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Kevättervehdys
Jälleen on vuosi vierähtänyt siitä, kun edellinen
Värjärimestarin Sanomat ilmestyi. Mistä lie johtuu
tunne, että aika alkaa tässä iässä lentää kuin siivin…

leet muutaman aurinkopaneelin asentamista katollekin. Niistä saatavalla energialla pystyy kuulema
pitämään boileriveden kuumana. No tätä asiaa täytyy vielä tutkailla.

On kuitenkin hyvä, että sukumme aktiivisten hallitusjäsenten toimesta tulee pysähdyttyä ja kootua
ajatuksiaan näin kerran vuodessa. Suuri kiitos kuuluu jälleen tämän lehden aktiivisille kokoajille ja
toimittajille. Toinen pysäkki on sitten kesällä, kun
kokoonnumme joukolla vaihtamaan kuulumisia,
tällä kertaa Itä-Suomeen, Lappeenrantaan. Toivon
mukaan mahdollisimman moni pääsee yhteiseen
tapaamiseemme.

Luonnon kiertokulku on ihmeellinen, eikä sitä
mikään maailman talouskriisi toivon mukaan pahemmin heilauta. On onni kun saamme Suomessa
asua niin lähellä luontoa. Tässä taloustilanteessa korostuvat aidot ja merkitykselliset arvot, kuten luonto ja läheisemme. Suurena henkisenä rikkautena on
myös eri sukupolvista koostuva sukumme. Aina on
ilahduttavaa kun kuulee eri sukuhaarojemme kuulumisia ja samalla tuntea kuuluvansa aidosti tähän
sukupolvien ketjuun.

Joutsenet ovat jo kaartaneet Katumajärven yli muuttomatkallaan. Järvi on vielä hyvin jäässä ja luntakin
Kevät tulee keikkuen, eikä ole kuin västäräkistä
paikka paikoin runsaasti. Tänä vuonna talvi taisi olla ”katse kohti kevättä Portugalin
vähäsen, niin tapaamme Lappeenrannassa. Sitä
”normaali”, eli oli lunta jäätä ja pakkasia. Tovi meni maaliskuussa”
odotellessa muistutan jälleen vapaaehtoisen jäsenkuitenkin ennen kuin ymmärsi, että tämän tulisi olla
maksumme tärkeydestä, sen voi suorittaa edelleen
se normaali tilanne Suomen kauniissa luonnossa, eivätkä ne useat ai- tilille 200918-5022.
kaisemmat vähälumiset ja leudot talvet, joihin jo alkoi tottua.
Iloisen tapaamisemme odotuksessa kaikkia teitä ja kevättä tervehtien
Ilmaston muutos tai ei, mutta Katumalla olemme siirtyneet ene- Olli Baumann
nevässä määrin pelletien käyttöön. Alkupuuhastelujen jälkeen uunien
lämmitys tuntuu helpolta ja joutuisalta ja jos näin edes vähän osaltamme vaikutamme energian säästöön niin hyvä. Olemmepa ajatel-

Sukumme nuorisoa kuuntelemassa Lukanderin Ellin musisointia Himmeekylässä 2008
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Esittelyvuorossa suvun nuorisoa

Hanna Syrjälä

musiikkiopiston sinfoniaorkesterissa. Kimmokin on palokuntanuorissa sisarustensa tavoin. Kuvioihin kuuluu tietenkin mopoilu
sekä tasapainotaituruus polkupyörällä. Vapaa-aikoina Kimmo mieluusti suunnistaa Huittisiin Sami-setänsä maatilalle, jossa hänelle
maistuu varsinkin maatalouskoneilla tehtävä työ. Kimmo on taitava
kaveri hoitaessaan pieniä serkkujaan. Hyvä!

Hanna Syrjälä on 12-vuotias ( 25.8.1996 ) Virven ja Saulin lapsinelikon kuopus. Hanna on Lohjan Nummenkylän koulun 6-luokkalainen. Lempiaineita koulussa ovat kuvaamataito ja liikunta. Kolmen
velipojan pikkusisko on aktiivinen palokuntanuori. Hän on osallistunut jo moneen palokuntaleiriin Padasjoella ja on ollut mukana
jopa valtakunnallisella palokuntaleirillä Rovaniemellä. Hanna soittaa
pianoa Lohjan musiikkiopistossa ja menossa on jo 2/3 tutkinnot.
Kuvataidekoulussa Hanna on ollut nelivuotiaasta. Uusia ulottuvuuksia on nyt disko/ jazz-tanssi. Serkkuja äidin puolelta ei Hannalla
ole, mutta pikkupikkuserkkuja paljon. Eero-vaari ja Matti-eno ovat
tärkeät Hannalle. Sukujuhlista mieleen jäi hyvä ruoka ja pihamaalla
olleet kanit.

Olli Syrjälä
Olli on Syrjälän perheen esikoinen, juuri täysi-ikäiseksi tullut lukiolainen. Olli on kiireinen nuorimies monine harrastuksineen. Olli on
Lohjan nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Hän toimii seurakunnassaan isosena rippileireillä ja ohjaajana lasten leireillä. Hän on palokuntanuorissa ohjaamassa nuorempiaan ja on osallistunut jo maanpuolustuskoulutukseenkin, huom.kouluttajana! Olli soittaa klarinettia ja
harrastaa purjelentämistä. Koulu sujuu hyvin. Matemaattiset aineet
ovat mieluisia tälle tietokonevirtuoosille. Tuloksista voikin päätellä,
että monista mahdollisista opiskelumahdollisuuksista Otaniemi kutsuu tätä nuorta miestä. Poikkea Ruostejärven suojeluyhdistyksen
netti-sivuille, ne ovat Ollin käsialaa.

Teemu Syrjälä
Teemu on 14-vuotias Lohjan Mäntynummen koulun 8-luokkalainen,
jota koulussa miellyttävät eniten ATK ja kemia. Peruskoulun jälkeen
Teemu suunnistaa Lohjan lukioon. Teemu on innokas palokuntanuori osallistuen viikoittaisiin harjoituksiin sekä leireille. Teemu
opiskelee musiikkia Lohjan musiikkiopistossa (2/3) ja soittaa trumpettiaan myös musiikkiopiston sinfoniaorkesterissa. Kuvataidekoulu
on myös Teemulle tuttu paikka. Teemu on Lohjan nuorisovaltuuston
jäsen. ( taitaa tulla vaariinsa latojan huom.) Talvilomalla suuntana oli
rippikoulu Lapissa, kuten on ollut molemmilla isoilla veljilläkin Ollilla ja Kimmolla.

Tärkeintä on, että tämä avoin ja reipas sisarussarja on oppinut tarttumaan työn syrjästä kiinni ja on tasapainossa itsensä kanssa.
Vanhemmat Virve Nikula ja Sauli Syrjälä
2. sukuhaara

Kimmo Syrjälä
Kimmo on Lohjan Mäntynummen koulun 9-luokkalainen ja nyt peruskoulun päättyessä miettimässä jatko-opiskelumahdollisuuksiaan.
Mahdollisuuksia on monia valittavaksi, kun koulu sujuu sutjakkaasti
tältä 16-vuotiaalta nuorelta mieheltä. Kimmo soittaa trumpettia
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Esittelyvuorossa Juho

Himmeekylä kutsui v. 2008

Hei

Heinäkuinen lauantai on parhaimmillaan, ei tuskastuttavan kuumaa
eikä. sadepilviä taivaalla. Kevyt tuuli nostaa ilmoihin saunalta savun
tuoksua. Luonto on kauneimmillaan

Tässä tulee Juho Haavisto, Irma os.Ahola ja Jukka Haaviston abiturienttipoika. Juho on 18-vuotias tammelalaispoika, joka käy Linikkalan
lukion viimeistä vuotta.

Lippu liehuu hiljalleen salossa ja sisältä kantautuvat emäntien kiireiset askeleet. Ensimmäiset sukulaiset ajavat Himmeekylän pihaan ja
kantavat sisälle taloon sähköpianoa. Musiikkia on tiedossa.

” Kirjoitin jo syksyllä terveystiedon, jotta sain vähän ennakkotuntumaa yo-kokeisiin. Keväällä sitten on vuorossa pitkä matematiikka,
englannin kieli sekä äidinkieli,” kertoilee Juho.

Autorivistö kasvaa kellon käydessä kahtatoista. Tiina ja Tuija saapuvat 6 lapsen kanssa ja nyt kannetaan mukana nuottitelinettä ja Ellin
huilukoteloa. Siis musiikkia on luvassa. Tuolla tulevat Sauli ja Virve
mukanaan Hanna ja Teemu. Pihalla oleva trampoliini vetää luokseen
nuorimmat mutta aikuiset seurustelevat pihalla keskenään. Odotellaan suvun päämiestä Ollia ja muita kantaisän haudalle kukkia laskemassa olevia. Ja sieltä he tulevatkin.

Harrastuksia ovat budo-lajit sekä seurakunnassa tapahtuva isosena
toimiminen ripareilla. Haastatteluviikolla Juho osallistui kutsuntoihin, ja Parolan panssariprikaati odottaa häntä tammikuussa 2010.
Saattaa olla, että sotilasura vie Juhon mukanaan. Pitäkäämme peukkuja suvun abiturientille kirjoituksissa keväällä 2009.
Karl Vladimir Carlssonin sukuhaara

Katselen talon ullakon ikkunoista tulijoita ja etsin katseellani Ilmaa,
Mattia, Irmeliä ja Nikolaita. Nikolailla on tuolla koko perhe mukanaan ja nyt lasten lukumäärä on noussut neljääntoista. Sukukokouksen osanottajien keski-ikä alenee nyt melkoisesti. Upeaa, että mukana
on paljon lapsia.

Ville, Elli ja Olli kertovat

Talon saliin on katettu lounaspöytä. Mutta eipähän sitä sovi hyökätä
pöytään suin päin vaan istutaan, kuunnellaan tervehdykset, lauletaan
yhdessä Jukan säestäessä Päivin tuomista laulukirjoista tuttuja lauluja.
( hyvät lauluvihkot latojan kommentti) Lasten heleät äänet kaikuvat
ympäri talon. Olen erottavanani Artun kauniin ja voimakkaan äänen
kuunnellessani suvun laulantaa. Keijo kertoo pöydän antimista ja niin
onkin mukava aloittaa ruokailu. Ja hyvää on Kiitos vielä kerran talon
väelle.

Meidän äidin äiti, Eeva-mamma,oli mahtava isoäiti. Eeva-mamma oli
jo 13-vuotiaana koulutyttönä jäänyt orvoksi, kun hänen äitinsä Selma
Heikkilä ( os. Carlsson )kuoli vuonna 1955. Isosiskosta Iiriksestä tulikin varaäiti, joka hoiti kodin taloutta sekä piti huolta Irmasta, Eerosta ja meidän Eeva-mammastamme. Iiris oli silloin vasta 17-vuotias
ottaessaan vastuuta kodista Selma-äidin sairastuessa vakavasti. Nuoremmat sisarukset kävivät silloin oppikoulua Somerolla asuen viikot
Somerolla ja palaten viikonlopuiksi kotiin Portaan kylään.

Ruokailun jälkeen on sukukokouksen virallinen puoli. Alkajaiseksi
Elli soittaa huilullaan Mozartin musiikkia ja vähän bluesiakin. Taitava
tyttö. Fanfaari ! Ilmalle hallitus ojentaa sukuviirin kiitoksena suvun
eteen tehdystä monipuolisesta työstä. Sitten puheenjohtajan juontamana kerrataan tapahtumat 3-vuotiselta taipaleelta ja samalla Eero
kertoo muista tärkeistä vuosimääristä: kantaisän Suomeen tuleminen
170 vuotta, tilanosto Torrolta 150vuotta ja sukuseura 15vuotta. Kantaisä oli osannut valita talonsa Helsinki, Turku Tampere keskipisteeseen. Tarkka ja taitava ihan kuten tiedämmekin.
!
Nimetään sukuseuran hallituksen varsinaiset ja varajäsenet. Suunnitellaan tulevaa ja pohditaan sukukirjan tekemistä. Hallitus pitää
oman järjestäytymiskokouksensa ja me muut ”virattomat” pääsemme
kahville kakkua syömään. Trampoliinilla hyppinyt aleneva sukupolvi
nauttii hiukset hikisinä mansikkakakkua. Sitä on tosi lysti seurata.

Kun lukio oli käytynä jatko-opinnot alkoivat. Eero-eno teki elämäntyönsä Outokummun palveluksessa, Irma-täti Forssan sairaalassa ja
Eeva-mamma samoin Forssan sairaalassa sekä hoitaen meitä sekä hevosia.Samoin hän osallistui pappa-Erkin kanssa Forssan kyllästämön
hoitamiseen. Eeva-mamma oli kiltti, iloinen ja tosi mahtava. Mamma
nukkui pois ke-väällä 2003 sairastettuaan vain 4 kuukautta vakavasti.
Oli tosi surullista.
Äidin tädit Iiris ja Irma ovat meille tärkeitä. Iiris osaa kutoa kangaspuilla ihan mitä vaan ja Irma on puutarhassa vihreäpeukalo. Äidin
Eero-eno kuoli jo vuonna 1995, joten emme häntä voikaan muistaa.
Meidän oma eno Kari-Matti asuu perheineen meidän naapurissa,
mutta he ovat olleet Kanadassa ja U.S.A:ssa koko vuoden, Koulujen
alkaessa he tulevat takaisin tänne Kaukjärvelle, jotta Lassi ja Jutta
ehtivät takaisinsuomalaiseen kouluun.

