat toivat esille suku-

polvien takaista kansan eldmddJuvan pitii-
jdssd, esitin katkelmia hdnen kertomuk-

sestaan.
Syntymiipiiivdnsankarin ensimmdinen

onnittelija oli ollut "talon rouva", talon-
mies, ia toisina olivat saapuneet portaan

Rikassisiiltoinen yhdessdolo liiheni v?i?i-

ieemattdmesti loppuaan. Siirryttiin laht<i-
lounaalle Kyyrcinkaitaan herkullisten poy-

ddnantimien pariin. Seuran johtokunnan
jdsenien puheet - leikilliset ja vakavat -

saimme lisZind piiiviin henkiseen antiin.
Sihteeri Kalle Viiiiniinen osasi parhaalla

mahdollisella tavalla herkistiiii tilanteen ja

kiittdd oivalliset eminndt. Musiikin ystd-

vd,nd, mieleen tuli hyv?i kapellimestari,
joka virittii instrumenttinsa orkesterin eri
tunnelmiin. Niin taitavasti ohj aili isiintiinii

toiminut Kalle Viiiniinen jokaista ohielma-
kohtaa.

Palaan ndin lopussa yksityiskohtiin.

Vuosi- ja sukukokouksessa seuran esimies

mainitsi muun muassa, ettei sul'un kes-

kuudessa suoritettuia antropologisia tutki-

muksia ole rohjettu julkistaa. Juhlaillalli-
silla pdytiitoverinani olleen Kirsti Harimon

kanssa teimme pikahavaintoja, iotka roh-

kenemme niiin julkistaa. Suvun j?isenissii

on havaittavissa kaksi selvisti toisistaan

erottuvaa tyyppin. Toinen ryhmii on pieni-

kokoista "hintelee" 
ia vikkelaliikkeista

kuin tuli polttaisi jalkojen alla. Toiset taas

ovat iuurevia ja myhiiilevid, oikeita isiintii-
ja 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 yhteiskunnan ammateista vapaim-
massa, maanviljelijiina vapaan luonnon
keskellii.

Kaikki kaunis pddttyy aikanaan, ja hai-
kein mielin leksin ensi kertaa mukana
olleena ajamaan Ristiinan kumpuilevista
maisemista yli Saimaan vesistrialueen valta-
kunnan kaakkoiskolkkaan. Varmasti jokai-

nen meistd valtakunnan eri puolille mat-
kaava taiusi sen, etta jokainen seura, myris
sukuseura, pysyy pystyssd niin kauan kuin
sillii on tulisieluisia johtajia, jotka vetdvdt

ia innostavat toisia. Saamme olla kiitolli-
sia, €tta sukumme kohdalla niin on.
Meillii jokaisella Viiniselld on kuitenkin
velvollisuus tukea voimiemme mukaan
tycitd sukumme nqenneisyyden selvittdmi-
seksi sekd sukuhengen ja -yhteyden s?iilyt-
tdmiseksi tulevaisuudessa.
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"muut lesket". Sukuseuran onnittelut tor

seuran toinen esimies teologian tohtori

Kydsti Viindnen.
Hilda Kovasen isii oli Juvalla 24.4'1855

synrynyt Matti Viiiiniinen, jonka isd, vuon-

na 1823 syntynyt Tahvo (Staffan) Ve?ine-

nen oli myos isoisdni Karl (Kalle) Kustaa

Vldnisen isii. Matti oli kuitenkin eri iiiti?i

isinsd Tahvon toisesta avioliitosta. Hildalla

oli Miina (Vilhelmina) -niminen sisko,

loka avioitui Juvalla Vidnis-nimisen maan-

vilf elijiin kanssa ja kuoli vuonna 1967 .

Tate sukuhaaraa olen selvittdnyt Vii?iniis-

ten sukupuun numeroissa 6 fa 7 kirjoituk-

sissa isoisdni Karl (Kalle) Kustaa Viiiiniisen

sukuhaarasta.
Hilda Kovasen is?i Matti Vidndne n

"kuljettuaan kolme vuotta mieron tietd"

meni rengiksi Pietarin ra,haaialle . Rahtaa-

ian tyo oli tuona aikana raskasta 1a etityi-

sesti 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 itsel-

leen Juvalta talon, ioka muutaman vuo-

den aherruksen idlkeen oli velaton. Matti

viilitti paikkakunnalla karian myyntii', ia
tilli tavalla he hankkivat itselleen vertai-

siaan paremmat olot. Ei siis ihme, ettd

Matilla ia hanen perheelliiiin oli naapurissa

kadehtijoita.

Kertoessaan tdmin i?ilkeen seuranneista

vaikeista aioista Hilda Kovanen oli vield-

kin hyvin liirkyttynyt. Hildan kotitila

Kuosmala muodostui neli?isti palstasta,

ioista kaksi siiaitsi 
"syviinmaalla". Koti-

palstoilta johti ndille palstoille vain polku'

Palstoilta tehtiin luonnonheiniiii, la pitkiin

matkan takia niilla yiivyttiinkin.

Kesiillii vuonna 1904 Hildan ollessa 15-

vuotias isii Matti oli aiti Loviisan ia van-

hemman, tuolloin rippikouluiiissd olleen

tyttdrense Miinan kanssa tekemdssd ulko-

palstoilla lehdeksi?i. Aidin ia Miinan lfi-

dettye edelte kiisin viemiiiin lehmiii kotiin

kuului palstalta piiin koiran haukuntaa ja

laukaus. Kun luultiin isdn yiipyneen pals-

talla, hiintii ryhdyttiin kaipaamaan vasta

seuraavana pitivdn?i. Etsinndn j iilkeen hiinet

loydettiin kuolleena vattupensaikosta Ia-

hellii sitii paikkaa, jonne hdn oli jiinnyt

lehdeksiii niputtamaan iiidin ja Miinan

erottua hdnesti. Kuolema oli aiheutunut

hdneen osuneesta luodista.

