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Vuonna 2005 asetettu tavoite - Sukukirjan tekeminen 
- on lähempänä kuin koskaan. Viime vuonna Värjä-
rimestarin Sanomat ei ilmestynyt. Hallitus päätti tällöin 
satsata ja kerätä lisäaineistoa kirjaan.

Päivi Hannikaisen, kirjaprojektin vetäjän, ansiok-
kaalla ja tarmokkaalla toiminnalla asiat ovat eden-
neet ison harppauksen eteenpäin. Suuri osa 
eri sukuhaarojen kirjoituksista on tallennettu ja 
otettu ilolla vastaan. Toki on joitakin sukuhaaroja 
jotka eivät ole laisinkaan mukana kirjoituksillaan. 
 
Näin homma etenee. 

Saamme tästäkin asiasta lisäinformaatiota tulevan 
kesän tapaamisessa Kangasalalla, jossa samalla 
pidetään sääntömääräinen vuosikokous. Seuran 
vuosikokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja 
ja hallitus. Toivomme runsasta osanottoa. Etenkin 
nuorempaa sukupolvea kaivataan mukaan, tuomaan 

uusia tuulia ja ajatuksia seuran toimintaan sekä tule-
vaisuuden visioita.  

Hallitus on kokoontunut muutaman kerran vuodessa ja 
toiminut aktiivisesti. Kiitän lämpimästi upeasta työstä 
hallitusta ja etenkin kirjaprojektiin osallistuneita. 

Hämeenlinnan Katumajärveltä jäät lähtivät heti pääsi-
äismaanantain jälkeen. Pitkään odotettu ihana  kevät 
on päässyt oikein kunnolla vauhtiin. Yllättäen kuikka-
parikin lensi järvelle heti muiden vesilintujen seuraksi. 
Näin se menee joka kevät.

Tapaamme siis kesällä Kangasalla ja muistutan 
ohessa erittäin tärkeästä vapaaehtoisesta jäsen-
maksusta. Sen voi suorittaa seuramme tilille Nordea 
Forssa 200918-5022. Kiitos.

Kevätterveisin  
Olli Baumann

Toimituskunta  
Päätoimittaja:  Ilma Ylirotu 
Kuvavastaava:  Matti Ylirotu 
Lehden taitto:  Nikolai Ylirotu ja Jeremias Ylirotu 
 
Toimituskuntaan kuului myös Päivi Hannikainen.  
Toimituskunnan kokouksia on pidetty kirjaryhmän 
kokouksien yhteydessä.

www.cgcarlsson.fi  
Sukuseuran sivusto on saamassa uuden kodin 
osoitteesta: http://www.cgcarlsson.fi   
 
Vanhojen sivujen sisältö tullaan siirtämään uudelle 
sivustolle kesän aikana. Tiedon julkistuksesta voit 
pyytää lähettämällä sähköpostin osoitteeseen 
veijo.vironen@luukku.com

Hyvät sukuseuran jäsenet… 
 

 

Pääsiäinen 2011 Katumalla. Ahkerat kevätsiivoojat  
Picsu ja Peppi Maija 1v.
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Värjärin kirja valmistuu!
Marraskuussa 2009 valittiin työryhmä valmistelemaan 
sukukirjaa. Jokaisesta kymmenestä sukuhaarasta 
ryhmässä on ollut 1-2 edustajaa, jotka ovat keränneet 
tietoja ja kirjoittaneet muistoja sukulaisistaan. He ovat 
olleet yhteydessä sukuhaaransa jäseniin saadakseen 
poimittua mahdollisimman kattavasti saatavilla olevat 
tarinat esivanhemmistamme – jotta kukaan ei unoh-
tuisi pois.

Valokuvia on talletettu sähköiseen muotoon ja osa on 
vielä alkuperäisinä kirjekuorissa. Ja lisääkin voi vielä 
tarjota. Kuvat olisi hyvä lähettää skannattuina noin 
10x15cm kokoisina ja 300dpi tarkkuudella. Vuosiko-
koukseen voi tuoda mukanaan kuvia, jotka skanna-
taan ja palautetaan myöhemmin. Kaikissa kuvissa 
tulee olla mahdollisimman tarkat tiedot henkilöistä ja 
missä ja milloin kuva on otettu.

Erityisesti toivomme saavamme teistä ja lapsistanne 
PERHEKUVIA kotoisessa ympäristössä.

Elossa olevatkin tulevat kirjaan tavalla tai toisella. 
Tätä varten lehdessä ja kotisivuilla on sukututkimus-
rekisteriseloste (sivulla 6), jota edellytetään henkilö-
tietolain perusteella. Siinä kerrotaan kaikille mitä on 
kerätty jäsenrekisteriin, kenellä se on ja mihin sitä 
käytetään. 

Pyydämme teitä kertomaan kaikille tekeillä olevasta 
kirjasta ja lukemaan em. rekisteriselosteen.

Emme ole vielä löytäneet henkilöä, joka kirjoittaa 
yleishistoriallista ainesta Värjärin ajasta ja toimittaa 
kokoamastamme  materiaalista kirjan. Jatkamme etsi-
mistä vielä tänä keväänä ja sopimukseen pyrimme 
heti syksyn alussa.

Kustannukset tulevat olemaan huomattavat.  Tätä 
varten anomme rahoitusta joistakin rahastoista, mutta 
päävastuu on kuitenkin meillä yhteisesti. Erityisen 
tärkeää olisi nyt maksaa jäsenmaksut vaikka ne 
ovatkin vapaaehtoisia. 

Jos jokainen perhekunta maksaisi 10 € / vuosi = 30 
euroa kolmelta vuodelta (mieluiten yhdessä erässä!) 
vielä tänä vuonna, saisimme käyttörahaa sievoisen 
summan tilille.

Pyrimme siihen, että  kirja maksaisi valmistuttuaan n. 
40 euroa.

Tarkoituksena on kerätä ennakkotilauksia edullisem-
paan hintaan sekä vuosikokouksessa että kotisivujen 
kautta. Hinta täsmentyy syksyyn mennessä ja siitä 
ilmoitetaan  tuonnempana.

Kirjan on tarkoitus olla valmiina ensi keväänä, viimeis-
tään kesätapaamisessa.

Nimikisa 
Käykääpä kotisivuilla katsomassa, mitä siellä kirjoi-
tetaan värjärimestari C. G. Carlssonista ja kertokaa 
sitten meille MIKÄ VOISI OLLA KIRJAMME NIMI?

Olisiko se Värjärimestarin suku vai Värjärimestarin 
kirja? Vai mikä? Ehdotuksia voi lähettää kortilla tai 
sähköpostilla Päivi Hannikaiselle. 

Päivi Hannikainen 
Kivirannantie 16, 53950 LAPPEENRANTA 
paini.hannikainen@gmail.com

Jäsenmaksut 
Sukuseuran jäsenmaksut (10€ / vuosi tai 30€ / 3 vuotta) voi suorittaa seuraavin tiedoin: 
 
Tilinro:   FI24 2009 1800 0050 22  
Saaja:   C.G.Carlssonin sukuseura Ry 
Viitenumero:  110
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Tuijan mökillä 2010
Lauantaiaamu koitti hautovan lämpimänä. Taivas 
loisti sinistäkin sinisempänä. Tänään tavattaisiin 
oman suvun jäseniä Kosken Tuijan ja Kalevin kesä-
paikassa Särkijärven maisemissa Tammelassa. 
Upea sää tekisi päivästä virkistävän ja antaisi meidän 
nauttia suomalaisesta kesästä ja toistemme seurasta 
luonnon helmassa.

Kohtaamispaikaksi oli sovittu Tammelan kirkko-
aukio, josta sitten menisimme laskemaan kukat 
kantaisämme ja – äitimme haudalle.

Mestarin haudalla

Odottelimme tulijoita suuren koivun katveessa kirkon 
kiviaidan vierellä. Sovittuna aikana meitä olikin sitten 
koolla tuttuja Vihdistä, Pusulasta, Lappeenrannasta, 
Keravalta, Kangasalta ja Tammelasta. Askeleet 
johtivat sitten kauniille hautausmaalle kantavanhem-
piemme haudalle. Suuri kuunlilja sai sitten seurak-
seen freesioita ja luonnonkukkakimpun.

Hautausmaalta lähti sitten autojono Mustialan kautta 
Särkijärvelle. Minä vedin autojonoa ja tietenkin 
ajoin ihan viime metreillä harhaan. Onneksi Hanni-
kaisen Päivi rupesi poliisihommiin opastaen meidän 
tieltä kääntymisoperaatiomme järjestystä. Perille 
pääsimme.

Osa joukosta oli saapunut suoraan rantaan ja oli 
vastaanottamassa meidät isäntäperheen kanssa. 
Vastaanottohalausten jälkeen saimme sitten nähdä, 
mitä kädentaitajaperhe oli saanut aikaan kesäpai-

kassaan. Kaunis kesäkoti ulkokeittiöineen, vieras-
mökkeineen ja rantakotagrilleineen teki meihin jokai-
seen suuren vaikutuksen. Minun ainakin oli vaikea 
ymmärtää, millä ihmeen ajalla tämä kaikki oli saatu 
aikaan.

Kalasopalla siinä istuessamme laskeskelin meitä 
olleen pihassa 28 ihmistä. Hyvältä maistui kalasoppa 
ja Kalevin tekemä kotikalja ja mallasleipä, se kuuluisa 
Norrin leipä.

Joukon keski-ikää laski kolme nuorta miestä: Aaretti, 
Jeeli ja Elmo.

Porukalla istuimme ”pihakokouksessa” pohtimassa 
sukukirjan aikaansaamista. Ilma kannusti jokaista 
kirjoitustehtäviin oman sukuhaaransa tapahtumista. 
Päivi oli ollut oikein sukukirjakursseillakin ja motivoi 
joukkoa tosi toimiin.

Tiina huuteli meidät mansikkakakkukahveille eikä me 
tarvittu kahta kutsua! Pelattiin mölkkyä, ja mestariksi 
kohosi Ali - Hokan Hanna, suvun nuori ja kaunis optik-
ko-opiskelija. Kalevi sai hopeasijan.