Hallitus on päätöksensä tehnyt ja tulee kahville. Näyttävät ne ranskanvohvelit ja lusikkaleivät maistuvan miehillekin, kakusta nyt puhumattakaan.

Oli aika kummallista nähdä suuri joukko vieraita ihmisiä Himmeekylässä, jotka kaikki kuitenkin olivat sukulaisia.

Sitten ehtoon edellä lähdetään kotimatkalle. On ollut mukava tavata
sukua ja nauttia kesälauantaista.

Ville ,Elli ja Olli Saarenmaa

Ensi kesänä tulethan Sinäkin mukaan!

10. sukuhaara
30.9.2008

Se ”Vorssan Viinu” Himmeekylästä
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Osapäivätyöttömän osapäivämuusikon elämää
Lukion käytyäni ja yo-pohjaisen pukuompelijan tutkinnon suoritettuani
vietin lähes 10 vuotta työelämässä
etsien omaa paikkaani mitä kummallisimmista suunnista. Nyt tuntuu
siltä, että omaa kutsumustaan ei loppujen lopuksi pysty välttämään vaan
ainoastaan viivyttämään

ita. Tässä vaiheessa en ainakaan vielä
osaa kaivata sen kaltaista pysyvyyttä.
Jos minulla ei loppujen lopuksikaan
ole aikaa, halua tai tilaisuutta perustaa perhettä, se on sitten minun
tieni. Elämä, jota juuri nyt elän, vaatii
ihmiseltä tietynlaista luonnetta, jonka huonoja puolia ovat vakiintumattomuus, kyvyttömyys ja usein haluttomuuskin huolehtia raha-asioista,
aikatauluista jne. Toisaalta pitää pystyä elämään epävakaissa olosuhteissa, toisaalta olosuhteet korostavat
luonteen muutenkin epävakaita
ominaisuuksia. Monelle luovalle ihmiselle raha, täsmällisyyys ja muut
sellaiset seikat eivät yksinkertaisesti
merkitse yhtä paljon kuin oman luovuuden toteuttaminen, mitä muiden
saattaa olla vaikea ymmärtää. Kyse
ei ole laiskuudesta eikä pahantahtoisuudesta vaan arvojärjestyksestä,
joka on yksinkertaisesti erilainen
verrattuna siihen, mitä yhteiskunnan rattaat, käytännölliset ja sosiaaliset, odottavat.

Monta vuotta jatkuneet jokaviikkoiset klassisen laulun oppitunnit
vaihtuivat ammattisuunnan intensiiviseksi opiskeluksi vuonna 2006
ollessani jo 28-vuotias. Olin viimein valmis ja halukas uskaltamaan
ryhtyä laulamaan käytännössä mutta
hakuyritykset eri yhtyeisiin osoittivat, ettei teknisellä osaamisella
pötkitä pitkälle, jos tulkinta on hukassa. Jotkut ovat kuin syntyneet
esiintymään mutta sitten on sellaisia
kuin minä, joista täytyy vanhan koulun näyttelijäntyön metodeilla verta,
hikeä ja kyyneleitä vuodattaen väkisin kiskoa esiin uskallus päästää
itsensä irti lavalla. Siinä prosessissa saattaa kulua vuosia! Herpaantuminen lavalla on jokaiselle esiintyjälle kauhistus ja siihen voivat johtaa
monet tekijät: kyllästyminen, väsyminen, liika itsevarmuus, epäolennaisuuksiin harhautuminen, turha itsetarkkailu, esiintymisjännitys ja
paniikki.

Viime syksynä ensisijainen yhtyeeni Kivimetsän Druidi teki Euroopan-kiertueen, joka todennäköisesti edustaa koko tähänastisen
urantapaiseni mielenkiintoisinta aluetta. Yhtye esittää suomeksikin
laulettua black metal- vaikutteista fantasiametal-laulua, joka yhdistää
miesvokalistin huutoa puhtaaseen naislauluun (allekirj.) ja mahtipontisia melodioita päälle käyvään rytmipohjaan. Yhdistelmä tarkoittaa, että tuskin koskaan tulemme tekemään listahittejä Nightwishin
tyyliin, koska edustamme liian rajua materiaalia miellyttääksemme
kovin suurta yleisöä edes pehmeimmillämme. Toisaalta, varsinkin
ulkomailla kuulijat ottavat meidät vastaan usein todella innostuneesti. Suomessa vastaanotto ei ole yhtä lämmin: fantasiamaailmaan
sijoittuvat tapahtumat ja ihmisistä, haltioista, peikoista ja vaikka lohikäärmeistä kertovat lyriikkamme koetaan kotimaassa usein lähinnä
noloiksi.

Joka tapauksessa ilmaisulliset puutteet johtivat minut musiikkiteatteriilmaisun kouluun (Musti) kotikaupungissani Helsingissä.Lähdin yksivuotiseen ammattiin valmentavaan esiintymisalojen koulutukseen,
johon en luultavastikaan olisi löytänyt tietäni ilman Lahden Kansanopiston musiikkiseminaari 06:n opiskelijatovereitani. He rohkaisivat minua etsiytymään alan koulutukseen. Seminaariin olin mennyt
suorittaakseni solistisen tutkintoni vaatimat teoria-arvosanat. Musiikkiteatterikoulutus opetti minulle niin sanotusti raskaalla kädellä juuri
sitä mitä tarvitsin. Välillä koin varsinaisen näyttelijäntyön, raskaan
draaman ja erityisesti heittäytymiskykyä vaativan improvisaation
psyykkisesti niin raskaiksi aineiksi, että suorastaan pinnasin niistä...

Viime marraskuussa lähdimme kuukauden kestäneelle kiertueeelle
yhtyeiden Falchion (power metal), Battlelore (Tolkien metal) ja Korpiklaani (folk metal) kanssa. Näistä Battlelore ja Korpiklaani ovat
selvästi meitä isompia, vakiintuneempia ja vanhempia yhtyeitä. Kiertue käsitti kymmenen maata ja yhteensä 23 keikkaa.. Kiersimme
Saksan, Ranskan, Italian ja Espanjan. Yksittäisiä keikkoja teimme
Kroatiassa, Tshekissä, Portugalissa, Belgiassa ja Alankomaissa. Kiertue päättyi Skotlannin ja Englannin kautta Walesiin Atlantin rannikolle Prestatyn Sandsiin. Viimeisessä paikassa Korpiklaanin keikka
valitettavasti peruuntui, koska olimme unohtaneet yhtyeen haitarin
edelliselle keikkapaikalle Leedsiin!

Jo mainittuna vuonna 2006 löysin ensimmäisen yhtyeeni Exsecratuksen. Lahtelainen the Body Snatcher puolestaan ”löysi” minut, samoin
nettiin laittamani ilmoitus poiki yhteydenoton doom metal-yhtye
Swallow the Sunilta, joka tarvitsi taustavokaaleja levylleen nimeltä
Hope. Tästä olin lähes hysteerisen riemuissani sillä saman kesän Tuska-keikka oli tehnyt minusta fanin: vaikka olen koko ajan opiskellut
myös klassista laulua, olen aina ollut ensisijaisesti kallellani hitaaseen,
alakuloiseen ja raskassoutuiseen melodiseen doom metaliin.
Oman bändin työntekoa voisi verrata jatkuvaan villiin opiskelijaelämään, jolla on kuitenkin myös väistämättömät kääntöpuolensa: ei
vakinaista työtä, ei säännöllisiä tuloja, ei omaa asuntoa, ei sitten kyllä
asuntovelkaakaan eikä lainakelpoisuutta asunnon hankkimiseen, ei
omaa autoa. Ruoka-, puhelinlasku- ja ties mitä rahaa joutuu lainaamaan vanhemmiltaan vielä kolmekymppisenä. Vanhempani ovat tosin vaatineet, että heille pitää soittaa ”ennen kuin nälkä tulee”.
Olen valmis itse ensimmäisenä myöntämään, että monet edellä mainitut niin sanotun normaalin elämän ilmiöt helpottavat suuresti asio-

Matkasimme kahdella bussilla, joista Korpiklaanin käytössä ollut oli
hieno kaksikerroksinen nightliner keittiöineen ja oleskelutiloineen.
Toisen, normaalista bussista modifioidun ja sekä nukkumapaikkojen
että rahtitilan suhteen maksimiinsa optimoidun yksikerroksisen
bussin jaoimme me ja Battlelore. Kuskinamme oli loistava Kristian
Ekström Ahvenanmaalta. Hän oli ja on pedantti ja nopea alansa ammattilainen, jonka periaatteena oli ajaa mahdollisimman paljon öisin
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meidän nukkuessamme. Niin toimien saisimme mahdollisuuden
katsella keikkapaikkojen nähtävyyksiä päiväsaikaan. Niinpä meille
jäikin aina jonkinlainen käsitys kaupungeista, joissa kävimme, mikä ei
aina ole itsestäänselvyys keikkamatkoilla. Monella kiertueella yhtyeet
ehtivät nähdä vain keikkapaikkojen sisäseinät!

terin näyttelijäntyön opettajani, kaikki he ovat kirkkaasti eläkeiässä
ja oikeutettuja eläkkeeseen mutta kukaan heistä ei ole vielä oikeasti
lopettanut uraansa...
Vasta nyt, kakkien näiden etsikkoaikojen jälkeen, olen ensimmäistä
kertaa hakenut ja päässyt täysipäiväiseen musiikkikoulutukseen.
Opiskelen Lahden konservatoriossa muusikon perustutkintoa: aloitin tämän vuoden tammikuussa ja edessä on noin kolme vuotta. Aikaisemmat alaa sivuavat opinnot ja kokemus on luvattu ottaa huomioon mutta en vielä tiedä, missä määrin ne tulevat hyödyttämään
minua ajallisesti. Seuraava askel olisi korkeakoulutasoinen oppilaitos,
maamme oloissa tämä Sibelius-Akatemia...

Pääsin näkemään muun muassa Milanon Duomo-kirkon. Battleloren
suurenmoinen vokalisti Kaisa oli käynyt kaupungissa ennenkin ja otti
minut mukaansa keskustaan. Matkustimme metrolla kuin paikalliset
ainakin. Sain nähdä Portugalin Porton ihmeellisen joensuuhun rakennetun, rinteille nousevan kaupungin kadut. Portossa keikkapaikkamme oli hieno, vanha elokuvateatteri. Marseillen kalkkikivikukkulat, joilla timjami kasvaa villinä, Espanjan Valencian hiekkarannat,
joiden yllä surukseni erottui horisontissa mahtava saastekerros, Saksan Glauchaun kaupungin kalliolle nousevat kapeat kadut ja lopulta
Walesin Prestatyn Sandsin rannan nousuveden aikaan, kaiken tämän
sain nähdä. Seuraava osoite olisikin ollut Amerikan manner.

Suunnitelmia pitää ja saa olla, aika sitten näyttää! Kaiken rajun ja
heavyn ohessa olen kuitenkin opiskellut koko ajan myös klassista
laulua ja esittänytkin sitä paljon. Helsingissä opettajani on ollut Taina
Räisänen ja nyt Lahdessa Risto Saarman. Mielenkiintoista: tenori
opettaa sopraanoa! Molemmat opettajani ovat järjestäneet esiintymistilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan ja aina silloin tällöin on
kutsu käynyt esiintymään myös Tampereen seudulle. Isänikin kanssa
on laulettu yhdessä erinäiset kerrat, samoin pikkusisko Hanni-Tuulian
kanssa, joka on verevä, vahva altto.
Pari herkkää konserttia olen laulanut Noora Laihon säestäessä kanteleella ja sellainen tilaisuus on tulossa taas ensi kesänä: esiinnymme
1700-luvulla rakennetussa Heikkilän pirtissä Ylöjärvellä.

Samanlainen murhe kuin Valenciassa oli vallannut mieleni jo muutamaa viikkoa ennen kiertuetta, kun lensimme yksittäiselle keikalle
Saksan Ultima Ratio-festivaaleille. Koneen laskiessa ja noustessa Saksan yllä saattoi nähdä, miten joskus maata hallinnut mahtava, lehtevä
metsä oli kutistunut saarekkeiksi maatalouden puristuksessa valtavien peltoalueiden keskellä: horisontissa näkyi koko ajan tämä sama
harmahtava kerros, joka estää näkemästä oikeasti sinistä taivasta.
Niinpä, tällainen elämä vaatii ympäristöltä paljon ymmärtämystä,
joustavat ja ennen kaikkea kärsivälliset omaiset. Se saattaa maksaa
ihmissuhteita, se saattaa maksaa parisuhteen. Mutta kuten monella
muullakin alalla, musiikki on kutsumusammatti: muusikko ei ole onnellinen yrittäesssään elättää itsensä muulla tavalla eikä edes huomaa
kaivata sellaisia vakiintuneen työhistorian suomia etuuksia kuin esimerkiksi eläköityminen. Kanttori-isäni, laulunopettajani, musiikkiteat-

Osapäivätyöttömänä osapäivämuusikkona tämän tositarinan aloitin
mutta nyt joudun tämän hetken tilanteen mukaisesti kuittaamaan yksinkertaisesti

Lehden toimituskunta

Osoitteita ja lisätietoa

Ilmestyneen lehden päätoimittajana toimi Ilma Ylirotu, taiton toteutti Nikolai Ylirotu ja kuvavastaavana toimi Matti Ylirotu.
Toimituskuntaan kuuluivat Osmo Björkman, Eero Nikula, Olai
Baumann, Irmeli Tolonen ja Jeremias Ylirotu

Sukuseuramme hallituksella on luotu ryhmäsähköposti
jonne voi lähettää koko hallitukselle tarkoitettua postia.
Osoite on cgc@mpoli.fi

Tuleva lehti ja sen sisältö

Sukuseuran omat www-sivut löytyvät osoitteesta
http://www.metropoli.fi/cgc. Sukuseuran sivujen ylläpitoon liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä minuun, nikolai@mpoli.fi.