Suoritetuissa tutkimuksissa ep?iilykset

kohdistuivat naapureihin, ioide n kanssa

oli ollut erimielisyyksiii mainittujen, sil-

loin kdytdnn6llisesti katsoen lahes arvotto-

mien luhtapalstojen viliraioista. Syylliseksi

osoittautui ereAn naapurin 19-vuotias poi-

ka, ioka peittiikseen tekonsa oli piilotta-

nut murha-aseen lukon vaatekirstuun'

Taman hirvittdvdn tapahtuman iiilkeen
perheen onnellinen eldma muuttui koko-

naan. Hilda-ryttbnen vietiin erddn tutta-

van perheeseen, silld herkkiinii nuorena

hdnen kotona olemisensa suurimman surun

aikana oli mahdotonta. Aiti ei iaksanut
pitaa vaikeasti hoidettavaa trlaai, vaan se

vuokrattiin. Perhe yritti tulla toimeen

luontoisvuokratulolla, loka kiisitti ioka kol-

mannen kapan viliaa sadosta. Vuokralai-

sella oli kuitenkin kaunis vaativainen

vaimo ia paljon lapsia, minkii vuoksi hen

ei kyehnyt maksamaan iiidille vuokrakap-

poja. Niiiden vaikeuksien keske[a iildin

voimat eivit kestdneet ia trjn kuoli 6 vuo-

den kuluttua isdn kuolemasta. Tila jou-

duttiin tdmdn i?ilkeen mYYmddn.

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 ponniste-

lujen myiitd Hilda toimi kotiopettajana ja
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Tilastotietoj a Viiiiniisisti ja heidan
asumistiheydesteen Suomessa

Suoritettuien sukututkimusten mukaan

Vddndset on muinaisissa kirkonkirjoissa ja

maaveroluetteloissa esiintyneiden sukuien

asuinalueiden mukaan jaoitettu Suur-Sa-

von, Pohiois-Savon, Pohiois-Karjalan ia
Pohiois-Suomen sukuhaaroihin. Suomen

pidsi vuonna 1922 kunnalliskodin johta-

jattareksi.

Erityiselld ldmmbllii Hilda muisteli mat-

kaansa Karjalaan vuonna 1926. Hiinet oli

kutsuttu viettdmddn kesdlomaa tyonjohtaja

Nuutilaisen luo Liimatan kartanoon. Sielld
hdnelle tuli vastustamaton halu tavata

seteanse Kalle V?i?iniistd, ionka olinpaikasta
hiinelli oli vain summittaisia tietoia. Sala-
poliisin tavoin han otti puhelimitse yh-

teytta monee n suuntaan. Kansakoulun

opettajilta hen sai parhaita viitteitd, ja

niin lopulta Kallen kotipaikka loytyi.

Tullessaan isoisiini ia myos minun kotii-

ni Vahvialan pitiijiin Hounin kyl?iiin Hilda

iunasta astuttuaan nAki jo kaukaa isoisiini

Kallen, tosin kumaraisena mutta aivan

kuin isdnsd Matin "ruokkaamassa pella-

via" . Perille tultua Kalle oli kysynyt:
"Oletko Sinii miu Matti-veljein tyijir?"

Saatuaan my<intdvdn vastauksen Kalle oli

kielt?inyt kertomasta talonvdelle, kuka tu-

lija 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;anvarai-

suus oli ollut muutoinkin hwiiii. Itsekin

muistan tuon viikon hyvin sen vuoksi, ettd

my6s meille lapsille tarjottiin silloin herk-

kuja. Kuultuani nyt edelld seloste tut tr" -

gilliset tapahtumat Hildan elamdste en

endd ihmettele, ettd Hilda piti Kallea

aivan kuin isdnddn.
Vuonna 1927 Hilda meni naimisiin

11.9.1882 syntyneen Kalle Kovasen kanssa.
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
Kovasten luo Asilaan. Erityisen mieluisana

muistona meilld on tuo vieraanvarainen

viikko, kun vaikeana talouslaman aikana
ja piiiikaupungissa asuvina emme olleet

tottuneet saarnaan maalaisruokaa ia muita

antimia niin runsain mitoin.
Hilda Maria Kovanen asuu elikeldisend

yksin Mikkelissd kauniissa kaksiossaan kes-

kell?i kaupunkia. Entistii harvemmin hen

on kaynyt Asilassa kesimtikillii, 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.
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muilla alueilla nykyisin elavien Vddnisten
alkujuuret on joko todettu tai piiiitelty

olevan l?ihtdisin niiistii piiiihaaroista.

Kun saattaa olla mielenkiintoista tietii,
milld tavalla Suomessa tiill?i hetkellii el?iv?it

fa asuvat Vddndset ovat 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?iivdnii 1979 koko maassa 5274 henkilod..
Osa heistd, noin 1200 henked, on avio-
puolisoita, jotka ovat saaneet sukunimensd
avioliiton kautta. Toisaalta voidaan pii?itel-

ld, ettd joukosta puuttuu suurin piirtein

sama md:d:rd. niitii, iotka avioliiton solmit-
tuaan ovat saaneet miehensd sukunimen
Vddndnen-nimen tilalle . Tilastojen mukaan
Vddndsistd oli naispuolisia vdhdn yli puolet

eli 2740 henkildi.
Vuonna 1979 Yddndset solmivat noin 33

avioliittoa. Samana aikana Vddndset syn-
nyttivdt noin 70 lasta. Maan yleisen tilas-
ton mukaan heitii kuoli samana aikana
noin 48.

Eri maiden sivistys- ja kehitystasoa mita-
taan usein puhelimien lukumdirilld., jota

verrataan maan vdkilukuun. Viimeisten ti-
Iastojen mukaan 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 henkikji i
kohti eli t iheydell i 1,4, ja Sveitsi 68,1
puhelinta 100 henkilcjii kohti tiheydella
1,1.  Nel j i in tend on Suomi,  jossa on 44,7
puhelinta 100 henkil6ii kohti eli 1 puhelin
2,2 henkiloii kohti. N?iissd luvuissa ovat
mukana yksityisten perheiden puhelinliit-
tymien lisdksi virastojen, laitosten ja yri-

tysten kaikki puhelimet.

Jos mukaan otetaan vain yksityisperhei-

den puhelinliittym?it, Suomessa on keski-

mddrin 23 perhepuhelinta 100 henkildii
kohti eli 1 perhepuhelin 4,4 henkikjii
kohti. Kun Suomessa perheeseen kuuluu
keskimiidrin 3,2 henkiloii, merkitsee tdmd.
siti, ettd Suomessa on ldhes kolmella per-
heellii neljiistd perhepuhelin.

Kun Vddndsten puhelintiheys ei tilasto-
jen mukaan poikkea edelld esitetystd koko
maan tilastosta, voidaan todeta, ettd Vdd-
ndsten sivistys- ja kehitystaso on suoma-
laista 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-nimistd henkilciii, saadaan
Vddndsten esiintymis- ja asuinalueet seki
tiheydet ainakin suurin piirtein selvite-
tyiksi.

