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25-vuotias C. G. Carlssonin sukuseura
Sukuseuramme on ihmeellinen tuntemattomien
ihmisten yhteisö. Suonissamme virtaa yhteistä Carl
Gustafin ja Karoliinan verta, johon vuosikymmenien aikana on sekoittunut moneen kertaan uutta –
elossa pitävää verta. Olemme toisaalta erkaantuneet toisistamme, mutta kuitenkin tunnemme
yhteisyyttä juuri verenperinnön vuoksi.

kuksista jopa 3. ja 4. sukupolven Carlssoneista. Tätä
työtä jatkamme edelleen – kirjoittaen historiaa.
Suvun perinteistä kertoo varmaankin se, että olemme käyneet sukutapaamisien yhteydessä laskemassa kukat omaistemme haudoille, kuten teemme
Tammelan hautausmaalla. Muistamme myös, että
jätettyään värjärin työt Forssan puuvillatehtaalla,
Carl Gustafista tuli 1867 maanviljelijä Torrolle, antaen esimerkin seuraavalle sukupolvelle. Olemme
muistelleet myös miten vanhempamme hoitivat
ruokataloutta 1940- ja 50-luvuilla ja olemme huomanneet, että käsityötaito on kulkeutunut sukupolvelta toiselle kuten musiikin tekeminen tai siitä
nauttiminen.

Kun Carl Gustaf ja Karoliina vuonna 1855 avioituivat, alkoi meidän yhteinen historiamme. Heidän 13
lastaan jälkikasvuineen on nyt 709 henkilön suku,
jossa on elossa olevia jäseniä 564. Mielenkiintoa
sukuun laajemmin olivat osoittaneet jo 70-luvulla
Johan Tuomisto ja Selma Hovila, joiden jäljiltä on
9.9.1974 päivätty sukututkimusmateriaali. He eivät
vielä silloin saaneet muita innostumaan, mutta
Björkmanin serkusten retki Torron Nikulaan kesällä
1991 sai Nikulat ja Kosket tarjoamaan apuaan ja
niin 4.7.1992 kutsuttuun ensimmäiseen sukukokoukseen tuli uteliaita sukulaisia seuralaisineen
yhteensä 176. Perustettiin C.G. Carlssonin sukuseura ja sille hallitus. Päälle juotiin kakkukahvit, tanssittiin ja laulettiin. Ensimmäisen hallituksen jäsenistä nykyisessä hallituksessa ovat Veijo Manner ja
Kalevi Malminen sekä kunniapuheenjohtajana Eero
Nikula. Tuija Koski, Kaisa-Leena Salmi, Markku
Juovi, Nikolai Ylirotu sekä Jukka Hovila antavat
apuaan edelleen nykyiselle hallitukselle sitä pyydettäessä.

Yhteenkuuluvuuden tunnetta olemme vaalineet
kutsumalla kaikkia yhteisiin tapaamisiimme vuosittain. Sukutapaamisia näiden 25 vuoden aikana on
ollut 23 kertaa. Monesti olemme kokoontuneet
niillä seuduilla jonne sukua on asettunut asumaan.
Tammelassa olemme olleet useammassa kohteessa
yhteensä 10 kertaa Nikula mukaan lukien. Olemme
tutustuneet hieman myös mm. Loviisaan, Hämeenlinnaan, Kangasalaan, Lappeenrantaan ja Tuusulaan. 10-vuotisjuhlamme juhlittiin Vantaan Midgårdissa, 20-vuotisjuhlaa Ypäjällä ja nyt 25-vuotisjuhliin kokoonnumme Turkuun.
Yhteydenpitoon olemme ottaneet avuksi myös
nykyaikaiset välineet. Lehden lisäksi sukuseuralaiset saavat jäsenkirjeitä sähköpostilla, heillä on
käytettävissään sukuseuran kotisivut (www.cgcarlsson.fi) ja jopa oma Facebook- ryhmä.

Tässä Värjärimestarin Sanomassa olemme halunneet tuoda esille hallituksessa toimineet sukuhaarojen edustajat. Monista on kirjoitettu aikaisemmin
joko lehdessä tai 2013 ilmestyneessä sukukirjassamme Värjärimestari Carlssonin suku, mutta osa
on jäänyt huomioimatta. Siksipä paikkaamme tämän puutteen tällä kerralla tässä 10. Värjärimestarin Sanomassa.

Yhteisenä tunnuksena meillä on vuodesta 1999
lähtien ollut Nikolai Ylirodun suunnittelema sinihopeinen vaakuna – standaari. Siinä olevasta
padasta on roiskunut 13 väripisaraa eri puolille
Suomea. Kiitollisina menneitten sukupolvien työstä
ja uhrauksista 100-vuotisen Suomen ja omien perheittemme hyväksi, juhlimme tulevaisuuteen luottaen omaa 25-vuotiasta C.G. Carlssonin sukuseuraamme.

Vuosien mittaan sukuseuran hallitus on pyrkinyt
toteuttamaan
Sukuseuran
perustamiskirjan
13.2.1995 tehtävänantoa: ” … selvittää suvun
vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja
edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä
keskuudessa”.

Lappeenrannassa 12.3.2017
Päivi Hannikainen
puheenjohtaja p. 040 5566 158
paivi.hannikainen@gmail.com

Olemme joukolla kirjoittaneet lehteen ja kirjaan
tarinoita isovanhemmistamme ja heidän jälkeläisistään niin, että kaikista Carl Gustafin ja Karoliinan
lapsista on kirjoitettu ja samoin hyvin monista ser2
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C.G.Carlssonin sukuseuran vuosikokous ja 25-vuotisjuhla
Turussa lauantaina 20.5.2017 Kokoushotelli Linnasmäessä,
osoite: Turun kristillinen opisto
Lustokatu 7, 20380 Turku
Puh. 02 4123 500, www.linnasmaki.fi

Ohjelma
klo 10.30 ilmoittautuminen
Klo 11.00 Vuosikokous
klo.12.00 lounas buffetpöydästä
klo 13.00 25 v juhla
Ohjelmassa mm.:
Marc Baumann kertoo Carlssonin suvusta Ruotsissa, Kalevi Malminen ja Päivi Hannikainen
suvuistaan Turun seudulla ja välissä Lotta Melasniemen kanteleensoittoa sekä yhteislaulua ja tietenkin on arpajaiset.
Tämän jälkeen meillä on iltapäiväkahvi sekä leppoisaa yhdessäoloa sukulaisten kanssa.
KUI OLIS SIT PIÄNI LINKKARIAJELU YMPÄR KAUPUNKII JUHLIEN JÄLKKEE?
Järjestämme halukkaille kiertoajelun klo 15.30- 17.00. Ajelun hinta on 10 €. Sukuseura varaisi ja
maksaisi retkelle oikean oppaan. ILMOITTAUDU KIERTOAJELULLE ILMOITTAUTUMISEN
YHTEYDESSÄ. Ajelun kestosta voidaan tietenkin sopia osallistujien kesken.
ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU 8.5.2017 mennessä.
Ilmoittaudu Virve Nikulalle sähköpostilla (virve.nikula@iki.fi) tai puh. 0400 414 412.
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä osanottajien nimet ja mahdolliset ruokarajoitteet
sekä ilmoittautuminen kiertoajeluun.
OSALLISTUMISMAKSU on 32 € ja 4-12 v lapsilta 12,50 €. Kiertoajelu 10 €/henkilö
Osallistumismaksuun sisältyy lounas buffetpöydästä ja päiväkahvi..
Maksut maksetaan C.G.Carlssonin sukuseura ry:n tilille:
FI24 2009 1800 0050 22.
Kirjoita viestialueelle osanottajien nimet.
Hallitus
AJO-OHJE: Helsingistä Turun moottoritieltä erkaannutaan ohikulkutielle Naantalin suuntaan.
Auran/Orikedon risteyksestä käännytään Orikedon suuntaan Vanhalle Tampereen tielle. 1,5 km liittymän
jälkeen on oikealla Orionin tehdas. Risteyksestä käännytään vasemmalle Hamaronkadulle (Linnasmäen
viitta). Seuraava katu vasemmalle on Lustokatu. Kadun päässä on Linnasmäen parkkipaikka.

Kansikuva: Osanottajia 2016 kesätapaamisessa
Tuusulan Gustavelundissa.
Lehden kuvat on sukuseuran albumista.

VÄRJÄRIMESTARIN SANOMA
Toimittajat: Päivi Hannikainen ja
Aarre Tuomisto
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Eeron mietteitä sukuseurasta ja sen merkityksestä
Eero Nikula, kunniapuheenjohtaja (2. sukuhaara)
Monet teistä lukijoista tiedättekin, että olen varttunut kotini ainokaisena Torron kylässä lounaisessa
Hämeessä. Leikkitovereitakin oli kovin vähän. Koulutieni aloitin kyläkoulussa, jossa ”koulukiusaamista” ei ilmennyt ja matkakin oli kouluun lyhyt. Siis, ei
minua ojiin kaadettu eikä kasvojani lumella pesty.
(Minua kummastuttaa tuo sana koulukiusaaminen,
eihän koulu ketään kiusaa!)

elää pitkän elämän tässä vuosia kestäneessä elämän
tehtävässä.

Isäni vanhemmat, Axel Albin ja Amanda, kuten
myös isäni Lempi-sisar, olivat kuolleet jo ennen
syntymääni. Kotona Torrolla meitä oli vain Aukustiisäni, Vappu-äitini, minä sekä talon palvelusväki.

Pieni oli tämä oma sukulaispiirini, kunnes kesällä
1991 Kaisa-Leena Salmi, Nils Lindholm ja Rainer
Björkman saivat tuuman lähteä katsomaan esiäitinsä kotipaikkaa. Matti huomasi heidät kuvaamassa
taloa. Siihen ilmestyin sitten minäkin viljakuormaa
tuoden. Lähdettiin sisälle kahville ja rupattelemaan.
Siellä sitten pohdittiin sukuseuran perustamista. Ja
vaikka Hämeessä oltiinkin, niin jo seuraavana kesänä 1992 tapahtui sukuseuran perustaminen Vanhassa Norrissa, Tuijan ja Kalevin kotiravintolassa.

Akselin Leena-tytär oli minulle hyvin läheinen. Jos
olin joskus sairaana, soitin Leenalle saaden ohjeet ja
reseptit. On ollut hienoa nähdä ja saada tuntea Leenan jälkipolvet ja todeta monia tuttuja piirteitä
heissä.

Maalaistalossa oli työtä paljon, mutta kyläreissuja
teimme niin äitini sukulaisten luokse VarsinaisSuomeen ja isäni Akseli-veljen luokse Helsinkiin.
Alma-tätini luokse tulivat vanhempani ja Alma
vieraili paljon Torrolla kuten myös Akseli-velikin.
Näistä vierailuista piti kuitenkin usein olla hiljaa,
sillä lääkäreitten apua tarvittiin kovin usein kylässä.
Kun vain Akselin perheessä oli lapsia, siis minun
serkkujani, oman sukuhaarani tämä oksa tuli tutuksi
ja läheiseksi. Omalta seudultamme tunsin vain
Kosken Tuijan perheineen. Tuija onkin minun pikkuserkkuni.

Olen saanut laajan sukulaispiirin, paljon ystäviä ja
kokenut monia hauskoja tilaisuuksia. Sukulaisissamme on taitavia kirjoittajia, upeita musiikin taitajia,
monien ammattien edustajia, hyviä kädentaitajia ja
erinomaisia ruuanlaittajia. Hyvä me.
Olen saanut toimia puheenjohtajanakin seurassamme. Hallituksen kokoontumiset monina vuosina olivat Kaisa-Leenan luona. Noissa kokouksissa pohdimme asioita ja suunnittelimme ja pyrimme kehittämään seuran toimintaa. Mutta osasimme pitää
myös hauskaa yhdessä. On mukava nyt katsella
noista kokouksista otettuja valokuvia. Olimme
silloin yli kaksikymmentä vuotta nuorempia ja
hyvinvoivia.

Kun aikani tuli mennä oppikouluun, minut lähetettiin Turkuun isän Alma-sisaren luokse asumaan.
Oppikouluvuoteni asuin siis Turussa. Joulu- ja kesälomat olin Torrolla. Kuten muistatte, Suomen sotavuodet osuivat noihin kouluvuosiin. Alma-täti sai
komennuksen toimia lääkärinä sotavuosien aikana.
Minä olin Turussa yksin, siis vastuussa itsestäni. Kyllä varmaan vanhempani olivat huolissaan, varsinkin
kun toimin silloin sotilaspojissa!