Leeni-Maria Hovila
opiskelija
12. sukuhaara

Tuleviin lehtiin tarvitsemme teiltä jutun aiheita, tarinoita ja kuvamateriaalia. Nämä voitte lähettää Irmeli Toloselle, osoitteeseen irmeli.
tolonen@kolumbus.fi.

Nikolai Ylirotu

Mikäli ette pysty toimittamaan materiaalia sähköisessä muodossa,
olkaa yhteydessä toimituskuntaan, jotta voimme sopia materiaalin
toimittamisesta tapauskohtaisesti.
Toimituskunta
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ROUVA ALIKERSANTTI !!

Alikersantti Edla ja iso- isänsä res. luutnantti Osmo
Talvinen helmikuun päivä on pimentynyt iltaan Helsingin Santahaminan varuskunnassa. Kaartin pataljoonan tukikomppaniaan
tammikuussa saapuneet alokkaat ovat järjestäytymässä pian alkavaan
valatilaisuuteen. Komppanian 5. joukkueen kahdesta naisalikersantista toinen,
Edla Jääskeläinen, on ottanut paikkansa osastonsa edessä ja on
valmiina juhlavaan ohimarssiin.

ja oppilasjohtaminen alkoi. Myöhemmin saattoi todeta, että on
paljon helpompi johtaa uusia alokkaita kuin oppilastovereitaan.
Varsinaisesti vasta siellä syntyi myös se varusmiesten keskeinen
”aseveljeys” ja todella hyvä henki vallitsi oppilaskunnassa. Tähän oli
omiaan vaikuttamassa lähimmän upseeriesimiehen tiukka ja vaativa,
mutta myös kannustava suhtautuminen. Palautetta tuli niin hyvässä
kuin huonossakin.

Edla Josefina Jääskeläinen, Carl Gustav Carlssonin tyttären Hilma
Emilia Björkmanin pojanpojan tyttärentytär tiesi jo varhain
koulussa, että hän tulee osallistumaan varusmiespalvelukseen kun
sen aika on. Varsinaista erityistä syytä päätökseen ei ollut, mutta
kouluaikanaan hän harrasti liikunnassa mm. koripalloa ja joukkueessa pelaaminen sekä harjoitusleirit olivat ehkä mallina palvelukseen
varusmiehenäkin.

Harjoitukset kaluston kanssa, 25 km käsittävät harjoituslenkit ja 2-3
päivän raskaat kuntotestaukset vähillä yöunilla mittasivat oppilaiden
henkistä ja fyysistä kestokykyä.
Menestyksellä suoritetun aliupseerikoulun päätyttyä ja ansaitun
pitkän vapaan jälkeen Edlalla oli edessään kouluttajan työ uuden
ikäluokan parissa. Komppanian 5. joukkueeseen saapui 34 uutta
alokasta. Julkisuudessakin paljon puhuttu alokkaiden fyysisen ja
henkisen kunnon heikkous on tosiasia. Neljän viikon sisällä jo viisi
alokasta on keskeyttänyt palveluksensa. Naisalokkaita on kuusi,
eikä heistä kukaan ole jättämässä kesken palvelustaan! Motivaatio
vapaaehtoisten naisvarusmiesten keskuudessa on korkea.

Ylioppilaaksi pääsyn jälkeen edessä olleen välivuoden vietto armeijan leivissä varmisti aiemman päätöksen. Ennakkojännitystä menoon
ei ollut ennen kuin alkamispäivänä. Kauhukertomukset julmista
herätyksistä kiireineen olivat mielessä, mutta pelko oli turhaa, koska
valmistautumiseen oli ensimmäisenä aamuna varattu jopa puolitoista
tuntia!

Vaikuttava tilaisuus ohimarsseineen on takana. Runsaat 850 varusmiestä on vannonut sotilasvalan tai antanut juhlallisen vakuutuksen.
He ovat valmiina tarvittaessa puolustamaan rauhaa maassa. Santahaminan lippukentällä palavat jätkänkynttilät lopuillaan, uudet
kaartinjääkärit ovat lähtemässä ansaitulle lomalle. Alikersantti Edla
Jääskeläinen onnittelee ryhmänsä uusia jääkäreitä ja valmistautuu
itsekin lomalle. Hänellä on huomenna on 140 aamua jäljellä…

Peruskausi alokasaikoineen sujui hyvin joukkueessa, jossa oli 6
muutakin naispuolista varusmiestä. Oli helppo orientoitua joukkoon. Alusta alkaen Edlalla oli myös päätös esimieskoulutukseen
osallistumiseen aliupseerikouluun eli ”aukkiin” menoon. Jatkoopiskeluja silmällä pitäen varusmiespalvelus vastaisi myös yhden
vuoden työharjoittelua.

Osmo Björkman
res. luutnantti, varusmiespalvelu Santahaminassa 1956-57.
Silloinen yksikkö sama kuin tyttärentyttärellä nyt.

Perusjaksosta poiketen AUK:ssa alkoivat mm. aamulenkit ja fyysisellä jaksamisella oli suuri merkitys. Johtamiseen tarvittava opiskelu
7
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Marja Manninen os Haavisto (1938-)
hautajaiset. Olin kutsunut häntä aina lempinimellä Faija, niin kuin
Keijo, hänen oma poikansakin kutsui.
.
Ihania, todellisia yllätyksiä elämä myös tarjosi. Lapsuus oli ollut aika
yksinäinen, joten kaipasin sisaruksia. Se toive toteutui aikanaan, kun
puhelimitse minulle ilmaantui veli Toivo Frans Malminen 28.04.1927
- 26.11.1995 ja vähän myöhemmin sisar Taina Irene Helsto os Haavisto 21.12.1939.
.
Kaikkein suurin, ihana asia oli kuitenkin saada oma reipas, pieni poika.
Juha Matti Manninen syntyi 05.04.1962. Ja aikanaan, eli 31.05.1998
saimme nähdä uuden, ihanan vastasyntyneen pojan. Silloin Juhasta
oli tullut isä. Suku jatkuu…
.

Marja Haavisto yksin
Tähän elämäntarinaan on kertynyt yllättävän paljon läheisten kuolemaa. Mummoni Hilma Alina ja siskoni Raija kuolivat jo vähän ennen
syntymääni, v.1935. Isäni menehtyi keuhkolohko-kuumeeseen 1943
ja äitini syöpään vuotta myöhemmin.
.
Sanni-tädin, virallisen holhoojani ja kummini kanssa saimme elää yhdessä 10 vuotta. Hän halvaantui ja kuoli vuorokauden sisällä 1954.
Hänen viimeiset sanansa ovat syöpyneet mieleeni: Muista Marja, älä
luota kehenkään ihmiseen.
.
Serkkuni Maire Ketola 21.07.1914 - 30.10.2004 ja hänen miehensä
Olavi Ketola olivat tukihenkilöitäni, kuin keinoemoja jo lapsuudesta
asti. Heidän luonaan sain viettää kesiä ja he pitivät minua kuin omaa
lastaan. He auttoivat myös oman elämän alkuun työelämässä.
.
Isän vanhin sisko Hulda, joka silloin oli jo vanhainkodissa, tuli hoitamaan taloutta Sanni-tädin jälkeen. Pitkään ei Hulda-tätikään enää jaksanut. Hän nukkui pois pari viikkoa sairastettuaan 1955. Sen jälkeen
sain asua yksin. Viralliseksi holhoojakseni Sanni tädin jälkeen määrättiin isän serkku Tuomas Kosti Lindén Helsingistä.
.
Täysi-ikäisyyden ikäraja oli silloin 21 vuotta, eikä virallista holhoojaa enää tarvinnut sen jälkeen nimittää. Muistan, kun kihlauduimme
Aaro Mannisen kanssa vuosi sen jälkeen. Eräs ystävämme laukaisi
onnittelujen lomassa, että kuinka sinä Aaro uskallat mennä Marjan
kanssa kihloihin, kun kaikki ihmiset hänen lähellään kuolevat. !!! Ensimmäinen sukujuhla kihlajaisten jälkeen oli Tuomas Kosti Lindénin

Juhan poika Ariel Jouksee pihalla
Avioliittomme kesti 37 vuotta. Nyt v.2009 Aaro on 80-vuotias ja
ikäisekseen erittäin hyvässä kunnossa. Minullakin on vuosia mittarissa jo 70. Useamman kerran elämän aikana olen huomannut saaneeni
vielä “jatkoaikaa”. Tällä hetkellä on kiitoksen paikka kaikille sukulaisille ja läheisille, jotka ovat auttaneet ja tukeneet: nyt on kaikki hyvin.
Kukapa olisi uskonut, että vielä 67-vuotiaana löytyi uusi kumppani
tälle elämän loppusuoralle. Hän on aviomieheni Mikko Granberg.
Elämä on ihmeellistä, eikö vaan.
Hilma Alina Haaviston jälkeläiset
3. sukuhaara
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Maire Ketola (s. 21.7.1914, k.
30.10.2004)
sin ystävä, aina lokakuun loppuun v. 2004 asti.

Finlayson-Forssa oli todella suuri työnantaja 1960-luvulla. Maire ehti
olla töissä kehräämössä noin 30 vuotta. Olavi oli Kutomon puolella
ylilaitosmiehenä. Hän oli tehtaalla yli 50 vuotta. Kutomo oli varsinainen hehtaarihalli. Kutomakoneet jyskyttivät ja meteli oli korvia
huumaava. Silloin ei vielä tullut mieleen korvasuojaimet -

Ensimmäisenä vierailukesänä, kun olin pieni tyttö, matkustimme yhdessä Mairen ja Olavin kanssa junalla Järvenpäästä Forssaan. Matka
kesti lähes koko päivän ja junaa piti vaihtaa kaksi kertaa. Forssaan saavuttiin kapearaiteista rataa pitkin Forssan “pässillä”.

Omia lapsia heillä ei ollut, mutta todella kiitettävästi he ottivat vastuulleen sukuun kuuluvat lapset, jotka olivat tuen tarpeessa. Minulle
järjestyi harjoittelupaikka jo kouluvuosina kesäloma-ajaksi ensin
alitehtaalla, sitten ateljeessa. Valmistumisen jälkeen oli kudotut kankaat etusijalla mielessä painettujen kankaiden sijaan ja ensimmäinen
työpaikka sijaitsi kutomon yläkerrassa. Sinne meteli kuului vain
vaimeana huminana. Siellä suunniteltiin kuosiin kudottavat kankaat
tarjolle puolivuosittain tapahtuvaan mallikokoukseen, joka valitsi
mallit eri tehtaiden tarjonnasta.

Silloin Maire ja Olavi Ketola asuivat Forssan Yliskylässä tehtaan
uudella asuntoalueella, jota myös Amerikaksi kutsuttiin. Heillä oli
käytössään myös pieni kesämökki Pajuniemen nokassa. Sinne mentiin polkupyörillä ja lapsen paikka oli tietysti istua tarakalla.
Ahkeria ja yritteliäitä kun olivat, niin nousi heille Forssan Eteläiselle
puistokadulle omakotitalo, joka ilmeisesti on siellä vieläkin. Maire ei
koskaan oppinut viihtymään siinä talossa ja kun torin laitaan alettiin
rakentaa kerrostaloa, he varasivat siitä asunnon.
Maire muisteli kerran, miten hän lapsena oli vanhempiensa kanssa
tullut joulukirkkoon hevosella ja reellä. Se valon määrä mikä kirkonmäellä ja kirkossa oli, sai hänet niin valtoihinsa, että hän huokasi:
tähän lähelle minä tahtoisin päästä asumaan. Se toive toteutui. Torinkaaressa he asuivat elämänsä loppuun asti ja olivat tyytyväisiä valintaansa.
Muisteli Marja Manninen, os. Haavisto
3. sukuhaara

Mairella oli toinen serkku Aili Kuhanen, jonka mies kuoli nuorimman
lapsen Pekan ollessa vielä ihan pieni. Ari on lapsista vanhin ja Arja
keskimmäinen. Koska matka oppikouluun oli pitkä, Maire ja Olavi
tarjosivat heille kotinsa opiskeluajaksi. Ensin ylioppilaaksi, sitten ammattiin. Pisimmälle jatkoi Arja, joka on nyt yleislääketieteen erikoislääkäri.
Kun kävimme Mairen kanssa ( viimeistä kertaa ) ulkona kävelyllä
elokuun lopulla 2004 Forssassa, tuli vastaan reipas ja iloinen, nuorekas rouva. Hän tervehti ja kertoi kuinka hienosti Maire oli ottanut
hänet hoiviinsa, kun hän aikoinaan oli tullut kehräämöön töihin.
Maire oli meille kaikille nuorille tytöille kuin äiti ja piti aina meidän
puoliamme, kiitteli tuo rouva. Mitä muuta voisi kuin yhtyä hänen
sanoihinsa.Marjan tarina 3.1 Maire-serkku
Meillä oli Mairen kanssa ikäeroa 24 vuotta, joten hän sopi hyvin olemaan yksi keinoemoistani. Hänestä tuli hyvin läheinen ja pitkäaikai9
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Työntekoa maahanmuuttajien parissa
Suomeen tulevat maahanmuuttajat tulevat hyvin erilaisista taustoista
niin opiskelukulttuurin kuin koulutuksensa suhteen, on tärkeää että
myös täällä Suomessa on otettu huomioon tämä. Niinpä myös Adultasta löytyy monen tasoisia suomen kursseja luku- ja kirjoitustaidon
ryhmistä nopeasti eteneviin kielioppikursseihin.
Itse olen pääasiassa opettanut hieman nopeampaan tahtiin eteneviä
ryhmiä, mutta myös muiden tasojen ryhmät ovat tulleet viimeisen
vuo-den aikana tutuksi. Aloitin työt Adultassa noin vuosi sitten
epäillen omaa pätevyyttäni hankalaksikin tunnustetulla alalla. Hämmästyksekseni huomasin pian kuitenkin viihtyväni alalla, jossa vuorovaikutuksen määrä työpäivän aikana kohoaa huippuunsa ja kielioppiasioiden selittämiseen menee enemmän aikaa kuin mihinkään
muuhun. Edes suomen kielen pääaineopiskelija ei olisi osannut ennen
tätä työtä arvata, että suomen kielessä on kuusi erilaista verbityyppiä
ja että suomen partitiivin merkityksen selittäminen vieraskieliselle on
lähes mahdotonta.