Ylliittdvdd on, ette suurin henkilcimddrii
Viiiiniisid asuu Uudenmaan lddnissa. Liiinin
noin 1310 Vddndsesti valtaosa eli noin
128) asuu Helsingin alueella, joka kiisittiiii
Helsingin, Espoon, Jdrvenpddn, Kauniais-
ten. Keravan ia Vantaan kunnat.

Seuraavaksi suurin 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 liiiinissii asuu noin 190 Vdiin?istii.

Suurin osa, noin t2t henkiloii, asuu
Oulun kaupungin ja sen liihikuntien alu-
eella.

Mikkelin laenissa asuu noin 3l) Yddnds-
rd, suurin osa, 230 henkil<iii, Mikkelin
kaupungin ja ldhiympiiristcin alueella.

Pohjois-Karjalan li-iinin alueella Y ddnd-
siii esiintyy eniten Joensuun alueella. Mai-
nitulla alueella on noin 330 Viiiiniis-nimis-
td ja Ilomantsin alueella puolisensataa.

Karkean kuvan Vdindsten asuma-alueista
ja asumistiheydesti Suomessa olen yritti.-
nyt piirtiiii oheiseen piirrokseen. 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 Keski-Suomi
l0 Kuopion lldni
1t Mikkelin l i iani
1 2 Pohjois-Karjalan ldani
13 Oulun laani .
t4 Lapin laani

Yhteensd 5280

+ t -J . - - -

Tilastoista tehty arvio Vddndsten asuma-alueista ja -tiheydeste vuodenvaihteessa 1979 lgO

1350
180
60
0

180
3 1 0
265
45

1 t 0
I 180
315
4r0
590
24t

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 Vid-
ndsten sukupuussa. Minulla ei ollut aikaa
tillaiseen yksityiskohtiin menevdin tyiihon.
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M A R J A T T A  V A A N A N E N

Yddndsene maailmalla

Aikakauskirjan toimitussihteeri on pyytd-

nyt minua kertomaan, millaista on olla

Viindsend maailmalla, maan rajojen ulko-
puolella hallituksen ja eduskunnan j?ise-

neni. Mielelleni sen teen varsinkin, kun
silla nimella on ollut hyvd matkustaa.
Amerikassa tosin on tullut kuljetuksi Vaa-
nasena, koska kylliistyin tavaamaan nime-
dni alati ii-pilkkujen eli douple spotsien
kanssa hotelleissa, lentokentillii ja viras-
toissa.

Joskus olen maailmalla kohdannut sa-
mannimisid suvun jd.senid, ja kohtaamiset
ovat olleet sekd tervetulleita ettd myos hil-
peyttd aiheuttavia.

Vuonna 1970 Brysselissd kansainvdlisessi
rauhankongressissa istuuduin avajaislou-
naalle muide n satamd.d:rdisten osanottajien
kanssa pitkiin pdytiin. Vasemmalle puolel-
leni osui nuori mies, ja viilillemme sukeu-
tui englanniksi seuraava keskustelu:

Minii: Mistii maasta olettekaan?
- 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 palat-

tuani olin Kaiaanissa Marttaliiton edustaia-
kokouksessa. Istuin lounaalla ja kerroin
tapaamisestani suvun nuoren jdsenen kans-

sa Brysselissi. Nainen vasemmalla puolel-

lani sanoi: Min?ikin olen Viindsia, olen
hdnen iiitins?i!

Vuonna 1973 - sind vuonna se taisi
tapahtua - avasin opetusministerind. Suo-
men jugend-taiteen ndyttelyn Ntirnbergis-
sd. Kun tulin hotelliin, sielld syntyi hiim-
minki. Hotellin vastaanottovirkailijat intti-
vdt jotain ja suurldhettiliis, joka oli saapu-
nut Kolnistd paikalle, intti hdnkin. Minii
seurasin sihteerin kanssa keskustelua sivusta
ja me ihmettelimme, mistd oikein mahtoi
olla kysymys. Aikanaan asia selvisi. Hotel-
lissa oli arveltu, ettii Yrjci Vddndnen ja

mind olemme aviopari ja siksi meille oli
varattu yhteinen sviitt i .

Niirnbergissd avajaiset sitten olivat ja

muuhun ohjelmaan kuului mm. kaupun-
gin pormestarin tarjoama lounas. Se on
hilpeimpie lounaita, missd olen ollut. Por-
mestari sanoi tervehdyspuheessaan, ette
suomalaiset eivit aina ole tulleet hdnen
kotiseudulleen yhtii ystdviillisin aikein kuin
Suomen opetusministeri iryt. Mind sitten
vuorostani vastasin, etteivdt saksalaisetkaan
ole meille tulleet aina pelk?istddn taiteen
ystivind. Mutta jatkoin, etta vaikka minun-
kin 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 van-
haan saattoi niihdii vieraita maita ia kan-

soja ja ettd vaikka jouduttiin sotimaan,
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niin kulttuuriakin sentddn ohessa vdlitet-

tiin. Suomalainen sodlas toi selkdrepus-

saan aikoinaan perunan Suomeen Pomme-

rin sodasta palatessaan. Saksalaiset antoi-

vat meille myds luterilaisen uskomme ja

monien suomalaisten kirkkoien nykyiset

saarnatuolit, iotka tulivat 3O-vuotisen so-

dan sotasaaliina Suomen maaperdlle.

Pdytikeskustelussa k?ivi selville sekin

kiintoisa seikka, ettd kansallissosialismin

syntypaikan paikallishallinto oli tilannut

Nirnbergin energiatarpeen hoitamiseksi

Neuvostoliitosta maakaasua ja rakensi put-

kistoa. Pormestbri kertoi myos, etta kau-
pungin liihistiilln olevat suuret suolakai-

vokset olivat toisen maailmansodan aikana

erinomaisia kiitko- ia turvapaikkoja Saksan

taidekokoelmille.
Vuotta mycihemmin avasin Suomen

kulttuurin viikon Puolassa. Kun viralliset

avajaisjuhlat Varsovassa olivat ohi, isdnndt

olivat jdrjestineet vierailun Krakovaan.
Vanhan Euroopan vanhimpiin kuuluvan,
1364 perustetun Jagellon yliopiston enti-

nen rehtori esitteli silloin tiitii historiallista

?arretta, ia siellii mm. Kopernikuksen

l4O0- ia 1500-lukujen vaihteessa kdyttd-

mii laitteita, vuosisatojen takaisia teoksia
ja muita aarteita, myds taideteoksia.