Sukuseura tärkeä. Siinä on vahvoja renkaita. Pitäkäämme se edelleen vahvana. Ajatelkaahan, näinä
sukuseuran vuosina olemme saaneet yhdessä kokoontua monissa paikoissa, olemme saaneet sukuviirin ja rintamerkit, olemme laulaneet yhdessä
omia suvun lauluja, olemme saaneet kootuksi sukukirja ja saamme vuosittain oman lehtemme: Värjärin Sanoma. Ennen kaikkea olemme saaneet kohdata omia sukulaisiamme ja nauttia heidän seurastaan.
On hieno asia tuntea omat sukujuurensa.
Eero Nikula, helmikuussa 2017

Sitten tuli asepalveluksen ja RUK:n aika. Sitten alkoivat yliopistovuodet, joiden lopulla isäni nukkui pois.
Alkoi vastuu talosta. Perustimme Raijan kanssa perheen ja saimme Virven ja Matin. Työtä oli paljon:
remontoitiin talo, muutettiin tuotantosuunta, hoidettiin maatila ja metsätyöt.
Tuli uusia ihmissuhteita Raijan omaisista ja koetettiin kasvattaa lapsetkin. Onneksi Vappu-äitini sai
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Eero Nikulasta ja Torron kylästä.
Minulla on joitakin muistikuvia Eerosta 60luvulta eteenpäin, jotka ovat
vahvistuneet
vuosien
saatossa.
Ennen
kuin tutustuin
Eeroon lähemmin, oli Nikulan
talo Torron kylässä vahvemmin mielessä.
Äitini Leena puhui paljon ja
Eero ja Olai 2008
usein ”torrolaisista”. Tällä hän tarkoitti Eeroa ja hänen perhettään.
Myös Alma-täti, Leenan isä Akseli ja Eeron vanhemmat Aukusti ja Vappu, joka oli kotoisin
Pöytyältä, kuuluvat tähän perheeseen. He olivat
tärkeä osa meidänkin elämäämme puheissa ja
tarinoissa. Leena ja Eero olivat läheisiä, sanoisin
että he olivat melkein kuin sisarukset. Eero vieraili
usein meillä Helsingissä, mutta me Torrolla
harvemmin. Vieraillessaan meillä, hän kertoi tarinoita suvusta, suvun kantaisästä Carl Gustafista ja
hänen vaimostaan Karoliinasta. Leena ja Eero keskustelivat suvustamme, sen erilaisista vaiheista ja
siitä miten esi-isät selvisivät kymmenen lapsensa

kanssa Torron kylässä, joka on vahvasti suon ympäröimä. Näistä juttuhetkistä en voinut olla pois, niin
mielenkiintoisia ja mukaansa tempaavia ne olivat.
Olen miettinyt Eeron roolia suvussamme. Hän on
ollut mielestäni meille kaikille jonkinlainen suvun
kantaisä ja esikuva. Eero on aina ollut ahkera työssään ja taitava. Hän on tinkimättömästi ja rakkaudella hoitanut Nikulan maanviljelystilaa. Kun on
ollut tarvetta muutoksiin, niin hän on rohkeasti ja
ennakkoluulottomasti muuttanut tilansa strategiaa.
Eeron yksi unelma on sukuseura. Omalla sitkeydellään ja esimerkillään hän oli rakentamassa osaltaan
sukuseuran syntyä, jonka perustamiskirja sinetöitiin
13.2.1995. Nyt se toimii ja on vireä. Suku on meille
kaikille tärkeä, osa elämäämme ja historiaamme.
Eeron vakio sana on ”jaa”, kun kysyy jostakin tai
kertoo jotakin. Yhdessä sanassa on niin monta
sävyä, hyvää ja ajateltavaa viestiä.
Olen oppinut ymmärtämään Eeron kirjoitusta Värjärimestari Carlssonin sukuseuran kirjasta. Hän on
sanonut ”täällä on hyvä elää”, hoida tätä maata
hyvin, rakasta sitä – silloinkin kun säät eivät ole
suosiollisia ja sato on heikko.
Kiitos sinulle Eero, olet hyvä oppi-isä!
Helsingissä, 5.3.2017
Olai Baumann, Eeron serkun poika (2. sukuhaara)

Maanviljelijä, kunnallispoliitikko, urheilija
Håkan Karlsson, sukuseuran puheenjohtaja 2003-2005 (8.sukuhaara)
Håkan on kotoisin itäiseltä Uudeltamaalta Gransnimiseltä maatilalta Haravankylästä, Loviisan kaupungista, entisestä Pernajan pitäjästä. Koulunsa
Håkan kävi Loviisassa, jonka jälkeen hän lähti opiskelemaan Inkoon maatalouskouluun ja jatkoi sen
jälkeen maanviljelijänä kotitilallaan. Maanviljelijän
työstä Håkan eläköityi virallisesti vuonna 2011, jolloin Grimsin tila Andersbyssä siirtyi Filip-pojan hoitoon. Tila on ollut suvussa vuodesta 1961, jolloin
Håkanin isä Holger Karlsson osti sen. Tänä päivänä
Håkan avustaa poikaansa tarvittaessa tilanpidossa,
ja on edelleen talvisin metsätöissä. Keväisin ja syksyisin hänet löytää kylvö- ja sadonkorjuu-hommista.

Sukuseuran hallitus 2000. Istumassa Pentti Juovi, Eero
Nikula, Hely Ojainen, Marja Manninen, Irmeli Tolonen,
seisomassa Seppo, Håkan Karlsson, Kalevi Malminen,
Veijo Manner ja Veijo Vironen
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Vapaaehtoinen maanpuolustustyö on ollut Håkanille kiinnostuksen kohde ja vapaa-ajan harrastus aina
armeijan jälkeen. Aktiivinen maanpuolustustyö paikallisessa reserviupseerikerhossa onkin tuonut ylennyksiä reservissä. Nykyään Håkan on sotilasarvoltaan reservin majuri.

Itä-Uudenmaan kunnallispolitiikassa Håkan on ehtinyt olla mukana Pernajassa, Liljendalissa ja nyt Loviisassa, jonka kaupunginvaltuuston jäsen hän on.
Hänellä on meneillään toinen kausi Loviisan kunnallispolitiikassa, ja hän on myös ehdoilla kevään 2017
vaaleissa.

Håkanille on viimeisten neljänkymmenen vuoden
aikana ehtinyt kertyä paljon erilaisia luottamustehtäviä. Hän on toiminut muun muassa Varuboden
Oslan hallintoneuvoston varapuheenjohtajana ja
puheenjohtajana, Liljendalin NSP:n puheenjohtajana, Hankkijan maatalouden hallintoneuvoston jäsenenä, Loviisan vapaaehtoisen maanpuolustustyön
päällikkönä sekä FSS:n ampumahiihtojaoston puheenjohtajana vuodesta 2001. Loviisan seudun
sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtajuus on ollut
Håkanilla vuodesta 2000 lähtien. Syksyllä 2016 hänet valittiin myös Loviisan seudun ruotsinkielisten
eläkeläisten puheenjohtajaksi.

Iso osa Håkanin vapaa-ajasta meneekin luottamistehtävien parissa. Sopiva vastapaino kunnallispolitiikalle on kansantanssi, jota hän on harrastanut jo
neljänkymmenen vuoden ajan. Toinen rakas harrastus on hiihto, ja talvet menevätkin hiihtäen. Ampumahiihto- ja kilpailuharrastus ovat säilyneet läpi
vuosien ja mitalikaappiin on ehtinyt kertyä kaiken
värisiä mitaleja. Viime talven lumilta Håkanilla on
reserviläisten ampumahiihtokisojen Suomenmestaruus 70-vuotiaiden sarjassa. Håkanin vapaa-aika
kuluu myös Solveig-puolison kanssa omakotitalon
hoidossa Loviisassa, sen minkä hän luottamustehtävien ja harrastusten ohessa ehtii.
Patricia Karlsson, Håkanin tytär

Hallituksen yhteystiedot
1. Pasi Saarela, Lindalintie 16 D 27, 02400 Kirkkonummi, 045 340 8438, saarela.pasis@gmail.com
1. Satu Saarela, Kilterinaukio 1 B 32, 01600 Vantaa, 050 368 2476, satu.saarela@gmail.com
2. Virve Nikula , rahastonhoit., Nummenkyläntie 82, 08680 Lohja, 0400 414 412, virve.nikula@iki.fi
2. Marc Baumann, Pohj.Hesperiankatu 3 B 10, 00260 Helsinki, 040 194 1818, marc.baumann@helsinki.fi
3. Kalevi Malminen, Liedonperäntie 349, 21430 Yliskulma, 0400 321 098, kalevi.malminen@saunalahti.fi
3. Marja Manninen, Päijänteenkatu 1 A 25, 15140 Lahti, 044 551 5134, manninmarja@gmail.com
4. Raimo Virtanen, Säterinportti 2 C 43, 00720 Helsinki, 040 556 9429, raimotvirtanen@gmail.com
4. Aarre Tuomisto, Kaivokatu 5 B 46, 13100 Hämeenlinna, 040 715 4032, aarre.tuomisto@saunalahti.fi
8. Lars-Erik Nyström, Kuningattarenkatu 36 A 3, 07900 Loviisa, 0400 316 344, lars-erik.nystrom@sulo.fi
8.
9. Elina Kirveskoski, Päivänkakkarantie 4 F, 02270 Espoo, 050 532 2767, ekirveskoski@gmail.com
9. Markku Juovi, Töllintie 261, 03850 Pusula, 040 506 9407, markku.juovi@gmail.com
10. Jouni Kärkäinen, Rantalantie 59, 95100 Kuivaniemi, 0400 112 382, jouni.karkainen@suomi24.fi
10
11. Ilma Ylirotu, Albertinkatu 1, 03100 Nummela, 050 548 8517, ilma.ylirotu@gmail.com
11 Paavo Pietilä, Neitsyt Maarian katu 14, 2040 Turku, 044 334 3709, mtb.pave@gmail.com
12. Päivi Hannikainen, puheenjoht., Kivirannankatu 16,53950 Lappeenranta, 040 556 6158,
paivi.hannikainen@gmail.com
12. Leeni-Maria Hovila, Josafatinkatu 9 A 18, 00510 Helsinki, 045 7840 0058, lmhovila@gmail.com
13 Mauri Ruotsalainen, sihteeri, Kuonomäentie 673, 01830 Lepsämä, 040 743 9868, mauri.ruotsalainen@gmail.com
13. Veijo Manner, Pekontie 7 G, 01900 Nurmijärvi, 050 514 0605, vemarja@dlc.fi
Eero Nikula, kunniapuheenjohtaja, Turuntie 4 A 6, 30100 Forssa, 050 509 9124, eero.nikula@luukku.com
Pasi Manner, tiedotussihteeri, Vanha Tapanilantie 7 A 2, 00780 Helsinki, 040 486 9794, pasi.manner@gmail.com
Sukuhaarat ovat C. G. Carlssonin lasten ikäjärjestyksessä. Sukuhaaran ensimmäinen nimi on hallituksen varsinainen
jäsen ja toinen on varajäsen.
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Pienen mökin tyttösestä suositun maaseuturavintolan emännäksi
Tuija Koski (10. sukuhaara)
Äitimme Kosken
Tuija (o.s. Karlsson, ent. Ali-Hokka) syntyi lokakuussa 1938 Tammelan
Hykkilän
kylään.
Tuijan
varhaislapsuuden
perheeseen kuului
Helmi-äiti
(o.s.
Karlsson), isovanhemmat
Karl
Vladimir ja Eveliina sekä isosiskona Helmin LydiaTuija-emäntä Vanhan Norrin
sisaren
orvoksi
rappusilla 1993
jäänyt tytär Hely.
Uuden sukunimen
Tuija sai kahdeksanvuotiaana, jolloin Helmi-äiti
avioitui samalta kylältä löytyneen Arvo Ali-Hokan
kanssa. Perheeseen syntyi vielä Ilkka-veli, joka on
Tuijaa yhdeksän vuotta nuorempi.

Musiikki on aina ollut lähellä äidin sydäntä ja laulaminen on kuulunut meillä arkeen ja juhlaan. Äiti
lauloi myös kuorossa useita vuosia. Nykyään hänelle
tuottaa paljon iloa perheenjäsenten musisointi.
1970-luvun puolivälissä Tuija ja Kalevi tekivät päätöksen muuttaa maalle. Kaukjärven kylästä, muutaman
kilometrin päässä Forssasta, löytyi iso, vanha maalaistalo, josta remontoitiin perheelle tilava koti. Esikoispojan häitä piharakennuksen vintillä tanssittaessa Tuija innostui ajatuksesta, että juhlien järjestämisestä voisi tulla pariskunnalle uusi yhteinen työ. Näin
sai alkusysäyksensä oma ravintolayritys. Tuija päätti
jättää työnsä kaupungissa ja lähteä kokkiopintoihin,
koska kotoinen kokkailu oli muuttumassa ammatinharjoittamiseksi.
Tilausravintola ja pitopalvelu Vanha-Norri avasi ovensa vuonna 1985. Viihtyisälle maaseuturavintolalle
tuntuikin olevan tilausta, koska kahden vuosikymmenen ajan Norrilla vietettiin lukuisia perhejuhlia, edustustilaisuuksia ja kulttuuritapahtumia. Äiti oli aktiivisesti mukana matkailunedistämisessä, joka toikin
bussilasteittain turisteja sekä Norrille, että muihin
paikallisiin nähtävyyksiin. Norrilla näkyi vahvasti äidin
taito luoda tunnelmallinen ja viihtyisä ympäristö.
Äidin idearikkaus ja isän taito tehdä haastavistakin
visioista totta loivat menestystarinan. Heidän yhteistyönsä ja rohkeutensa palkittiin useasti niin kunnallisella kuin maakunnallisellakin tasolla.