Maria Huikuri
Työnteko opiskelujen lomassa tuntuu olevan Suomessa lähes välttämättömyys ja siksi onkin varsinainen onnenpotku saada oman alan
töitä jo opintojen alkupuolella. Omalla kohdallani työnteko opiskelujen aikana on vaihdellut siivoamisesta aikuisopettajana toimimiseen.
Olen opiskellut suomen kieltä, kotimaista kirjallisuutta ja kasvatustieteitä Helsingin yliopistossa vuodesta 2004 lähtien. Aikomuksenani
on siis valmistua äidinkielen opettajaksi, mutta myös suomen opettaminen vieraana kielenä on aina kiinnostanut ja olen jopa erikoistumassa kyseiselle alalla nyt opintojeni loppuvaiheessa.

Tunnelma maahanmuuttajaryhmien kanssa työskennellessä on kuitenkin usein aika rento ja välitön, jopa huumoripainotteinen. Opiskelijat tulevat suhteellisen tasaisesti maailman jokaisesta kolkasta. Yksi
hyvä puoli työssä on se, että pääsee itsekin tutustumaan toisiin kulttuureihin samalla kun opettaa opiskelijoille oman kulttuurinsa tapoja
sauvakävelyn ja kirjastovierailujen lomassa. Opiskelijat ovat myös sen
verran avoimia, että opettaja saa työssään välitöntä palautetta, usein
positiivista mutta joskus myös rakentavaa kritiikkiä. Vaikka suomen
kieli ei ehkä ole se kaikista helpoin opetettava tai opittava kieli, saa sen
opettamisesta loppujen lopuksi aika paljon irti.

Töihin olen erikoistumisalani myötä päätynyt aikuiskoulutuskeskus
Adultaan, jossa opetetaan muun muassa suomen kieltä maahanmuuttajille. Omaan työnkuvaani kuuluu sijaisena toimiminen ja siksi olenkin päässyt tutustumaan moniin erilaisiin opiskelijaryhmiin. Koska

Maria Huikuri
2. sukuhaara

Kun Hovilat merille lähtivät
piti ottaa jo tarjolla ollut kuohujuomamalja mukaan, olihan tämä
Hovilan serkusten ensimmäinen tapaaminen kautta historian. -Mutta
nämä järjestelijät olivat lukeneet sukutaulunsa, ja ilmeisesti hyvämuistisimmat muutenkin muistaneet että porukan vanhin Hovila- nimellä
kulkeva vietti 65-vuotisssynttäriään. Tuntuu vieläkin hyvältä sen huomioimisen muisteleminen!

Kesän 2007 sukutapaamiseen Torrolle tuli meitä Hovilan serkuksia kolme: Päivi, (s.Hankomäki) Hanna (s.Virtanen) ja minä Jukka
Väinönpoika. Hurmen Hannalla oli mukana Jussinsa ja minulla Kikini. (Kristina) Vietettyämme antoisan päivän ihanine ruokineen ja
kaffeineen tulimme niin aktiiville tuulelle että ajattelimme toteuttaa
jo pitkään hautomamme ajatuksen serkkutapaamisesta. Varsinaissuomen siiveltä tuli ajatus laivaristeilystä. Kalentereita eestaas selattuamme päätimme ehdottaa koko serkkukatraalle lauantaita 12.4.
2008. Enpä muista enää, sanoinko silloin ääneen että ainakin minulle
päivä sopii erityisen hyvin; taisipa Päivi-serkku muistaa miksi.

Söimme hyvin ja runsaasti, joimme kohtalaisemmin ja menimme
kokoushuoneeseen kuulumisiamme kertomaan. Paikalla oli joukko,
josta minullakin on kivoja muistoja aivan lapsuudesta saakka, vaikka silloin asuimme kaukana, emmekä voineet matkustella. Hankomäkien ja Virtasten, mutta myös Selma- ja Saima-tätien vierailut
siellä Kauhajoen Nummijärvenkylän syrjäisellä suonlaidalla olivat
todella virkistäviä keitaita maalaispoikien elämässä - joka toki sekään
ei mitenkään yksitoikkoista ollut.

Sitten tuli syksy, joulu ja tammikuun lopulla vähän talvikin, sitten jo se
huhtikuukin. Pekka-veljelle tuli pakottava este, mutta Markku kuljetti
Kikin ja minut Turun satamaan, jonka liukuportaikon yläpäässä muut
kynnelle kyenneet jo odottelivat. Oli todella upeata jo siinä nähdä,
kuinka serkkuja puolisoineen oli paikalla alueen Oulu-LappeenrantaTurku-Rauma sisältä! Paikalla oli kahdeksan serkusta neljästätoista ja
kuusi puolisoa.

Paljon oli laivalla kerrottavaa: päivitimme omien perheittemme tiedot serkuillemme ja sitten rupesimme muistelemaan tätejämme, setiämme ja enojamme. Oli mukavaa koota erilaisia näkemyksiä heistä
oman mielikuvan jatkeeksi. Ja tietenkin paljon oli maailmassa parannettavaa, kun Hovilat kokoontuvat.

Tuija-serkku, siis se Lyylintytär oli toimeksisaaneena ja-ottaneena
meitä paimentamassa jakaen lippuja ja tiedottamassa kaikesta mitä
tuleman piti. Hän oli varannut kokoushuoneen, jonne palttoot ja laukut vietyämme pujottelimme aamiaispöytään. Sinne mennessämme

Matkaan otetuista valokuvakansioista arvuuttelimme aikuisten ja las10
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ten nimiä ja joitakin kuvia annettiin ’takaisin’ kuvatuille. Toistemme
kansioista löysimme sellaisiakin kuvia joista emme olleet tietoisiakaan.
Uusia valokuviakin otettiin seuraavien sukupolvien ihmeteltäväksi.
Tulomatkalla menimme tavaroillemme varattuun hyttiin: Lauloimme
maakuntalaulut ulkomuistista ja Päivin mukaan varaamista yhteislauluvihoista toivelauluja. Kaikki eivät mahtuneet hyttiin, joten ovea
pidettiin auki ja osa lauloi ovella ja käytävässä; se oli komeeta! Pari
tyttöä yritti käytävässä ohitsemme ja kysyivät arasti hymyillen, miksi
laulamme. Ilmoitimme: koska se on niin hauskaa.He tulivat rinkiin
mukaan ja saivat esittää pari laulutoivomustakin! Hämmästelin Tuijan ulkomuistia, hän ei näyttänyt tarvitsevan lauluvihkosta lainkaan.

Matkan päätimme yhteisellä päivällisellä. Laivan herkut ja palvelut
sekä ennen kaikkea toistemme kohtaaminen vuosien jälkeen yhdisti
meitä niin, että olemme olleet yhteydessä toisiimme privatistikin tällä
välillä.
Läsnä olleet vakuuttivat tulevansa vastakin serkkutapaamisii – siis
TERVETULOA HEINÄKUUSSA LAPPEENRANTAAN! Kutsu
koskee tietenkin kaikkia meitä serkuksia ja puolisoitamme.
Muisteloissa olivat 21.2.2009
Päivi Hannikainen ja Jukka Hovila

Tervehdys serkut ja sisaret
Suurkiitokset kaikille eilisestä hauskasta yhteishetkestä serkkuristeilyllä! Oli oikein mukava tavata laulavia ihmisiä iloisissa merkeissä
- toivottavasti tälle saadaan jatkoa!
Annikan muistelut Klaus August Hovilan ilmestymisestä Turun
puoleen jossakin elämänsä loppuvaiheessa saavat vahvistuksen hallussani olevasta Virtasen vieraskirjasta. Laitan mukaan kuvan Klausin
nimikirjoituksesta, joka on päivätty 2.12.-43 ja sitten kuvan toisesta

sivusta, jossa sisarukset ovat olleet koolla 2.1.1944 saattamassa papan
viimeiseen lepoonsa. Klaus August kuoli siis 27.12.1943.
Voikaatte kaikki hyvin!
Iloisesti kaikkia tervehtien
Hanna ja Jussi
11
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Karl Gustaf Saarela
Karl Gustaf Saarela oli Arvid Julius Saarelan lapsi. Hykkilän kylässä
Saarilan lohkotilalla asuneella Arvidilla oli kaksi lasta, 30.3.1884
syntynyt tytär Rauha ja 4.10.1885 syntynyt poika Karl. Arvidin isä
oli suvun kantaisä Carl Gustav Carlsson. Karl, kutsumanimeltään
Kalle jäi kotiin isänsä avuksi viljelemään maata ja isänsä jälkeen
pitämään tilaa asuen siellä koko ikänsä, tilan pinta-ala oli silloin
noin 30 hehtaaria.

joka käytti kirjeissä ja asiakirjoissa alkuperäisen Karl nimen sijasta
suomenkielistä nimeä Kaarlo, kirjoitti Torrolle serkulleen August Nikulalle kauniilla käsialallaan seuraavan kirjeen 22.10.1941:
Hykkilä 22/10. 1941
Arvoisa Serkku
Kun Minun nyt on käynyt näin ikävästi, että Rakas
poikani Risto kaatui Rintamalla Aunuksessa ja siis
Haudataan ensi pyhänä ja kun Minä nyt toivoisin, että
Sinä Perheinesi myös tulisit kirkolle ja myös Meille, niin
olisitko Sinä Serkku niin hyvä ja pitäisit lyhyen puheen.
Aiheet olisi seuraavat ensiksi että sama Poikavainaani
ehdottomasti pyhitti neljännen käskyn, Hän ei milloinkaan loukannut vanhempainsa mieltä ja toiseksi
huonosta terveyden tilastaan huolimatta tahtoi mennä
suorittamaan vakinaista asevelvollisuuttaan vaikka
olisi helposti saanut jo siitäkin vapautta níin kuin Minä
ja monet Terveystädit kehoitimme Hänet hakemaan,
mutta sitä hän ei tahtonut tehdä vaan rehellisesti tahtoi
täyttää tehtävänsä ja saavuttipa arvojakin, nimittäin
alikersantin arvon ja nyt taas tähän sotaan osallistui
alusta siihen saakka kunnes kaatui syyskuun 27mäs
päivä Aunuksessa erään kylän valtauksessa. Myös oli
Hän raitis ja kovin ystävällinen ja sävyisä luonteeltaan
ja siis kunnon nuorimies. Minä olisin itsekin soittanut
Forssan lehteen muutamia muistosanoja mutta Minusta ei tule nyt mitään niin kauheasti Häntä ikävöitsen.
Olisin kiitollinen jos pyyntööni voisit suostua, mutta
ainakin joka tapauksessa odotan teitä meille asti, kai
jo olette kirjeen saaneet.
Kunnioittaen Serkkusi Kaarlo Saarela

Ensimmäinen avioliitto
Kalle solmi 9.7.1910 avioliiton Rengossa 22.2.1893 syntyneen, vasta
17 vuotiaan Aleksandra Järvisen kanssa ollessaan itse 25. Heille syntyi viisi lasta, Sulo 1.11.1910, Toini 20.6.1912, Oiva 19.5.1915, Risto
29.1.1918 ja Eino 17.7.1920

Tilan jakaminen ja Einon kuolema
Vuonna 1947 Saarilan tila jaettiin kahteen yhtä suureen osaan. Nuorin
poika Eino sai puolet tilasta ja toinen puoli siirtyi Hilman ja Kallen
ainoalle yhteiselle lapselle Liisalle. Puolet tilasta oli Kallen toisen vaimon Hilman omistuksessa, sillä taloon tullessaan tuolloin 28-vuotias
Hilma oli ollut jo pitkään Hämeenlinnassa Heinon kaupassa töissä ja
ansainnut rahaa. Hän ilmeisesti pelasti Saarilan tilan vararikolta maksamalla velat pankille ja sai samalla puolet tilasta omiin nimiinsä. Hän
oli tuon ajan mittapuun mukaan erittäin valveutunut nuori nainen.