Hiin kenoi jiinnittiiviin tarinan siitd,

miten Krakova menetti toisessa maailman-

sodassa aarteensa. Vuotta ennen sodan

alkamista tulivat 
"nuoret, salskeat saksa-

laiset tiedemiehet, esteetikot ja taidehisto-

rian asiantuntijat" vierailulle ja halusivat

tutustua Krakovan historiallisiin taide-

aarteisiin.
- Ylpeiinii ja onnellisena mini hcilmii,

rehtori sanoi, esittelin kollegoitteni kanssa

taman yliopiston ja muun muassa Krako-

van vanhan kirkon aaneita. Kiinnostu-

neina he tekivdt merkintcijii ja me pidim-

me heitd vierainamme .
Sodan aikana samat miehet tulivat takai-

sin ja nyt upseereina univormuissa taka-

varikoimaan, kuten he sanoivat, ndmd

samat aafteet turvaan!
Rehtori kertoi toisen maailmansodan jdl-

keen kdyttdneensd vuosia etsiessddn nditi

kotiseutunsa takavarikoituia aaneita pa-

lauttamista vaften. Muun muassa Krako-

van kirkon kuuluisa triptyykki oli vuosia

kateissa. - Liiysin sen viimein Niirnbergin

suolakaivoksista, hdn sanoi.

Niin ettii saksalaiset siis sdilyttiviit kai-

voksissa vdhdn muutakin kuin omia taide-

teoksiaan, on temen tarinan opetus.

Kaukaisemmat matkani ovat ministerin

ia kansanedustajan tehtdvissd suuntautu-
neet Kazahstaniin, Senegaliin, Keniaan ja

Kiinaan. Seisoessani Kiinassa tuhansien

vuosien takaisten ihmiskunnan aaneitten

edessi maanalaisissa hautakammioissa ja

katsellessani mm. iade-prinsessan ainutker-

taista "arkkua", oli pakko todeta, ettil

vasta eilisen piiiv?in kansoja me tnilld

Euroopassa olemme verrattuna iden van-

haan kulttuuriin. Eika tiimii nykyaikaisuus
ja tdmdn piiiviin ihmisenii olo ole yksin-

omaan imartelevaa.
Kun kuljin Pariisissa UNESCO:n yleis-

kokoukseen osallistuessani kirjan niytte-

lyssd, joka oli jdrjestetty maailmanjdrjestdn
"kirjan vuoden" kunniaksi, sain hyvdn

opetuksen. Vuosituhansia on kestinyt en-

nen kuin ihmiskunta keksi paperin. Vuosi-

tuhansia kesti, ennen kuin ihmiset pystyi-

vdt 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'arvoien rikkaitten etuoikeu-

tena. Kun kirjapainotaito viimein oli kek-

sitty ja ensimmiiset kirjat ilmestyivit,
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Toimituksen kirj elaatikko

"savossa on Viidniisien suvun suuri kehto

alla vaaroien, kumpuien ja koiwlehtoin.

Suvun iuuret Savosta min?ikin olen saanut

enkd muistelemasta niite ole koskaan

vieli laannut
Nilsian suuresta pitiij iist'

ol' syntyisin mun isdin'.

Se koti on io ammoin hdvinnYt,

ei sinne kiiydii en?iii sisddn.

Siell' Pajujerven kyliisse

on mun pikkuserkkun' Hallikaiset,

taloiss' ahkerina tciitd tekee
miehet sekd naiset.
Alapitkiin Lukkarilass' asuu Hilima,
myiis pikkuserkkun',
henen uunissaan nyt varmaan paistuupi

tuo kalakukkoherkku."

Niiin runoilee Heinolan kaupungissa

asuva Hilda Aaltonen. o.s. Vddndnen,

nekin olivat viel,i niin kalliita, ettd nekin

kahlehdettiin rautaketiuin vankkaan pul-

pettiin kiinni. Viihitellen kirjapainotaito

kuitenkin demokratisoi kirian. Nyt suuri

osa ihmiskunnasta lukee la kirioittaa, kiiy

koulua ja opiskelee yhii pidemmiille.

Valitettavasti kirian varsinainen tehtdvd,

opettaa ihmiskunta omaksumaan yhii kor-

keampaa kulttuuria, ei ole kovinkaan hy-

vin onnistunut. Kirlan demokratisoiminen
demoralisoi suurelta osalta mycis sisiilldn.

Kun ndyttelysti palasin takaisin Pariisin

kaduille, oli ruuhka-aika ja tydstii palaavat

pariisilaiset ostivat kiireisinii kioskeista luet-

t^v^a m ^nalaiseen liihtiessiiiin. Ja mitd se

tavara olikaan : keltaista lehdisto?i, pornoa'

kevyen luokan lukemistoja. Tason koho-

aminen, kuten moni lienee lukutaidon ja

kirianpainamisen laaienemista toivoessaan

edellyttdnyt, ei ole aina tapahtunut.

Neuvostoliitossa olen viettdnyt ainutlaa-

tuisia hetkie, kun olen Leningradissa seu-

raillut niitii polkuja, ioita iiitini isii kulki

suure n ldhetystcin jdseneni 1899 siellii

kdydessddn. Muuan muisto on Kiovasta,
jossa olen parikin keftaa saanut k?iydn.

Seisoimme Hagia Sofian vanhassa kirkossa

ja katselimme ruhtinas Vladimirin prons-

sista muotokuvaa, joka oli tehty hautaloy-

drin perusteella. Ruhtinaalla (aikansa suuri

ulkopoliitikko, joka naitti tyttirensd mm.

Norjaan ja Unkariin) oli kartionmuotoinen

turkiksella reunustettu nahkalakki pZiiis-

sddn ia harteilla viitta. Teme viitta oli

kiinnitetty olkapiidlt?i soljella. Ja nyt tulee

asian ydin: Tdmii solki oli aivan samanlai-

nen kuin ne kaksi solkea, joilla mukanani
olevan Pernicjn emdnnin muinaispukuni
(kopion) suuri hartiaviitta oli kiinnitetty.

Molemmat viitat solkineen ovat 1100-
lurulta. Kaupallista ja kulttuurivaihtoa siis

Veniijiin eteliisten osien ja Suomen vilillii

io noina aikoina!