Rantalaiturin läheisyydessä lauloimme tuttuja lauluja 
Kalevin säestellessä hanurillaan. Eipä se laulun 
taso kovin tasokasta ollut,mutta tunnelma, se nousi 
hanurin siivin korkealle. Saunan piipusta nousi savu 
ja lauteilta sitten uskaliaimmat juoksivat Särkijärven 
syleilyyn.

Ehtoon edetessä istuimme rantakodassa ja söimme 
grillimakkaraa suupielet sinapissa. Järvi kimalteli, 
linnut lauloivat. Oli tyyni ja mukava olo.

Illan tullen suku hajaantui sitten kotimaisemiinsa 
tyytyväisinä päivän kokemuksista ja Suomen suven 
ihanuudesta. 

Kiitoshalauksemme Tuijalle, Kaleville ja Tiinalle 
lähettää veli - Eero.
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Lappeenrannassahan myö tavattiin

Pyöreän rantakioskin tuntumaan kertyi heti klo 11 
jälkeen retkeläisiä – tuttuja ja tuntemattomia, mutta 
kuitenkin sukulaisia. Kuka oli tullut kulmille jo edel-
lisenä iltana, kuka lähtenyt ani aikaisin aamulla 
kohti itärajaa. Kaikkiaan meitä oli parhaimmillaan 50 
henkilöä – pienimmät tulivat mukaan vasta päivä-
unien jälkeen. Ikäjakauma oli komea 2v-80v. 

Yhdessäolo alkoi laivaristeilyllä Saimaan kana-
valle ja samalla reissulla söimme Camilla-laivan 
pöydästä yhteisen lounaamme. Laivalla muistimme 
myös Eeron 80v syntymäpäivää sydänlääkkeellä ja 
yritimme tutustua toisiimme. Pulina pöydissä osoitti, 
että oli mukavaa tavata omia ja vähän vieraampiakin. 
Saimaa oli todella kaunis tällaisella säällä.

Maihin noustuamme keräännyimme Rakuuna-pat-
saalle, jossa meitä tervehtivät rakuunat elävine ratsui-
neen. Kiersimme Linnoitusta oppaan johdolla ja 
saimme samalla aimo annoksen historiallista tietoa 
tästä vanhasta kaupunginosasta. Jotkut meistä 
kävivät myös museoissa.

Päiväkahvit joimme Kahvila Majurskan peräkama-
rissa ja kuistilla - mistä kukin paikkansa löysi. Lämmin 
yhdessäolo oli lopuillaan ja pitkät kotimatkat edessä.

Me Hovilan serkukset jatkoimme yhdessäoloa yömyö-
hään asti, kun kerrankin olimme tulleet yhteen. 

Valokuvia tuli moneen kameraan Majurskan rappu-
silta. Kuvattiin taas serkut ja pikkuserkut ja koko 
komeus yhdessä. Meitä oli seitsemästä sukuhaa-
rasta paikalla – loput kolmekin ovat mukana varmasti 
tulevana kesänä!

Kiitokset kaikille läsnä olleille. Pelkäsin kutsuessani 
teitä tänne toiselle puolelle Suomea, että matka olisi 
liian pitkä, mutta yllätitte minut iloisesti ja Luojakin 
antoi meille aurinkoisen ilman eikä suuria saleja 
tarvittu kokoontumisiin. Uskokaa tai älkää – tunti 
lähtönne jälkeen vettä tuli kaatamalla!

Tuuttehan vastakii!

Lappeenrannassa pääsiäisen alla 2010 
Päivi Hannikainen
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C. G. CARLSSONIN SUKUSEURA ry  
SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE 

 
Henkilötietolain (523/99) 10§ mukaan 

1. REKISTERIN PITÄJÄ 
C. G. Carlssonin sukuseura ry

Puheenjohtaja Olai Baumann 
Pitkäniementie 39, 13270 Hämeenlinna,  
050-0665418  
olai.bauman@gmail.com 

2. REKISTERÖINNISTÄ VASTAAVA 
HENKILÖ
Sihteeri Veijo Vironen 
Vanha Nurmijärventie 15, 01670 Vantaa  
040-5094288  
veijo.vironen@luukku.com

3. REKISTERIN NIMI
C. G. Carlssonin sukuseuran sukututkimusrekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN 
TARKOITUS
Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun  
tuottaminen

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin kuuluvista henkilöistä ja heidän  
puolisoistaan tallennetaan:  
- nimi, 
- syntymäaika ja –paikka,
- vihkimisaika ja –paikka,
- kuolinaika ja –paikka,
- arvo ja ammatti,
- osoitetieto,
- sähköpostiosoite ja
- puhelintiedot

5. REKISTERIN TIETOLÄHTEET
- Väestötietojärjestelmä 
- Muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit 
- Painetut lähteet, 
- Sukuun kuuluvien antamat tiedot

6. TIETOJEN LUOVUTUKSET 
Rekisteristä luovutetaan tietoja vain sukututkimus-
tarkoituksiin ja hallituksen antamalla päätöksellä 
henkilölle, joka on sitä erikseen pyytänyt. Rekiste-
ristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojaval-
tuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERI-
AATTEET 
Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan 
lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaati-
musten mukaisesti. Vain sukuseuran jäsenasioista 
vastaavalla henkilöllä on pääsyoikeus rekisterin 
atk:lla tallennettuihin tietoihin ja hänellä on oikeus 
muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN 
HUOMIOON OTTAMINEN
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus 
tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, 
puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, pois-
tetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimukses-
ta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. 
Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin 
merkintä.
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Liisa Vironen, os. Saarela
Liisa Magdaleena Vironen, os. Saarela syntyi Tamme-
lassa 12.9.1926 Karl Gustaf Saarelan, s. 4.10.1885 
ja Hilma Sofia Järvisen, s. 30.6.1895, lapsena ja oli 
perheen kuopus. 

Karl Gustaf, kutsumanimeltään Kalle, oli mennyt 
9.7.1910 naimisiin Aleksandra Järvisen, s. 21.2.1893 
kanssa ja heillä oli viisi lasta. Aleksandra kuoli yllät-
täen 31-vuotiaana 22.5.1924 niin sanottuun lentä-
vään keuhkotautiin. Aleksandran naimaton nuorempi 
sisar Hilma tuli sitten hoitamaan leskeksi jääneen 
Kallen lapsia, joista nuorin Eino oli vain parin vuoden 
ikäinen. Kalle ja Hilma vihittiin avioliittoon vasta 
5.12.1931. Liisa syntyi viisi vuotta ennen avioliittoa 
ja sai kuulla sisaruksiltaan tästä koko ajan. Nimittely 
tuntui pienestä Liisasta ja tietysti myös hänen äidis-
tään Hilmasta hyvin loukkaavalta. Lisäksi Liisa sai 
kokea myös fyysistä väkivaltaa, kuten tönimistä ja 
potkimista. Vasta aikuisiällä muut sisarukset ymmär-
sivät, miten väärin olivat Liisaa kohdelleet ja yrittivät 
monin tavoin hyvittää silloista ilkeyttään. Kalle oli 
kuitenkin heti syntymän jälkeen tunnustanut Liisan 
lapsekseen ja Liisan äiti oli lisäksi heidän äitinsä sisar, 
joka oli jättänyt oman työnsä kaupan myyjänä ja tullut 
auttamaan heitä. 

Liisa oli tavannut miehensä Veikko Virosen 1940-luvun 
puolivälissä Nurmijärvellä Palojoen Metsäkylässä. 
Sisar Toini oli myyjänä Suomisen kaupassa ja Liisa 
kävi hänen luonaan.  Liisa ja Veikko menivät naimi-
siin joulukuussa 1946 ja ostivat puolet Saarilan tilasta 
14.5.1947. Toinen puoli tilasta myytiin Kallen nuorim-
malle pojalle Einolle. Liisalle ja Veikolle jäi kauppa-
hinnan lisäksi myös melko raskas syytinki, eli eläke 
Kallelle ja Hilmalle. Käytännössä heillä oli velvolli-
suus huolehtia Kallen ja Hilman asumisesta ja elan-
nosta tarkasti määrätyin ehdoin.  Liisa oli saanut oike-
uden ostaa puolet tilasta, kun hänen äitinsä Hilma oli 
lunastanut alkuperäisestä tilasta puolet Kalle Saare-
lalta pelastaessaan siten tilan sitä uhanneelta varari-
kolta. Jäljelle jäänyt tila ei aluksi, eikä oikein myöhem-
minkään elättänyt vanhempien ja neljän lapsen 
sekä isovanhempien kokoista perhettä. Siksi Liisan 
ja Veikon piti mahdollisuuksien mukaan olla töissä 

kodin ulkopuolella. He jakoivat jonkin aikaa yhteisesti 
Loimosten kylän postia ja Veikko teki metsätöitä sekä 
erilaisia satunnaisia töitä.

  

Liisa ja Veikko Vironen hääkuvassa

Saarilan tila oli vuonna 1947 tehtyjen kauppojen 
mukaan jaettu puoliksi kahtena määräalana. Liisa 
ja Veikko Vironen omistivat Tammela-Loimonen tien 
eteläpuolisen osan, lukuun ottamatta Eino Saarelalle 
merkittyä määräalaa. Eino Saarela omisti tien toisen 
puolen maat, lukuun ottamatta Pehkijärven lähellä 
olevaa, Liisa ja Veikko Viroselle kuuluvaa palstaa.  
 
Saarilan tilan virallinen jakosopimus tehtiin vasta 
21.6.1954 ja vahvistettiin 30.4.1955. Jakosopimus 
tehtiin Veikko ja Liisa Virosen sekä Veikko Harti-
kaisen kesken. Se noudatti 1947 sovittua tilan jaka-
mista. Sopimuksella hyväksyttiin samalla kaksi 
kauppakirjaa. Eino ja Veera Saarela olivat myyneet 
14.2.1948 määräalan Tauno Kuismalle ja toisella 
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kauppakirjalla he olivat 13.5.1950 myyneet Saarilan 
tilasta puolet Veikko Hartikaiselle, lukuun ottamatta 
Tauno Kuismalle myytyä ja pyykitettyä 1.200 m2 
määräalaa, josta tuli maarekisteriin 30.11.1954 Kivi-
mäki. Kumpikin sai rajojensa sisäpuolelle kuuluvat 
rakennukset ja puuston, sekä osalukunsa mukaisen 
osuuden yhteisiin teihin ja vesialueisiin. 