Saarilassa v. 1920 otetussa kuvassa Kalle on kolmen poikansa kanssa.
Vasemmalla Sulo, sylissä Risto ja oikealla Oiva. Lapsista tytär Toini ja
nuorin poika Eino (s. 1920) puuttuvat kuvasta.
Toinen avioliitto

Einolle erotettiin kylätien Pehkijärven puoleinen osa, josta muodostettiin Tuomikoski niminen tila. Rannan läheiset pellot jaettiin
kuitenkin päätilan ja Tuomikosken kesken puoliksi. Eino sai lisäksi
Saarilasta erillisen tontin, noin 2 hehtaaria, josta muodostui Kalliopelto-niminen tila. Kukaan muu ensimmäisen avioliiton sisaruksista
ei halunnut jäädä viljelemään maata.

Aleksandra kuoli yllättäen ns. lentävään keuhkotautiin 22.5.1923 ollessaan vasta 30 vuotias. Kalle jäi yksin viiden pienen lapsen kanssa,
joista nuorin Eino oli vasta alle kolmivuotias. Apuun tuli Aleksandraa
pari vuotta nuorempi sisar Hilma, s. 30.6.1895 Rengossa.
Kalle meni myöhemmin Hilman kanssa naimisiin ja heille syntyi
12.9.1926 tytär Liisa. Kaikki Kalle Saarelan kuusi lasta ovat jo kuolleet,
viimeisenä toiseksi vanhin Toini Raeluoto 15.9.2002 Nurmijärvellä
90 vuoden iässä, häntä ennen nuorimmainen Liisa Vironen Vantaalla
19.4.1999. Kaikki pojat ovat kuolleet jo paljon aikaisemmin, vanhin
lapsi Sulo kuoli pojista viimeisenä 26.9.1976 Vantaalla.

Eino joutui velkojen takia jo muutaman vuoden sisällä tilan jakamisesta myymään Tuomikosken tilan. Eino alkoikin rakentaa perheelleen uutta taloa Kalliopeltoon, johon hän oli jo rakentanut väliaikaisena asuntona olevan piharakennuksen. Eino kuoli kuitenkin kesken
rakennustyön 4.8.1950, saatuaan juuri uuden talon vesikattoon. Einolla oli heikko sydän ja hän ontui toista jalkaansa pudottuaan lapsena
katolta Saarilan tilan uudisrakennuksen työmaalla.

Jatkosodan uhrina meni toiseksi nuorin poika
Sota-aika oli Kallelle raskas, sillä pojista toiseksi nuorin, eli Risto kaatui Aunuksessa 27.9.1941. Riston kuolemasta tiedon saatuaan Kalle,

Nuorimman pojan yhtäkkinen kuolema oli raskas isku Kallelle, mutta
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varsinkin Einon vaimolle Veeralle ja hänen kahdelle pienelle lapselleen Karille ja Harrille. Lisäksi Veera odotti kolmatta lastaan, Tuulikki syntyi vasta isänsä kuoleman jälkeen joulukuussa 1950.
Liisa oli avioitunut joulukuussa 1946 Nurmijärven Palojoen Metsäkylässä lapsuutensa ja nuoruutensa asuneen Veikko Virosen kanssa.
Liisan sisar Toini oli naimisiin mennessään muuttanut Metsäkylään,
liekö rakkaus leimahtanut Liisan kyläillessä siskon luona. Nuoripari
jäi pitämään Saarilan tilaa, vaikka Kalle ei lainkaan pitänyt siitä, että
hänen mielestään maanviljelyksestä mitään tietämätön nuorimies otti
Liisan kanssa tilan ohjat käsiinsä. Kalle olikin tokaissut Veikolle, ettei
usko tämän pystyvän pitämään tilaa vuotta kauempaa. Saarila on Liisan kuoleman jälkeen edelleen Veikon ja lasten omistuksessa.
Kauppakirja Saarilan tilan RN 2:1 puolikkaasta rakennuksineen on
päivätty 14.5.1947. Tilan luovutus tapahtui heti ja kauppaan kuului
ns. syytinki, eli kiinteistöeläke, jonka sisältö oli kauppakirjan mukaan
seuraava: Ostajat suorittavat myyjille vuotuisena eläkkeenä kaksi (2)
hl rukiita, kaksi (2) hl ohria, yksi (1) hl vehnää, kaksi (2) hl kauroja,
kymmenen (10) hl perunoita, kaksi (2) kg voita kuukaudessa, kaksi
(2) litraa ehjää maitoa päivässä, viisikymmentä (50) kg lihaa puoliksi
sian ja raavaan vuodessa. Myyjät pidättävät asuttavakseen ison kamarin ja oikeuden tarpeen mukaan ulkosuojiin, hevosta välttämättömiin
matkoihin.

laitettiin usein seuraamaan Kallen tekemisiä ja tästähän hän ei pitänyt. Muistan hyvin, kun Keijo ja minä lähdimme mukaan, kun Kalle
lähti rautaharavan kanssa haravoimaan kiviä Loimosten kylätieltä heti
tien lanauksen jälkeen. Hän oli niin vihainen meille, että alkoi heitellä meitä nyrkin kokoisilla kivillä. Se oli pelottavaa, enkä tiedä oliko
tarkoitus osua vai ei, mutta pakko oli väistellä ja mennä heittomatkan
ulottumattomiin. Kari Saarelalla on vastaavanlaisia muistoja. Kalle oli
vanhemmiten ehkä jotenkin katkeroitunut ja tästä syystä välillä hyvin
ilkeä läheisilleen. Hän ei sillä varmaankaan tarkoittanut pahaa ja osasi
olla myös kultainen ja auttavainen.
Kalle ja pojat keittivät pontikkaa, tämä perinne on siis jatkunut isältä
pojalle. Ainakin ajoittain tilan työnteko kärsi juopottelusta ja seurauksena oli taloudellisia ongelmia. Kantaisä Carl Gustav Carlsson oli
suuttunut vanhimmalle pojalleen Arvidille tämän monista tempuista,
joista yksi pahimmista oli ilmeisesti juuri pontikan valmistus. Kaikkien Saarelan miesten pelastuksena taisivat olla voimakastahtoiset
puolisot, jotka rajoittivat liiallista alkoholin käyttöä.
Kallen hautajaiset olivat komeat, Tammelan kirkolla ja Saarilassa oli
23.10.1955 paljon sukulaisia ja tuttuja läheltä ja kaukaa. Silloinkin
Saarilassa oli tiukat ajat, sillä hautajaisia varten piti ottaa lainaa. Joka
tapauksessa Saarilan vanhaisäntä lähti viimeiselle matkalleen arvokkaasti.

Edellä mainittu viljamitta hl on hehtolitra eli 100 litraa. Liisa ja Veikko
maksoivat sovitusta kauppahinnasta 100.000 mk heti 30.000 mk ja
ottivat vastatakseen tilan silloiset velat 16.500 mk sekä sitoutuivat ostamansa tilan pieni koko huomioiden melko raskaaseen eläkejärjestelyyn.
Kallen tupakat ja haapasienet
Kalle poltti aina piippua ja kasvatti itse tarvitsemansa tupakan, hänellä oli Saarilan ulkorakennuksen seinällä lämpimässä paikassa oma
pieni tupakkaviljelmänsä, josta hän piti hyvää huolta. Tupakankasvatus oli sekä harrastus että kätevä ja edullinen tapa hankkia tarvittava
tupakka. Sienestys oli Kallelle myös tärkeä harrastus ja lisätulojen
lähde. Syksyisin hän keräsi ja myi valtavat määrät haaparouskuja, siihen aikaan se taisi olla maaseudulla ainoa tunnettu kauppasieni. Kalle
ryöppäsi sienet saunan valurautapadassa, suolasi ja laittoi sitten kannellisiin puuastioihin. Kun sato oli kerätty ja käsitelty, tuli ostaja hakemaan ne kotoa kuorma-autolla.
Vanhuus, kuolema ja hautajaiset
Kalle eli vaimonsa Hilman sekä nuorimman tyttärensä Liisan ja
vävynsä Veikon perheen kanssa Saarilassa kuolemaansa 4.10.1955
asti. Hän kuoli keuhkokuumeeseen aamuyöllä saman vuorokauden
alussa, kun täytti 70 vuotta. Hänellä oli vielä kuollessaan aivan tuuhea
tumma tukka. Arkkua pidettiin ajan tapaan kotona piharakennuksessa
pari päivää ja vainajalle voi näin jättää hyvästit ennen hautausta.

Hautajaiskuvassa on lähisukua, takaa vas. Olavi Saarela (Toinin poika), Veikko Vironen, Pirkko Saarela (Olavin vaimo), Sulo Saarela,
Oiva Saarela, Annikki Saarela (Oivan vaimo), Toini ja Rainer Raeluoto. Eturivissä leski Hilma Saarela ja tytär Liisa Vironen, Aune Saarela (Sulon vaimo), Kari Saarela (Einon vanhin poika), Veijo ja Keijo
Vironen sekä Ari Saarela (Oivan ja Annikin ottopoika). Liisan edessä
tytär Pirjo Vironen-Saarinen.
Kirjoittaja on Tammelassa syntynyt ja Saarilassa lapsuutensa asunut Veijo Vironen, jonka isoisä Kalle Saarela oli. Tarinan tiedot ovat
omista sekä isän Veikko Virosen että siskon Pirjo Vironen-Saarisen
muistista.

Pirjo Vironen-Saarisen muistikuvien mukaan Kalle kärsi kalkkeutuneiden verisuonten takia niskan alueen verenkiertohäiriöistä ja
ehkä myös jonkin asteisista mielenterveyden ongelmista, ollen välillä
käytökseltään hyvin arvaamaton. Hän oli vaivojensa takia jonkin aikaa Helsingissä hoidettavana Aksel Nikulan perustamassa sairaala
Sanervassa. Koskaan hän ei vahingoittanut muita eikä itseään, vaikka uhkasi monesti tappaa itsensä, esimerkiksi menemällä jokeen, eli
Saarilan tilan rajalla virtaavaan Oksjokeen. Tämä puhe saattoi olla
pelkästään kiusantekoa Hilmaa ja muita läheisiä kohtaan. Hän myös
käsitteli saksia ja muita teräaseita siten, kuin aikoisi tehdä niillä vahinkoa itselleen tai muille. Näistä uhkailuista johtuen meidät lapset
13
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Kummitätini Irene Jokinen, o.s. Björkman
Isäni nuorempi sisar, kummitätini Irene Elfrida Jokinen, Hilma Emilia
Björkmanin nuorin lapsi, syntyi Loviisassa 19.12.1905. Hänen isänsä
Carl Gustav Björkman oli kuollut neljä kuukautta aikaisemmin. Irenetäti ei siis koskaan nähnyt omaa isäänsä.

tuotteita, jauhoja, munia, lihaa… Tuolta ajalta muistan myös, kuinka
Irene-täti ompeli Lotilan pojan Lahdesta kotoisin olleelle morsiamelle upean hääpuvun osoittaen myös sillä työtaitonsa.
Täytettyäni 6 vuotta menin ”kuunteluoppilaaksi” Pukarolla kansakouluun. Siellä kävin sitten kaksi ensimmäistä kouluvuottani. Pukarolta perhe muutti Liljendalin Eskilomiin. Sukulaisista erityisesti
Irenen Impi- ja Signe-siskoon pidettiin yhteyttä ja vierailtiin heidän
kodeissaan. Heidän kanssaan keskusteluissa käytettiin puhekielenä
ruotsia. Itse palasin 9-vuotiaana takaisin kotiin Hyrylään loppukesällä 1944.

Hän eli nuoruutensa Loviisassa jossa hankki ompelijan oppinsa. Irene
Björkman solmi avioliiton Myrskylästä kotoisin olleen Yrjö Jokisen
kanssa. Yrjö-setä työskenteli linja-auton kuljettajana Lapinjärven
Pukaron kylässä toimineella Lotilan Liikenteellä. Sieltä he saivat
myös työsuhdeasunnon ja muuttivat Myrskylästä Pukarolle Yrjön
työn perässä. Irene-täti teki ompelijan töitään työskennellen mm.
pitäjän eri kartanoissa. Työssään hän oli varsin taitava eikä tekevältä
työtä koskaan puuttunut.