Joka kerran, kun olen' kiiynyt Ruotsin

padamentissa, olen muistanut Pietari Viiii-

ndstd, Ruotsin valtiopiiivien kavijaa tZOO-

lopussa ja Porvoon valtiopdivien kevlide

vuodelta 1809. Hiin toi Tukholmasta mm.

suuren hopeapikarin, jota siilytetid'n ^p-

peni veljen ielkelaisten omistamassa Sal-

melan talossa Muuruvedell?i. Minulta sel-

lainen on viela jaanyt ostamatta jiilkeen-

tulevien siiilytettdv?iksi !
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Vidndsten sukupuun toimitukselle liihettii-
mdssdd.n kirieessii. Hdn muistelee kaiho-
mielin lapsuudenajan kotitienoitaan, kai-
paa kiihkeiisti Kuopion torille, jossa Savon-
maan "eldma sykkii" ja "kauppiaat kii-

reest' tavaraa lykkii". Kuvaus kiiynnistii

Kuopiossa huipentuu kalakukon ylistys-

lauluun ja kiitoksiin kotimaakunnalle ,
synnyinseudulle: 

"Oi, Savonmaa, sind
kaunis 1a, hyvi,, ei etsien sun veftaistas
mistidn saa, vaikk' kiertiiisin kylit, man-

nu t  i a  maan . . . "

*

Olemme saaneet toisenkin kirjeen. Sen
on Sahalahdelta lihettdnyt Martti Vat'iine-
nen, kalakukon parhaita ysrevia hiinkin.
Martti tuo (viime)kesiiisie terveisie Hd.meen

rypsipelloilta. Hiin kertoo mycis vapaa-
ajan harrastuksistaan, viulunrakennuspuu-
hista Tampereen ty6vdenopistolla pastori
Eero Veneskosken asiantuntevassa ohjauk-
sessa ja Jokiniemen viulunrakentajien illan-
vietosta, jossa Hdmeen kansa mahapakolla,
mutta "suut messingillii" sai syodii asian-
tuntemukse lla valmiste ttua Savonmaan
suurta herkkua. Martti oli ndet itse edelli-
send talvena opastanut kotiseutunsa maara'�
lousnaisia kalakukonteossa ja "menestys

oli ollut vakava" (" 4t kiloa muikkua
muurattiin kukoiksi ja myytiin illalliskonit
110 v ieraal le . . . " ) .

Martti Viiiind.nen ld.hetti toimitukselle
mycis sukuselvityksen isoisiistiiiin Jahvetti
$(Jafet) Veaniisestii (s. Maaningalla 12.4.
1840, k. sielld 4.6.19L1) ja henen suku-
haaraansa kuuluvista aiempien polvien
Viiiiniisistii - ja muutamista mydhemmis-
tiikin - aina v. 1739 Kuopion pitiijdn
Pdljan kyl?iss?i numerolla 1 talollisena asu-
neeseen Antti (Anders) Vidndseen (k.
1789) ia teman vaimoon Kristiina Raati-
kaiseen (s. 1715, k. 28.6.1798) asti. Mai-
nitun avioparin pojan Heikki ftIenrik)
Vldndsen (s. 1750, k. 1800) ja ti imdn vai-

mon Maria Pekkarisen poika Tahvo Veiine-
nen (s.  1801,  k .  25.11.1861) o l i  13.9.1823
vihitty avioliittoon Kaisa (Katarina) Hak-
kara isen (s.  1802,  k .  17.5.1855) kanssa ja

heidan poikansa oli juuri mainittu kirjeen
ldhettdjdn isois?i Jahvetti. Tama Jahvetti
Tahvonpoika Vddndnen oli ollut kahdesti
avioliitossa samoin kuin myds hdnen poi-
kansa Johan (|anne) Jahvetinpoika Yddnd.-
nen  ( s .  24 .1 .1866 ,  k .  23 .1 .1919 ) .  Jannen
?iiti oli ollut Jahvetin ensimmiinen vaimo
Alber t i ina,  o.s .  Vidndnen (s.  12.11.1838,
k. 3.2.1893), Jahvetin toinen vaimo Kris-
tiina 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 neljan-
nesvuosisata nuorempi Iida Maria Kinnu-
nen (s. 1r.3.1891, muutti leskend Maanin-
galta Riiiikkyltian 12.9.r92r).

*
Liimpimiit kiitoksemme kirjeiden liihettii-

i i l le!

Pieniil loyrcja ja
I tKysymyKsla:

O .  P .  V A A N A N E N

Kiitilo Anna

Yddndseste

Edesmenneen veljeni Viljon puoliso Pirkko
Vddndnen kaantyi taannoin puoleeni ky-
syen, onko Vddndsten Sukuseuralla tietoja
1870-luvulla Ahvenanmaalla eliineestii ja

toimineesta kdtiliistii Anna Viinisesti.
Kun en sukuseuramme julkaisuista ko.

tietoja liiytdnyt, sain kiilyltiini tietcd, ettd
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mainittua asiaa oli hiineltd tiedustellut

dosentti, laeketieteen ia kirurgian tohtori

Gustaf Fock, ioka oli havainnut Anna

Vddndstd koskevia merkintoiii Suomen

vanhimmassa naisten ammattiartikkelissa
"Barnmorske-Matrickel 1816- ". Matrik-

kelissa, ioka kuuluu Helsingin Kdtiloopis-

ton arkistoon, on mainitusta Vddnittdrestd

seuraavat merkinndt:
" 1872

418 Anna Wddndnen tiensteqvinna frdn

Jomala. ar fodd i Uleoborg 18 281

XII 4t. idser finska men talar dfven

svenska; inskrefs 18 1/III 71 och ut-

examine rades  l 8  Jun i  l 8 l 2  med

vitsordet ganska niifaktiga

Skall t i l l  Eckero (Aland)

12 for lossningar  inom

inrtittningen
8 forlossnrngar ute 1

staden'  '

Kuka oli tdmd Oulussa syntynyt, Ahve-

nanmaalla Jomalan pit?ijdss?i palvelustyt-

tond toiminut, suomenkielista tekstid lu-

keva la myos ruotsia puhuva Anna Vddni-

nen, loka Helsingin K'dtilciopistosta pd?isto-

todistuksen 18. kesdkuuta 1872 saatuaan

oli siis aikeissa palata Ahvenanmaalle , silla

kertaa Eckeron pitdjddn?'