Vuosina 1955 - 1960 Veikko oli Helsingin Töölössä 
sijainneen Kammion sairaalan talonmiehenä. Sairaala 
oli tuolloin yksityinen psykiatrinen sairaala, jonka 
Helsingin kaupunki myöhemmin osti ja liitti osaksi 
Kivelän sairaalaa. Perhe oli henkikirjoitettuna tuon 
ajan käytännön mukaan isän asuinpaikan mukaan 
Töölön seurakunnassa 4.9.1955 - 16.7.1960, vaikka 
Liisa ja lapset asuivat lähes koko ajan Tammelassa.  

Kuvassa Liisa Helsingin Töölössä Ruusulankadulla 
9.9.1956, rattaissa on Markku

Liisalla ja Veikolla on viisi lasta, Tammelassa synty-
neet Veijo 1947, Keijo 1948, Pirjo 1951 ja Markku 
1954, sekä 1967 Helsingin maalaiskunnassa syntynyt 
Mika. 

Veikon Helsingistä paluun jälkeen perhe oli yhtenäi-
senä Tammelassa. Sekä Liisa että Veikko olivat 1960-
luvun alkupuolella jonkin aikaa tietyömaan töissä, kun 
silloinen TVH rakensi Turku-Hämeenlinna valtatietä. 
Työmaan ollessa lähialueella Liisa siivosi parakkeja ja 

Veikko oli tietyömaalla aputyönjohtajana. Liisa työs-
kenteli myös ”merkkaajana” kirjaten pienessä para-
kissa kuorma-autokuskien ajamia hiekkakuormia. 
Samaan aikaan Saarilan talon tuvassa asui vuok-
ralla kaksi tietyömaan autoilijaa. Tietyömaan töiden 
loputtua Liisa oli kotona ja Veikko pääsi töihin Puoli-
matkan rakennuselementtitehtaalle Forssaan. Kun 
työt sieltäkin loppuivat, muutti perhe 1966 silloiseen 
Helsingin maalaiskuntaan, eli nykyiselle Vantaalle. 

Vanhin Liisan lapsista, tämän kirjoittaja Veijo oli muut-
tanut Helsinkiin jo edellisenä vuonna. Veikko asui 
ensin vähän aikaa Veijon kaverina tämän alivuok-
ralaishuoneessa Maanviljelijäin maitokeskuksen 
meijerin talossa osoitteessa Arkadiankatu 6. Muu 
perhe tuli perässä, kun Veikko sai vuokrattua työka-
veriltaan pihamökin Kivistöstä. 

Parin vuoden vuokralla olon jälkeen Veikko rakensi 
perheelleen omakotitalon Vantaan Kivistöön. Siellä 
Liisa asuikin Veikon kanssa elämänsä loppuun asti, yli 
30 vuotta. Liisa sai vielä 40-vuotiaana yhden lapsen 
lisää uudessa kotipaikassaan, Mika syntyi Helsingin 
maalaiskunnassa 31.3.1967. Liisa oli Kivistöön muuton 
jälkeen kotona ja hoiti lapset sekä perheen talouden 
Veikon ollessa rakennuksilla kirvesmiehenä. Veikon 
jäätyä työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 1980 he 
viettivät kaikki kesät Tammelan Saarilassa.

Liisa piti Vantaalle muuton jälkeenkin tiiviisti yhteyttä 
alkuperäisen kotipaikkansa ihmisiin, hän toimi esimer-
kiksi edelleen Forssan lehden asiamiehenä.  Liisa 
oli myös aktiivinen sukuseuramme hallituksen jäsen 
heti seuran perustamisesta 1992 alkaen sairastumi-
seensa kesään 1998 asti. 

Liisa kuoli 19.4.1999 Vantaalla 72-vuotiaana haima-
syöpään, samaan sairauteen kuin äitinsäkin oli kuollut 
24.9.1974. Hilma on haudattu Tammelaan samaan 
sukuhautaan miehensä Kallen ja sisarensa Aleksan-
dran kanssa, Liisa on haudattu Vantaalle Helsingin 
pitäjän kirkon hautausmaalle. Hän halusi tuhkauksen 
ja paikan lähelle lastensa asuinpaikkaa. 

Veikko kuoli 15.10.2010 Vantaalla 85 vuoden ikäisenä 
ja on haudattu Liisan kanssa samaan uurnahautaan.



9

VÄRJÄRIMESTARIN SANOMA 2011

Kuvassa Liisa ja Veikko perkaavat Tammelassa  
sieniä 11.9.1981. Liisa oli tuolloin päivää vaille 55- 

vuotias ja Veikko täyttänyt keväällä 56 vuotta.

Liisan lapsuudenkoti Saarila on ollut perheen kesä-
paikkana vuodesta 1966 ja säilyy vuoden 2011 perin-
nönjaossa hänen toiveidensa mukaisesti edelleen 
perheenjäsenten hallussa. 

Kirjoittaja Veijo Vironen on Tammelassa syntynyt 
Liisa Virosen vanhin lapsi. Tarinan tiedot ovat Saarilan 
tilan asiakirjoista sekä omista ja Liisa Virosen tyttären 
Pirjo Vironen-Saarisen muistista. 

Sukuhaara 1

Hilma Elfrida Carlsson syntyi 28.3.1862 Forssassa 
Carlin ja Karoliinan kuudentena lapsena. Isän jäädessä 
eläkkeelle Hilma Elfrida muutti perheen mukana 
Nikulan tilalle Torron kylään. Täällä Hilma Elfrida 
kävi sen aikaisen kiertokoulun ja osallistui kykyjensä 
mukaisesti talon töihin. Hän muutti 16 vuotiaana 1878 
palvelukseen Helsinkiin, kävi rippikoulun ja konfirmoi-
tiin 13.7.1879. 

Hilma Elfrida muutti takaisin Tammelaan Sukulan 
Knaapille ja oli siellä palveluksessa 1886-1888.

Sukulan Knaapin tila oli ollut Hilma Pamilian puolison 
Johannes Heleniuksen (ent. Bergstedt) esivanhem-
pien sukutilana 1790 -luvulle saakka. On mahdol-
lista, että tila oli tuolloin ollut edelleen saman suvun 
hallussa.

Hilma Elfridan palveluspaikat vaihtuivat seuraavina 
vuosikymmeninä useasti. Hän palveli Tammelan 
Isossa Pappilassa 1888-1889, muutti Hattulaan 
1889, takaisin Sukulan Knaapille 1893-1894, muutti 
Hykkilän Könnölle 1894, oli palveluksessa Tammelan 
Loimosten Ylitalossa 1897-1898 ja uudelleen  palve-
luksessa Könnöllä 1898 - 1900 sekä Tammelan Lunt-
tilassa ja 1908 - 1916 Riihimäellä. 

Vuonna 1916 Hilma Elfrida muutti Mäntsälän Ohkolan 
kylän Ahokallion lohkotilalle sisarensa Hilma Pamilian 

tyttären Lydian ja Heikki Tuomiston perheen avuksi. 

Perheessä oli viisi lasta, joista nuorin oli alle vuoden 
ikäinen. Nuorimman lapsen kaksoissisar oli kuollut 
kahden kuukauden ikäisenä. Perheen isä puusep-
pä-maanviljelijä Heikki Tuomisto kuoli 1923, jolloin 
Hilman apu perheen elämässä oli hyvin tarpeellista. 
Hilma Elfrida asui perheen luona aina vuoteen 1932 
saakka, jolloin perhe myi tilan ja muutti Tuusulaan.

Myöhemmin hän oli emännöitsijänä mm. Tyrvään 
Vammalassa. Hän kuoli vuonna 1943 Tammelassa. 
Hän ei ole ollut naimisissa eikä hänellä ollut omia 
lapsia.

Kirjoitettu sukuluettelon tietojen pohjalta

Aarre Tuomisto 9.9.2010

Lapsettomat ensimmäisen polven jäsenet
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Leena ja Jörg 
Nikulan kuoleman jälkeen (1956) Leena otti vastuul-
leen yksityissairaala Sanervan, (Helsingissä) johta-
misen ja kehittämisen.

Leena oli ihmisenä kannustava, huolehtivainen ja 
erittäin sosiaalinen. Hän antoi tilaa esimerkiksi pojil-
leen kehittyä itsenäisesti, ollen kuitenkin jämäkkä 
ja tarpeen vaatiessa tiukkakin äiti. Omat lapset ja 
lapsenlapset olivat hänelle tärkeitä. Hyviä ystäviä 
hänellä oli muutama, joiden kanssa hän piti säännöl-
lisesti yhteyttä, kuten myös sukulaisiinsa; serkkuunsa 
Eero Nikulaan, Alma tätiin ja Toijalan Karoihin. 

Sanat, kannustava ja huolehtiva, korostuivat Leenassa 
niin yksityiselämässä kuin vaativassa työssä, psykiat-
rina. Hänellä oli kyky ja taito auttaa ihmisiä läpi 
vaikeidenkin hetkien ja karikoiden. Leena toimi alansa 
erilaisissa yhdistyksissä emäntänä ja promootto-
rina. Hän järjesti 60-luvulla ihania ja mieleenpainuvia 
Psykiatrisen Yhdistyksen hyväntekeväisyysjuhlia, 
johon me lapsetkin osallistuimme.

Lukemattomat keskusteluhetket Leenan kanssa olivat 
meille pojille tärkeitä aina Leenan kuolemaan asti. 
Hän oli viisas ja hyvä ihminen.

Jörg Baumann (1921-1993) 
Sairaala Sanervan lääkäri, Sveitsin kansalainen,  
Kanton Thurgau, St. Gallen.

Isämme vietti lapsuutensa Bodenseen järven rannalla 
Rohrschachissa ukki Jakobin ja mummi Adelen sekä 
veli Hanssin kanssa. Jakob oli kauppias ja Adele koti-
äiti. Jörg opiskeli lääkäriksi Bernin yliopistossa, hän 
valmistui 1946. Äitimme Leenan hän tapasi Gene-
vessä Leenan ollessa harjoittelemassa L̀ Hopital 
Cantonal de Gènevessä. Ihastus ja rakkaus syttyi 
ja se oli suurta. 50-luvun alussa Leena työskenteli 
osan vuotta kunnanlääkärinä Suomessa. Sinä aikana 
Jörg piti huolta allekirjoittaneesta ja Marc veljestä. 
Suomeen tultuamme, hän aloitti työt Akseli Nikulan 
perustamassa Sairaala Sanervassa.    