Tuija joutui itsenäistymään jo varhain lähtiessään
kansakoulun jälkeen oppikouluun Forssaan. Matkaa
oli parikymmentä kilometriä, joten vähän toisella
kymmenellä oleva tyttö muutti yksinään alivuokralaiseksi koulukaupunkiinsa. Omillaan pärjääminen
olikin tärkeä taito, sillä perheen perustaminen tuli
ajankohtaiseksi heti kouluvuosien jälkeen. Rinnalle
asettui Tammelaan muuttanut nuori ja näppärä
sähköasentaja Kalevi Koski. Tammelassa asuessaan
Tuija ja Kalevi saivat esikoisensa Keijon (s.1957) ja
Tiinan (s.1961). Kosken perhe asettui asumaan Forssaan, jossa perhe kasvoi vielä kahdella lapsella, VeliMatti (s.1964) ja Kati (s.1968). Sieltä pikkukaupungin
omakotialueelta he ostivat talon, jossa lasten oli hyvä
kasvaa.

Äiti nautti Vanha-Norrin emännyydestä ja vieraat
kuuntelivat mielenkiinnolla tarinaa talon värikkäästä
historiasta. Ravintolayritys tarjosi Kosken perheelle
mahdollisuuden puhaltaa yhteen hiileen vielä lasten
lennettyä pesästä ja kaikki jälkeläiset työskentelivätkin Norrilla joko päätyönään tai oman työnsä ohella.
Kiireisten yrittäjävuosien aikana Tuijalle ja Kaleville
syntyi 11 lastenlasta, jotka nyt ovat iältään 10-27vuotiaita.

1960-luvun puolivälissä Tuija hankki kosmetologin
koulutuksen, joka antoi hyvän pätevyyden työskennellä eri kemikalioliikkeissä myyjänä ja myymälänhoitajana.

Eläkkeelle jäätyään äidillä ja mummulla on aikaa tukea ja tsempata monessa mukana olevia jälkeläisiään. Monet sairaudet ovat vähentäneet äidin
voimia, mutta välittävänä ja lämminsydämisenä
persoonana hän ilahtuu aina, kun saa viettää aikaa
jälkipolvien kanssa.
Tuija-äidin tarinan kertoivat tyttäret
Tiina Lukander ja Kati Boosey, helmikuussa 2017

Tuija-äiti on aina ollut ahkera ja kätevä käsistään.
Meidän lasten ollessa pieniä hän ompeli taidokkaasti
ja säästäväisesti lähes kaikki vaatteemme. Monenlaiset käsityöt, äidin tekemät liinat, matot ja raanut
koristavat kotejamme edelleen.
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Irmeli (Immu) Tolonen
Mervi Irmeli Tolonen (4. sukuhaara)
rakennus töillä. Irmeli oli pulska ja hyväntuulinen
vauva, aikalaisekseen rehevä lapsonen: alkupainoa
oli lähes viisi kiloa! Isosisko Orvokki muistelee Irmeliä rauhallisena ja helppona pikkusiskona. Vuonna
1948 perhe palasi Pyhäjoelta Korsoon ja osti Keravan kauppalasta, Rajamäentieltä tontin. Perheen
uusi koti nousi Aten rakentamana ripeästi ja Keravan kauppalasta eli nykyisestä Keravasta muodostui
Aten, Jennyn, Orvokin, Irmelin ja vuonna 1949 syntyneen nuorimman siskon Arjan pysyvä kotiseutu.
Irmeli muuttui varhaisteini vuosinaan ujoksi ja villiksi naisenaluksi. Lukeminen, taiteet ja piirtäminen
olivat osa Irmelin ominta luonnetta. Ajankuvan mukaisesti opiskelu jäi, koska tuona aikana työ pystyi
tarjoamaan mahdollisuuden vahvatahtoiselle ja
energiselle Irmelille. Tekeminen ja tulevaisuus olivat
kaikki edessä, uudessa sotien jälkeisessä Suomessa.

Irmeli Tolonen, sukuseuran sihteeri 1992-2011

Suomi Irmelin syntymävuonna:
”Vuonna 1946 Suomi hoippui kohti epävarmaa
tulevaisuutta. (Lainaus Pekka Tuomikosken kirjasta
Suomi 1946 Työ. Tahto. Tulevaisuus.)

Matkailu kotimaassa ja myöhemmin ulkomaillakin
oli ydinperheen eli Aten ja Jennyn asenne- ja arvoperintöä maailman tuntemukseen kaikille tyttärille.
Irmelin elämäntyö löytyi matkailusta, liikkuvasta
elämästä ja maailman reunamista myös Jonne setänsä Australia kertomusten välityksellä. Jonnen
palattua Suomeen ja Jonnen kiinnostuksesta sukuun
alkoi sukututkimuksen aika. Sukututkimus on ryhmätyötä ja innostusta joten Immu lähti epäilemättä
ja innolla mukaan sukuilemaan. Syy tai seuraus,
mutta matkailuala ja työvuodet matkailun parissa ja
matkaillessa olivat vahvin merkitsevä piirre Irmelissä. Matkailua voidaan sanoa synonyymiksi uteliaisuutena elämää, sukuakin kohtaan. Lähdöt ja
paluut, matkat ja suunnittelut, ihmiset ja kulttuurit
missä päin maailmaa hyvänsä, olivat Irmelin kiinnostuksen kohteita. Immulla oli näin jälki käteen kirjoittajan huomiona, pysyvänä perusarvona kunnioitus
ihmisiin ja universaaliin elämään. Arkinen elämä
muodostui pitkälti sosiaalisuudesta, ystävistä ja
aidosta kiinnostuksesta arjen ihmisiin ja ilmiöihin.
Itse muistan saaneeni lapsena säännöllisin väliajoin
postimerkkilähetyksiä kummitädiltä, lapsuuteni
keräilyharrastuksen kokoelmiin. Opin näiden pienten paperin palasten kautta jo lapsena lukuisia kaukaisten ja ennen tuntemattomien maiden nimiä.

Toinen maailmansota oli ohi. Euroopan raunioille alettiin
rakentaa uutta maailmanjärjestystä. Suomessa tämä
näkyi valtavana jälleen rakentamisena. Jälkipyykkiä oli
tullut selvittämään liittoutuneiden valvontakomissio, joka
alkuvuodesta 1946 valvoi maata ravisuttavaa sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä. Presidentti Paasikiven linja alkoi
muokata Suomen itä suhteita uusiksi ja määritellä Suomen roolia kylmää sotaa käyvän idän ja lännen välissä.
Bikini-atolleilla räjäytettiin vetypommi. Churchill loi käsitteen rautaesirippu. Olavi Paavolainen julkaisi Synkän yksin puhelunsa. Mutta ahdistavien uutisten rinnalla sykki
pienten ilojen toivo. Tauno Palo valloitti suomalaisia
Loviisa, Niskavuoren emäntä –elokuvassa, ja Herakleslaiva toi ensimmäisen kahvilastin Turun satamaan.”

Orvokki-sisko muistelee, että lauantaina 16.2.1946
illansuussa oli lunta ja pakkasta. Orvokki jäi Lyydiamummon hoiviin Korsoon, Aten ja Jennyn taloon.
Jenny äiti lähti Eino Virtasen saattamana potkukelkalla Keravan asemalle ja sieltä junalla Helsinkiin
kätilöopistolle Irmeliä synnyttämään.
Aikaisemmin lauantaina oli saunottu Saara Virtasella. Saara saunottajasta tehtiin Irmelin kummitäti.
Saara Virtanen oli Atte Tuomiston eli Irmelin isän
sisko. Eino Virtanen oli Saara Virtasen miehen Kosti
Virtasen veli. Atte Tuomisto, tuore toisen tyttölapsen isä, rakenteli Irmelin syntymän aikoihin koulua
Pyhäjoella, jossa perhe hankki toimeentulonsa
”hoippuvassa Suomessa” maatalon pitäjinä ja Aten

Sukuseuramme perustava kokous oli 4.7.1992, mistä lähtien Irmeli toimi sukuseuran sihteerinä kuolemaansa saakka, tehden sukutyötä, uteliaana tutkien
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historiaa esivanhemmistamme. Irmeli on tehnyt
omanlaisensa osan meidän nuorempien sukulaisten
tulevaisuutta menneisyyden kautta hahmottaen ja
erityisesti yhteyksiä rakentaen. Jouluna 2016, kun
tätä muisteloa on kirjoitettu, soitimme Kaisa-Leenalle. Kaisa-Leenalla on oma tarinansa kerrottavana
Irmelistä. Kaisa-Leenan omien sanojen mukaisesti
hänen ja Irmelin välillä oli sukulaisuudesta huolimatta tai siitä johtuen sielujen kumppanuus. KaisaLeena Salmen (8.sukuhaara) puhelinhaastattelun
jälkeen jäi vahva sana Irmelistä kirjattavaksi tähän
muisteloon: suurenmoinen ihminen Irmeli - ja on
ollut onni, kun on hänet Kaisa-Leenakin saanut elämäänsä ja matkoja Irmelin eli Immun kanssa taivaltaa. Huumoria ja mutkattomuutta unohtamatta,
pönöttäjää Immusta emme koskaan saaneet, vaan
aina iloisen, innostuvan ja hetkessä elävän moniosaajan, joka tuli kaikkien kanssa toimeen – vihollisia ei kertynyt. Jos Irmeli jotain keräsi, niin ehkä
tapaamisia ja hetkiä sukunsa ja ystäviensä kaikenmoisten ihmisten elämästä – ja toki kirjoja.

Irmelin ihmislähtöisestä elämän asenteesta olisi
varmasti omakohtaista kerrottavaa ”ottopoika”
Hessullakin, Heikki Anttila on syntynyt 1966. Hessua
hoivattiin Kallen yhdenvertaisena sijaiskoti veljenä.
On paljon asioita ja tapahtumia, joita emme Irmelistä tiedä, on myös todennäköisesti paljon ihmisiä,
jotka ovat tunteneet Immun eri yhteyksissä ja eri
tavoin ympäri Suomenniemen ja ympäri maailman.
Poissa Immu kuitenkin on, perheensä myös. Suurella kaipauksella ja vasta alkuun lähteneillä ajatuksilla
Immun henkisestä perinnöstä, tiedän, että kaikella
yhdessä koetulla ja jaetulla on jokin merkitys, jokaiselle oman henkilökohtaisen matkansa oppaaksi.
Irmelin elämä oli yhtä matkaa, matkailua ystävien ja
sukulaisten kanssa. Henkinen matkailu, kuusikymmenluvun radikalismista joogaten idän mystikoiden
henkiseen myötätuntoiseen ajatteluun, oli erottamaton osa Irmelin persoonaa. Kuolinpesän kirjahyllyjä läpi käydessämme, löysin paljon samoja
aihepiirejä, kirjoja ja kirjailijoita, joita minulla on
myös kotonani Hangossa. Harmittelen haikeudella,
etten aikuisiällä ehtinyt koskaan juttelemaan
samansuuntaisista ajatuksistamme kummi-Immun
kanssa, kovin syvällisesti. Matkalaisen roolistaan
huolimatta Irmelin läsnäolon voima riitti Hessun ja
Kallen elämän ankkuriksi ja puolisonsa Pentin,
Penan, läheisemmäksi, rakastavaksi ihmiseksi.
Tolosten utelias ja avarakatseinen matkailijoiden
koti, elämäntapa, katsomus ja ymmärrys, tuhansien
kirjojen kodissa, Lapilanmäellä katosi lopullisesti
Pentti puolison kuollessa Tapaninpäivänä 2015.

Serkkuni, Irmelin ja Pentin poika, Sami Kalervo Tolonen syntyi 14.10.1968 ja kuoli 30.6.2015. Veljeni
Riku, 1967 syntyneenä, tunsi aikalaisensa serkkumme ”Kallen” elinvuosikymmenet. Serkkumme Sami,
jonka Kallena tunsimme, oli erittäin energinen ja
touhukas ihminen, kuten äitinsä Irmeli. Virallisesti
Kalle oli ammatiltaan sähkömies, mutta näin jälkikäteen muisteltuna Kallessa oli taipumusta, ehkä
äitinsä tapaan, todelliseksi monen tekijäksi tilanteiden ja aikakausien mukaan. Eräopas, puutarhuri ja
äitinsä Irmelin perintönä kiinnostus monisyiseen
maailmankaikkeuteen oli serkkumme Kallen eteenpäin vievä voima. Serkusta muistan lapsuudestani,
kuinka alle kouluikäinen Kalle pystyi saman päivän
aikana koristelemaan Rajamäentie 40 olohuoneen
ison maton ketsupilla ja ennen kuin ehdittiin ”taideteos” Jenny-mummon kanssa putsaamaan, tulikin
puhelinsoitto naapurilta siihen mustaan bakeliitti
puhelimeen, jonka numero oli 246126, että Kalle
istuu talon katon harjalla, pitäisikö hänet hakea
sieltä alas. Äitini Orvokin mukaan Jenny ja Atte
olivat pohtineet, että Rikua ja Kallea ei voi pitää
isovanhemmilla Rajamäentiellä hoidossa yhtä aikaa,
koska kukaan ei serkuksia yhdessä pysty vahtimaan
tai hoitamaan riittävällä kapasiteetilla.