Palattuaan sodasta Yrjö Jokinen ryhtyi taas autonkuljettajan ammattiinsa. He rakensivat Myrskylään rintamamiestyyppisen talon, jonne
Irene ja Yrjö ottivat myös kasvattitytön, Eevan.
Yrjö Jokisen kuoltua äkillisesti vuonna 1955 Irene muutti Loviisaan
ja toimi siellä eläkkeelle siirtymiseen asti myyjänä osuusliike Elannon myymälässä. Käsitöiden tekeminen oli hänellä ”verissä” ja sitä
hän harrasti aivan viime vuosinaankin. Sisartensa tavoin myös Irenetädillä oli kaunis laulunääni, mutta tiedossani ei ole, osallistuiko hän
kenties myös kuorotoimintaan.
Irene Jokinen kuoli Loviisassa lähes 76 vuotiaana ja on haudattuna
Yrjö Jokisen viereen. Oman pitäjän punagraniitista oleva kivi Myrskylän kirkkomaalla on merkkinä heidän viimeisestä lepopaikastaan.
Suoma Leinonen, o.s. Björkman
8. sukuhaara

Lapsia perheeseen ei syntynyt. Itse oltuani 3-vuotias pääsin
kyläilemään Irene-kummin luokse peräti kahdeksi viikoksi. Kun sitten palasin kotiini Hyrylään olin kertoman mukaan polkenut jalkaani
ja vaatinut päästä takaisin Pukarolle. Tätä myöskin Irene-täti toivoi.
Hyrylässä meitä oli neljä pientä lasta sekä ahtaat ja vaatimattomat
olot. Niinpä vanhempani suostuivat minun lähtööni takaisin kummitädin hoitoon. Tuo aika venyi lopulta kuuden vuoden mittaiseksi.
On varmasti ollut aikanaan hyvin vaikea päätös vanhemmille ”lainata”
lastaan, vaikka lähisukulaisesta kyse olikin…
Talvisodan alkaessa Yrjö Jokinen kutsuttiin rintamalle. Pienen tytön
mieleen on elävästi jäänyt se armeijan kuorma-autokolonna, joka kulki
rintaman suuntaan Pukaron kylän halki lavat täynnä sotilaita. Välirauhan jälkeen Yrjö Jokinen joutui uudelleen sotaan ja minä Irene-tädin
kanssa jäin asumaan Pukarolle. Irene-tädin työ ompelijana jatkui ja
muistan, että tuohon aikaan hän sai usein palkkana taloista luontais14
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”Lapinmaa”
Lapinmaa, paikka järvien, hallan ja hankien. Tunnetko kaukaisen tunturimaan, niin jylhän ja loistokkaan (Armas Maasalo).
Olen kokenut sata vuodenaikaa täällä pohjoisessa, enkä oikeastaan koskaan mieti tilannetta, että jostain syystä joutuisin vieraisiin
maihin. Jos näin jostain syystä tapahtuisi jäisi tämä maa silloin muistojeni kultamaaksi.
Synnyin Axel Albin Carlsson-Nikulan (sittemmin nimi Carlsson
muutettiin nimeksi Nikula) pojan Akseli Nikulan tyttären VarpuLeena Nikula-Baumannin pojaksi viisikymmentäkaksi vuotta sitten
Helsingissä, veljiäni ovat Olai Axel Jörg ja Marc Henrik Baumann.
Isoisäni Akseli Nikula perusti jo ennen sotia Helsinkiin yksityisen
sairaala Sanervan, joka toimi siihen aikaan Helsingissä ainoana yksityisenä neuropsykiatrisena avoklinikkana. Isoisäni kuoltua ennen
syntymääni vuonna 1956 äitini hermo- ja mielitautien erikoislääkäri,
lääketieteen ja kirurgian tohtori, lääkintöneuvos jatkoi sairaalan johdossa aina vuoteen 1986 asti. Veljieni ja minun ikäväksemme hän
kuoli vuonna 1999.
Ylioppilaskirjoitusten jälkeen 1970-luvun lopulla lähdin seuraamaan
niin äitini kuin myös isäni ( Jörg Baumann, neurologian erikoislääkäri)
jalanjälkiä silloiseen Länsi-Berliinin Yliopistoon ( John F. Kennedy
University, Freie Universität Berlin), josta valmistuin lääkäriksi
vuonna 1985. Jatkoin opintojani Suomessa Oulun yliopistollisessa
sairaalassa aina vuoteen 1992, jolloin sain neurologian erikoislääkärin
pätevyyden. Sittemmin vuonna 1998 sain lääketieteen tohtorin arvon
Oulun yliopistossa. Vuodesta 2001 olen työskennellyt Lapin Keskussairaalan neurologian ylilääkärinä ja neurologian sekä kliinisen neurofysiologian yksikön johtajana.
Vuonna 1988 tuli joulukuun alku ja suuri tapahtuma, vaaran takaa synnytyshuoneen ikkunasta kajasti minulle niin tuttu rauhaisa
kaamoksen väri, näin rauhalliset lapsenpäästäjän liikkeet - hiljaiset.
Lapinmaahan oli syntynyt poikalapsi. Hän varttui isoksi pojaksi, jos
ei sittemmin nuoreksi mieheksi. Vuosien saatossa hän kasvoi ollen jo
mies, joka pyrkii nyt Maanpuolustus Korkeakouluun tavoitteenaan
valmistua johtamaan Suomen Puolustusvoimia. Hän sai nimekseen
Joakim Petri Mikael.

kertoi. Hän toimi lääkärin työnsä ohella muun muassa eduskunnan
jäsenenä Nuorsuomalaisessa puolueessa. Akseli myös osti Katumalla
sijaitsevan presidentti Risto Rytin entisen tilan, jota nykyisin isännöi
veljeni Olai. Minulle arvokkaiksi muistoiksi ovat jääneet äitini serkku
Eero Nikula, jonka muistan jo poikavuosiltani vahvana jykeväkasvoisena hämäläisenä miehenä, häneen opin luottamaan ensisilmäyksellä. Toinen läheinen henkilö muistoissani on äitini täti Alma Nikula,
jonka muistan lapsuudestani ikään kuin mummona. Muistan hänen
nauttivan joskus drinkistä nimeltä Manhattan Dry.
Ystävystyin aikoinaan elämän mukanaan tuovien pohjoisen ahavatuulten kautta vuonna 2001 edesmenneen Nils-Aslak Valkeapään
kanssa. Häntä pidetään ehkä maailman tunnetuimpana saamelaistaiteilijana. Hän opetti minulle Lapinmaasta asioita, joita en koskaan
voi unohtaa. Kerran monien yhdessä istuttujen hetkien aikana hän
sanoi:
maa on erilainen kun sillä on asunut
vaeltanut
hikoillut
palelluttanut
nähnyt päivän
laskevan nousevan
katoavan ilmestyvän
maa on erilainen
kun tietää
täällä
juuret
tyvet
Peter, Joakim ja Tomas Baumann

1991 syntyi toinen poikalapsi nopeassa synnytyksessä , joka sai kasteessaan nimen Marco Tomas Daniel. Tomas käy nyt ammattilukiota
Lapin Urheiluopistossa tavoitteenaan liikuntaneuvojan tutkinto
ylioppilas tutkinnon ohella. Liikuntaharrastukset ovat vuodenajoista
riippuvaisia, mutta pääsääntöisesti hän harrastaa vapaaottelua (Mixed
Matrial Arts).
Pojat ja minä olemme kasvaneet täällä pohjoisessa ja juurtuneet
syvälle Lapinmaahan. Nikulan hämäläisen ja Baumannin dinaarisen alppirodun veren lisäksi heissä virtaa voimakas ja lujatahtoinen
pohjoisen veri äitinsä Sirpan perimänä, joista kaikista yhdistelmänä
he kantavat voimakkaita geenejä vanhempiensa ylpeydeksi.
Pojat tietävät minun puoleisesta suvustaan suhteellisen paljon. Suvun
merkittävimpiä henkilöitä muistellessaan heille tulee ensimmäisenä
mieleen toki isoäitinsä, joka piti jöötä talossaan kuin ”Niskavuoren
Heta” konsanaan, joskaan ei ollut pohojalaanen. Niin monia yhteenkuulumisen hetkiä hänen kanssaan vietettiin. Hän tarinoi ja kertoi suvustaan paljon ja opetti meille ”Torron suon takaisia tapoja”. Edelleen
muistoissa heillä on isoäitinsä isä Akseli Nikula, josta äitini niin usein

Pinssejä ja pöytäviirejä vielä saatavilla!
Nikolai Ylirodun suunnittelemaa sukuseuran
vaakunaa kantavia pinssejä ja pöytäviirejäon vielä jonkin verran
jäljellä. Näistä voi kysellä lisää Ollilta tai Eerolta.
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Toivo Malminen (1927 - 1995)
Toivo Frans Malminen syntyi Somerniemellä 28.4.1927 isovanhempiensa kotona. Paikan nimi on Sillanpää ja se sijaitsee Myllylän kylässä. Toivon vanhemmat olivat Hulda Malminen ja Väinö
Haavisto. He eivät olleet naimisissa. Toivo asui äitinsä kanssa
elämänsä 4 ensimmäistä vuotta isovanhempiensa Miina ja Juho
Malmisen luona.
Vuonna 1931 Hulda solmi avioliiton Matti Salakan kanssa. Hulda
sai miehen ja Toivo isäpuolen. Perheeseen syntyi toinen poika Juhani vuonna 1931. Nuoripari osti Leppälä nimisen tilan Jokioisilta,
Latovainion kylästä, Huldan isän myötävaikutuksella. Perheeseen
syntyi vielä kolmas poika Voitto vuonna 1934.
Toivo sai viettää huoletonta lapsen elämää. Hän aloitti koulunkäynnin vuonna 1934 Kuuman kansakoulussa. Huolettomuus loppui kun
Matti Salakka talvisodan alkaessa joutui sotaan ja Toivon täytyi ottaa
osaa tilan töihin äitinsä apuna. Tilanne muuttui synkäksi kun Matti
kaatui Talin aseman taistelussa, aivan sodan lopussa vuonna 1940.
Toivo joutui nyt 13-vuotiaana poikana ottamaan vastuuta tilan töistä
pysyvästi. He saivat toki apua naapureilta ja sukulaisilta ja niin sai
Toivo käytyä koulunsa loppuun. Jatkosodan aika on varmasti ollut
Huldan perheelle raskasta aikaa. Sotien jälkeen oli elintarvikkeista
huutava pula joka helpotti tuottajien elämää. Leppäläänkin Toivo
hankki lisää kanoja lehmien ja sikojen lisäksi. Tilalle rakennettiin
uusi asuinrakennus vuonna 1942. Toivo Salakka oli rakentanut uuden
navetan 1930-luvun lopulla. Kananmunien ja poikasten tuottaminen
oli 1940 luvun loppupuolella sen ajan mittapuun mukaan erittäin
kannattavaa. Toivo olisi halunnut laajentaa siipikarjapuolta, mutta
äiti harasi vastaan ja sanoi “karjassa talon turva”. Sukupolvien väliset
ristiriidat aiheuttivat Toivolle traumaattisen tilanteen. Tilan töistä
lapsesta asti murhetta kantaneena hän ei malttanut jättää töitään
nuorempien veljesten vastuulle, vaan haki lykkäystä asepalveluksesta
kolmeksi vuodeksi, jotta veljet ehtisivät varttua.

Toivo Malminen 23 vuotiaana
vanhaan tiilinavettaan. Sinne hankittiin asianmukaiset koneet. Veljet
olivat mukana verstastoiminnassa. Toivo oli päivät sähkötöissä ja illat verstaalla. Huldan luo muutti myös hänen veljensä tyttärenpoika,
joka niinikään oli saanut työpaikan Sähkön varastolta. Hän oli neljäntenä miehenä töissä iltaisin verstaalla.

Vaikka työtä oli paljon Toivo ehti kuitenkin osallistumaan kylän
nuorten rientoihin, eivätkä jääneet tytötkään huomiotta. Varttuessaan vaaleatukkaisesta kiharapäästä tuli varsinainen hurmuri. Tarkkasilmäiseltä nuorelta mieheltä ei jäänyt huomaamatta naapurin
tyttären pyöristyneet lantionkaaret. Niimpä häitä juhlittiin tammikuussa 1950 ja Toivo Kalevi näki päivän valon kesällä 1950. Toivon
ensimmäinen vaimo oli Taimi Helena Laitonen s. 23.3.1932. Toivo
suoritti asepalveluksensa myös vuonna 1950. Päästyään siviiliin hän
oli tienhaarassa, joko jatkaa viljelijänä tai hankkia jokin muu ammatti. Siihen aikaan oli käynnissä voimakas muuttoliike kaupunkeihin.
Toivolle tarjoutui tilaisuus päästä sähköasentajan oppiin tätinsä perheen omistamaan sähköliikkeeseen Turkuun (Sähkö Oy) ja kun vielä
löytyi asunto talon puolesta oli Toivon valinta helppo. Lisäksi hän sai
sivutoimeksi talonmiehen työt ja vaimo sai myyjän paikka valaisinmyymälässä, jossa hän toimi eläkeikään asti. Nuori perhe muutti Jokioisilta Turkuun syksyllä 1950.