Jörg oli luonteeltaan rauhallinen ja älykäs sekä kätevä 

Ingrid Nikula, Jörg Baumann ja  
Lena Nikula-Baumann

Leena Nikula-Baumann (1924-1999) 
Sairaala Sanervan ylilääkäri (1956-1986), sai  
lääkintöneuvoksen arvonimen 1985. 

Leena syntyi Muenchenissä, hän vietti lapsuutensa 
Helsingissä, äitinsä Lyylin, isänsä Akselin, isosisko 
Marjan ja veli Hannun kanssa. Nuoruudessa Leena 
harrasti ratsastusta. Hän ylsi siinä kilpailutasolle voit-
tamalla esteratsastuksen junioreiden Suomen mesta-
ruuden. Sodan sytyttyä tämä harrastus jäi. Leena 
kävi Helsingissä Suomalaisen Yhteiskoulun ja kirjoitti 
ylioppilaaksi 1942. Sodan aikana hän toimi Lottana, 
ollen ajoittain eturintamalla. Ikää hänellä ei vielä tuol-
loin ollut kuin 17 vuotta. Rohkea tyttö, kuten olivat 
myös siskonsa Marja sekä muut Suomen Lotat. Isä 
Akseli kannusti ja tuki häntä Lotta aikana, sen voi 
päätellä vilkkaan kirjeenvaihdon perusteella. 

Leena avioitui isämme Jörg  Baumannin kanssa 
1949. Tästä avioliitosta syntyi 3 poikaa, allekirjoit-
tanut sekä Marc ja Peter. Alkuun perheemme asui 
Sveitsissä, Genevessä vuoteen 1954. Isoisä Akselin 
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käsistään. Hän rakasti autoja ja hankki niihin uudenai-
kaisimmat vempaimet, kuten De Soto autoon Suomen 
ensimmäisiä levysoittimia. Levysoittimessa soi usein 
saksalaisen laulajan Fredin ”Fredi und das Meer”. 
Hän laanserasi koko Suomeen EEG:n (aivosähkö-
käyrä). Jörg oli arvostettu ja pidetty lääkäri. 

Suomen kieli ja Suomessa asuminen olivat kuitenkin 
hänelle henkisesti vaikeita. 

Vuonna 1967 Jörg muutti takaisin St.Galleniin. Pian 
tämän jälkeen myös avioliitto Leenan kanssa päättyi. 
Meidän poikien ja Jörgin kanssakäyminenkin oli 
hänen Sveitsiin muuttonsa jälkeen enää harvaa. 

Katumalla, torstai, 17. maaliskuuta 2011

Olli Baumann - Sukuhaara 2

Väinö Henrik Haavisto
16.01.1899 – 08.08.1943

Vuosiluku 1918 on Suomen historiassa mieleen-
painuva vuosi. Väinö oli 19-vuotias silloin. Sen ajan 
mylläköissä hänen isänsä Kalle Lindén katosi. Väinö 
selvisi hengissä, mutta menetti kuulon oikeanpuolei-
sesta korvastaan.

Väinö Henrik Haavisto

Väinö tunnettiin yritteliäänä ja tarmokkaana miehenä. 
Meijeriala alkoi kiinnostaa yhä enemmän ja niin hän 
perusti ensimmäisen meijerinsä Urjalan kylään. 
Hyrylästä oli löytynyt ehdokas elämän kumppaniksi, 
rauhallinen, vakaa ahertaja Rautasen Martta Edith 

synt. 20.08.1901.  Heidät vihittiin 1930 ja seuravana 
vuonna syntyi pieni, suloinen tyttö, joka sai nimek-
seen Raija. Hänen lyhyt elämäntarinansa onkin 
kerrottu mummonsa, Hilma Alina Lindén Haaviston 
tietojen yhteydessä.

Iloinen ja valoisa elämänasenne sai ihmiset viihty-
mään Väinön seurassa. Voi hyvin kuvitella aurin-
koisen kesäpäivän vuonna 1938 heinäpellolla, jossa 
hyväntuulinen talkooväki korjaa vauhdikkaasti heiniä 
talteen. Äkkiä kuuluu huuto: 

Apua, apua, tulipalo, meijeri palaa!

Sinne juoksivat talkoolaiset pelastamaan, mitä pelas-
tettavissa oli. Kuitenkin, kaikki paloi. Silloin huomat-
tiin, että Edith puuttui joukosta. Etsittiin, huudeltiin ja 
löydettiin hänet pyörtyneenä pellon ojasta. Fyysisesti 
hän ei ollut vahingoittunut, niinkuin ei syksyllä syntyvä 
perheenlisäkään, mutta kodin ja meijerin menetys 
sattui varmasti sitäkin kipeämmin. Sukulaiset ja ystävät 
tulivat apuun niin, että pästiin taas uuteen alkuun. 
 
Väinö päätti rakentaa uuden meijerin Järvenpäähän. 
Sen sijainti oli radanvarressa, lähellä asemaa ja 
lähellä pientä vesipassia, joka oli saanut nimen 
Kuprikka. Maantie kurvasi Kuprikan editse ja rauta-
tien alitse radan toiselle puolelle. Alikulku tunnettiin 
nimellä Aalloppi. Meijeri aloitti toimintansa. Hevos-
kärryillä ihmiset kuljettivat maitoa tonkissa meijerille. 
Hevosista johtuen pihapiirissä viihtyi paljon varpusia 
sirkuttamassa. Mitä meijerissä sisällä tapahtui, jäi 
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Isäni Karl Björkman syntyi Loviisassa 26.8.1902 
värjärimestari Carlssonin tyttären, Hilma Emilia Björk-
manin perheen toiseksi nuorimpana lapsena. 

Björkmanin perhe oli vuonna 1899 muuttanut Hollo-
lasta Rekola-nimiseltä maatilalta kaupunkitaloon 
Loviisaan. 

Isälläni oli kolme vanhempaa sisarta, Impi, Toini ja 
Signe. Juuri kolme vuotta täytettyään hänen isänsä, 
Carl Gustaf Björkman kuoli ja pian sen  jälkeen perhee-
seen syntyi vielä yksi tytär, Irene, joka ei siis koskaan 
nähnyt omaa isäänsä.

Isäni ei itse asiassa juuri koskaan kertonut meille lapsil-
leen omasta lapsuudestaan tai elämästään nuoru-
kaisena. Äidilleni hän oli kuitenkin kertonut jotakin 
siellä eletystä ajasta. Vuoden 1918 aikana Loviisan 
seudullakin koettiin sisällissodan tapahtumia. Niistä 
isäni kertoi, että Björkmanin isätön perhe sai olla 
niin punaisten kuin valkoistenkin taholta rauhassa. 
Heiltä ei esimerkiksi pakko-otettu hevosta sotatoi-
miin kuten monesta muusta talosta. Tapahtumien 
ajasta isäni mieleen oli jäänyt aamuiset kiväärinlau-
kaukset lähistön suon suunnasta. Tehdyistä teloituk-
sista puhuttiin.  Perheen ainoana poikana isäni oli 
kuitenkin joutunut varsin varhain tekemään talossa 
”miesten työt”.  

Sitten aikuistuttuaan Karl Björkman  työskenteli erilai-
sissa rakennustöissä ja hankki työssä oppien maala-
rinkin ammatin. Tuusulasta Hyrylän kylästä hän osti 
1930-luvun alussa 2,5 hehtaaria käsittäneen maa-
alueen, jolle antoi nimen Pähkinämäki, koska alueella 
kasvoi runsaasti pähkinäpensaita. Niitä Hyrylän venä-
läisen varuskunnan päällikön käskystä olivat varus-
miehet sinne joskus vuosisadan alussa joutuneet 
istuttamaan.  

Ostamalleen maalle Karl eli Kalle Björkman alkoi 
rakentaa Pähkinämäkeen omaa kotia. Pienihän se 
oli, keittiö ja kaksi kamaria ja niistäkin alkuun valmiina 
vain toinen. Ansio- ja rakennustöiden väliin isäni toki 
ehti käydä Hyrylässä, jossa oli jopa elokuvateatteri, 

Karl Engelbert Björkmansalaisuudeksi, sillä lapsilta oli sinne ehdottomasti 
pääsy kielletty.

 

Järvenpään meijeritalo 1956

Autot tulivat vähitellen Suomen maanteille. Väinökin 
hankki auton ja siihen ns. ”häkäpöntön”, koska 
bensiiniä oli lähes mahdotonta saada. Autoa vajassa 
kunnostaessaan ja käynnistellessään, hän sai häkää 
keuhkoihinsa. Pari kertaa hänet pelastettiin ulos 
vajasta, kun oli mennyt tajuttomaksi. Keuhkokuume 
sitten johti hänet sairaalaan, eikä hän sieltä enää 
palannut, 44- vuotias mies. Edith joutui myös sairaa-
laan, eikä hänkään palannut.

Kirjoittaja ei varmasti ole ainoa, jonka on joskus heitä 
kipeän ikävä.

Marja Manninen - Sukuhaara 3
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Hyrylän Kino.  Siellä hän tapasi sievän ja sorjan karja-
laistytön, karjanhoitokoulun käyneen Aino Korhosen, 
joka työskenteli Hyrylässä Winqvistien omistamalla 
Peltolan tilalla. Kalle ja Aino avioituivat ja syyskuussa 
1932 syntyi perheeseen ensimmäinen lapsi, Rainer. 

 

Karl Engelbert Björkman

Keskeneräistä taloa rakennettiin sitä mukaa kun 
rahaa oli käytettävissä. Rakennettiin karjarakennus, 
jossa oli runsaasti kanoja, Karjalasta äidin kotoa saatu 
lehmä, pari lammasta ja tietysti  myös  vuotuinen  
teurassika. Pellosta saatiin perunat ja vihannekset. 
Lisätuloa perhe sai kananmunien ja maidon myyn-
nillä. Sitten iski 30-luvun lama-aika. Pähkinämäen 
tila oli määräala ja kantatilan lainhuutojen laimin-
lyönnin vuoksi myös Pähkinämäki joutui  tahtomat-
taan  pakkohuutokaupan kohteeksi.  Rahattomana 
isäni ei kyennyt huutamaan omaa tilaansa itselleen, 
mutta Onni Lustig niminen tilallinen Tuusulan kirkon-
kylästä otti kauppatilaisuudessa lompakostaan kaup-
pahinnan, 200 silloista markkaa,  ojensi  rahat  isäl-
leni ja sanoi: ”Maksa joskus takaisin”.  Näin säästyi  
Pähkinämäki, kotimme.