Työstin tätä tekstiä äitini Orvokin kanssa ja ymmärrän, että Immun kuolemasta on reilut viisi vuotta.
Aika on kulunut, mutta jollain kummallisella, lempeästi kummittelevalla kummimaisella tavalla
tuntuu, että Immu on edelleen vahvasti läsnä kaikessa tekemisessä ja ajatuksissa. Suku on paras tai
pahin, mutta lyhin matka itsetuntemukseen.
Muistelen tällä jälkikirjoituksella, sukuhaaramme
puolesta Irmeliä ja hänen edesmennyttä perhettään
lämmöllä ja tervehtien sukua kaikin mahdollisin
elämän värein!
Meri Seppälä ja Orvokki Tuomainen, jouluna 2016
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Äiti, opettaja ja kuvataiteilija
Ilma Maila Elisa Ylirotu (11. sukuhaara)
Äitini Ilma Ylirotu
syntyi
kotonaan, kuten siihen aikaan oli maalla tapana, Simolassa Karinaisten kunnassa 17.7.1944. Kotitila
oli suurehko
Vakkasuomalainen maatila, jossa oli
sen ajan mukaan sekä liNikolai, Matti, Ilma ja Lisa sekä lapset
ha- että maiMikael, Emilia ja Johannes 2008
tokarjaa sekä
viljanviljelystä. Maatilaan kuului myös mittava metsäomaisuus sekä omaan tarpeeseen että myyntiin

äitini äiti, Rauni, otti talon ohjaksiinsa ja alkoi hoitaa
kotitilaa lastensa avulla. Suureksi avuksi oli isoveli
Martti, joka keskeytti opintonsa, ja äidin kanssa
hoiti tilaa.
Oppikoulussa yhtenä vaihtoehtona oli lukio ja ylioppilastutkinto. Veri vetikin toisaalle ja Ilma pyrki yhteen Suomen vanhimmista taidekouluista eli Turun
piirustuskouluun. Ilma aloitti kolmevuotisen koulun
vuonna 1964. Vuosi oli muutenkin merkittävä äidilleni. Koulun tytöt päättivät tehdä hiihtolomalla lomaretken Jämille ja majoittuivat Jämin Ilmailukoululle. Paikalliset nuoret miehet olivat kuulleet etelän
kaunottarista. Kun asiaa ei ovesta ollut majoitustiloihin, neuvokas Matti päätti kiivetä asunnon päädyn paloportaita pitkin tyttöjen ikkunaa koputtelemaan. Tapaamisesta alkoi kiivas kirjeenvaihto Turun
ja Jämijärven välillä.
Toisen vuoden lopulla äitini opettajakunta katsoi
tytön oppineen riittävästi ja Ilma valmistuikin kahdessa vuodessa jo vuonna 1966. Ilman mukaan se
oli suuri harmi, koska koulussa oli hyvä henki ja
hyvät opettajat.

Sisaruksia kotona oli 5, isosisko Marja, isoveli Martti
sekä pikkusiskot Helli ja Eila. Ilman mukaan lapsuus
oli onnellinen, tekemistä ja toimintaa riitti, sekä
osallistumista talon töihin. Vaikka isossa talossa oli
palkollisia työmiehiä, myös oman perheen työteliäitä käsiä tarvittiin. Isoisäni, Armas Simola, oli aktiivinen järjestöihminen, joka oli usein poissa, joten
Ilman Rauni- äidille jäi usein työn johtajan ja vetäjän
rooli.

Halu opiskella oli kuitenkin mielessä ja hän pyrki
Suomen taideakatemiaan 1966 Helsinkiin. Seuraavana vuonna tapaaminen Jämin lentokentällä johtikin nuoren parin tärkeään päätökseen ja häät
pidettiin Simolassa 12.8.1967. Koska tila oli iso, oli
hääväkeäkin alun kolmatta sataa kutsuttuna ja
siihen vielä kutsumatta tulleet vieraat päälle.

Kukin auttoi oman osaamisensa ja kykynsä mukaan.
Ilmakin pienenä tyttönä otettiin keittiöön auttamaan, mikä selittää sen keittotaidon, josta me
lapset ja lapsenlapset olemme saaneet nauttia. Ja
on siitä jotain tarttunut meihinkin. Itse pidän ruoan
laittamisesta kuten veljenikin Jeremias. Ja samoin
kaikki omat lapseni ovat innokkaita keittiössä puuhaajia. Tosin se tärkein eli omien jälkien siivoaminen vielä odottaa oppimistaan.

Vuonna 1968 synnyin minä ja äitini sai paperit Taideakatemiasta. Mitä seuraavaksi? Mihin töihin vai
vielä opiskelemaan? Vanhempani asuivat Punavuorenkadulla ja työ Helsingissä olisi sopinut hyvin nuorelle parille jo Isäni työpaikan vuoksi.
Kohtalo päätti toisin. Ylitorniolta löytyi kuvataideopettajan paikka ja perhe pakkasi vähäiset tavaransa kasaan ja muutti pohjoiseen jossa äitini aloitti
Ylitornion yhteiskoulun kuvataideopettajana 1970.
Isäni lopetti työnsä Helsingissä ja toimi Ylitorniolla
freelancer valokuvaajana ja piti myös muutaman
näyttelyn. 1972 yhteiskoulu muuttui yksityisestä
kunnalliseksi. Samalla muuttui tulevalle vuodelle
tarjottu työsuhdeasunto pienemmäksi ja tuntimäärä vähäisemmäksi. Vanhempani katsoivat siinä
vaiheessa että nyt on aika katsoa muualle.

Ilma aloitti Karinaisten kansakoulun 1951. Sen ajan
tapaan kansakoulua käytiin neljä ensimmäistä
luokkaa. Neljännen luokan lopulla pyrittiin oppikouluun. Ilma pääsi ja aloitti Elisenvaaran yhteiskoulussa 1955.
Vuonna 1959 kertyi mustia pilviä taivaalle hänen
Armas- isänsä kuollessa syöpään. Tämän jälkeen
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Tekevälle työtä löytyy. Kahden vuoden Ylitorniossa
vietetyn ajan jälkeen perhe muutti Ikaalisiin Pirkanmaalle. Äitini sai työpaikan kuvataideopettajana
Ikaalisten yläasteelta ja lukiosta. Ikaalinen on pieni
ja viihtyisä kaupunki luonnonkauniilla alueella. Ikaalisten ajoista tutustuimme myös Varpu Suontakaseen, joka oli silloin Ilman oppilaana lukiossa. Ystävyys on jatkunut halki vuosikymmenten ja kolmen
sukupolven.

jälkeen hän on keskittynyt grafiikan tekoon maalaamisen sijasta. Näitä töitä on vuosien aikana syntynyt
satoja.
Vihdissä asui myös muita kuvataiteilijoita, joiden
kanssa pidettiin aktiivisesti yhteyttä ja pikkuhiljaa
alkoi itää idea oppilaitoksesta, jossa alueen lapsille
ja nuorille voitaisiin antaa taiteen opetusta. Muutaman vuoden ideaa pyöriteltiin ja kehiteltiin. Haettiin
myös sopivaa paikkaa. 1987 Vihdin kuvataidekoulu
perustettiin ja se on nyt antanut 30 vuotta taideopetusta alueen nuorille.

Isäni Matti teki Ikaalisissa ollessaan lehtivalokuvaajan töitä. Muistan kuinka isäni saattoi olla viikon
Helsingissä kuvauskeikalla ja tulla viikonlopuksi kotiin. Isäni saadessa vakituisen lehtivalokuvaajan
paikan Helsingistä, päätettiin jälleen muuttaa ja
alkoi asunnon hakeminen Helsingistä. Vantaalta
Päiväkummusta löytyi paritalon pääty jonne muutimme 1974. Alue oli uudehko omakotitaloalue
josta löytyi paljon ikäisiäni lapsia.

Kuvataidekoulun myötä vanhempieni elämä asettui
uomiinsa. Äitini opetti, isäni kuvasi. Me pojat kasvoimme taiteen keskellä vanhempieni yrittämistä
seuraten. Vaikka vanhempani ovat varoittaneet ryhtymästä kuvataidealalle, ovat kaikki kolme poikaa
valinneet uran johon se liittyy. Ainakin sivuten. Itse
aloitin Taideteollisessa korkeakoulussa, Jeremias
Hämeenlinnassa ja Ukko Lahden Muotoiluinstituutissa.

Ilma maalasi Päiväkummussa ollessaan ja teki kuvataideopettajan töitä. Seuraavana vuonna aloitin
koulun ja perheeseen syntyi toinen poika, veljeni
Jeremias 1975. Seuraavaksi syntyi 1977 veljessarjamme kolmas eli Ukko.

Me pojat lähdimme aikoinamme armeijaan, opiskelemaan ja sieltä oman elämän alkuun. Vaikka
poistuimme, yhteyttä pidettiin. Jos emme soittaneet, äitini soitti ja kysyi kuulumisia.

Rivitaloasuminen, vaikka ympäristö naapureineen
oli mukava, alkoi perheen kasvun myötä käydä ahtaaksi ja vanhempani alkoivat katsella ympärilleen.
Asunnonvälittäjän kanssa kartoitettiin ympäristöstä
sopivia kohteita. Äidin kertoman mukaan asunnonvälittäjä alkoi jo olla epätoivoinen kun nuorelle perheelle ei yksikään näytetyistä asunnoista kelvannut.
Lopulta palatessamme yhdeltä näytöltä oli välittäjä
todennut, että Nummelassa olisi yksi asuntokohde,
joka on tosin hiukan kunnostusta vaativa. Eli ei välttämättä kiinnostaisi vanhempiani. Ajoimme Nummelaan Albertinkadulle ja vanhempani olivat myytyjä. Isolla pihalla oleva 1800-luvulla rakennettu talo
mansardikattoineen myi itsensä saman tien. Muutimme joulukuussa 1979 uuteen ja siihen viimeiseen
kotiin. Alkoi Nummelan aika. Talo vaati kunnostusta: sähköt, viemäröinnit ja alakerran kylpyhuone
saunoineen. Jouluksi pääsimme ensimmäisen
kerran omaan saunaan.

Uusi aika äidilleni ja isälleni alkoi kun lapsenlapset
ilmestyivät kuvaan. Asuin Lisan kanssa ensimmäisen
lapsemme syntyessä Helsingissä, mutta jo puolen
vuoden päästä esikoisen syntymästä muutimme
Vihtiin, vanhaan kotikuntaani. Mikä tarkoitti sitä,
että vanhempani ottivat osaa perheemme elämään.
Kun koulu oli muutaman sadan metrin päässä vanhemmistani, viettivät lapsemme koulun jälkeen
aikaansa vanhempieni luona. Kuten äitini sanoi,
ensin hoidettiin omat lapset ja sen jälkeen vielä lapsenlapset. Myös nuorimman veljen saatua lapsia
ovat, vanhempani osallistuneet myös heidän lastensa elämään.
Tästä olen ja tulen aina olemaan kiitollinen äidilleni,
Ihmiselle joka on hoitanut oman taiteilijan uransa
sekä opettajan uransa ja siinä ohessa kasvattanut
perheenäitinä kolme pänkkäpäätä. Sen lisäksi hän
on hoitanut satoja oppilaitaan kuin omia lapsiaan ja
johdattanut heitä taiteen ja itseilmaisun pariin.
Suuri työ joka kantaa ainakin sen yhden
ihmiselämän, jollei toisenkin, eteenpäin. - Ei mikään
pieni saavutus!

Äitini toimi kuvataiteilijana, opetti Vihdissä, Vantaalla ja Helsingissä. Isäni teki mainoskuvauksia ja
lehtikuvauksia. Toiminta laajeni ja vanhempani
perustivat mainostoimisto Ilmatin 1983, joka työllisti myös äitiäni opetustyön lomassa. Äitini sai kotitalossa oman työhuoneen ja sinne prässin 1988, jonka

Nikolai Ilman ja Matin poika Ylirotu
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Sukuseuran hallitus 2015. Puheenjohtaja Päivi Hannikainen
eturivissä oikealla.

Sukuseuran ensimmäinen hallitus kunniakäynnillä
Carlssonien haudalla Tammelassa 1992

Hallitus luovutti sukuviirin
puheenjohtaja Eero Nikulalle1999
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Loviisan Svartholmin retkellä 2001. Vas. Kalevi Koski, Ulla
Lindholm, Kaisa-Leena Salmi, Veijo Vironen, Rainer Björkman,
Elsa Karlström, Patricia Karlström ja Ursula Vironen

Hallitus 2008. Puheenjohtaja Olai Baumann keskellä

Sukuseuran 10 v. juhlissa Vantaalla 2002 mukana olivat
mm. Ruotsalaiset, Ojamot, ja Tamperit.
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Isoveljeni Veijo
Veijo Vironen (1. sukuhaara)
Pienen Veijon lempipuuhaa on paperin silppuaminen. Kerran Veijo silppuaa juuri postissa tulleen
Kotilieden. Veijon äiti on vähän pahoillaan, mutta
Papalle tärkeämpää on pojan viihtyminen. Kylän
halki kulkevan hiekkatien toisella puolella asuu
nelisen vuotta Veijoa vanhempi Kari-serkku. Leikkikaverin kaipuu saa pienen pojan livistämään tien yli
Karin luokse. Liikenne on varsin vähäistä, mutta joki
on vaaran paikka pienelle Veijolle. Veijon kaulaan
pujotetaan iloisesti kilkattava lampaankello, jotta
vanhemmat ja isovanhemmat Karl Gustaf ja Hilma
Sofia kuulevat missä päin poika kulkee.
Veijo ja Ursula Vironen

Vajaan kahden vuoden kuluttua Veijo saa pikkuveljen, jonka nimeksi annetaan Keijo. Keijon kasvaessa
Veijo saa hänestä seuraa. Pienet pojat ovat kerkeäviä, eikä töissä ahertavat vanhemmat tai isovanhemmat ehdi jokaista askelta valvoa. Sauna on mielenkiintoinen ja rauhallinen paikka erilaisille leikeille.
Kuorma-auton hyttiä korvaa hyvin saunanlauteet ja
kattilankansista saa oivat ohjauspyörät. Touhukkaille
kuljettajille sattuu vahinko ja Keijo putoaa lauteilta
sementtilattialle. Itkulla siitä selvitään. Myöhemmin
Keijo löytää saunan hyllyltä kretliiniä (myrkyllinen
desinfiointiaine) ja päättää maistaa sitä. Siitäkin selvitään kotikonstein, lääkäriä ei helposti kutsuta.