Oulun seurakunnan kirkonkirioista kiiy

i lmi, ettd Oulun kaupungissa 28. joulu-

kuuta 1841 syntyneen Anna Johanneksen-
tytdr Vidnisen vanhemmat olivat meri-

miesJohan(nes) Vddndnen ia tdmdn vaimo

Maria Tiura. Pariskunnalle svntyi Oulun

kaupungissa i840-luvulla kaksi tyrdrti.,

joista nuorempi Maria Kristina 10. syys-

kuuta 1849. Maria Tiuran mainitaan ol-

leen Anna-ty t tdren syntyessd 25-vuot ias,

joten hdn oli syntynyt joskus vuoden 1820

tienoil la.
Niukat merkinndt Helsingin Kiitiloopis-

ton matrikkelissa ja Oulun seurakunnan

historiakiriojen mikrofilmeistd poimitut

alustavat henkilcitiedot antavat aiheen erdi-

siin huomioihin ja kysymyksiin - toivo-

muksiinkin. Kdtild Anna Vddndnen oli

syntynyt 1800-luvun puoliviilissd Oulussa,
joka tuolloin oli varsin merkittdvd satama-

kaupunki (sen kauppalaivasto oli v. 1842

maan suurin). V?iiindsid esiintyy Oulun

kaupungin kirkonkirjoissa merimiehind to-

ki muitakin kuin Anna Vddndsen isd, ia
Oulun suuren tervahovin palve luksessa

heitd on niin ikziiin. Ihmetystd herdttld,

ettd sukutietoiset ia valistuneet Oulun

Vddndset ovat varsin vdhdn saattaneet jul-

kisuuteen esivanhemmistaan kerddmiiin

tietoja - ainakaan nritd ei oie Vddnzisten

sukupuun toimituksen kdyttoon lihetetty.

Mitd sitten timdn artikke|n pidhenki-

lon Anna Vadndsen myohempiin eldrrren-

vaiheisiin tulee , kaentyvdt katseemme Suo-

men Turkuun ia sen puolen Vdandsiin ja

Vddndttdri in. 21-vuotiaana Anna Vddna-

nen asui Ahvenanmaalla Jomalan piti jdssd
ja siirtyi sieltri alusta vuotta 1871 oppi-

laaksi Klti loopistoon Helsinkrrn. Oululais-

tyton muutto Ahvenanmaalle, siirtyminen

sielta kiitilonoppiin suuriruhtinaskunrran

piiikaupunki rn ia taas Ahvenanmaalle toi-

seen pitiii2idn koulutettuna lapsenplidstd-

iand kertovat tuonaikaisissa oloissa epd-

tavallisesta elamanurasta. Ehke Anna oli
joutunut palvelustyttt ini olemaan mukana

synnytyksissd ja osoittautunut tehtdvisseidn

taitavaksi ja luotettavaksi ja saanut ndin

hyviksyttyd kdytdnnon kokrmusta, joka oli

edellytyksend Kiitiloopistoon pddsemiseksi.

Veindsten Sukuseura on erittdin kiin-

nostunut Anna Vdandstd koskevista tie-

doista, varsinkin hdnen mycihemmistd vai-

heistaan. Ja hiinen sukuiuuriensa yksityis-

kohtaisempaa selvittelyd toivomme saa-

vamme tietenkin ensisiiaisesti sukututki-

musta harrastavilta Oulun Vddniisiltii.
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Filatelia

R E I N O  V A A N A N E N

harrasteena

Tarholan avarassa pirtissd loisti suuri Mata-
dor-oljylamppu, jonka valaistuksessa olin
kahdeksanruotia4n innolla syventynyt kir-
jaan. Kddessiini oli jokaisen Suomen pojan
tunteman Yrici Karilaan toimittama "Kou-

lulaisen muistikirja". Siinn kerrottiin pos-
timerkeistd, niiden kerdilystd, hinnoista ja

monesra muusra nuorta mieltd kiinnosta-
vasta asiasta. Tuo kirjoitus oli se innoittaja,
joka sai alkuun kohdaltani jo yli puoli-
vuosisataa kestdneen harrasteen.

Maalaiskyldiin tuli 1930-luvulla harvoin
postia. Pyysin sisariltani ja tuttaviltani kir-
jeet ia kortit talteen. Samoin menettelin
mycihemmin tyohdn peestyani. OIin posti-
merkkien kerailija, joka ilman varsinaista
tavoitetta kerdsi tyopaikastaan ja tuttavil-
taan talteen kulkeneet postilihetykset.

Harrastukseni oli satuttu huomaamaan
ympdristossini. Talvisodan pddtyttyi sain
armeijakunnan esikunnassa kehotuksen
saapua erd.in kapteenin toimistoon. Hdn
halusi niyttdd kokoelmaansa. Illan kulu-
essa sain ndhdii tavallisesta 1.21 keltaisesta
postimerkistd kootun kokoelman. Siinii oli
huomioitu merkin kaikki tunnetut painok-
set vdrivivahteina, ot€ttu mukaan sekd
kdyttimdttcimit etti postitaksan mukaisesti
kulkeneet kohteet ja merkin painatuksessa
painolevyissd olleiden puutteellisuuksien
tai rikkoutumien aiheuttamat "levyvir-

heet", kuten niitd silloin nimitettiin. Olin
saanut sind iltana aivan korvaamattoman
oppitunnin. Valtakunnan tunnetuimpiin
kuuluva filatelisti oli osoittanut kokoel-
mallaan, mihin postimerkkien keriiilyssd

piti pyrkiii. Olin hetkessd muuttunut epi-
mddriisestd postimerkkien talteenottajasta
mddrdtietoiseksi postimerkkien ker:iilijaksi.

Viiden sotavuoden jiilkeen alkoivat pos-
timerkit kiinnostaa aivan uudella tavalla.
Ryhdyin tutkimaan niiden valmistukseen,
kiiyttdcin ja leimaukseen liittyvid tunte-
mattomia asioita. Samalla tydkenttdni alal-
la laajeni kisittdmddn maapallon kaukai-
simmatkin alueet: Vietnam. Kiina. Uusi
Seelanti, muutamia mainitakseni. V?ihitel-
len kasvoin filatelistiksi, postimerkkien
tutkijaksi, jonka tulee julkaista tycinsd
tulokset toistenkin kiiytettdviiksi.