Pähkinämäkeen syntyi sitten vuoden 1934 helmi-
kuussa Sinikka, huhtikuussa 1935 Suoma ja vielä 
”pahnanpohjimmaisena” lokakuussa 1936 synnyin 
minä. Tuohon aikaan Kalle Björkman työskenteli 
Savion Gummitehdas Oy:ssä ja kulki sinne 96-kuuti-

oisella NSU-merkkisellä moottoripyörällä! Talvisodan 
syttyessä tehtaassa tehtiin mm. sotatarvikkeita. Isäni 
ei ikänsä vuoksi enää joutunut rintamalle, mutta toimi 
työnsä ohessa mm. ilmavalvontatehtävissä.  

Syksyllä 1940 isoäitini Hilma Emilia oli muut-
tanut Rekolasta Pähkinämäkeen, jossa hän sitten 
kuoli 2.5.1941. Mieleeni on jäänyt muistikuva kama-
rissa sängyssään astmatupakoita(!) polttavasta 
mummusta.

Rauhanajan koitet tua  Pähkinämäessä toimi 
muutaman vuoden nahkatehdas, jossa muokattiin 
mm. lampaan ja naudan vuotia. Tehtaan toiminta siirtyi 
kuitenkin Porvooseen ja isä meni työhön paikalliseen 
sementtivalimoon, samoin veljeni Rainer. Itsekin olin 
siellä keskikoulun päätyttyä yhden talvikauden. Elet-
tiin kiivasta rakentamisen aikaa ja tiilillä, sementtiren-
kailla ja betoniputkilla oli kova kysyntä. Työn ohessa 
isäni ja Rainer alkoivat ensin kesäaikaan valmistaa 
samoja tuotteita Pähkinämäessä. Kysynnän kasva-
essa he lopettivat työskentelyn vieraalla ja laajennettu 
verstasrakennus mahdollisti tuotteiden valmistamisen 
myös talviaikaan. Myös äitini osallistui mahdollisuuk-
siensa mukaan työhön. Valikoima laajeni myöhemmin 
käsittämään myös betonisia kaapelisuojakouruja. 
Asiakkaina olivat paljolti yksityiset rakentajat, mutta 
huomattavan suuri asiakas oli Helsingin kaupunki.

Rainer-veljeni jatkoi sittemmin yksin valimotoimintaa, 
mutta molemmat vanhemmat auttoivat vielä työssä 
voimiensa mukaan.  Isän terveys oli jo kuitenkin 
heikentynyt ja keuhkolaajentuma vaivasi. Viimeiset 
vuotensa hän oli paljon vuoteen omana äidin toimiessa 
omaishoitajana. Monesti sanoi isäni noina aikoina  
äidilleni: ”Kunhan Sinä vain olet siinä...” Erityisen 
tärkeätä hänelle oli se, että sai olla kotona rakkaassa 
Pähkinämäessä. Sairaalahoidossa hän joutui onnek-
seen olemaan vain lyhyitä jaksoja. Hänen elämänsä 
hiipui hiipumistaan ja päättyi kauniina kevätpäivänä 
9. toukokuuta 1979. Äitini Aino eli vielä pitkään isäni 
jälkeen ja kuoli  5.4.1995. Tuusulan hautausmaalla on 
heidän yhteinen hautansa.

Osmo Björkman - Sukuhaara 8
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elämänvaiheista kirjoittanut Orvokki Tuomainen:

Isämme Atte Gabriel Tuomisto syntyi 25.3.1915 Lydia 
Cecilia Tuomiston, os. Helenius, ja Henrik Johan 
Tuomiston nuorimmaiseksi lapseksi.

Atte joutui lähtemään kotoaan viisitoistavuotiaana ja 
kävi myöhemmin Harjun maatalouskoulun Virolah-
della. Koulun jälkeen Atte toimi pehtoorina useilla 
suurilla maatiloilla. Maatalouskoulusta huolimatta 
Attea kiinnosti enemmän puusepän työt sekä talon-
rakennus ja hän hyödynsikin maamieskoulussa 
saamiaan oppeja rakennusalalla. Talonrakennuk-
sesta tulikin hänen elinikäinen työsarkansa.

Suoritettuaan varusmiespalveluksen tapasi Atte 
äitimme Jenny Matilda Mannisen, synt 6.3.1909, ja he 
menivät naimisiin vuonna 1937. Pian avioitumisensa 
jälkeen he asettuivat asumaan Korsoon Helsingin 
maalaiskuntaan mistä he hankkivat vuonna 1938 
vanhan omakotitalon, jonka he remontoivat muiden 
töiden ohella lattiasta kattoon.

Atte ja Jenny saivat kolme tytärtä, joista ensimmäinen 
syntyi juuri sodan kynnyksellä 10.10.1939 ja sai nimen 
Terttu Orvokki. Toinen tytöistä syntyi 16.2.1946 ja sai 
nimen Mervi Irmeli. Kolmas tytöistä syntyi 24.7.1949 
ja sai kasteessa nimen Kirsti Arja Hellevi.

Jenny ja Orvokki-tytär asuivat koko sodan ajan 
Korsossa yhdessä Aten äidin Lydia Tuomiston kanssa. 
Pian Aten päästyä rintamalta vuonna 1945 päätti Atte 
hankkia perheelleen pientilan Pohjois-Pohjanmaalta 
Pyhäjoen kunnasta. Tilalla oli jopa karja valmiina 
odottamassa uutta isäntäperhettä. 

Tila tuotti perheelle elannon, vaikka sodan jälkeisenä 
aikana kaikesta oli puutetta. Jenny hoiti tilaa Aten 
ollessa rakentamassa uutta koulua Pyhäjoen Kopis-
toon. Aten taidot rakentamisen saralla poiki uusia 
töitä vaikeina aikoina ja perhe elikin Pyhäjoella aina 
vuoteen 1948. Perheen keskimmäinen tytär Mervi 
Irmeli syntyikin Pyhäjoella.

Atte Tuomiston
Vuonna 1948 perhe palasi takaisin Korsoon, missä 
Lydia-mummo oli ollut kotimiehenä koko ajan muun 
perheen asuessa Pyhäjoella.

 

Atte Tuomiston perhe 1948. Vas. Atte, Irmeli,  
Orvokki ja Jenny.

Hyvin pian Korsoon paluun jälkeen Atte hankki 
tontin Keravalta Rajamäentieltä, minne valmistuikin 
perheelle uusi kotitalo syksyllä 1949. Keravasta 
muodostuikin Atelle ja häneen perheelleen pysyvä 
kotipaikkakunta. Keravalla Atte jatkoi talojen rakenta-
mista ja Keravalla on edelleenkin useita hänen raken-
tamiaan omakotitaloja.

Atte ja Jenny Tuomisto kuolivat molemmat Keravalla 
sairauden murtamina parin päivän välein 1983.

Sukuhaara 4



15

VÄRJÄRIMESTARIN SANOMA 2011

Olimme juuri tavanneet sukulaisiamme kesätapaami-
sessamme Tuija ja Kalevi Kosken mökillä Särkijärven 
Poukavillassa ja lähdimme suunnistamaan Loimaan 
Kauhanojalle ennakkosuunnitelmien mukaan. Osoit-
teita oli hankittu, nimiäkin tiedossa ja kartat kädessä. 
Kuitenkin olimme täysin epätietoisia löytyisikö mitään 
mikä liittyisi Mamman, Emma Kyläpunnon kotiseutuun 
tai hänen ja Klaus Hovilan yhteiseloon niillä seuduilla. 
Kartoissa näytti olevan Hovilan tilan paikka, mutta 
missä olisi Kyläpunto.

Loimaan ympäristön viljelysmaat olivat vehreimmillään 
ja aurinko paistoi illansuussa lämpöisesti. Yritimme 
löytää Kyläpunnon kotitilan. Osoite ei täsmännyt - 
kysyttiin puunhakkuussa olevalta mieheltä apua. Hän 
oli aluksi hämmentynyt, mutta innostui sitten miet-
timään, minne suunnistaa. Vinkin mukaan ajoimme 
kylätietä ja löydettiin Mäki-Punto -niminen talo, jonka 
emäntä ei tuntenut Kyläpunto nimeä, mutta oli valmis 
auttamaan ja pyysi yhteystietoja, jotta miehensä voisi 
kertoa tarkemmin kylän taloista.

Vielä oli yksi osoite käyttämättä. Ajoimme päätieltä 
suoraan peltojen keskellä olevan talon pihaan ja 
sitten – eikö tuo olekin se navettarakennus joka on 
valokuvassa? Kuvassa olevaa päärakennusta ei näy, 
vaan pihapiirissä on uudempi rakennus ja kauem-
pana puiden takana tilan nykyinen päärakennus.

Talon emäntä tuli saunapuhtaana pihalle huomat-
tuaan vieraita. Esiteltiin puolin ja toisin, hälytettiin 
isäntä saunasta ja anoppi omasta, pihassa olevasta 
asunnostaan. Siinä keskellä pihaa ihmeteltiin ja todet-
tiin, että olimme kaikki olleet Saima–tädin hautajai-
sissa Loimaalla.

Isäntä Erkki Valtonen, vaimonsa sekä ’vanhaemäntä’ 
tunsivat tarkkaan koko Hovilan perheen, useimmat 
he muistivat nimeltä. Jopa kysyivät, että missä Lyyli 
oli elänyt – siis äiti. Saima - täti oli käynyt Hovi-
lassa useampia kertoja ja Väinö - enokin oli siellä 
aikanaan piipahtanut. Mutta minä, eivätkä muut-
kaan serkukset tienneet Hovilan tilasta mitään. 
Mitä me näimme? Tuon komean kivinavetan harjalla 

oli tuuliviiri jossa luki HOVILA. Navetta oli muutamia 
vuosia sitten jäänyt tyhjilleen, mutta tilaa siellä oli ollut 
40 kymmenelle lehmälle, 12 hevoselle ja 10 sialle. 
Valtosen suku oli pitänyt kunnossa kylän ainoan 
vuonna 1905 rakennetun kivinavetan vuodesta 1917 
lähtien.