Lapsuus ja varhaisnuoruus
Tammikuinen aamu valkenee kuulaana ja kirkkaana.
Nousevan auringon säteet punertavat talon takaa
nousevien tummanvihreiden kuusten latvuston.
Punamultaisen hirsitalon piipusta nousee savua.
Talossa ollaan hereillä varhain ja päivän askareet
ovat alkaneet. Yön aikana lämpötila on laskenut,
mutta puulämmitteiset uunit hohkaavat lämpöä ja
luovat kotoisan tunnelman. Lumen peitto on valkea
ja ohut. Auringonsäteet kimalluttavat lumipeitteen
jalokivet ja talon seinän pohjoisen puolelle
kertyneen kevyen huurteen. On tammikuun 29.
päivä vuonna 1947. Vuorokauden alin lämpölukema
on - 8,5 ja ylin - 5. Taivas on pilvetön ja sininen,
aurinko maalailee kevyitä varjoja vähäiseen lumeen.
Lumen paksuus on vain 4 cm.

Kahden vuoden kuluttua Keijon syntymästä Veijosta
tulee isoveli pikkusiskolle. Pikkusiskosta on ensin
häiriötä poikien leikeille, mutta myöhemmin isoveljen vastuulla Veijo ottaa pikkusiskon mukaan
leikkeihin. Lasten ilona on kullankeltainen, pystykorvainen Tipsu, jonka kanssa leikitään monet hauskat
leikit. Tipsu istutetaan potkukelkkaan mäenlaskua
varten. Toisinaan tarkoitukseen sopii vesikelkka.
Tipsu suostuu leikkeihin, vaikka ei niistä erityisesti
pidäkään.

Päivä on hyvin erityinen. Tähän kotiin syntyy tänään
pikkuruinen poikavauva. Nuoren perheen esikoinen
ja minun tuleva isoveljeni näkee päivänvalon ForssaTammelan kunnallissairaalassa Forssan Kartanonkadulla. Pienen pojan äiti, Liisa Magdaleena on
vähän yli kahdenkymmenen ja isä, Veikko Johannes
ei vielä kahtakymmentäkahtakaan. Jatkosodasta on
kulunut vain vähän yli kaksi vuotta. Veikko-isä
muuttaa kirjoille Tammelaan Helsingin Eteläisestä
seurakunnasta 22. helmikuuta, vajaa kuukausi poikansa syntymän jälkeen. Näin päätetään missä
nuoripari perheenä aloittaa yhteisen elämänsä.

Ympäröivät metsät ovat ehtymätön leikin lähde.
Pojat rakentavat puihin majoja, joihin pääsee narutikkailla. Ne on helppo vetäistä ylös, joskus kiusallisen pikkusiskon edestä. Veijo ja Keijo rakentavat
metsästä löytyviin syviin kuoppiin katettuja majoja,
joita he kutsuvat korsuiksi, niissä on myös lämmitys.
Kuopat ovat peltojen läheisyyteen kaivettuja perunoiden ja juuresten säilytyspaikkoja, vaikka luulemme niiden olevan sodanaikaisten pommituksien
aiheuttamia kuoppia. Metsä on kaunis, houkutteleva, mutta myös pelottava. Metsätietä kuljettaessa

Pieni poika on iloinen ja kiinnostunut monista
ihmeellisistä asioista. Veijo Olaviksi nimetty taapero
kasvaa myös isovanhempien valvovan silmän alla.
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Hykkilään päin löytyy oja, jonka pohjalla on punaista
hiekkaa. Tarina kertoo sen olevan ihmisen verta
sisällissodan taistelujen ajalta. Kauhistuttava tarina,
jonka todenperäisyyttä käymme tarkistamassa ja
ihmettelemässä. Totuus valkenee ajan myötä, iän
karttuessa.

Öisin valojuova piirtää viivaa yönpimeään huoneeseen. Ratikoiden kiskojen kirske ja aamuvarhaisten
maitohevosten kavioiden kopse luo lämpimän ja
turvallisen olon.
Isä käy luonamme Tammelassa moottoripyörällään
aina kun töiltään ehtii. Kun isä on kotona, hän tekee
korkeushyppytelineet ja mittaa aikaa, kun juoksemme. Elämme ja kasvamme yhdessä Tipsun, kissojen
ja muiden kotieläintemme kanssa. Jossain vaiheessa
meillä oli Pekka-hevonenkin. Saamme kokea syntymän ihmeen kun pieni vasikka syntyy, tai kun kana
hautoo munia, joista kuoriutuu pieniä keltaisia tipuja, tai kun isopossu synnyttää pieniä vaaleanpunaisia, puhtaita ja suloisia possuja, joiden kanssa
puhtaille oljille pieni Markku menee nukkumaan.

Kesällä uidaan ja talvella hiihdetään. Iltamyöhään,
kuun valaistessa lumisia maisemia, lasketellaan metsäisiä mäkiä. Pojat leikkivät itävaltalaista alppihiihtäjää ja kolminkertaista olympiavoittajaa Toni Saileria.
Ensilumen sataminen on aina yhtä iloinen ja ihmeellinen tapahtuma. Teemme mahtavia lumilinnoja ja
lumiukkoja. Kylämme kansakoulu on 3 km päässä ja
sinne mennään talvisin suksilla, potkukelkalla tai
kävellen. Keväisin ja syksyisin Veijo polkee kouluun
isolla miestenpyörällä rungon välistä. Hankalaa,
mutta on kuitenkin joutuisampaa kuin kävely. Veijo
aloittaa koulun 1954. Ensimmäisellä luokalla harjoitellaan kaunokirjoitusta. Veijo ei ole tyytyväinen
johonkin kirjaimeen ja yrittää sinnikkäästi korjata
sitä tavoitteensa mukaiseksi pyyhkimällä yhä uudelleen kelvottoman kirjaimen pois. Vihko kuluu puhki
kirjaimen kohdalta. Opettaja moittii Veijoa vihon
tärvelemisestä, mutta leppyy kun Veijo parahtaa
itkuun. Opettaja sanoo Veijolle, ettei se mitään
haittaakaan, kun Veijo niin sinnikkäästi yrittää tehdä
kirjaimen kauniiksi. Varhainen muisto valottaa
Veijon tavoitteellista ja vastuullista luonnetta.

Läheisimpiä leikkikavereita ovat Kalliopellossa asuvat serkkumme Saarelan Kari, Harri ja Tuulikki.
Metsän poikki sinne juoksee nopeasti. Veijolle jo
pienestä pitäen tärkeä Kari, Kaikka on meille kaikille
tärkeä isoveljen isoveli aikoina, jolloin molemmat
vanhemmat ovat Helsingissä. Kari on Veijoa kuusi
vuotta vanhempana ”mies talossa”, nyt kun Pappakin on kuollut. Pappa kuolee kotonaan syntymäpäiväänsä vasten yöllä, 70 vuoden iässä. Lokakuisen
aamun tunnelma on hiljainen ja valoisa. Myöhemmin Pappa makaa valkoisessa arkussa. Kasvojen ilme
on tyyni ja kaunis ja tummat, miltei mustat hiukset
lainehtivat valkoiselle pielukselle. Naapurin Maija
veisaa ”Oi herra, jos mä matkamies, maan lopulla..”
Se on niin kaunista, mutta samalla niin surullista kun
Pappa lähtee sinne jonnekin perille aivan yksin.

Tammikuussa 1954 syntyy Markku. Vanhemmat
muuttavat perheemme kirjoille 4.9.1953 Helsinkiin,
Töölön seurakuntaan. Isä on saanut hyväpalkkaisen
työn talonmiehenä yksityisestä Kammion psykiatrisesta sairaalasta Ruusulankadulla. Käytännön syistä
asumme Tammelassa, isän luokse pääsemme yleensä kaksi kerrallaan. Kammio on kaunis rakennus
Ruusulankadun ja Töölönkadun välissä, Töölönkadun
puolelta korkean puuaidan ympäröimä. Isää pyydetään usein apuun sairaalan puolelle. Veijo näkee
pelottavan tapauksen, jossa isä hakee sairaalan
katolle kiivenneen potilaan turvaan. Sairaala on
sokkeloinen ja uteliaat lapset ehtivät kaikkialle.
Joskus isä hakee meitä pois potilaiden luota. Sairaalassa on pannuhuone, jonka maton alle jätetään
tontun kirjeet. Pannuhuoneessa poltetaan koksia ja
polttouunin kita on iso ja pelottava tulinen pätsi.
Talvipakkasilla kieli jäätyy kiinni metallisiin porraskaiteisiin. Sairaalan etupihalla on iso koivu, jossa
vilistää lukuisia oravia. Kotiovelta on lyhyt matka
kivijalkakauppoihin. Saamme käydä maitokaupassa
ja muissakin kaupoissa, joita siinä on peräkkäin.

Käymme kansakoulua samassa Loimosten kyläkoulussa, jota äitimmekin on käynyt. Isä ja äiti vievät
minut tutustumaan Töölön kansakouluun. Koulun
aloitan kuitenkin Tammelan Loimosten kansakoulussa. Näin vanhempani päättävät lopullisesti hylätä
yhteisen unelmansa Helsinkiin muuttamisesta. Isä
muuttaa takaisin Tammelaan 16.7.1960 ja siten koko
perheestä tulee jälleen tammelalainen. Veijo on
silloin 13-vuotias. Veijo menee Forssaan kouluun ja
on myöhemmin Helsingissä kahtena kesänä kesätöissä. Lopullisesti Veijo muuttaa Tammelasta
25.8.1965 Helsinkiin, ja aloittaa työelämänsä. Veijo
asuu Arkadiankadulla ja tapaan häntä usein samaisena kesänä ollessani isänäidin luona.
On tullut aika jättää lapsuus ja varhaisnuoruus, sen
leikit ja leikkipaikat. On aika katsoa eteenpäin ja
kätkeä sydämeensä kaikki rakkaat, niin monella
15

Värjärimestarin Sanoma 2017
tapaa rikkaat muistot elämästä maalla ja kaupungissa. On tullut aika kiittää valosta ja varjosta, joita
ilman ei voi olla toista.

jon pojat perheineen asuvat Helsingissä ja Vantaalla,
lähellä isäänsä ja lähellä lapsuudenkotiaan ja äitiään
Vantaan Kivistössä. Veijo ja Ursula ovat toimeliaita ja
ovat harrastavat paljon yhdessä. Yhdessä he käyvät
Myyrmäessä Myyrinkodissa lukemassa vanhuksille
ja pelaamassa erilaisia pelejä. Se on mielestäni
arvokasta vapaaehtoistyötä.

Koko perheemme muuttaa lopullisesti 22.11. 1966
Helsingin pitäjään. Perheeseen syntyy vielä Mika, se
viimeinen kuopus maaliskuussa 1967. Mamma
Hilma Sofia jää vielä asumaan Tammelaan, mutta
muuttaa muun perheen luokse 1972 ja kuolee
haimasyöpään 1974. Helsingin maalaiskunnasta
tulee 1972 Vantaan kauppala ja kaupunki 1974.
Kammion sairaala on purettu heinäkuussa 1962.
Äitimme kuolee 1999 huhtikuussa ja isämme lokakuussa 2010. Tammelan Saarila on yhä paikallaan,
vaikka ympäristö onkin muuttunut.

Veijo on ollut lähes koko ikänsä erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä. Matkan varrelle, ennen oman
turvallisuusalan yrityksen perustamista, on mahtunut asiantuntija- ja päällikkötehtäviä sekä toimitusjohtajana toimimista. Veijo perusti yrityksensä 1990,
mutta siirtyi sattuman oikusta turvallisuusalan
opettajaksi Vantaan ammattiopistoon 2003. Alun
alkaen hänen oli tarkoitus olla yrityksensä kautta
opettajana vain muutama päivä viikossa. Pian Veijoa
tarvittiin kuitenkin joka päivä, ja kun opettaja toimii
virkavastuulla, oli Veijon oltava Vantaan kaupungin
palveluksessa. Veijo suoritti opettajan pedagogiset
opinnot, lopetti yrityksensä ja toimi kokopäiväisenä
opettajana eläkkeelle jäämiseensä saakka 2010.
Harrastuspohjalta Veijo rakentaa 7 muun alan veteraanin kanssa internetissä toimivaa virtuaalista turvallisuusmuseota. (www.turvallisuusmuseo.fi )

Veijon aikuiselämä
Veijo meni naimisiin omasta näkökulmastani katsoen
aika nuorena, suunnilleen saman ikäisenä kuin isämme aikoinaan. Veijo oli naimisissa Vappu Järvisen
kanssa vuosina 1969 -1985. Aluksi he asuivat
Espoossa, mutta rakensivat aika pian talon Vantaan
Kivistöön. Sami syntyi 1974 ja minusta tuli Samin
täti ja myöhemmin kummitäti. Oli elokuun 20. päivä
ja Etelärannan Vanhasta kauppahallista sai herkullista mustikkapiirakkaa, sitä sitten tarjosin työkavereilleni isoveljeni pojan syntymän kunniaksi. Ensimmäistä kertaa tädiksi tuleminen oli uskomattoman
hieno tunne. Juha syntyi 1977. Olin niihin aikoihin
aika paljon tekemisissä Veijon perheen kanssa. Omia
lapsia sain vasta 9 vuoden kuluttua.