Kauselaan muutto ei pitkäksi aikaa Toivon ja Taimin liittoa auttanut.
Ero oli väistämätön. Molemmat olivat voimakastahtoisia ihmisiä.
Kompromisseja ei tunnettu. He erosivat vuonna 1952. Taimi muutti
naapuriin, Toivo ja pieni Kalevipoika jäivät Huldan hoteisiin. Huldan
huolenpito Kalevista oli tosi tärkeää. Toivo oli päivät ja illat töissä ja
jossain välissä vielä katsasteli naisseuraa. Kauselassa rakennettiin tuohon aikaan paljon. Monella rakennuksella Toivo urakoi sähkötyöt.
Toivo sai äidiltään tilakeskuksen alueelta tontin, jolle rakensi omakotitalon. Tosin hän ei omakotityömaallaan varmaankaan paljon ehtinyt
olemaan muitten töittensä vuoksi. Veljet olivat suurena apuna rakennustyössä. Toivo oli työssään erittäin saattoisa ja lisäksi erittäin hyvä
organisoimaan tehtäviä. Kiireistään huolimatta Toivo kerkesi vierailulle serkkunsa perheen luo Someron Hirsijärvelle. Siellä hän tapasi
viehättävän neitosen, nimeltään Aini Inkeri Tuominen (s. 20.3.1933).
Turhia ei tuherreltu tässäkään asiassa. Häät vietettiin helluntaina
1954. Omakotitalo valmistui samoihin aikoihin. Talon alakertaan tuli
uudet tilat verstasta varten. Vanhat tilat vapautuivat muuhun käyttöön.
Rakennusbuumi oli 1950-luvun puolessa välissä kova. Kausalassakin
oli rakenteilla kymmeniä uusia taloja joten veljekset päättivät ruveta tekemään myös puutavarakauppaa. Navetta oli siihen sopiva tila.

Kesällä 1951 Hulda osti talon (maatilan talouskeskus) Kaarinasta,
Kauselan kylästä. Kausela sijaitsee Hämeentien varrella n. viisi kilometriä Turun keskustasta. Leppälä Jokioisista vuokrattiin pois ja Hulda muutti Juhanin ja Voiton kanssa Kauselaan syksyllä 1951. Urbaani
elämä tuotti Toivolle ja Taimille ristiriitoja. Päästäkseen niistä yli he
muuttivat Huldan talon toiseen päätyyn. Näin tuli hoidettua myös
päivähoito-ongelma. Toivon muutettua Kauselaan luonnollisesti
talonmiehen sivutyöt loppuivat. Tilalle tulivat lampunvarjostimien
teko (rautalankaverstas) alihankintana Sähkö Oy:lle. Verstas tehtiin
16
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Hankittiin myös höylä (kutteri), jolla sai tehtyä myös listoja. Kuormaauto oli välttämätön, koska puutavaraa hankittiin ympäri maakuntaa.
Omaa sirkkeliä ei veljeksillä ollut, joten puu ostettiin sahatuna. Siihen
aikaan tiloilla sahattiin paljon kenttäsirkkeleillä puutavaraa myyntiin.
Myöhemmin liikevaihtovero lopetti tiloilla sahaustoiminnan lähes
täydellisesti. Monta rautaa oli Toivolla tulessa, mutta mies vaikutti
tyytyväiseltä.
Inkerille ja Toivolle syntyi poika huhtikuun lopulla 1955. Poika
kastettiin Hannu Olaviksi. Kaikki näytti lupaavalta, mutta Toivon
terveys petti, osasyynä oli varmastikin kova yrittäminen. Hän sairastui astmaan. Astman lääkitys oli siihen aikaan vielä kovin vaatimattomalla tasolla. Aasialainen rantautui Suomeen 1956 ja myös Toivo
sairastui siihen. Mikäli muistan oikein, hän oli vuoden aikajaksolla
suurimman osan ajasta lääninsairaalassa (nyk. TYKS). Myös nuorin
veli sairastui vakavasti. Töitä oli karsittava. Inkeri, joka oli ammatiltaan leipuri, tuli verstaalle töihin. Hän osoittautui varsin päteväksi
verstaalla. Toivo toipui pikkuhiljaa, mutta aikaisempi yrittämisen into
oli poissa. Toivuttuaan hän päätti, että puutavarakaupasta luovutaan.
Kalusto myytiin. Navettarakennukseen tehtiin täydellinen remontti.
Siihen tehtiin verstalle uudet tilat tai pikemminkin laajennus, koska
vanhat tilat jäivät käyttöön. Verstaalla oli paljon töitä. Asiakkaita tuli
lisää koko ajan, eikä varsinaista alihankintatyötä ollut. Osa tuotteista
tehtiin valmiiksi asti. Toivo värväsi kylän kotirouvia varjostimien verhoilijoiksi. Työ kiinnosti heitä siksi, että voivat tehdä sitä kotonaan
lastenhoidon lomassa. Kun Toivo taas huomasi tilanteen olevan hanskassa, alkoi uusien ideoiden miettiminen. Ei kestänyt kuin hetki, niin
talon alakerrassa olevalle verstaalle ilmestyi prässi. Uutena artikkelina
ruvettiin tekemään tervapahvista kasvihuoneille ns. grunnesey ruukkuja. Niitä käytetiin ainakin tomaatin taimille. Prässääminen sitoi yhden ihmisen. Ruukkujen kokoaminen (nitominen niiteillä) annettiin
kotirouville. Toivolla oli pallo hieman hakusessa, jotain olisi pitänyt
tehdä lisää, toteuttaa itseään. Vuonna 1959 syyskuussa perheeseen
syntyi tytär Merja Inkeri.
Toivoa oli jäänyt kaihertamaan äidin aikoinaan torpedoima kanatalouteen suuntautuminen. Niimpä hän kesällä 1960 muutti vanhan
sauna/varastorakennuksen kanalaksi ja hankki sinne 100 kanaa,
lähinnä harrastusmielessä. Harrastus innosti häntä. Seurauksena oli
useita tutustumiskäyntejä Turun talousalueella myynnissä oleville
maatiloille. Toivo oli tullut tienhaaraan, joko hän ryhtyy itsenäiseen
sähköurakointiin tai palaa juurilleen maatalouteen.
Vuosi 1961 oli tapahtumiltaan mieluisa. Elokuussa syntyi toinen
tytär Arja Mirjami. Vähän myöhemmin hän löysi kauan kaipaamansa
sisaren Marjan os. Haavisto. Helmikuussa 1962 löytyi sopiva maatila
Liedon Yliskulmalta. Kaikki tapahtui äkkiä. Toivo perheineen muutti
Kaarinasta Lietoon maaliskuun puolessa välissä. Omakotitaloon hän
otti vuokralaisia. Nyt Toivolta alkoi löytyä vanha tuttu vauhti ja positiivinen asenne elämään. Ensitöikseen hän hankki tilalle 500 kanaa.
Maaliskuussa alkoi kasvihuoneen teko. Tilalla oli 2,5 ha raivio. Edellinen omistaja oli kaatanut metsän. Tämän pelloksi raivaus alkoi heti.
Kesäkuun alussa Toivo kunnosti kanalan päädyssä olleen ns. renkitupaa sen verran, että sinne voitiin siirtää huushollin kannalta tärkeimmät toiminnot. Huonekalut ym. varastoitiin makasiiniin. Asuinrakennus hajotettiin sisältä täysin piippua myöten. Ainoastaan ulkoseinät
ja katto jäi entiselleen. Rakennuksen korjaus kävi äkkiä, koska veljet
olivat auttamassa ja Kauselasta naapureita ja vuokralaisia. Ammattimiehiä heistä löytyi joka lähtöön. Syksyn 1962 Toivo teki vielä asentajan töitä. Kerran samaisena syksynä kävi hauska tapaus kun Toivo
tuli kotiin linja-autossa. Hän painoi pysäytysnappia, auto pysähtyi
talon eteen. Toivon edessä istui kaksi naista, jotka eivät Toivoa tunteneet, toinen heistä sanoi toiselle: tonkin tilan osti joku sähköasentaja,
mutta asentajaparka ei ymmärrä talonpidosta mitään. Saas nähdä kos-

ka joutuu lähtemään talosta. Toivo vastasi ohimennessään: en tiedä
minäkään, mutta menen kuitenkin yrittämään. Talvella 1963 kaadettiin puut ja sahattiin kenttäsirkkelillä tukit raaka-aineeksi seuraavaan
projektiin, joka oli kasvatuskanala. Rakennuksesta tuli kaksikerroksinen ja vintti oli vielä sen verran korkea, että sinne mahtui huomattava puruvarasto. Puruja käytettiin kuivikkeena. Kesä 1963 oli yhtä
kiireinen kuin 1962. Kanalaa rakennettiin vauhdilla, kasvihuoneessa
kypsyivät tomaatit, raiviolle viimeinen silaus ja ojitus. Raivio oli
hyvää hiekkamaata. Syksyllä sinne istutettiin mansikantaimet huomattavalle alalle. Kasvatuskanala valmistui tammikuussa 1964. Ensimmäiset poikaset (untuvikot) tulivat kasvamaan helmikuun alussa.
Sen jälkeen 2-4 viikon välein kesäkuun alkuun. Siihen aikaan poikaset
kasvatettiin 8 viikon ikäisiksi ja myytiin tuotantokanaloihin. Kasvatus
keskittyy kevätkauteen. Etteivät rakennukset olisi olleet tyhjänä loppuvuotta Toivo kasvatti myös kalkkunoita joulumarkkinoille. Kalkkunat teurastettiin ja markkinoitiin itse. Aluksi ne menivät suoraan
kuluttajille, mutta määrien kasvaessa enenevässä määrin tukkureille.
Kesällä 1964 purettiin vanha kanala. Vuosi 1965 alkoi asuinrakennuksen kunnostuksella ulkopuolelta. Raivatulle pellolle istutettiin
varhaisperunoita. Varhaisperunat olivatkin vuosikaudet huomattava
tulonlähde. Vuonna 1965 Toivolle oli tullut selväksi, että tälläistä
hän on halunnut ja haluaa jatkossakin. Hän myi omakotitalonsa keskimmäiselle veljelleen. Verstastoimintaa jatkoi nuorin veli. Vuonna
1966 tuotanto oli vakiintunut. Jälleen tehtiin parannuksia asumiseen.
Nyt oli vuorossa huoneiden tekeminen yläkertaan. Vuosi 1967 alkoi
pahaenteisesti. Toinen avioliitto alkoi rakoilla, joka vaikutti Toivon
toimintaan negatiivisesti. Tuotantopuoli toimi, mutta tilan muu kehittely jäi. Vuonna 1968 Inkeri muutti tyttöjen kanssa Helsinkiin.
Tämä tapahtui kesäkuussa. Kesäkuussa tehtiin myös ositus. Erosta
kehkeytyi melkoinen soppa, mutta monta oli keittäjääkin. Toivo jäi
jatkamaan tilanpitoa, vaikka tilanne oli vaikea. Jotta hommat saatiin
jatkumaan tulivat lähisuku ja ystävät apuun. Tämän kirjoittaja pelkäsi
tosissaan Toivon romahtavan täysin ja terveyden pettävän. Kovin isku
Toivolle oli tyttöjen lähtö. Toivo kokosi itsensä yllättävän nopeasti.
Lieneekö osasyynä orastava rakkaus. Rajaojan takana äitinsä kanssa
asunut ikäneito, joka oli jo vuosia katsonut Toivoa sillä silmällä. Toivo
oli jo 2 vuotta aikaisemmin hankkinut rakennustarvikkeita seuraavaa
kanalaa varten. Tämä uusi kasvattamo valmistui kesällä 1969.
Kesä 1969 oli Toivolle tapahtumia täynnä. Avioero Inkeristä astui
voimaan. Kolmannen avioliiton solmiminen Lietolaisen Anja Maria
Hakalan (s. 7.4.1929) kanssa lokakuussa 1969. Poika Sakari Antero
syntyi marraskuussa 1969. Tämä tapahtumien nopea kulku oli kiusallinen pojille. Nuoruus teki sen, että ihmiset röyhkeästi esittivät pojille
kysymyksiä tapahtuneesta ja kommentoivat sitä. Saatiinhan asiasta
lukea paikallisesta lehdestäkin.
Yhtä kaikki, Toivon puurtaminen jatkui, hyvä niin. Vuonna 1970 Toivo oli taas kerran asuinrakennuksen kimpussa. Nyt tehtiin ns. elintasosiipi, joka oli ajan hengen mukaan tasakattoinen. Vuonna 1971
purettiin makasiini pihapiiristä. Tilalle nousi kanala, johon tuli yhteen osaan 2000 kanan häkit vuonna 1972. Samaan rakennukseen tuli
vuonna 1974 häkit 7000 kanalle tuotantokanoille. 1970-luvun alussa
viljelyyn tulivat myös sipulit, kaalit eri lajikkeineen, porkkanat ja
herneenpalot. Vuonna 1976 Toivo rakensi varastohallin ja sen jälkeen
yhden kanalan. Vuonna 1978 oli vuorossa kuivurin rakentaminen.
Asuinrakennuksen vuoro tuli taas vuonna 1979. Elintasosiiven päälle
rakennettiin harjakatto, samalla uusittiin koko rakennuksen katto ja
yhdenmukaistettiin. Talon ulkokuori uusittiin.
Vuosi 1980 alkoi Toivon kannalta huonosti, hän oli väsynyt mies. Hän
oli tietämättään sairastanut tyypin 2 diabeetesta jo pitkään. Tauti oli
aiheuttanut jo huomattavia muutoksia verisuonistossa. Helmikuussa
1980 hän sai ensimmäisen aivoinfarktin, toipui siitä, muttei enää enti17
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selleen. Vihannesten viljelystä hän oli jo luopunut täysin. Kalkkunan
kasvatuksen hän oli lopettanut. Kananpoikien kasvatus oli muuttunut
ympärivuotiseksi, ne kasvatettiin 16 viikon ikään ja toimitettavat erät
olivat kasvaneet. Toivo oli hyvä organisoija. Hän keskittyi homman
pyörittämiseen. Viljan puinnin hän halusi itse tehdä ja jotkut traktorityöt. Hän oli usein aika masentunut. Vuonna 1982 hän hankki lisää
peltoa. Vuonna 1984 hän osti lähistöltä asutustilan, jossa oli sekä peltoa että metsää. Vuonna 1986 hän salaojitti kaikki ostamansa pellot.
Toivon elämässä oli rauhallinen vaihe nyt. Lapset nuorinta lukuunottamatta olivat omillaan. Sairaudesta johtuen Toivon persoona muuttui jonkinverran. Hän oli väsynyt ja jossain määrin katkeroitunut
elämään, sekä masentunut. Juttelin usein hänen kanssaan ja yritin
vakuuttaa, että kaikki on hyvin, menneitä ei kannata ajatella ja kompromissit on täytyneet tehdä tilanteen mukaan. Toivo oli päättäväinen
ja teki nopeat päätökset. Ellei kaikki mennyt niinkuin hän oli ajatellut,
hänen oli vaikea asioita niellä. Se on vahva tunne ja olen huomannut
sen siityneen verenperintönä. Vuonna 1990 hän lopetti kasvatustoiminnan. Ensiksi rakennettu kanala jäi varastokäyttöön ja muihin hän
hankki munitushäkit. Vuonna 1991 Toivo sai toisen aivoinfarktin ja
keväällä 1992. Tauti uusi kuukauden kuluttua ja tuolloin vasen puoli
halvaantui. Kalustokatoksen hän teki joskus 1980-luvulla koneille, en
muista tarkkaa vuotta. Viimeinen hänen tettämänsä rakennus oli lantala, jonka hän teetti 1992.