 

Hovilan tila Kauhanojalla

Entisen päärakennuksen, joka oli siirretty Kyläpun-
nolta nuorenparin asunnoksi Hovilaan, tuntumassa, 
oli nyt harjakattoinen kaivo, josta oli luultavasti saatu 
vesi keittiöön.

Nykyisen pihassa olevan talousrakennuksen toisessa 
päässä asui vanhaemäntä. Talon takana oli puutarha, 
josta syksyllä saa omenoita Saima –tädin istuttamista 
omenapuista.

Pihan toisella laidalla, suurten kuusien takana, oli 
kaksikerroksinen pitkä aittarakennus, joka sekin oli 
kotoisin Kyläpunnolta.

Vielä meidät vietiin komeaan päärakennukseen, joka 
oli rakennettu vuonna 1922. Siellä seinällä mittasi 
aikaa seinäkello, joka oli löytynyt aitan edessä 
olevasta kuusesta uusien isäntien tullessa taloon. 
Tarina kertoo, että pojat, Arvo ja Väinö, olivat vieneet 
kellon kuuseen lähtiessään tilalta toukokuussa 1917. 
 
Tässä pihapiirissä leikkivät lapsuutensa ja varhaisen 
nuoruutensa Hovilan lapset: Selma, Saima, Aili, 
Leena, Arvo, Väinö ja Lyyli. Valma syntyi toukokuussa 
Maarian Piipanojalla.

Kauhanojan Hovilaa etsimässä 3.7.2010
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En ihmettele, että Hovilan lapset olivat pitäneet 
’piilossa’ meiltä jälkipolvilta tämänkin talon kohtalon. 
Aikuisina he ymmärsivät, että elämä olisi voinut kulkea 
toisiakin latuja, ellei 140 ha tilasta olisi jouduttu luopu-
maan.

Valtosten ystävällisyys oli käsin kosketeltavaa. Heiltä 
olen saanut mm. talon kauppakirjat, joista selviää 
tilan siirtyminen Juho ja Johanna Kyläpunnolta tyttä-
rensä Emman ja miehensä Klausin hallintaan. Tässä 
tilanteessa tilan nimeksi tuli HOVILA ja perhe otti sen 
sukunimekseen ajan tavan mukaan.

Toisessa kauppakirjassa Emma ja Klaus myyvät 
Hovilan 4. lokakuuta 1916 kruununvouti Hannes Kera-
vuorelle sekä puolisolleen Marta Keravuorelle. Puoli 
vuotta myöhemmin tilan omistajiksi tulivat  Johannes 
ja Hilma Valtonen sekä heidän perillisensä, jotka 
jatkavat Hovilan tilan pitoa edelleen.

Tämän retken jälkeen voin kuvitella miltä karjalai-
sista tuntuu käydessään rajan takana kotiseuduillaan. 
Minäkin löysin osan itsestäni sieltä Mamman ja Papan 
rakentaman navetan vierestä. Iloitsen samalla siitä, 
että tila elää ja voi hyvin tänään - vaikkakin toisissa 
käsissä.

Päivi Hannikainen - Sukuhaara 12

Klaus ja Emma Hovilan tytärentytär

18.3.1921 – 27.12.1990

Varhaisimmat koulutodistukset kertovat perheen 
nuorimman lapsen Gunnarin saaneen päästötodis-
tuksen Linikkalan piirin kansakoulusta vuonna 1936 
lähes 9 keskiarvolla. Sotilaspassin mukaan kansa-
koulua seurasi parin vuoden oppikoulujakso, mikä 
jostain syystä keskeytyi. Vakinainen asepalvelus 
kutsui 1.4.1941, jolloin Gunnar määrättiin raskaa-
seen it-patteristoon. Säästyneessä sotilaspassissa 
on merkintä myös kuulumisesta tätä ennen Forssan 
suojeluskuntaan. Jatkosodan taisteluihin Gunnar osal-
listui reitillä, minkä varrella sijaitsivat mm. Pälkjärvi, 
Uomaa, Prääzä, Äänislinna, Kendjärvi, Mundjärvi, 
Porajärvi, Kuutamolahti, suopohja, Viiksijärvi, Karhu-
mäki, Vitska, Jänisjärvi, Vitola, Aunus ja Nurmoila.

Sota-aikana Gunnar tapasi Tampereella aluksi 
kirjeenvaihdon kautta Ruovedelta kotoisin olevan 
Kerttu Tuulikki Niemen, jonka kanssa avioitui joulu-
kuussa 1943. Kerttu työskenteli tätinsä omistamassa 
kampaamossa Tampereen keskustassa. Heillä on 
adoptiopoika Mauri.

Varsinaisen elämäntyönsä Gunnar suoritti Kosti-
veljen tavoin puutarhurina. Sodan jälkeen hän 
valmistui Otavan kaksivuotisesta puutarhakoulusta 
1948. Sen aikaiseen opiskeluun liittyi jo työharjoitte-
luosuus, mistä oli tapana kirjoittaa virallinen ja moni-
sanainen työtodistus. Otavan puutarhakoulun piirival-
vojan antama todistus päättyy lopputoteamukseen 
”Herra Manner on niin koululla kuin sen ulkopuo-
lellakin käyttäytynyt kiitettävästi ja on esiintymisky-
kyinen. Hakiessaan nyt koulun kurssin ollessa päät-
tymässä puutarha-alan toimia voin mielihyvin häntä 
suositella. Erikoisesti herra Manner on kiinnostunut 
lasinalaiseen kukkaviljelyyn”.

Jo ennen puutarhakoulua Gunnar oli työskennellyt 
puutarha-alalla ennen sotavuosien alla vuosina 
1938-39 Finlaysonin Puutarhassa Forssassa harjoit-
telijana ja sodan jälkeinen työtodistus 3.10.1945 
kertoo hänen toimineen apulaispuutarhurina Pohtolan 
Puutarhassa Lielahdessa. Seuraava työpaikka on 
ollut Espoossa Miniaton Puutarha, mistä pienenä 

Gunnar Emil Manner

Nikolai Ylirodun suunnittelemalla sukuhaaran  
vaakunalla varustettuja pinssejä on vielä  
saatavilla! Ota yhteyttä Veijo Viroseen,  

veijo.vironen@luukku.com
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yksityiskohtana työtodistus, jonka apulaispuutarhuri 
Mannerille kirjoitti ylipuutarhuri Kosti Manner 1946.

Opiskelujen jälkeen Gunnar työskenteli eri puutar-
hoissa. Hän toimi mm. Orisbergin kartanon puutarhan 
puutarhurina 2 vuotta, minkä työsuhteen päättymistä 
edelsi kiista siitä, ettei työnantaja Lars Björkenheim 
suostunut maksamaan lisäkorvausta puutarhurinsa 
muun työn ohessa suorittamasta opetustyöstä Oris-
malan maanviljelyskoulussa. Muutoin kiitettävän 
työtodistuksen loppukaneettina on toteamus ”Kolean 
ja märän kevään jälkeen Gunnar Manner sanoutui irti 
kesken puutarhan tuotantokautta aiheuttaen minulle 
paljon vaikeuksia”. 

 

Emil Valfrid, Gunnar ja Mauri Manner 

Orisbergin jälkeen Gunnar toimi Rauman lähellä Pyhä-
rannan puutarhakoulun puutarhassa 5 vuotta ja sen 
jälkeen vielä Porlammella Käkikosken Puutarhassa 
vuoden verran ennen kuin siirtyi Lahden Osuuskaupan 
Hollolassa sijainneen kauppapuutarhan ylipuutarhu-
riksi. Tuohon aikaan puutarha oli varsin työvoimaval-
tainen ala ja Lahden Osuuskaupan puutarhassakin oli 
vakinaisesti kaksi alipuutarhuria, pari työmiestä sekä 
2-3 puutarhatyöntekijää. 

Gunnar työskenteli Lahden Osuuskaupan puutarhu-
rina kahteen otteeseen. Ensimmäinen jakso ajoittui 
vuosille 1958 - 1961 ja toinen vuosiin 1963 - 1970. 
Välivuosiin ajoittui perheen siirtyminen Kerttu-puo-
lison kotiseudulle Vilppulaan, missä Gunnar toimi Koti-
niemen koulukodin puutarhassa puutarhurina. Vuonna 
1970 hän vuokrasi puutarhan Lahden Osuuskaupalta 
ja toimi itsenäisenä yrittäjänä 5 vuotta. Lopetettuaan 

toiminnan itsenäisenä yrittäjänä Gunnar toimi vielä 
Lahden Osuuskaupan palveluksessa työsuhteessa 
Eka-Marketin puutarhamyymälässä sekä valvojana 
vuoteen 1981 asti, jolloin siirtyi eläkkeelle. 

Myös Gunnar oli luonteeltaan puhelias ja seural-
linen. Gunnar harrasti metsästystä, kalastusta ja 
koirien kasvatusta, mistä Suomen ajokoira, muoto-
valio Raikun lukuisista jälkeläisistä 50-luvulla yksi 
päätyi Kreikkaan ollen ilmeisesti maan ensimmäinen 
rotunsa edustaja. 1950-luvulla metsästystä ja kalas-
tusta saattoi pitää jopa eräänlaisena lisäelinkeinona, 
sillä talouteen saatiin lisärahaa keväisellä piisamin-
pyynnillä ja nahat esikäsiteltiin itse ennen myyntiä, 
samoin ketun nahkoja meni jopa myyntiin. Metsäs-
tysaikoina ovipielessä riippui lähes aina jäniksiä tai 
lintuja ja riistan liha oli varsin yleinen lisä perheen 
ruokapöydässä. Lisäansioita 50-luvulla kertyi myös 
pihapiirissä ajoittain harjoitusta kananpoikien ja kalk-
kunoiden kasvatuksesta. Kerttu puoliso piti kotikam-
paamoa ja Hollolan vuosina työskenteli myös puutar-
hassa.   