Veijo on isoveli, jota olen jo nuoresta pitäen arvostanut ja ihaillut. En tunne, että olisin ollut perheen
ainoana tyttärenä erikoisasemassa, mutta Veijon
koen olleen aina suojeleva ja ymmärtäväinen suhteeni. En tiedä johtuuko Veijon esikoisasemasta,
että muistan hänet kilttinä ja hiukan vakavana ja
hyvin vastuullisena veljenä jo lapsesta lähtien.
Tiedän, että voin yhä tarvittaessa saada Veijolta
kannustusta ja apua, jos sitä tarvitsen. Veijo on perfektionisti ja mielestäni hiukan proosallinen. Saattaa
olla, että olen Veijon mielestä ollut joskus rasittava,
tunteellinen ”taivaanrannan maalari”. Vastuuntuntoisuuden ja tietynlaisen perfektionismin tunnistan
itsestänikin. Veijo on hauska ja hänellä on paljon
ystäviä, joiden kanssa hän viettää paljon aikaa. Veijo
on paljon seurallisempi kuin minä, ja sitä piirrettä
hänessä kadehdin.

Veijo ja Ursula Seiz tapasivat juhannuksena 1986 ja
menivät naimisiin 30.1.1987. He asuvat Vantaalla,
Vantaanlaakson Viherkummussa omakotitalossa.
Veijolla on kolme lastenlasta, Juhalla kuusivuotias
Olavi ja 3-vuotias Inari, Samilla 7 kuukauden ikäinen
Vilho. Veijo ja Ursula viettävät paljon aikaa Veijon
lastenlasten kanssa, hoitavat tarvittaessa ja vievät
harrastuksiin.
Veijo ja Ursula ovat matkustelleet aika paljon yhdessä Kiinan muurilta Mexico Cityyn. Yhteen aikaan he
matkustelivat paljon asuntoautollaan, myös KeskiEuroopassa ja Saksassa Ursulan sukulaisten luona.
Heillä on mökki Lopen Vojakkalassa, jossa Veijo
harrastaa kalastusta Samin kanssa. Sienestäminen
on myös Veijon ja Ursulan yhteinen mökkiharrastus.
He opettivat minutkin löytämään herkkutatteja. Vei-

Veijo toimi sukuseuramme hallituksen jäsenenä
vuodesta 1998, ensin äitimme sijaisena, sitten vuodesta 2000 vakituisesti vuoteen 2013. Hän on toiminut myös hallituksen sihteerinä 2011 - 2012.
Pirjo Vironen-Saarinen
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Tarinaa Kallesta
Kalevi Malminen (3. sukuhaara)
Sukuseuramme
täyttää
tänä
vuonna
25
vuotta. Veljeni
Kalevi
’Kalle’
Malminen on
ollut sen hallituksen
jäsen
alusta lähtien
ja minua pyydettiin kirjoittamaan jotakin
hänestä. Kallen
elämä
olisi
ehdottomasti
Kalevi ja Marja
kirjan arvoinen,
mutta tekstiä toivottiin vain yksi sivu. Tässäpä
haaste.

palveluspaikka, sillä hänen tehtäviinsä kuului kuorma-autolla ajo sekä uusien alokkaiden opettaminen
niiden kuljettamiseen. Kuulemma kauempaa tulleet
alokkaat eivät välttämättä olleet aiemmin nähneet
liikennevaloja, joten jännitystäkin tehtävässä riitti.
Kalle on pikkupojasta lähtien ollut innostunut autoista ja kaikista muistakin koneista. Armeijasta
päästyään hän osti vahinkovarastolta kolariautoja,
korjasi ne, ajeli hetken ja myi pois. Vähitellen auton
korjaus jäi vain harrastukseksi ja isän esimerkkiä
seuraten Kallekin siirtyi kanabisnekseen.
1975 Kalle rakensi ensimmäisen munituskanalan,
jonne mahtui 10.000 kanaa. Seuraavana vuonna
kanalan lähelle rakennettiin uusi talo, jonne Kalle
muutti Hannelensa kanssa asumaan. Tuohon aikaan
Hannele jäi päivätöistä pois ja ryhtyi päätoimisesti
huolehtimaan tilan askareista Kallen kanssa.

Kalle syntyi Jokioisissa 23.7.1950 äitinsä Taimin ja
isämme Toivo Malmisen ensimmäisenä lapsena.
Seuraavana vuonna perhe muutti Turkuun ja sieltä
Kaarinaan. Kallen vanhemmat erosivat 1953 ja Kalle
jäi isänsä hoiviin.

Rakentaminen jatkui ja vuorossa oli poikaskanala,
jossa kasvatettiin noin 100.000 poikasta vuodessa.
Kanoja kuljetettiin pääasiassa eteläsuomeen, mutta
pisimmät matkat ulottuivat Aavasaksalle asti. 1982
nousi huoltohalli, 1985 kuivuri, 1990 uusi 10.000
kanan munintakanala. Tästä parin vuoden päästä
ensimmäinen kanala muutettiin pakkaamoksi ja
munia kuljetettiin kauppoihin ympäri Suomea, jopa
Ruotsiin asti. 1993 tilalle tuli oma rehumylly ja rehua myytiin myös muille. 1997 Kalle rakensi vielä
yhden kasvatuskanalan, jossa pystyi vuoden aikana
kasvattamaan reilut 20.000 poikasta.

Isä löysi uuden vaimon, Inkerin, ja Kalle sai Hannuveljen sekä siskot Merjan ja Arjan. Vuonna 1962
perhe muutti Lietoon. Kalle kävi keskikoulua Turun
klassillisessa lyseossa ja jäi siksi asumaan isoäitimme luokse koulupäiviksi. Kotiin hän tuli aina viikonloppuisin ja lomilla.
Keskikoulun jälkeen Kallekin muutti Lietoon. 1968
tuli Toivolle ja Inkerille ero ja pikkusiskot muuttivat
äitinsä kanssa Helsinkiin. Kalle ja Hannu jäivät isän
kanssa. Seuraavana vuonna isä meni kolmannen
kerran naimisiin ja syntyi vielä yksi pikkuveli, Sakari.

Isällämme oli mökki Nauvossa, jota hän kutsui kalastusmajaksi. Soutuveneellä siellä laskettiin verkkoja
ja nostettiin suuria saaliita. Kalle innostui käymään
rannikkolaivurikurssin ja 1984 isä hankki Flipperin,
jonka ruorissa Kalle viihtyi. Pikkuhiljaa Turun saaristo tuli tutuksi ja 1989 Kalle hankki oman veneen,
Arcucsen. Isämme halvaannuttua Kalle osti Nauvon
mökin. Pian kalastusmaja sai purkutuomion ja tilalle
alkoi nousta huvila kaikilla mukavuuksilla.

Vuosina 1968- 1969 Kalle opiskeli Oripäässä autopeltisepäksi. Näihin aikoihin Kalle huomasi naapurissa ihanan neitosen, Hannele Laajamäen. Välimatkaa oli vain kilometri, mutta usein riiuureissuun tarvittiin autoa. Jos satuimme Arjan kanssa olemaan
isän luona, pääsimme mekin mukaan ajelulle. Käytiin kiertelemässä lähiympäristössä ja poikettiin
välillä nakkikioskille. Se oli meistä tosi mukavaa.

Kaikkea tätä rakentamista ja työtä varjosti koko ajan
Kallen kova sairastaminen. Vuonna 1999 Kallelle
tehtiin neljäs selkäleikkaus, jonka aikana tuli myös
sydänkohtaus. Sen myötä Kalle joutui eläkkeelle.
Kanahommat loppuivat äkisti 2003 ja tuotantorakennukset myytiin.

Valmistuttuaan Kalle sai paikan Autokorista, ja työskenteli siellä kunnes 1970 kutsu kävi armeijaan,
Turun autokomppaniaan. Se oli Kallelle mieluisa
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Kalle on aina ollut aktiivinen ihminen ja ollut mukana erilaisissa luottamustoimissa. Näistä mainittakoon MTK:n munavaliokunta, siipikarjanhoitajain
liiton hallintoneuvosto, PAN hybridin osakas ja sen
hallituksen puheenjohtaja. Hän oli mukana myös
uusien kanarotujen Isa Brown ja Shaver tuonnissa
Suomeen. Kalle on ollut myös sukuseuramme hallituksen jäsen sen perustamisesta lähtien.

Vaikka elämä on kovasti rauhoittunut kiireisimmistä
vuosista, ei Kalle vieläkään ole kiikkustuoliin jäänyt
istuskelemaan. Tällä hetkellä opinnot jatkuvat Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.
Vastapainoksi kovalle opiskelulle Kalle käy myös
haitarin soittotunneilla.
Nuoruusvuosien tapaan pilke silmäkulmassa Kalle
kertoilee tuhmia vitsejä. Samalla hän tarkkailee
kuulijakuntaa, kuinka tarinaan reagoidaan. Riiuureissutkin ovat taas alkaneet ja kilometrin päässä
Kerttu keittää kahvit, kun Kalle kaartaa pihaan.

28.12.2011 Hannelen aika päättyi. Kalle jäi yksin,
mutta lannistumattomana ihmisenä hän oli jo Hannelen sairastamisen aikana aloittanut lukion käymisen Turussa. Kursseja kerääntyi paljon yli tarvittavan
opintomäärän ja keväällä 2014 valkolakkia juhlittiin.

Kirjoittanut sisko Merja Mansner, helmikuussa 2017

---------------------Pohjoisen poika äänessä
Jouni Kärkäinen Kuivaniemeltä (10. sukuhaara)
Minulta on aika usein kysytty, miltei joka kerta kun
ilmestyn kokoukseen tai vastaavaan, että miten ihmeessä sä tulit niin kaukaa? Vastaus on aina sama:
tykkään ajamisesta ja samalla sukulaisten kiusana
tulee oltua. Paljon onkin tuttavia ja sukulaisia tullut
nähdyksi vuosien mittaan, on Paimiossa, Akaassa ja
Forssassa ja vielä Tammelassakin. Luokkakokoukset
olen yhdistänyt näihin kokouksiin. Ne on yleensä
pidetty Hämeenkyrössä ja Virossa.

nyt vielä The Voice of Finlandissa, ja on samaa
sukua, vieläpä samaa 10-haaraakin. Toinen vastaavanlainen on TV- ja radiopersoona Hannu Taanila,
johon tutustuin hänen Oulun kautenaan. En silloin
tiennyt, että ollaan sukulaismiehiä (pikkuserkkuja),
mutta suurella hartaudella kuuntelin kertomuksia
eri kirkkojen uruista ja auringonpimennyksistäkin.
Hän on samaa ikäpolvea, mutta Hovilan haaraa.
Päivi, puheenjohtajamme, antoi aikaa ruhtinaallisesti Värjärimestarin täytteeksi kirjoittamista
varten, mutta viime tinkaan se jäi, kirjailijan työt
kun ovat varsin vähän kiinnostavia.

Monet kerrat on minua houkuteltu muuttamaan
etelämmäksi, mutta mihinkä sitä kotoaan. Jos joku
ei tiedä missä Kuivaniemi on, niin tässä tärkeimmät
koordinaatit: 70 km Oulusta pohjoiseen nelostietä
pitkin. Ennen vanhaan Iissä, johon Kuivaniemikin on
liitetty, oli eniten merenrantaa Suomen kunnista. En
tiedä, mikä tilanne on tällä hetkellä, kun
kuntaliitoksia tehdään tuhkatiheään.

En ole varmaan muistanut kertoa, miten minusta
tuli hallituksen jäsen. Oltiin Kangasalla kirkossa,
sitten hautausmaalla ja lopuksi kievarissa kokoustamassa. Kun en osannut olla varuillani, nykyään
pitäisi kai sanoa, etten ollut hereillä, minut valittiin
hallitukseen. Helposti tuo kävi, kun kyseiseen virkaan ei oikein tunkua tunnu olevan. Vakavasti täytyy nuo eteen tulevat tehtävät hoitaa, vaikk´ei se
niin paljoa olisikaan. Turussa nähdään!

