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Hyvät sukuseuralaiset,
Terveiset teille hallituksen kokouksesta, joka pidettiin 23.10.2010 Helsingissä. Esityslistan tärkeimpiä asioita
oli seuraavan sukukokouksen järjestäminen kesällä 2012. Tässä on vielä aikaa, mutta toisaalta hyvä on aloittaa
valmistelut ja paikkojen tilaukset ajoissa. Kun asiasta keskusteltiin sukuseuramme Pietari-Valamon -retkellä,
yksi ehdotus oli viikon matka Lappiin. Sillä retkellä meillä olisi käytettävissä kokenut, pätevä eräopas, joka
laatisi mielenkiintoisen ohjelman jokaiselle päivälle. Mutta se ehdotus ei saanut enemmistön kannatusta
lähinnä ehkä siksi, että sen toteuttaminen vaatisi vähintään viikon. Niinpä hallitus päätti harkita Lapin retken
järjestämistä jonain muuna ajankohtana pienemmälle joukolle, jos halukkuutta ilmenee.
Hallituksen kokouksessa nousi esille Oulusta tullut ehdotus pitää sukukokous Kainuussa. Silloin Kajaani sopisi
hyvin kokouksen pitopaikaksi, koska sinne on hyvät liikenneyhteydet ja sieltä löytyy riittävästi majoitustilaa.
Kajaanista voisimme tehdä retken korpikirjailija Ilmari Kiannon kotimaisemiin Suomussalmen Kiantajärvelle
ja mahdollisesti katsoa jonkin hänen teokseensa pohjautuvan näytelmän Ämmänsaaressa. Mitäs ajattelette?
Kokouksen ajankohta on siis heinäkuu 2012, jokin viikonloppu perjantaista sunnuntaihin riippuen teatteriesityspäivistä. Kertokaa mielipiteitänne hallituksen jäsenille nyt kun valmistelut ovat alkuvaiheessa.
Toinen hallituksen käsittelyssä ollut asia oli Sukuviestissä julkaistu haaste sukuseuroille. Nevalaiset haastoivat
itäsuomalaiset sukuseurat mukaan Itä-Suomen yliopiston varainkeruukampanjaan lahjoittamaan 3eur/jäsen.
Me päätimme ottaa haasteen vastaan ja niinpä nyt vetoamme teihin, että jokainen jäsen kartuttaisi Itä-Suomen
yliopiston peruspääomaa tällä pienellä summalla. Systeemihän on se, että valtio antaa yliopistolle lahjoitussumman 2,5 -kertaisena, joten jokaisesta kolmesta eurosta yliopisto saa valtiolta vielä 7,5 euroa.
Sukuseurojen Keskusliiton julkaisu Sukuviesti on muuten tyylikkäästi toimitettu ja monipuolinen lehti. Se
sisältää sukuseurojen uutisten ja kiinnostavien henkilökuvausten lisäksi paljon lähinnä Suomen historiaan ja
kulttuuriin liittyvää mielenkiintoista yleistietoutta: mm. hieno artikkelisarja ikoneista, Suomen lipun historiasta, suomalaisten siirtolaisuudesta, merkkihenkilöistä jne. Yhdestä tämän vuoden numerosta löysin artikkelin
tutkimuksesta, jossa selvitetään musikaalisuutta eri suvuissa ja tarjoudutaan tekemään noin tunnin kestävä
musikaalisuustesti vaikkapa sukukokouksessa. Ehkäpä voisimme tutkia Leskisten musiikkilahjakkuutta kesällä
2012?
Elämme kaikenlaisten trendien ja muotivirtausten aikaa. Yksi erittäin tervetullut trendi on viime aikoina tullut
suosituksi. Se on ’downshifting’ eli elämän hidastaminen. Nykyajan stressaantunut ihminen on havahtunut
huomaamaan, miten paljon alituinen kiire syö hänen voimavarojaan ja nyt suositetaan tahdin hidastamista
arjessa: ei pikaruokaa, vaan ruoan valmistukseen ja ruokailuun varataan kunnolla aikaa, ja jos vielä mahdollista
aterioidaan aina perheen tai ystävien kesken. Samoin joka päivälle tulisi varata pieni pysähtymisen hetki levollisia ajatuksia varten. Nyt sydäntalven pimeydessä siihen varmaan kuuluisi kynttilän lempeä valo. Joulukin
tulee silloin pikku hiljaa ilman stressiä.
Kiitos teille kuluneesta vuodesta. Rauhaisaa joulun aikaa ja hyvää tulevaa vuotta.
Marja-Leena Leskinen, puheenjohtaja