Lahden Osuuskaupan palvelusaikana Gunnar toimi 
aktiivisesti Miekkiön metsästysseurassa sen perus-
tajajäsenenä suunnitellen mm. seuran logo-merkin. 
Musiikillisesti lahjakkaana kuorotoiminta tuli tutuksi 
Vilppulan mieslaulajissa. Käsistään erittäin taitavana 
Gunnar oppi myös puusepän työn sisarensa Ingan 
silloisen puolison Urho Kuusisaaren puutyövers-
taassa oltuaan hetken töissä Espoon aikana myös 
tällä. Tämän taidon ansiosta valmistui perheeseen 
aikanaan mm. vanerista itse tehty moottorivene sekä 
vuosien mittaan erilaisia huonekaluja. Luonnon ystä-
vänä Gunnar tiesi kangasvuokkojen ja maariankäm-
meköiden kasvupaikat ja johdatti meitä muitakin niitä 
katsomaan. Gunnar kuoli vuonna 1990, minkä jälkeen 
Kerttu muutti Hollolan omakotitalosta Hämeenlinnaan 
keskustan kerrostalo-osakkeeseen. 

Sukuhaara 13 

Gunnar on Emil Valfrid Mannerin nuorin lapsi 
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Armas Nikolai Albert Simola
16 . 12 . 1909 Pöytyä – 3 . 6 . 1961 Karinainen 

Armas Nikolai Albert Simola syntyi Pöytyällä ja muutti 
vuonna 1913  neljä vuotiaana vanhempiensa Huldan 
ja Albertin kanssa Pöytyältä Karinaisiin Mäenpään 
Isotupaan, jonka työnjohtajaksi Albert isä tuli. Ison-
tuvan omisti Juho Mäki-Pihko, joka oli Armaksen eno, 
äidin veli. Juho Mäki-Pihko oli ostanut talon 27. joulu-
kuuta vuonna 1912 Vilho ja Severiina Mäeltä.

Armas oli vasta yhdeksänvuotias kun hänen äitinsä 
kuoli 27. marraskuuta 1918.

Äidistä, Hulda Amandasta, ei ole löytynyt kuvaa. 
Hulda Amandan ja Albertin hääkuva paloi Isontuvan 
päärakennuksen tulipalossa tammikuussa vuonna 
1987.

Säilyneen matkatodistuksen mukaan, joka on 
päivätty 26. syyskuuta 1918: ”Emäntä Manda Simola 
oli tummatukkainen, silmien väri sininen, 164 centti-
metriä pitkä ja 41 vuotias.”

Äidin kuollessa Armas oli alaikäinen ja hänen holhoo-
jakseen määrättiin Juho Mäki-Pihko. Hän oli mukana 
talon pidossa vielä sotavuosinakin. 

21. joulukuuta 1921 Juho Mäki-Pihko myi omista-
mansa Isotupa nimisen perintötilan Albert Simolalle 
ja holhotilleen, alaikäiselle Armas Simolalle.

Elämä oli varmaan välillä yksinäistä talossa isän 
kanssa, vaikka talossa oli työmiehiä ja palveslus-
kuntaa.

Tältä ajalta on onneksi on säilynyt ainekirjoitusvihko 
vuodelta 1922, jossa Armas kirjoittaa elämästä, joulun 
vietoista ja arjen aherruksista:

Aine 1922 - Joululoma: ”Karinaisten kansakoulussa 
alkoi joululoma v. 1921 joulukuun 20:nes päivä. Kun 
koulu oli loppunut minä lähdin Huittisiin Raijalan 
Peltolaurilaan. Siellä oli hauskaa mennä Woutilaisen 
Paavon ja Erkin kanssa lumisotaa. Välillä taas mentiin 
luistelemaan sahan purukasan päälle. Joulupäivän 

aamulla lähdettiin kirkkoon kolmella hevosella. Siellä 
on kaunis kirkko. Kun minä lähdin kotio, niin minä tulin 
Enon kanssa Loimaalle asti. Siellä me olimme yötä. 
Seuraavana päivänä Isä ja Kalle tulivat huutokaup-
patavaroita hakemaan ja minä tulin heidän kanssaan 
kotio. Seuraavana päivänä minä menin puita hakkaa-
maan. Ja miehet olivat silloin multaa ajamassa ja minä 
ruokein varsoja. Useampana päivänä minä ruokein 
varsoja ja sahasin rankoja. Iltaisin minä tein tuolia 
saunaan. Koulu alkoi 11 päivänä tammikuuta 1922. 
Kouluun tultiin kello 10 aamulla.”

Aine 1922 Maarianpäivänä: ”Maarianpäivä oli maalis-
kuun 25 päivä. Maarianpäivää vietetään sen muis-
toksi kun Enkeli ilmestyi Marialle ja ilmoitti Jeesuksen 
syntymisestä. Maarianpäivä –aamulla heräsin vasta 
puoli kahdeksalta, sillon oli jo valkonen päivä. Kun 
minä olin syönyt suurusta, menin panemaan hevosta 
valjaisiin. Isä lähti kirkkoon ja molemmat Kallet menivät 
Kyröön. Minä ruokein hevosia sillä ajalla, kun he olivat 
pois. Kun Kalle tuli kotia, niin panimme varsan valjai-
siin ja meninne Kallen kotio. Kun me sieltä tulimme, 
niin minä menin Wanhalle–Värrille. Sitten menin kotio 
ja luin läksyjäni. Kallu tuli Kyröstä ja sitten me söimme 
illallista. Molemmat Kallet lähtivät ja Selma ”Pelastus 
armeijalaisia” katsomaan. Sitten Isä ja minä menimme 
maata.”

Armas kävi koulua ja oli ahkerana talon töissä.

Tulevan vaimonsa, Raunin (os. Siikarla), Armas 
tapasio jo lapsena. Kirjeessään rintamalta 1/1943, 
hän palaa tähän ja onnittelee vaimoaan hänen täyt-
täessä 30 vuotta: ”Ei ole olevinaan kovinkaan monia 
vuosia siitä kun näin Sinut ehkä ensimmäisen kerran 
palatessasi ensimmäisiltä koulumatkoiltasi sahan 
portailla ja muistan sen hyvin monesti sen jälkeen 
etsin koululasten sankasta parvesta samoja ruusuisia 
poskia, joskus toiveessani onnistuinkin. Kului monia 
vuosia, kunnes tapasimme uudelleen Kanervan 
kuoroyrityksessä. Toiveeni on että yhdessä elämme 
käsikädessä ja vanhenemme...”
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Raunin ja Armaan häitä vietettiin juhannuksena 
1937 Suutarlan Kivikoskessa. Vieraita oli paljon ja 
vihkiminen tapahtui Raunin kotipihalla koivujen 
katveessa.
 

 
 

Juhannushäät, Rauni ja Armas

Esikoinen Martti Armas Tapani syntyi 2. tammikuuta 
1939 Turussa.

Albert sai vielä nähdä lapsenlapsensa. Albert kuoli 
17 elokuuta samana vuonna. Armas jouti rintamalle 
vielä samana vuonna. Ensimmäinen säilynyt kirje on 
päivätty 3. joulukuuta 1939. Mahtoi olla vaikeaa jättää 
pieni lapsi ja nuori vaimo taloa pitämään.

16. maaliskuuta vuonna 1942 Armas kirjoitti rinta-
malta vaimolleen Raunille kun sai kuulla että kaikki 
luovutukset oli täytetty: ”Verot ja muut menot kun 
entistä raskaampina painavat maamiestä. Huomaan 
nyt että monien raskaitten vuosien hellittämätön työ 
ja uhraus on tullut palkittua ja vieläpä näin otollisena 
aikana. Isäni Albert aina teroitti mieleen, että maa 
ei anna itseään pettää ja tälle perustalle olen aina 
työni ajatellut, joskin se on ollut monasti raskasta kun 
rahan puute on pitänyt kireällä. Kyllähän sitä vieläkin 

korjaamisen varaa paljon on mutta kun samaa rataa 
jatkamme, niin toivottavasti lapsemme saavat leikata 
säännöllisemmin täysinäisiä satoja jos Hän sen suo...”. 
 
Äidin kaipuu tulee haikeasti esiin kirjeestä jonka 
Armas kirjoitti taas rintamalta 23 maaliskuuta 1944.

Armas on saanut kirjeen vaimoltaan ja hänellä on 
ikävä kotiin: ”mutta elävästi on vieläkin mielessäni 
aika neljännes vuosisadan takaa, jolloin äidin kanssa 
vietin monia unohtumattomia hämyhetkiä, jotka taval-
lisesti päättyivät nukahtamiseeni. Molemmilla oli omat 
pikku huolensa joista ehkä kerrottiinkin mutta enim-
mäkseen oltiin hiljaa. Ne ovat unohtumattomia muis-
toja siltä ajalta...”

Kirjeenvaihdon perusteella Armas piti hyvää huolta 
kotiasioista, ohjasi tarkasti mitä piti milloinkin tehdä 
ja oli huolissaan vaimonsa terveydestä ja jaksami-
sesta.

Talvisodassa ja jatkosodassa kuluivat vuodet 1939 – 
1944. Välillä oli työlomia, verotuslomia.

Toinen lapsi, Aino Marja Helena syntyi 20 maalis-
kuuta 1941. Neljä jouluakin kului rintamalla saamatta 
olla perheen kanssa. 

Yhteys perheeseen ja ohjaaminen ja huolehtiminen 
kotiasioista piti varmaan ajatukset selkeinä, siellä 
jossain kauheidenkin asioiden keskellä. Armas olikin 
sodan aikana huoltokomentajana ja talousupseerina. 
Asemasotavaiheessa jäi aikaa ajatuksien palata koti-
rintaman asioihin, uutta navettaa suunniteltiinkin jo 
vuonna 1940.

Kirje rintamalta 21.4.1940: ”Tämä toimistorakennuk-
semme on oikeastaan rakennustoimisto. Nyt olemme 
mekin Vuorisen kanssa alkaneet harrastaa täällä 
rakennusasioita välitöiksemme. Kuinka tuli tässä 
eräänä päivänä puheeksi m.m. maatalousraken-
nukset ja kuivauslaitokset. Tulin jotenkin sanoneeksi 
että meillä tulee lähiaikoina rakennettavaksi karjara-
kennukset. Samana päivänä oli Vuorisella jo esitys 
tehtävänä pohjapiirustukseksi ja nyt hän on jokapäivä 
aina välitöikseen tehnyt uusia ehdotuksia. Yhdessä 
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sitten tarkastamme ne ja puhelemme muutoksista. 
Niitä kyllä vielä tehdäänkin  mutta eiköhän tästä hyvä 
tule ja lähetän ne sitten Sinulle tarkastettavaksesi. 
Jos ne tulevat kelvolliset, niin pyydän hänen teke-
mään lisäpiirustuksetkin. Tuntuu hassulta kun sota-
aikanakin harrastamme tällaisia asioita mutta asia 
on niin että emme usko kaiken vielä tähän loppuvan 
vaan uskomme on että kehitys kulkee eteenpäin ja 
että tämän rähinän jalkeen tulee taas rauhallinen 
työn aika ja silloin pitää olla nämäkin asiat mielessä. 
Vuorinen tuntuu olevan enemmän asiaan kiinnos-
tunut kun minä ollenkaan ja tiedät, että se ajatus on 
minuakin monesti askarruttanut.”