Parasta sukukokouksissa on se, että pääsee
tutustumaan ihmisiin, joita näkee vain paperilla.
Toisaalta on kiva, kun tuntee jonkun ennestään,
kuten Lukanderin Ellin, joka on esiintynyt meille
aiemmissa suvitapaamisissa, näytelmässä Ypäjällä ja

Jouni Kärkäinen
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Sukuseuran merkitys
Muistan kun 1990luvun alkupuolella
Kaisa-Leena Salmi
soitti minulle ja
kertoi, että olemme samaa sukua ja
tavoitteena on tavata suvun kesken
ja
mahdollisesti
Veijo Manner
perustetaan sukuseura. Tämä oli ilahduttava tieto, koska Carlssoneista en tiennyt mitään vaikka suvun jäseniä
olinkin tavannut. Nyt tiedän, että Liisa Vironen,
Toini Raeluoto, Sulo ja Oiva Saarela kuuluvat Carlssonien ensimmäiseen sukuhaaraan. Heidän perheidensä kanssa tapasimme usein. Saara Virtasen (4.
sukuhaara) perheen kanssa olimme lapsuudessani
myös paljon yhteydessä sekä samasta sukuhaarasta
olevan Toini Vainion perheen kanssa. Isäni 50vuotispäivillä oli suvun muitakin jäseniä, ainakin
Alma Nikula Turusta.

Ensimmäinen sukutapaaminen Vanhassa Norrissa
oli mieleenpainuva tapahtuma. Siellä minut valittiin
sukuhaaramme edustajana hallitukseen ja siitä
pitäen olenkin ollut joko varsinaisena tai varajäsenenä. On ollut mielenkiintoista tavata suvun
jäseniä ja saada uusia ystäviä, jota ilman sukuseuraa
ei olisi tapahtunut. Kesätapahtumat kukin omalla
tavallaan ovat olleet kesän kohokohtia. Olen usein
ajatellut, että isäni olisi ollut sukuseurasta innoissaan. Itseäni harmittaa, että aikanaan en kysellyt
suvusta ja sen menneistä tapahtumista. Niinhän se
taitaa olla meidän jokaisen kohdalla, että asiat
tulevat mieleen vasta silloin kun kertojia ei enää
ole. Onneksi meillä on sukukirja ja Värjärimestarin
Sanoma, joista voi lukea tietoja suvusta ja sukuseuran tapahtumista. Sekin ilahduttaa, että tyttäremme Satu on kiinnostunut sukuseurasta ja sen
tapahtumista. Vaikka hän ei pääsekään pitkän matkan vuoksi tapahtumiin, niin sukuseuran nettisivut
ja varsinkin Facebook auttavat yhteydenpidossa.
Veijo Manner 13. sukuhaara

Muistikuvia sukuseurasta
Ensimmäisen tiedon sukuseuran perustamisajatuksesta sain, kun Immu ryhtyi keräämään henkilötietoja suvun jäsenistä. Äitini innostui ajatuksesta ja
täytti jäsentietolomakkeet kaikista sukuhaaran jäsenistä. Perustamiskokoukseen emme osallistuneet.

lituksen työskentelyssä. Muistan ne useat hallituksen kokoukset Kaisa-Leenan kotona Tikkurilassa
ja sukukirjan alkuvaiheen kokoukset Ilman ja Matin
kotona Nummelassa. Sukukirja-projektin loppuvaiheen aikana hoidin myös sihteerin tehtäviä parin
vuoden ajan. Näistä ajoista muistan hallituksen hyvän yhteistyöhengen sukuseuran toiminnan kehittämisessä.

Ensimmäisen kerran olin mukana seuran toisessa
tapaamisessa 1996 Tammelassa Auran Pirtissä. Tilaisuudesta jäi mukavat muistot. Sen jälkeen on ollut
mukana lähes kaikissa
sukutilaisuuksissa. Parhaimmat muistot on
jäänyt mieleeni Torron
2007, Lappeenrannan
2009 ja Ypäjän 2012
tapaamisista. Ypäjältä
mieleeni jäi erityisesti
mahtava nuoriso-operettiesitys, jossa oli mukana mm. Lukanderin
kaksoset.
Tanssia Auran pirtissä
1996

Sukuseurassa työskentelystä sain kipinän tutkia
äitini esivanhempien vaiheita. Suureksi yllätykseni
isovanhempani olivat syntyneet ja kasvaneet Tammelassa Talpian kylässä Torronsuon rannalla vain
muutaman kilometrin päässä Nikulasta. Olen löytänyt mummun esivanhempia Talpian kylän Simolan
talosta 1400-luvulta ja vaarin esivanhempia Someron Kultalan kylän Lukumies-talosta 1600-luvulta
alkaen. Tämä vaarin suvun tarkempi tutkiminen vie
nykyisin kaiken liikenevän vapaa-aikani.
Toivotan sukuseuralle jatkuvaa menestystä ja mielenkiintoista toimintaa.
Aarre Tuomisto 4. sukuhaara

Vuodesta 2000 alkaen
olen ollut seuran hal19
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Silloin sain siivet matkata esi-isäni maailmaan lounaisessa Hämeessä
Eero Nikula
Istun pulpetissani ja odottelen opettajan saapumista luokkaan. Aamulla ensimmäisellä tunnilla aina
meillä on puoli tuntia uskontoa. Opettaja kertoo
meille Joosefista ja hänen veljistään. Kuinka nopeasti uskontohetki päättyykään ja kuinka hartaasti
kuuntelisin, kuinka Joosefille käy. Odotan aamua,
että kertomus jatkuisi. Opettajan kertoessa ajatukseni vaeltavat kaukana faaraoitten maassa, kuuntelen mielessäni pyramidien rakentajien ääniä ja
mietin Niilin virtaa. Olen niin vastaanottavainen
kuin vain 7-vuotias poika voi olla. Opettaja näyttää
pahvitaulua, jossa palmupuut kasvavat taivasta
hipoen. Tummaihoinen orjapoika heiluttaa huiskaa
kauniin naisen yläpuolella.

Kirja voi antaa niin paljon. Se antaa siivet kulkea ja
halun saada kokea ja tietää ja ymmärtää.

Ihmeellistä.

Saan silmiini kotiseutumme ja sen asukkaat. Voin
nähdä Jokioisten kartanon alustalaisineen, näen
harmaat torpat ja pärekattoiset mökit. Kuulen lampaitten määinnät. Näen nousevat lehmisavut. Kotikutoisissa vaatteissaan kulkevat niin talolliset kuin
mäkitupalaiset Tehdään pitkää työpäivää pelloilla ja
kotiaskareissa. Kinkereillä koetellaan lukutaitoa,
sehän olikin ehto kuulutuksien saamiselle. Ani harva
pääsee opin tielle. Elämä kulkee verkalleen. Maailma on kovin pieni.

Koulussa käsiteltäessä Suomen sotaa tutustumme
tietenkin Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoihin.
Tuo kansallisromanttinen runoteos saa minut kuitenkin kiinnostumaan oman kotiseutuni historiasta.
Saan silloin siivet juurilleni.
Axel Wahren ja Carl-Gustaf Carlsson
Suomi on liitetty Venäjän vallan alle. Pitkä napanuora on katkaistu Ruotsiin.

Opin lukemaan ja löydän kotiini tulevasta Kotiliedestä sarjakuvan Kieku ja Kaiku. Kukkopoikien
opetukset ovat niin mukavia, etten niitä opetuksiksi
edes huomaakaan. Löydän myös Waltarin satuja ja
silmieni eteen nousevat vieraat maat ja ihmiset
erikoisine tapoineen. Vasta vanhana miehenä
tajuan, kuka oli kukkopoikien tekstien luoja. Iltaisin,
kun jo pitäisi nukkua ja valojen olla sammutettuina,
kirjojen henkilöt kuljettavat minua ympäri maailmaa. Suokylän pojan maailma avautuu lukutaidon ja
kirjojen kautta.

Loimijoen vartta kulkee kaksi nuortamiestä ympärilleen katsellen. He tutkailevat kartanon lammaslaumaa ja kulkevat kohti villakehruurakennusta. He
puhuvat vierasta kieltä, jota kuitenkin kartanon herra ja lampuotikin näyttävät ymmärtävän. Sitten
nuorukaiset lähtevät joen partaalle. Pensaitten suojassa he rupeavat pyykille. Housut pois vain päältä
ja pesu alkaa. Näen housupyykin kuivumassa pensaitten oksilla ja poikien odottelevan housujen
kuivumista

Kuluu useita vuosia. Tunnilla tutustumme Sinuhen
Egyptiin. Opettaja pistää meidät miettimään lukemaansa kirjan tekstiä. Poikajoukko yrittääkin keskustella kuulemastaan. Tahdon tietää lisää opettajan lukemasta teoksesta ja niinpä kotimatkalla poikkean kirjastoon ja lainaan Waltarin Sinuhe egyptiläisen. Uppoudun teokseen ja siivet kantavat minut
kauas etelään.

Kylällä kerrotaan, että nuo outoa kieltä puhuvat
miehet ovat alkamassa työt tyhjillään olevassa
kehruurakennuksessa. Sitä pällistellään ja ihmetellään. Tokkopa! Kaipa se on juttua vaan. Mutta
totta se on.

Vasta monen vuosikymmenen jälkeen pääsen Egyptissä käymään. Näen mahtavat pyramidit, kuljen
Kairon kaduilla ja matkaan Niilillä. Kuulen kutsut
rukouksiin minareeteista, tunnen Niilin tuoksun.
Tämänkö joen rantakaislikosta Mooseskin löytyi!
Sitä elämystä, jonka aikanani Egyptistä sain niin
uskonto- kuin suomen kielen tunneillakin ja itse
lukien, en paikan päällä koe. Lumousta en tavoita.

Pian kuullaan, että ahkerilla asukkailla on jopa mahdollisuus päästä ihan rahatöihin. Kartanossa on
paljon lampaita, joten ihan villankin saanti olisi
turvattua. Aksel, se toinen nuorukainen, on nokkela
ja joutuisa. Carl-Gustaf, tuo Akselin ystävä on
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jurompi ja tarkkaakin tarkempi. Carlin vastuulle
näyttää jäävän kehruutöiden valvonta, kun Aksel
kulkee seudulla suhteita luomassa. Aksel löytää
Kuhalankosken ja tajuaa heti, mitkä mahdollisuudet
kosken partaalla odottavat.

lähellä perheensä kanssa. Siinä hän on aina lähellä
ja tarvittaessa otettavissa.
Carl-Gustaf on huomannut näkönsä heikentyvän.
Axel on saanut tiedon Torron kylässä olevasta
konkurssihuutokaupasta ja on taannut ystävänsä
talon ostamiseen tarvittavan lainan.

Aksel tekee valtavasti työtä ja saakin alueen haltuunsa. Alkaa kehruulaitoksen rakennustyö kosken
partaalle. Lounais-Hämeen teollistuminen alkaa.

Näen silmissäni, kuinka esi-isämme Carl-Gustaf lähtee Forssan kylästä hevoskyydillä kohti Torron kylää.
Matka kärryteitä pitkin Kydön kautta kohti Torron
kylää oli pitkä. Oli huomioitava myös suuren suon
kiertäminen, kun meidän päiviemme aikaista kunnon maantietä ei vielä ollut olemassakaan. Vastassa
oli suon sydämessä sijainnut kylä. Carl-Gustaf sai
huudetuksi maatilan haltuunsa.

Eletään vuotta 1847. Carl-Gustaf vastaa Jokioisilla
kehruu- ja värjäystyöstä ja Aksel kielitaitoisena luo
suhteita ulkomaita myöten. Hän ymmärtää, että
Venäjälle on kauppa avoinna ilman monimutkaista
lupa-asiointia ja tullirajoituksia. Kutomolle on näin
myös mahdollisuudet. Carl-Gustaf muuttaa Jokioisilta uuteen laitokseen ja huomaa tilaisuuden tulleen myös lankavärjäämölle. Aksel tilaa puuvillaa
ulkomailta ja Carl vastaa lankojen värjäyksestä.
Naisväki on onnellista saadessaan ostaa värjättyä
puuvillalankaa loimiksi. Kuteena käytetään villalankaa. Kangasta sanotaan sarssiksi. Näin kosken
partaalla kehrätään, värjätään ja kudotaan. Aksel
pitää myös pienimuotoista kauppaa työntekijöilleen. Ihan säädöksin on määritelty, millä palkan
osalla työntekijä voi olla velkaa työnantajalleen.
Tampereelta asti tulee tyttöjä tehtaaseen töihin.
Aksel palkkaa vaativiin tehtäviin tekijöitä kotiseudultaankin Ruotsista. Joukossa on myös Saksasta
tulleita taitajia. Korvissani kuulenkin puheen sorinaa
ruotsin, suomen ja saksan kielillä. Kuulen myös tuttuja sanoja: taltriikki, förkkeli, kastrulli ja hantuuki.

Aluksi appivanhemmat lähtevät hoitamaan tilaa.
Carl-Gustaf huomaa näkökykynsä edelleen heikentyneen ja suurten nälkävuosien aikana Carl-Gustaf
muuttaa perheineen Torron kylään vieden mennessään aivopankissaan lankojen värjäyksen niksit. Aika
ajoin tehtaalta joudutaan sitten asioimaan hänen
luonaan Torrolla pyytelemässä apua värjäyksessä.
Kaiketi siksi Carl-Gustafille maksetaan oikein eläkettä tehtaalta! Mahtaneeko hän olla Lounais-Hämeen
ensimmäinen eläkeläinen?
Torron kylässä Carl-Gustaf saa vielä kolme poikaa.
Tyttäriä on kuusi ja jokaisen nimi on Hilma. Pojille
kyllä löytyvät eri nimet, vaikka poikia on kaikkiaan
seitsemän. Ja elämä jatkuu. Kun kirkonkylään perustetaan kansakoulu, kolme perheen pojista lähtee
opintielle.