Oletko, lukijani, koskahn katsellut pos-
timerkki?i? Ne ovat yleensi. kauniita taide-
teoksia, iotka ovat kunkin maan tai maail-
man tunnetuimpien taiteilijoiden ja alan
ammattinaisten ja -miesten yhteistycin tu-
losta. Ensin taiteilija piinae alkukuvan
ottaen huomioon painatustekniikan, kiiy-
tettavat vdrit sekd alkukuvakkeen valmis-
tuksen, mutta muitakin menetelmiii kiiy-
tetean. Painatus on aina suoritettu aika-
kauden korkeinta painatustekniikkaa kiiyt-
tden (lukuunottamatta aivan ensimmeisie
postimerkkeji). Paperi ja vdrit ovat erikois-
valmisteisia. Niin saamme kirjeen ja kortin
piiiille kiinnittdd postimerkin, jonka val-
mistukseen liittyviit yksityiskohdat kunkin
maan postiviranomaiset ovat yrittdneet
usein pitdl omana tarkoin varjeltuna salai-
suutenaan. Postimerkki on tavallaan kun-
kin maan arvopaperi, jonka viirentdmi-
sesta ia viiiirinkiiytostd. rangaistaan lakien
mukaisesti.
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Ihminen on pohjimmiltaan keriiiliji -

sen huomaamme pian, kun silmddmme
ympiirillemme. Jokainen henkisesti vired
ihminen harrastaa iotakin: kukkien kasva-
tusta, 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 kui-
tenkin pyrkiii md.drdttyyn tavoireeseen.
Tavoitteen perusteella filatelia jakautuu

esim. seuraavasti:
- maakokoelmat, esimerkiksi Suomi
- yleiskokoelmat, jotka kiisitt?ivdt useita

eri maita
- ehi<ikokoelmat (postin arvomerkinndlle

varustetut kirjekuoret ja kortit)
- postihistorialliset kokoelmat
- postileimakokoelmat
- lentoposti, paikallis- ja laivapostikoko-

elmat
- filateeliset erityisalakokoelmat
- aihefilateeliset kokoelmat, esim. taide,

musiikki, linnat, kukat, kalat, avaruu-
den valloitus ine.

Niiyttelyissii kokoelmat jaotellaan vielii
kutsuttujen luokkaan, kilpailuluokkaan ja
nuorten luokkaan.

Erittd.in voimakkaassa kasvussa on maail-
massa kotiseutufilatelia. Kerdtddn jonkun

mddrdtyn alueen esim. Imatran kaikki pos-
titoimipaikoissa kdytetyt leimat kulkeneilla
kohteilla. Esityst?i eliivditetii?in paikkakun-
taa esittivilld kuvakorteilla, jotka ovat kul-
keneet mieluimmin postissa. Ohessa esite-
tiiiin paikkakunnan postihistoriaa.

Kaikkeen keriiilyyn liittyy taloudellinen
puoli. Filatelia rinnastetaan arvotaulujen
keriiilyyn. Parasta on aloittaa halvoista lei-
jonamerkeistdmme , joita filatelistit myyvdt
sadan kappaleen erissd muutamalla mar-
kalla. Pitemm?ille piiiistessii tulee 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 suuriruhti-
naanmaan neljin valtiosiidyn edustajat. Emmuel Thel-
nhgin maalaulaessa wodelta f8f2 (ioka oli perustana
R. W. Ekmanin tunnetummalle maalaulaelle vuodelta
f858) oli kuvattuna myiis herrxtuomari ia kansanrunoi-
lila Pietari Viiiininen, talonpoika Kuopiosta, kuten kuva-
tektisti on luettavissa. Postimerkkiin maalausta ioudut-
tiin 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 kuva-
aiheita esim. Punaisen Ristin tai obetkuloosin vastusta-
mistyiin fuhlapostimer*keihin : poetimetkkisaria suoma-
laisia kansmrunoiliioia, heisti ylsi Pietari Viininen!

tannuskysymys. Arvokkaimm-at merkkim-
me ndet hinnoitellaan kymmenien tuhan-
sien markkoien arvoisiksi.

Jokainen postissa kulkenut kortti ja kirje
kannattaa siiilyttii?i. Punaisen Ristin ja

tuberkuloosimerkeillii varustetut kirjekuo-
ret maksavat jo muutaman vuoden kulut-
tua enemmd.n kiiytettyinii kuin mitd jou-

duit niistd maksamaan lfiettiiessiisi. Ali
revi merkkejii pois kohteilta. Avaa kirje
kauniisti leikkaamalla. Siiilytii se valolta ja

kosteudelta suojattuna. Ale anna pikkulas-
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Yddndsten veistlmid:

MARJA LINNOVE (o.s.  Vi i in inen)

Arkea ja juhlaa

(runoja vuosilta 197 4-78)

Ei taputa pienet ketoset pullaa.

Ei kukaan maistele taikinaa
p<iydiin reunan takana Piilossa.

Ei putoa jauhot poydiin alle kasoihin.

Taikinani on liian puhdas.

He ovat menn€et kaikki

emon siipien suojasta.

Pienimpiinikin.

Menneet kouluun oppimaan
lukemista
ja laskemista
ja fysiikan lakeja
ja saksan epiisii?inncillisid feminiinejd,
toisia ihmisie,
ysteYyytte - ja toisten nyrkkejd.

Leivon yksin kotona
tuvan ldmpimin uunin diressd,
yksin.

Heille ,
tulijoille
leivon ldmpimiiset.

Olkoon se koti.
Olkoon se turva.
Olkoon se rauha.

(28.8.r974)

ten taitamattomasti niiperrelli niille, koska

viri ja kauneus kirsivit siitii. Siiilyttiimisen

voi suorittaa helposti pieniss?i laatikoissa.

Jokaisen suuremman paikkakunnan posti-

toimiston tiloissa on postilaatikko, jonka

kupeessa on teksti 
"filateelinen leimaus"'

Pudota kirjeesi sinne ia saat kauniin ren-

gasleimauksen, joka on erittdin haluttu.

Tulevat polvet voivat olla iloisen yllntty-

neitd saadessaan arvokkaita kohteita.

Postikohteilta tutkitaan mydskin histo-

riaa. Mikdpii olisi esimerkiksi seurata Vdd-

nisten vaiheita postikohteilta. Kymme-

nien wosien aikana koti- ja ulkomaisten

huutokauppaluetteloiden kymmenien tu-

hansien kohteiden joukossa en ole havain-

nut ainuttakaan sukuamme mainitsevaa

kohdetta. Jnftakde te iokainen oman per-

heenne tarina kirjeiden ia kontien kerto-

mana jalkipolville. Se voi mielenkiintoi-

sella tavalla valottaa aikaamme ja ela-
midmme .