5.3.1944 ”Kuuleppa nyt kun tein tulomatkalla rohkean 
tempauksen. Matkustin Maapohjan johtajan kanssa 
yhdessä Turkuun ja tiedustelin mm. tavaran saanteja. 
Tilasin häneltä 5000 kpl.tta tiilejä navettarakennusta 
varten. Ajattelin että aineita on hiljalleen alettava 
hankkia sitä mukaa kun niitä saa ja kun nyt tuntuu 
olevan siihen mahdollisuus”. Tarkkaa suunnitelmaa ja 
ajatusta miten se rakennetaan ei vielä ollut: ”Ehkäpä 
olis ollut viisasta tilata puolta enemmänkin mutta en 
uskaltanut  kuljetuksen järjestämisen takia.”

14.3.1944 ”Kirjoitin jo ennen siitä tiilikaupasta mutta 
unohdin kokonaan kertoa mihin ne varastoidaan. 
Ajattelin että ajettaisiin ne sinne saunan taakse sen 
pikkupuuvajan alapuolelle jossa on se risukasa. Ne 
riu út pitäisi nostaa ylemmäksi kallion päälle, että saa 
tiilikasan aivan kallion reunasta alaspäin. Niitten alle 
on pantava rankka alusta siten, että pohja tulee tasai-
seksi... varsinainen peti on oltava vahva että kestää 
kovan painon koska tiili painaa noin 4 kg/kpl.”

Kirjeissä on paljon hevosten hoitoon liittyviä asioita. 
Hevoset olivat tärkeitä ja on löytynyt palkintotauluja 
hevosista.

Armas oli kiinnostunut kaikesta uudesta, koneista 
ja yhteiskunnallisista asioista. Isoontupaan hankit-
tiin kylän ensimmäinen lypsykone, auto ja kodin– ja 
maanviljelyskoneita. Laatu oli tärkeää.

Eteenpäin oli halu mennä. Peltoja lisättiin, metsää 
hoidettiin ja perhe eli maanviljelyksellä. Uusi navetta 

rakennettiin vuosina 1953 – 55. Päärakennuksen 
suuri remontti tehtiin 1959 – 61.

Lapsia perheeseen syntyi vielä Ilma 17.7.1945, Helli 
9.9.1949 ja Eila 24.3.1953.

Perhe oli Armakselle ja Raunille ensiarvoisen tärkeää. 
Sen sai huomata siitä, että vastuuta ja rakkautta 
annettiin ja ahkeruuteen opetettiin, kuriakin oli. Lais-
kana ei saanut olla ja lapset vietiin kirkkoon ja kirkko-
kuoroon ja pyhäkouluun. Taloihin ei menty, ellei ollut 
asiaa ja käyttäytyä piti hyvin. Kylässä ei ollut lasten 
ikäisiä muita lapsia. 

Retkillä Saaren kansan puistoon tai Aulangolle Karhu-
puistoon kauniina kesäpyhinä tai jopa sirkukseen 
Turkuun ja koserttiin Turun Tuomiokirkkoon kuun-
telemaan Cantores Minores -kuoroa, vanhemmat 
laajensivat lasten elämää ja toivat uusia elämyksiä 
ja oppeja.

Sukulaiset olivat Armaalle myös tärkeitä ja joskus hän 
puhui sukuseuran perustamisesta ja harmitteli että ei 
ollut puhunut lapsille ruotsia. Sitä hän sitten varmaan 
osasikin.

Läheinen oli myös Hovilan sisarussarja ja yhteisiä 
tapaamisia oli Turkuun ja Kankaanpäähän.  Kävimme 
myös Nikulassa ja Norrilla.

Armas oli ollut jo pitkään sairaana, välillä kotona ja 
sairaalassa. Uutta lääkettäkin testattiin mutta suuri 
suru kohtasi Simolan perhettä kun Armas menehtyi 
kaikesta hoidosta ja toivosta huolimatta 3. kesäkuuta 
1961 51-vuotiaana. Rauni oli vasta 48 vuotias.

Martti oli vasta 22 vuotias joutuessaan äidin kanssa 
vastuuseen remontin loppuun saattamisesta ja talon 
hoitamisesta, lainoista ja sisaruksista vastaamaan. 
Syksy oli silloin märkä ja muutenkin raskas ja synkkä, 
mutta oli selvittävä ja vastoinkäymisissä selviää 
ihmisen todellinen luonne. 

Äiti oli kestänyt sota-ajankin koettelemukset ja 
yhdessä kaikki tekivät parhaansa.
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Armas ehti lyhyestä elämänkaarestaan huolimatta 
olla mukana monessa vastuullisessa toimessa. 

- Kunnanhallituksen varapj. 1934 – 45  
- Kunnanvaltuuston jäsen 1937 – 57, pj. 1946 – 57 
- Kunnanhallituksen pj 1959 – 61 
- Taksoituslautakunnan jäsen 1936 – 41 
- Kansanhuoltolautakunnan pj. ja huolto- ja vero- 
  lautakunnan jäsen 
- Varsinais–Suomen Tuberkuloosiparantolan Liitto 
  valtuuston jäsen 1950 – 60 
- Pöytyän ym. kuntain eläinlääkintäp.jäsen 1947 - 60 
  ja myös taloudenhoitajana viimeiset vuodet 
- Elisenvaaran yht.koulun kannatusyhdistyksen 
  hallituksen ja johtokunnan jäsen 1950 – 60 

- Karinaisten Säästöpankin isännistö 1941-60,  
  hall.pj. 1946-60 
- OL Maapohjan hall.neuvoston jäsen 1957-61 
- Maat.tuottajain yhdistyksen johtk. jäsen 
- LSO:n edustajistossa useita vuosia 
- Maatalouskerhoyhdistyksen johtokunta 
- Karinaisten srk. kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto  
- Karinaisten k.koulun johtokunnan pj. 1957 – 58

Kirjoittaja Ilma Ylirotu os. Simola, on sisarussarjan 
keskimmäinen.

Sukuhaara 11

 

Ilma, Eila, Marja, Helli ja Martti. Marja pääsi ripille 1957.
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Irmeli Tolonen on poissa

 

Viimeinen tapaaminen kesällä 2010 Kosken mökillä. 
Kesästä nauttivat Ilma, Raili ja Immu. 

Sukuseuramme pitkäaikainen sihteeri Irmeli (Immu) Tolonen, s. 16.2.1946, kuoli 2.5.2011 Keravalla 65-vuoti-
aana vaikeaan sairauteen. 

Sukuseuran hallitus muistaa Irmeliä suurella lämmöllä ja yhtyy omaisten suruun. Menetimme hyvän ja aina 
iloisen ystävän sekä ahkeran sukuseuran sihteerin. Irmeli oli mukana perustamassa sukuseuraamme ja tuli 
valituksi seuran ensimmäiseksi sihteeriksi C. G. Carlssonin sukuseuran perustavassa kokouksessa Tamme-
lassa 4.7.1992. Siitä lähtien Irmeli hoiti tehtävää aina sairastumiseensa vuoden 2010 loppuun asti ja oli siten 
18 vuotta kantavia voimia sukuseurassa. 

Muistamme Irmeliä Saima Harmajan runon sanoin:

Kauan lähetessä kuolemaa ahdistus ja pelko katoaa.  
Kevyt kulkea on rajan yli, suojeleva putouksen syli.  
Hän ken taistelutta siihen jää, ehkä eniten hän ymmärtää. 

Syvemmille lähteille jo varhain ehkä joutua on osa parhain.  
Ken sen tietää? Sumuun hajoaa kaikki tieto, minkä tarjoo maa. 
Mutta syvyyksistä syvimmistä turvan tieto kohoo, viimeisistä: 
Kehdon lailla kuilu odottaa, untuvineen, siihen vaipuvaa.

Sukuseuran hallituksen puolesta 

Veijo Vironen
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Sukuseuran hallituksen yhteystiedot 2009-2011



Toivotamme värjärimestari C.G.Carlssonin jälkeläiset

T E R V E T U L L E I K S I

sukukokoukseen Kangasalan Ravintola Paakariin lauantaina 9.7.2011!

Tapaamme Kangasalan kirkossa keskellä kylää klo 11. Kirkossa vietämme pienen musiikkihetken, 
jonka yhteydessä seurakunnan edustaja tervehtii kokousväkeä.

Sitten käymme Vatialan hautausmaalla viemässä kukat Väinö, Lempi ja Ilkka Hovilan haudoille. Tämän 
jälkeen siirrymme Ravintola Paakariin (Ruutanantie 3, Kangasala).

Kokouspaikalla nautimme aluksi lounaan ja kahvit leivonnaisineen. Sen jälkeen pidämme sääntömää-
räisen vuosikokouksen, jossa valitaan sukuhaarojen edustajat sukuseuran hallitukseen ja käsitellään 
toimintaan ja talouteen liittyvät asiat.

Sitovat ilmoittautumiset pyydämme toimittamaan 20.6.2011 mennessä Jukka Hovilalle:

 1. lankapuhelin 03-3480414 (vastaaja) 
 2. matkapuhelin 0400-196003 
 3. e-mail jukka@olotila.net

Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla osallistumismaksu 22.6.2011 mennessä oheisen pankki-
siirtolomakkeen osanottomaksuilla ja viitenumerolla.

Tavataan kesäpäivänä Kangasalla!

Jukka ja Kristina 
Pekka ja Tarja

Sihteerin toivomus: Laitathan mahdollisen sähköpostiosoitteesi minulle tiedonkulun nopeuttamiseksi 
osoitteeseen veijo.vironen@luukku.com