Tehdään ahkerasti työtä. Ensi alkuun seudulle työn
perässä saapuneet nuoret naiset asuvat maalaistaloissa. Kun miehiä tarvitaan niin rakennus- kuin
tehdastyöhönkin, alkaa asuntojen rakentaminen.
Taloja ja mökkejä nousee Linikkalaan, Kuhalaan ja
Haudankorvalle. Pienet pihat käytetään viimeistäkin
nurkkaa myöten kasvattamalla talveksi perunaa,
räätikkää ja sipuleita. Kesäporsas röhkii monen mökin pihan perällä. Tehtaan rakennukset ovat kauniita, siitä pitää huolen Aksel. Portinvartijan mökkikin
on soma kuin piparkakkutalo.

Forssan tehtaat työllistävät. Väkimäärä kasvaa. Kylä
erkanee kauppalaksi ja aikojen saatossa voimistuu
kaupungiksi.
Minä kuljen Ronttismäessä kuten Waltarin Palavan
nuoruuden Juhani katsellen ympärilleni. Kauniit
talot kujilla kertovat Ronttismäen muuttuneen sadan vuoden aikana Kalliomäeksi. Poissa ovat mökit,
poissa pihoilla röhkivät siat ja kaakattavat kanat.
Ajan autollani Torron suokylässä ehtookellojen
soittaessa pyhän alkaneeksi. Kurjet huutavat suolla
lähtövirttään leikkuupuimureitten puidessa ohraa
laajoilla salaojitetuilla pelloilla. Mitähän mahtaisi
esi-isäni Carl-Gustaf miettiä kokiessaan nykyistä
menoa kylällä? Mitähän mieltä hän olisikaan, kun
hän kuulisi, ettei kankaita enää kudota eikä lankoja
värjätä Forssan tehtaissa.

Aksel pitää hyvän huolen väestään. Rakennetaan
sauna, sairastupa ja jopa koulukin. Akselin uskottuna jatkaa työtään nuoruuden ystävä Carl-Gustaf.
Akselin hankkiessa rahaa yritykseen ja etsiessään
tukijoita sekä luodessaan kauppasuhteita CarlGustaf on luotettava värjärimestari aina paikallaan
hoitaen tehdasta. Carl-Gustaf asuu lankavärjäämön
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Palaan Forssaan ja poikkean Kehräämökeskukseen.
Kuinka lämpiminä hohtavat tehtaan punatiiliset seinät ilta-auringon loisteessa. Piipputerassilla ovat
kokoontuneina ammattikorkeakoulun opiskelijat.
Syyslukukausi on alkamassa. Elämä sykkii voimakkaana. Tehdastyö on tässä Akselin ja Carl-Gustafin
tehtaassa ohi. On tullut lasten ja nuorten opiskelun
ja harrastusten aika. Aksel voisi hyväksyen Carl-Gustafille tuumata, että monelle sukupolvelle taattiin
sentään elämisen ehdot ja rakennettiin lounaista
Hämettä. Oltiin sentään aika poikia.

Minä lähden kotiin lukemaan yöpöydälläni auki
olevaa Waltarin Isästä poikaan. Minne teos minut
näillä vuosikymmenillä lennättäneekään: takaisin
nuoruusvuosiini vai Pitkänsillan toiselle puolelle
Kallioon Juhanin kumppaniksi.
Ei sentään, vaan otan käteeni Finlaysonin historian
ja uppoudun esi-isäni taipaleeseen lounaisessa
Hämeessä.
Eero Nikula,
Forssassa syksyllä 2016

SUKUSEURAN HALLITUS TIEDOTTAA
SUKUSEURAN YHTEYSTIEDOT Sukuseuraan saa
yhteyden kotisivujen kautta osoitteessa:
www.cgcarlsson.fi Sieltä pääsee kirjoittamaan
puheenjohtajalle, sihteerille ja tiedotusvastaavalle.
Meihin voi ottaa yhteyden myös suoraan osoitteissa
Päivi Hannikainen, p. 040 556 6158 ja e-mail:
paivi.hannikainen@gmail.com
Mauri Ruotsalainen, p. 040 743 9868 ja e-mail:
mauri.ruotsalainen@gmail.com
Pasi Manner, p. 040 486 9794 ja e-mail:
pasi.manner@gmail.com

joitakin muistamisia, postimaksuja ym. . Hallitus
toimii vapaaehtoisesti palkkioitta. Tähän saakka
lehden taittaminen ei ole maksanut meille mitään,
koska Aarre Tuomisto on hoitanut sen. Lämmin
kiitos hänelle!
FACEBOOK-SIVUT: C.G. Carlssonin sukuseuran sivut
ovat suljetut. Tämä tarkoittaa sitä, että jonkun jo
sivulla olevan tulee kutsua sinut sinne. Jäseniä on
nyt melkein 90. Joten kyselkäähän sukulaisiltanne
apuja. Minutkin eli Päivi H., voit pyytää kutsumaan.
Toivon aktiivisuutta kaikilta!

KOTISIVUJEN JÄSENSIVULLE pääset yllä olevasta
kotisivun osoitteesta. Etusivun oikeassa alalaidassa
olevaan lokerikkoon kirjoitetaan aikaisemmin
saamasi tunnukset ja sitten nuolella eteenpäin. Nyt
Etusivun
vasempaan
yläreunaan
luettelon
alimmaisena on Jäsensivusto. Sitä klikkaamalla
avautuu jäsensivusto, josta löytyvät sukuseuran
perustamiskirja ja tänä keväänä päivitettävät
sukutaulukot. Niissä ovat sukuhaaroittain kaikki
sukuun kuuluvat. Hallituksen jäsenten yhteystiedot
löytyvät myös sieltä ja pääset niin ikään
tarkastelemaan sukuseuralle annettuja valokuvia
napsauttamalla Linkki sukuseuran valokuviin.

PANKKIYHTEYDET Jäsenmaksu vuosilta 2017-2019
ja osallistumismaksu Turun Sukutapaamiseen maksetaan
TILILLE: FI24 2009 1800 0050 22
Saaja: C.G. Carlssonin sukuseura ry
Osallistumismaksu on 32 € ja 4-12v lapsilta 12,50
€. Kiertoajelu 10 €/henkilö.
Muista ilmoittaa osallistujien nimet ja mahdolliset
ruokarajoitteet sekä maksaa osallistumismaksut
8.5.2017 mennessä.
VÄRJÄRIMESTARI CARLSSONIN SUKU- kirjaamme
on vielä varastossa. Lähetämme sitä postissa ja sitä
saat myös sukutapaamisessa Turussa. Ota yhteys
joko Virve Nikulaan (virve.nikula@iki.fi) tai Päiviin.
Kirjan hinta on 30€+ postimaksu. Kirja on oiva lahja
niille, joilla sitä ei vielä ole.

JÄSENMAKSU on edelleen 10 €/vuosi eli seuraavalta vuosikokouskaudelta 30 €. EI PAHA! Koska
jäsenmaksu on vapaaehtoinen, hallitus toivoo, että
vapaaehtoisesti kannatatte toimintaamme. Suurin
menoerä on vuosittain Värjärimestarin Sanoman
painaminen ja postitus, kotisivut ja lisäksi on
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Lyhyt historiikki Carl Gustafin ja Karoliina os. Långström Carlssonin vaiheista.
Uusi suku syntyy kun Carl Gustaf Carlsson (1815-1902) tuli vuonna 1838 Jokioisten verkatehtaalle serkkunsa
Axel Wahrenin kanssa. Tehtaan kulmilta löytyi Långströmin Karoliina (1830-1905). Nuoripari vihittiin 1855
ja perheeseen syntyi 13 lasta vuosien 1854- 1875 välillä: Arvid, Axel, Hilma, Hilma, Hilma, Hilma, Albert,
Hilma, Hilma, Karl, Albert, Klaus ja Emil. Jokioisista Carl muutti 1852 värjäriksi Tammelan Forssan kylään.
Lapset syntyivät Forssassa lukuun ottamatta neljää nuorinta poikaa, jotka syntyivät perheen asetuttua
maanviljelijöiksi 1867 Torron kylän Nikulan tilalle. Karoliina ja Carl Gustaf jättivät tilan Axelille 1889 ja muuttivat Hykkilän Könnölle. Sieltä lapset muuttivat kukin taholleen eteläiseen Suomeen, lukuun ottamatta
Tammelaan ja Forssaan jääneitä Arvidia, Axelia, Hilma Juliaa ja Karlea. Carl Gustaf haudattiin vuonna 1902
ja Karoliina 1905 Tammelan hautausmaalle.
C.G. Carlssonin lasten muutto Tammelasta. Tiedot on hankkinut Eero Nikula kirkonkirjoista.
1. Arvi Julius syntyi 1854, muutti 1874 Turkuun leipurin oppiin. Tuli takaisin 1877 ja jäi Tammelaan.
2. Aksel (Axel) Albinus syntyi 1856, jäi asumaan Torrolle.
3. Hilma Alina syntyi 1858, muutti 18.5.1883 Somerolle vihittynä Kalle Lindénin kanssa.
4. Hilma Pamilia syntyi 1859, muutti 6.6.1879 Somerolle vihittynä Johan Heleniuksen kanssa.
5. Hilma Julia syntyi 1860, kuoli ”vahingon valkean kautta” 1864
6. Hilma Elfrida syntyi 1862, muutti 1889 Hattulaan naimattomana.
7. Albert Benhard syntyi ja kuoli 1863.
8. Hilma Emilia syntyi 1864, muutti 1886 Teurolle lastenhoitajaksi ja 1892 Hollolaan vihittynä Karl
Björkmanin kanssa.
9. Hilma Julia syntyi 1866, jäi Tammelaan vihittynä Nikolai Erkkilän kanssa.
10. Karl Vladimir syntyi 1867, jäi Tammelaan vihittynä Eveliina Erkkilän kanssa.
11. Albert Floretin syntyi 1869, muutti 1901 Pöytyälle naimattomana.
12. Klaus August syntyi 1871, muutti 1897 Könnö-sukunimisenä Loimaalle naimattomana.
13. Emil Valfrid syntyi 1875, jäi Tammelaan vihittynä Emilia Juhontyttären kanssa.

CGC-HALLITUKSEN JÄSENET VUOSIEN VARRELTA
Puheenjohtajat: Eero Nikula 1992- 2002, Håkan Karlsson 2003- 2005, Olai Baumann 2006- 2011, Päivi
Hannikainen 2012Varapuheenjohtajat: Nikolai Ylirotu 1992- 1996, Veijo Manner 1997- 1999, Håkan Karlsson 2000- 2002,
Seppo Manner 2003- 2005, Ilma Ylirotu 2006- 2013, Pasi Saarela 2014Sihteerit: Irmeli Tolonen 1992- 2011, Veijo Vironen 2011-, Aarre Tuomisto 2011- 2014, Mauri Ruotsalainen
2015Rahaston hoitajat: Tuija Koski 1992- 1996, Kaisa-Leena Salmi 2000- 2005, Eero Nikula 2006- 2011, Virve
Nikula 2012Hallitusten jäsenet sukuhaaroittain
1 Saarela: Liisa Vironen 1992- 1999,Veijo Vironen 2000- 2014, Pirjo Vironen-Saarinen 2000- 2014, Pasi
Saarela 2014-, Satu Saarela 20142 Nikula: Eero Nikula 1992- 2011, Olai Baumann 2003- 2014, Virve Nikula 2012- 2016, Marc Baumann
3 Lindén- Haavisto: Kalevi Malminen 1992-, Marja Manninen 20004 Helenius: Irmeli Tolonen 1992- 2011, Aarre Tuomisto 2000-, Raimo Virtanen 20128. Björkman: Kaisa-Leena Salmi 1992- 2008, Håkan Karlsson 2000- 2008, Osmo Björkman 2009- 2014,
Lars-Erik Nyström 20129. Erkkilä: Markku Juovi 1992- , Pentti Juovi 2000- 2011, Elina Kirveskoski 201210. Carlsson: Tuija Koski 1992- 2014, Hely Ojalainen 2000- 2008,Ulla-Maija Saarenmaa 2009- 2011, Jouni
Kärkäinen 201211. Simola: Nikolai Ylirotu 1992- 2014, Paavo Pietilä 2000-2005, 2015- , Ilma Ylirotu 200612. Hovila: Jukka Hovila 1992- 1993, 2006- 2011, Esa Hankomäki 1994- 1999,Päivi Hannikainen 20002002, 2006-, Ilona Hannikainen 2000- 2005, Jyri-Pekka Hovila 2003- 2005, Leeni–Maria Hovila 201213. Manner: Veijo Manner 1992- , Seppo Manner 200023

Värjärimestarin Sanoma 2017

Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta
pyydetään lehti palauttamaan:

Päivi Hannikainen
Kivirannankatu 16
53950 Lappeenranta

SUKUKIRJA
Sukukirjaamme VÄRJÄRIMESTARI CARLSSONIN SUKU on edelleen saatavilla. Voit soittaa tai ottaa yhteyden sähköpostilla Päivi Hannikaiseen
(paivi.hannikainen@gmail.com tai p. 040 556 6158) tai Virve Nikulaan
(virve.nikula@iki.fi tai p. 0400 414 412) ja pyytää lähettämään kirjan.
Kirja maksaa 30 euroa. Lasku tulee kirjan mukana.

24