Maassamme julkaistaan tdnd vuonna 16

erilaista postimerkkilehteii. Ainakin kirjas-

toista saat kdyttoosi kymmenid suomenkie-
lisiii alan teoksia. Moniosainen Suomen
postimerkkien kiisikirja antaa perusteelli-

sen tietouden alalta. Et eksy tieltd. Filate-
lia on hyvi harraste, jonka jokainen voi
ottaa omien voimavarojensa mukaan. Pik-
kupojat uhraavat siihen taskurahojaan ja

joku varakas kokonaisia omaisuuksia. Kaik-

ki paneutuvat siihen henkisten kykyjensii
mukaisesti. Tarvitaan vain tutkijan mieltd,

hiukan taiteellista silmiii ja vuosien uskol-
lisuutta tavoitteelle. Tyiln vastapainona
vapaa-aikoina koottu kokoelma voi tunte-
mattomallekin kenoa kauniilla tavalla mo-

nia mielenkiintoisia asioita.
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Oli jiirjestetty juhla,

ei hymyiin tuhlaa
emintdnsi kanssa
isdntd tanssaa
ja massaa on molemmilla.

On levedt haniat isiinniillii
ja leveit lanteet emiinndllii
ja jaloissaan suonikohjut.

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

Se on tango
tai humppa
tai jenkka

tai vield valssi.
Se on masentuneen maanviljelijiin

Lava hytkyi
ja rytkyi
tanssin tahtiin,
mutta sateen mahtiin
ei tango tehonnut.

Ilta-auringon kilo
kiilteli tiihkissii
ja viihdinen tuuli
kahisutteli peltoa
kddntden vihneet
kuin pienet tuuliviirit
sarnaan suuntaan.

Siinii ne nuokkuivat
tiiydet tiihkiit
kypsyttdmdssi moninkenaista

Ja sinii onnellinen
tdynni toivoa
sakeassa ohrapellossasi.

satoaan.

*

Rakas, kuin lapsen hiuksia
silitit kiinsiiisellii kiidellasi
ohrien vihneitd pellollasi.

Siinii ne nuokkuivat
tdydet tiihkiit
odottamassa
tu I eentu mist aan ia koriaajaansa.

Ei ainutkaan tuuli
ole kaatanut niitd kumoon

eika ainutkaan sade
saanut niitd lakoon.

( r .8 .  1971)

Usvainen aamun h;imara viipyy
peltojen takana.
Tummat oksat siivilciivdt vinosti

aamun sdteet usvan ldpi
ja laskevat piiivdn pellolle.

Katselen sinua hiehotarhasta
peltojen yli,
yli kyps?in ohran ja pemnan.

Aamu-usvassa ajat seisten traktorissa

silppurilla
sakeaa raiheiniiii ja lasket,
ette se on satakakskymppi?i kuorma,

ia saat sen muutamalla kierroksella.
Aiat rehua hiehoille ,
iotka rauhassa odottavat heinidin
ja kolmekymmente silmiiparia seuraa sinua
sarnaan tahtiin

pellon reunaan - keskelle
pellon reunaan - keskelle,

vain yksi hiehoista muistaa minutkin
ja panee piiiinsd kainalooni.

*

tanssl.

(19.8.r914)
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Pellon reunaan - keskelle
ja silppuri-dinosaurus syytee rehua
kovalla piiriniilld.

Sinulla on kuulonsuoiaimet
etke kuule,
miten pddskyset langallaan
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)

Minua viehiittiiii katsella
heindseivistd.

Siinii se seisoo paikoillaan,
kun on pantu vaan olemaan,
seisomaan kesdtuuleen ia aurinkoon.

Vaikka se on uupumuksen kanssa

sateen lomassa tehty,
riveillidn,
olemisellaan
huomaamatta
se rauhoittaa kiireisen mielen.

Mitd onkaan paalien teko?

Sdin kanssa kilpaa, sffessaten
tehokkaasti
vauhdilla
painavat, kulmikkaat
kovat heindpaalit suojaan.

Heindseivds,
pyiireii ja muuttumaton.
Pehmeii kuin mummon svli.

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.

Ja ndin ldhes sataseitsemdnkymmentiiviisi-
tuhatta kertaa
(kahdesti pdiviissi niet)

on viety viestiii navetalla.

Tine iltana,
kun punaiset horsmankukat

piirittivdt pihaa

tartut
hennolla tytiinkedelliisi

ianoisten vasikkain sinkkisankkoon
ja jo nyt osaltasi

viet viestii
nousevaan piiiviin.

(18.7.  1978)

*

(26.7 .197 6)
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Savon kreivikunnan vaakuna mainsi![241 nrotsalaiscn linnoitustcn suunnittclilan ia

nkentaian Ericus llahlbcrghin tumctussa teolscssa Succia antiqua a hodierna

(periisi ja Tukhol,ma 1(fJ7-1716; uscia my6hcmpii painoksia, Yiimcisin mukaclma

Tulholma 1971). "Ruotsin vaubaniksi" mainittu kdvi Drhlbcrgh oli iosin66ri'

adrkitehti la sotilas, joka osellisnri meltcin Laikkiin Keadc X Kusaen ia Keadc )tr:n

sotiin la ylennettiin sotemarsalkaksi 1693. TcoLseo Suomca kockcvat kuvat on piilti-

nyt kupariin hollantilailen kaivcrtaia Jobanacs van dcn Avcclco w' lg98-l7l''

Uami"gin historian kirloitaia, sutupuunmc yllitdcn kuollut

iyvisk/ireincn apulaisprofessoti Pckka lappalaincn, io*e tutkinutsie "viinistco

suvun vafraisvaih€et Savon heimon syntyhismriaa" -kfuioitul$c! laatije on klyttenyt

pi.iiasiellisene lihdacoksenaan,.totcaa lhhlbcrghin tcol€Gsta kuvastuv.n viclii Ruot-

sin suurva,ltakaudcllakin cttl savo oli "todcllincn erimichcn toivcma,

iocsa lukemattoout oav*it onvie suureomet mctsin cEimct iuohcntelivet tu*il-

siin vy6ttlytyneidcn pyyntimicctcn silmicn ilone"'
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