Juhannuksena 1994 Toivo sai mökillään jälleen aivoinfarktin ja oikea
puoli halvaantui täysin. Hän joutui pysyvästi pyörätuoliin. Toivo joutui hoitoon terveyskeskukseen. Häntä yritettiin kuntouttaa tosissaan.
Hän oli vuodeosastolla 3 kuukautta, jonka jälkeen hänet siirrettiin
hoivaosastolle. Me lapset ostimme hänelle isänpäivälahjaksi kuntoutuspalvelus yksityiseltä hoitolaitokselta, mutta siitäkään ei ollut apua.
Häneltä itseltään puuttui motivaatio. Toivo nukkui pois 26.11.1995.
Hänet on haudattu Liedon hautausmaalle.

Vuoden 1992 aikana tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos. Nuorin poika
Sakari osti tilan. Toivo ja Anja muuttivat Liedon keskustaan, josta
Toivo oli hankkinut jo aikaisemmin rivitalohuoneiston.

Kalevi Malminen

Toivo oli hyvin avulias ystävilleen ja naapureille. Hän ymmärsi myös
vähempiosaisia ja oli heille huomaavainen. Rähinöintitarpeensa hän
hoiti perhepiirissä. Lapsiaan hän kritisoi joskus hyvinkin rankasti,
mutta muilta hän ei sitä itse sietänyt. Jos joku niin teki, niin varmasti
paloi muistikorttiin jälki ja siellä se pysyi. Siinä hän tuli äitiinsä. Äiti
oli hänelle muutenkin ehdoton auktoriteetti. Kaikkia lapsiaan Toivo
tuki itsenäisen elämän alkuun sekä taloudellisesti että henkisesti. Niin
kauan kuin hän eli, oli hän selkänoja, johon sai tukeutua pahan paikan
tullen. Kun lapsia oli useampaan lähtöön, se ei varmasti ole aina ollut helppoa. Toivon maatessa sairaalassa, kävin häntä päivittäin katsomassa ja keskustelimme asioista matkan varrelta ja löysin hänestä
aivan uusia puolia, joita en ollut aikaisemmin tullut ajatelleeksikaan.
Hän selvitti myös, miten asiat pitäisi hänen jälkeensä hoitaa. Toivo
onnistui isänä erittäin hyvin.

Tervehdys Hämeenlinnasta
set kokoontuisivat ja keräisivät omista valokuvistaan ’historiikin’. Siitä
löytyisivät isovanhemmat ja vielä heidänkin vanhempansa niin pitkälle kuin mahdollista. Tänä päivänä ei vanhojen kuvien kopioiminen
ole enää kovin suuri juttu. Niissä hommissa auttaisivat varmasti nuoremmatkin ja taitavammat perheenjäsenet. Ongelma on tietenkin se,
että omat kuvat olisi ensin saatava järjestykseen. Mitäs jos ottaisimme
tavoitteeksi järjestellä omat kuvat tämän talven aikana ja sitten pitää
kesällä se serkkutapaaminen. Kerätty materiaali olisi hienoa sukuseurallekin.

C.G. Carlssonin sukuseuran hallitus kokoontui lauantaina 11.10.2008
kahdeksan henkilön joukolla värikylläiseen kaupunkiin, jonka
keskustassa, aivan kirkon kupeella on Olli Baumannin isännöimä
Piparkakkutalo niminen ravintola. Olli tutustutti meidät tiloihin,
jotka ovat olleet viime vuosisadan alussa Edelfeltin perheen käytössä
ja 80-luvulta lähtien ravintolana. Ennen asioiden hoitamista söimme
herkullista ruokaa- kanaa ja kalaa- ja päälle piparkakkujäätelöä kahvin
kera. Kannattaa toistenkin kokeilla Hämeenlinnassa käydessä!
Värjärimestarin sanomat
Varsinaisessa ’kokouksessa’ pääasiana oli keväällä ilmestyvään lehteen liittyvät asiat. Ilma Ylirotu oli kerännyt mahdollisia jutun aiheita
joiltakin henkilöiltä, mutta kaikki mieleen tulevat sukujen ja perheiden tai henkilötarinat ja tapahtumat ovat kovin tervetulleita. Niitä
käytettäisiin sekä Värjärimestarin sanomiin että myöhemmin ajatuksissa olevaan Sukukirjaan. Lehteen ja kuva-arkistoon kaivataan sekä
vanhoja että tämän päivän valokuvia.

Kesätapaaminen
Tapaaminen oli myös esityslistalla. Yritämme löytää sopivan paikan
lauantaiksi 4.7.09 Viimeistään Värjärimestarin sanomissa löytyvät
tarkat tiedot tapaamisesta.
Sähköpostiosoitteet
Hallituksessa kaipaillaan lisää sähköpostiosoitteita, jotta voisimme
olla helpommin yhteydessä toisiimme vuoden aikana. Samalla
voisimme ’säästää’ postikuluja. Irmeli Tolonen kirjaa yhteystiedot
sukuseuran tietoihin. Hänelle saisi lähettää myös OSOITTEEN
MUUTOKSET ja UUSIEN SUKULAISTEN NIMET ja tiedot
POISNUKKUNEISTAKIN. Sukuseuran sivuilla on suorakin yhteydenotto mahdollisuus. Sinne vaan korjaukset ja lisäykset perheen tietoihin.

Materiaalia lehteen
Lehden tekijät odottavat materiaalia tammikuun loppuun mennessä.
Niitä voi lähettää tietenkin kaiken aikaa -vaikka tänään osoitteeseen
Ilma Ylirotu Albertink.1, 03100 Nummela ja sähköpostilla osoitteeseen ilmatti@mpoli.fi
Pikku uutisia
Toimituskunta toivoo tietoja ns. Pikku Uutisiin. Voisimme kertoa kaikille esimerkiksi, että meidän mummu täytti 90v ja sukua oli juhlissa
95 henkilöä tai meidän Kalle sai kaksoset tai olemme olleet naimisissa
40v ym. ym. Kaikkea kuvilla tai ilman.

Www-sivut
Sukuseuran sivut ovat netissä osoitteessa www.metropoli.fi/cgc ovat
tarkoitetut yhteiseen käyttöön. Siellä on keskustelupalstakin jota ei
vielä ole opittu käyttämään. Rohkeasti kertomaan kuulumisia tutuille ja tuntemattomille sukulaisille tai tarkistamaan tietoja hämäristä
muistikuvista, jotka liittyvät yhteisiin tapaamisiin tai kerrottuihin tarinoihin.

Valokuvat
Jotta vanhat kuvat tulisivat mahdollisimman monen sukulaisen
nähtäväksi, kokouksessa tuli esille sellainenkin ajatus, että serkuk
18
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Kalevi Malminen
Liedonperäntie 349, 21430 Yliskulma
024875861
Kalevi@Malminen.fi
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Markku Juovi
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Suvun valokuvista
Vanhat valokuvat kertovat ja uudetkin. Siksi sukuseura on hankkinut
ulkoisen 320Gt:n kiintolevyn sukuseuran kuvien keräämistä ja säilyttämistä varten.
Tarkoituksena on että kuvat olisivat käytettävissä sukuseuran julkaisuissa. Keräämällä ne nyt yhteen, saadaan ne nyt paikkaan josta ne
ovat helpommin haettavissa tulevia tarpeita varten.
Valokuvia on kertynyt ihan hyvin, suurin osa on Nikulan Eeron sukuhaarasta. Mikä onkin luonnollista tietäen Eeron aktiivisen toiminnan sukuseurassa. Viimeksi sain noin kymmenen vanhaa valokuvaa
Juovin perheeltä, jotka ovat arvokas osa suvun kuvalliseen historiaan.
Kuten kaikissa asioissa eilinen on jo tänään historiaa. Eli kaikkien
valokuvien ei tarvitse olla kuvia jotka kertovat vanhoista ajoista. Onkin
hyvin mielenkiintoita nähdä kuinka me ja perheemme toimimme ja
olemme toimineet viime vuosikymmeninä. Kaikkia tällaisia kuvia
me tarvitsemme.
Valokuvissa olisi tärkeää olla tiedot tilanteesta, henkilöistä ja paikasta.
Myös ajasta jolloin kuva on otettu. Jälkipolvia ajatellen olisi myös

hyvä, jos olisi tiedot tai tarina valokuvaajastakin.
Valokuvien tekijänoikeuksista. Kaikkia valokuvia koskevat tekijänoikeudet. Lähettämällä kuvanne lehdessä julkaistavaksi annatte luvan
käyttää kuvaa maksutta ko. julkaisussa, ellei toisin kirjallisesti mainita.
Tämä onkin ainoa tapa koska sukuseuralla ei ole mahdollisuutta maksaa korvauksia kuvista.
Pyydämme myös että liittäisitte kuvien mukaan kirjallisen luvan kuvien käytöstä myös myöhemmissä julkaisuissa. Tällöin voimme kertoa myös kuvien kautta sukumme vaiheista ja sukumme jäsenistä.
Mallia luvan pohjaksi voi pyytää Nikolai Ylirodulta osoitteesta
nylirotu@gmail.com.
Lopuksi vielä valokuvauksesta Tunnetuin 1900 luvun valokuvaaja
Ansel Adams sanoi 1940, että valokuvan
ja valokuvaajan suurin tehtävä on tehdä todellisuus näkyväksi.
Terveisin Matti Ylirotu
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VÄRJÄRIMESTARIN SANOMA

C.G.C - VÄRJÄRIMESTARIN jälkeläisten
KESÄTAPAAMINEN
LAPPEENRANNASSA lauantaina 4.7.2009
Sukuseura kutsuu jäseniään kesäpäivä viettoon
Lappeenrannan sataman ja Linnoituksen tuntumaan.
OHJELMA
KOKOONTUMINEN
satamassa, ’pyöreän’ kioskin luona klo 11.00 - 11.30
RISTEILY ja RUOKAILU
Camilla-laivalla klo 12-14
OPASTETTU KIERROS LINNOITUKSESSA klo 14.30- 15.30
Linnoituksessa on Suomen vanhin ortodoksikirkko, Viipurin pienoismalli
museossa, Rakuuna-museo, taidemuseo ja vallit, joilta näkee Saimaan useaan
suuntaan ja tietenkin putiikit ja kahviot.
YHTEINEN KAHVI/ TEE
ja seurustelua kahvilassa klo 16.30OSALLISTUMISMAKSU
40 € aikuisilta ja 30 € lapsilta. Hintaan sisältyvät risteily, tarjoilu ja opastus.
Maksut suoritetaan C.G. Carlssonin sukuseuran tilille 200918- 5022.
Muista laittaa sukuhaarasi (isoisäsi/ -äitisi) nimi ja osallistujien nimet liitetiedoksi
pankkiin ja mielellään sähköpostiinkin tai korttiin.
Pyydämme sitovia ilmoittautumisia viimeistään kesäkuun 10. päivänä.
Päivi Hannikainen: paivi.hannikainen@gmail.com
puh. 040 55 66 158/ 05 416 53 44
Kivirannankatu 16, 53950 Lappeenranta
AJO-OHJE SATAMAAN
Valtatie no 6 poiketaan Lappeenrantaan Vaalimaan liittymästä. Vastaan tulee heti
T-risteys (paha) josta käännytään vasemmalle (tien vasemmalla puolella on hautausmaa).
Jatketaan suoraan läpi neljien liikennevalojen (siirry toisten valojen jälkeen vasemmalle kaistalle).
Viimeisten valojen jälkeen on loiva alamäki, jonka alla käännytään oikealle ja parin korttelin
päästä vasemmalle. Matkan varrella on useita Linnoitus – kylttejä.
JIPPII- OLET SATAMATORILLA.
Lisätietoja antaa Päivi Hannikainen, puh. 040 5566158 tai sähköpostilla

TAASHAN MYÖ TAVATAAN!
Tervetulleeksi toivottaa sukuseuran hallitus
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