Maansiirto A. Leskinen Oy
Aulis, Pentti ja Lassi Leskinen
Sarja Leskisistä eri ammateissa jatkuu. Tässä esiteltävä
Leskisen urakoitsijaperhe asuu Iisalmessa Pohjois-Savossa.
Suku on asunut Laatokan Karjalassa Impilahdella ainakin
seitsemän sukupolven ajan vuodesta 1722. Varmuutta ei ole,
mistä tämän sukuhaaran vanhin vuonna 1671 syntynyt
Pauli Leskinen oli tullut Karjalaan vai oliko siellä asuttu
vielä pitempääkin. Joka tapauksessa maansiirtoliikkeen
perustajan Suistamolla 1931 syntyneen Aulis Leskisen
1862 syntynyt isoisä Taavetti Leskinen muutti perheineen
Impilahdelta Iisalmen lähelle Lapinlahdelle vuonna 1907.
Tässä artikkelissa on seikkaperäisesti kerrottu Aulis Leskisen
elämäntyö. Vaikka maailman politiikan tapahtumat
kotipaikan menetyksineen mullistivat Auliksen lapsuutta,
Maansiirtoliikkeen perustaja Aulis Leskinen
hänen lahjakkuutensa ja uutteruutensa on ollut ja on vieläkin
esimerkkinä nuoremmille polville. Aulis perheineen löytyy
Leskisten sukukirjasta taulusta 4372.
Aulis kirjoittaa, että 1897 Impilahdella syntynyt isäni Arvi Aleksanteri Leskinen oli kirvesmies ja pienviljelijä sekä rautatietyöläinen. Varhaislapsuuteni vietin Suistamolla vuoden 1939 sotaan asti. Tällöin kaikki
karjalaiset joutuivat lähtemään muutaman päivän varoitusajalla ensimmäisen kerran sotaa pakoon. Perhe tuli
ensin Vesannolle, sitten Tervoon ja lopulta Korialle.
Jatkosodan aikana perheemme sai palata takaisin Karjalaan Suistamon kotiimme. Onneksi talo oli pystyssä
vaikkakin sotilaiden jäljiltä siivottomassa kunnossa. Sitten kesällä 1944 edessä oli uusi lähtö. Sillä kertaa
evakuointi osui Lapualle. Isäni vuokrasi maatilan Kälviältä ja siellä asuimme vuoden 1946 syksyyn. Sitten suistamolaiset saivat maapaikkoja Iisalmesta ja Kiuruvedeltä ja niin me vielä kerran muutimme. Kaikki
oli aloitettava alusta koska vain maapohja oli valmiina. Rakennukset ja pellot oli raivattava itse. Aluksi
teimme saunamökin ensiasunnoksi ja sitten vuorossa oli varsinainen asuintalo ja navetta. Töihin piti tarttua isän apuna jo lapsesta. Kesällä rakennettiin ja raivattiin peltoja, talvella kaadettiin puita ja niistä tehtiin
tukkeja ja ropseja. Keväällä ne kuorittiin eli parkattiin kuten täällä sanotaan ja ajettiin sahoille tai tehtaille.
Tässä vaiheessa autohommat alkoivat kiinnostaa. Kesällä 1947 olin saksalaisten sodan aikana polttaman
Lapin jälleenrakennustöissä ja siellä opettelin ajamaan myös maansiirtokoneita. Pohjoisesta palattuani
ajoin Vapon puutavara-autoja. Silloin puutavaran lastaustyö oli käsityötä; tukit vedettiin köysillä ja ropsit
koukkupäisellä käsityökalulla, pokaralla, kuormaan. Tähän aikaan toimin myös useamman automerkin korjaajana ja samalla opin varsin moninaiset remontit.
Kun tulin armeijasta 1952 jatkoin korjaamotöitä ja lisäsin valikoimaan myös moottoriveneet samalla kun
osallistuin puutavaran uittoihin. Näillä reissuilla tapasin käsityöopiskelijan ja kudonnanneuvojakurssilaisen
Maija (Maria) Ryhäsen ja naimisiin menimme 1956. Jatkoin korjaamotöissä ja nuorena parina aloimme
rakentaa uutta kotia. Talon alakertaan tuli sen ajan kuorma-autojenkin korjaukseen riittävä 40 neliömetrin
autotalli. Vuosi oli 1959 ja siitä alkoi myös yritystoimintani.
Aluksi olin yritykseni ainut työntekijä, päivät venyivät ja vapaapäiviä ei pidetty. Sitten jo parin vuoden kuluttua palkkasin ensimmäisen työntekijän. Maija hoiti perheen ja sen ohella yrityksen laskutuksen ja paperihommat. Perhe myös kasvoi; Pentti syntyi 1956, sitten tuli Lassi 1959, Mirja 1961 ja Markku 1963.
Ensimmäisen maansiirtokoneen hankin porukassa lankomieheni kanssa. Autojen korjauksia riitti ja pian
paja kävi pieneksi. Päätettiin rakentaa suurempi korjaamo. Kaikki paperit hankittiin asianmukaisesti piirustuksia myöten, mutta viranomainen oli päättänyt panna meille jarruja rattaisiin ja hylkäsi hakemukset.

Monin vaivoin ja lopulta maaherran suosiollisella avulla meille rakennuslupa heltesi keväällä 1964. Tällä
kertaa sen kesän aikana rakennettuun korjaamoon tehtiin tilaa 170 neliömetriä ja alakertaan vielä lisätilaa
40 neliömetriä. Nyt pystyttiin jo suojaisissa työtiloissa tekemään suuretkin moottoriremontit, kolarikorjaukset, sorvaukset, maalaukset ja dieselpumput.
Kun tuli aika, jolloin joka automerkille piti olla oma korjaamonsa, korjaamoita Iisalmeenkin tuli monia.
Tässä vaiheessa ryhdyimme korjaamotoimen ohessa tekemään maanrakennustöitä. Pian maansiirtotöille oli
kysyntää niin paljon, että keskityimme vain siihen, mutta omat koneet toki huolsimme ja korjasimme itse.
Uusia koneita hankittiin ja työt edellyttivät sitä että aina ne olivat entisiä järeämpiä.
Pojat Pentti, Lassi ja Markku ovat olleet yrityksessä töissä pienestä pitäen, mutta Markun avioiduttua hän
muutti vaimonsa kanssa Ouluun ja sitten Helsinkiin. Pentti kävi koneistaja-asentajalinjalla ammattikoulun
ja Lassi suoritti merkonomitutkinnon. Henkilöyritys muutettiin kommandiittiyhtiöksi 1978. Tällöin yritystämme työllistivät parinkymmenen vuoden ajan VR:n puutavaranlastaus Kiuruvedellä ja tavaranpurkaus
Soinlahden Sahalla Iisalmessa. Samanaikaisesti urakoimme erilaisia maansiirtotöitä tielaitokselle, Iisalmen
kaupungille, rakennusliikkeille ja muille yrityksille. Huollettavanamme oli myös Shell-polttoaineenjakelun
kylmäpiste kotimme lähellä. Ulkopuolisten työntekijöiden määrä on jo 30-40 vuoden ajan pysynyt keskimäärin kuutena henkilönä paitsi kesäisin tilapäistyövoiman takia luku on suurempi.
Sitten yrityksen vielä laajennettua oli aika muuttaa yritysmuotoa. Yrityksestä tuli osakeyhtiö vuonna 2003.
Samalla aika kypsyi sukupolven vaihdokselle eli siirsin vastuun nuoremmille Leskisille. Jatkajat tiesivät
mihin ryhtyivät ja sen takia vaihdos on ollut onnistunut alusta alkaen. Yrityksen toimitusjohtajana on
Pentti ja taloudesta vastaa Lassi. Hallituksen puheenjohtajaksi pojat saivat vielä minut houkuteltua.
Maansiirtoala on raskasta kun päivät venyvät ja kesät ovat erityisen kiireisiä. Työn vastapainona metsästystä ja kalastusta harrastavalla Pentillä on puolison lisäksi kaksi tytärtä. Intohimonaan lukemista
harrastavalla Lassilla on vaimo ja tytär. Minulla Maijan kanssa on nyt eläkepäivinä aikaa jo luetelluiden
harrasteiden lisäksi myös matkustella ja vierailla sukulaisissa. Toki entistä työtä en unohda, mutta seuraan
sitä vain sivusta. Pojat osaavat hommansa ja hoitavat asiat niin kuin ne kuuluu hoitaa.
Sitten lopuksi vielä muutama sana kahdesta muusta lapsestamme. Mirja kävi ensin keskikoulun, sitten
emäntäkoulun, kodinhoitajakoulun ja lopulta keittäjä-kylmäkkökoulun. Hän asuu ja on emäntänä Vieremällä ja töissä kokkina metsätraktoreita valmistavalla Ponssella. Mirjalla on puolisonsa lisäksi kolme
tyttöä. Lapsista nuorin Markku kävi keskikoulun ja ammattikoulun koneistaja-asentajalinjalla. Sittemmin
hän opiskeli Oulussa maansiirtoalan mestariksi ja lopulta työn ohessa ammattikorkeakoulussa (AMK:ssa)
maanrakennusalan insinööriksi. Nyt hän toimii aikuiskoulutuskeskuksessa maanrakennuslinjan opettajana.
Markulla on puolison lisäksi kaksi tytärtä.
						
Aulis ja Maija Leskinen

Pentti Leskinen on pyöräkuormaajansa
pankolla tauolla kesällä 2003

			
******************
Sukuseura Leskiset ry:n hallitus on saamansa haasteen perusteella päättänyt lahjoittaa Itä-Suomen
yliopistolle 3 euroa/sukuseuran jäsen yliopiston pääomaksi, jonka tuotto on käytettävissä tiedettä edistävään tarkoitukseen.
Suomen valtio kannustaa yliopistoja keräämään lahjoituksia. Valtio sijoittaa 2,5-kertaisena yliopiston itsensä vuoden 2010 ja 2011 ensimmäisen puoliskon aikana keräämän lahjoituspääoman, jolloin 1
lahjoitettu euro merkitsee saajalleen 3,5 euroa eli kolmesta eurosta yliopisto saa 10,5 euroa. Sukuseuran
hallitus suosittaa, että jokainen sukuseuran jäsen kantaa oman kortensa kekoon tällä pienellä osuudella.
					

******************

Jäsenmaksu, sukuviesti ja vapaaehtoinen tuki
Vuoden 2011 jäsenmaksun eräpäivä on 14.1.2011. Pankkisiirtoon on merkitty myös Sukuseurojen
Keskusliiton Sukuviesti-lehti. Lehti toimii linkkinä sukuseurojen ja kaikkien seuratoiminnasta, sukututkimuksesta, kulttuurihistoriasta tai perinteistä kiinnostuneiden välillä. Hallitus suosittaa Sukuviestin
tilausta itselle asiatietoutta antavana aikakauslehtenä ja samalla tilaus tukee suomalaisen sukuseuratoiminnan kehittämistä. Lomakkeella on myös edellisessä kohdassa mainittu lahjoitusmaksu yliopistolle
ja vapaaehtoinen sukututkimustuki niitä taloudellisesti hyvässä asemassa olevia Leskisiä varten, jotka
haluavat pyöristää vielä maksettavan summan.
					

******************

Lahjaesineet
Sukuseuralla on itselle ja sukulaisille lahjaksi sopivia sukuaiheisia koriste- ja arvoesineitä:
- Sukukirja osat I-III, hinta 95 euroa sisältäen yhden suku-CD:n
- CD-Sukukirja sisältäen kaikki kolme teosta. 15 euroa.
(CD on tarkoitettu 16- tai 32-bittisille käyttöjärjestelmille, mutta jos sinulla on 64-bittinen Windows 7,
myös siihen löytyy suku-CD. Muista mainita siitä tilauksesi yhteydessä).
- Ulos lipputankoon ripustettava ja säänkestävä isännänviiri, 4 metriä pitkä, 90 euroa. Uusi edullinen
hinta.
- Leskisten vaakunalla varustettu pöytäviiri, standaari, 60 euroa.
- Leskisten vaakunalla varustettu ruuvikiinnitteinen rintamerkki, pinssi, 5 euroa. Myös pinssi on uusittu.
- Leskisten vaakunalla varustettu kirjearkkipakkaus (20 arkkia), 5 euroa.
					

******************

Osoitteenmuutokset ja muut ilmoitukset suoraan sukuseuralle
Varmista postinkulku ja tee osoitteenmuutos aina heti kun uusi osoite on tiedossa. Ilmoita kaikki tiedonannot kirjeitse, postikortilla, puhelimella tai sähköpostitse. Katso yhteystiedot kirjeen alusta.

