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Hyvät sukuseuran jäsenet...
Jo vuonna 2005 asetimme suvun vuosi-
kokouksessa seuramme tavoitteiksi:
1. Nuoret mukaan sukuseuran toimintaan
2. Sukukirjan tekeminen
3. Jatkamme Värjärimestarin Sanomien

tekemistä
4. Jatkamme vuosittaisia tapaamisia

Näistä neljästä yllä olevasta tavoitteesta suku-
kirjan teko on jäänyt tavoitteestaan, olemme
keränneet sukua koskevaa aineistoa, josta osa on
julkaistu lehdessämme. Olemme myös keskus-
telleet aiheesta hallituksen palavereissa ja
uskomme sen jonain päivänä toteutuvan. Muut
tavoitteet ovat toteutuneet etenkin 3 ja 4 kohdat.
1 kohta vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja eteenpäin
viemistä.

Osa hallituksen jäsenistä on ollut aktiivista ja
kokoontunut muutaman kerran viimeisen vuoden
aikana.

Hallitukselle ja etenkin Värjärimestari sanoma-
toimikunnan jäsenille iso kiitos lehden toimit-
tamisesta. Olette tehneet erittäin ansiokasta,
tinkimätöntä ja arvokasta työtä.

Täällä Katumajärvellä jäät lähtivät tämän viikon
aikana ja samalla erilaiset vesilinnut ovat tulleet:
pari joutsenta, nokikana ja  lokit. Kuikkaparia
odottelemme vielä hetken ja sitten kaikki ovat
paikalla. Viikon parin sisällä aamuyöstä alkava
lintujen äännähtely lisääntyy ja samalla linnut ja
niiden suvut lisääntyvät. Näin se menee joka
kevät. Sitä on hienoa seurata.

Tapaamme taas kesällä ja muistutan ohessa
vapaaehtoisesta jäsenmaksusta. Sen voi maksaa
seuramme tilille Nordea Forssa 200918-5022. Sitä
tarvitaan. Kiitos.

Kevät terveisin
Olli Baumann
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Kiittäisinkö

Valo lisääntyy, tunkee päivällä jo pilvipeitonkin
läpi. Iltamyöhällä ja yöllä pimeä vielä kätkee
armeliaasti sisälleen kaiken. Lunta sataa päivittäin
–sulaakseen saman tien; kuitenkin se peittää vielä
paljon. Olen saanut aikaa mietiskellä. Eläkkeellä
ehtii, jos ei muuta niin ajatella. Jotenkin koen
kiitollisuutta. Olen elänyt jo hyvän matkaa
kuudenkympin tälle puolen, olen suunnilleen
terve eikä toimeentulokaan ole ainakaan
välittömästi uhattuna. Tunnen kiitollisuutta
elämästä, mutta minne kiitokseni suuntaisin?

Joku sanoo: elämälle kiitos, kiittää elämästä
elämää, toinen kiittää – tai moittii -   kohtaloa,
joku puhuu sallimuksesta, kaitselmuksesta,
jumalista tai Jumalasta. Sukuseuran lehteen
kirjoittaessani ajattelen, että elämästä, jonka joka
tapauksessa saamme lahjaksi, voisi ja tulisi kiittää
vanhempia ja isovanhempia; näin riippumatta
siitä, minkälaisen lahjan elämässämme koemme
saaneemme. Eiväthän ne vanhempamme ja
isovanhempamme ole mitenkään voineet

suunnitella elämäämme; eivät taipumuksiamme
tai lahjojamme puhumattakaan itse tekemistämme
valinnoista.

Mutta he ovat antaneet elämällemme alun, sitten
lapsuudenkodin ja myöhemmin mahdollisuuden
itsenäiseen elämään.

Esivanhempamme ovat muodostaneet maa-
ilmankuvansa omana aikanaan, omassa elämän-
ympäristössään silloisen tietämyksen varassa.
Onko meillä varaa arvostella heidän peri-
aatteitaan, valintojaan tai elämässä onnistu-
mistaan peräti niin että irtisanoudumme kaikesta
heihin liittyvästä? Ajattelemmeko että
esivanhempiemme tulisi jotenkin käännähtää
haudassaan ja muuttaa historiansa paremmin
yhteensopivaksi oman sukupolvemme ajattelun
kanssa? Tuntuu minustakin oudolta!

Hyvin erilaisia ovat olleet lähtökohtamme –ja
ovat seuraavilla sukupolvilla edelleen. Sekä
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perimämme, koulutukselliset mahdollisuutemme
että vanhemmiltamme saamamme ohjaus ja
kannustus ovat tietysti olleet hyvin erilaiset.
Voisiko tämä olla yhteisön, vaikkapa sukuseuran,
rikkaus ja kiitollisuuden aihe? Meitä on todella
tässäkin yhteisössä moneksi, värjärimestarin
jälkeläiset ovat monivärinen porukka!

Tästä monivärisyydestä kannattaa nauttia, ottaa
siitä kaikki irti. Se edellyttää meiltä avoimuutta.
Jos haluamme vaikuttaa sukuseuramme yleiseen
ilmeeseen, meidän tarvitsee vain vaikuttaa!
Sukuseura haluaa jäsenikseen kaikki suvun
jäsenet, seuralla ei ole pääsyvaatimuksia!
Sukuseuran, niin kuin minkä tahansa suurem-
mankin yhteisön rikkaus on juuri erilaisuudessa;
kaikki voimme olla mukana omana itsenämme
ideologioinemme, periaatteinemme tai elinta-
poinemme ja historioinemme.

Meidän ei tarvitse olla vain joku onnistuneiden
valioporukka; itsekään en sellaiseen haluaisi
kuulua. Monenlaista sukellusta ja mahalaskua,
josko nousemistakin olen tähänkin ikään ehtinyt
suorittaa; siitä se elämän rikkaus syntyy! Kovin
yksitoikkoinen voisi olla vaikkapa tämän rakkaan
Suomemme historia, jos siitä poistettaisiin kaikki
vastoinkäymiset, pahat ajat ja jälkeenpäin vää-
riksi osoittautuneet valinnat? Niin lienee yksit-
täisen ihmisenkin kohdalla.

Avoimia meidän kannattaa olla. Ei tarvitse
välttämättä levitellä yhteiseen käsittelyyn kaikkea
elämäänsä, mutta ei myöskään yrittää salailla
jotakin oleellista, jonka toiset sitten kuitenkin
tietävät. Näytteleminen on rankkaa puuhaa, jos
yrittää näytellä koko elämänsä.

 Elämän lahjasta kannattaa nauttia aivan omana
itsenään, se on rooli jonka itse kukin parhaiten
osaamme. Meidän, varsinkin suomalaisten
miesten, on joskus vaikea ymmärtää olevamme
aivan omana itsenämme myös lahja toinen
toisillemme. Porukassa eläjiksi me kuitenkin
olemme kehittyneet; kannattaa pyrkiä olemaan

toiselle mieluummin lahja kuin taakka.

Pimeä peittää armeliaasti kaiken. Se tuo myös
levon. Lumi peittää maan, se saa levätä. Mutta
elääksemme tarvitsemme valoa ja hangen alla maa
odottaa lämpöä luovaa valoa voidakseen avata
meille käsittämättömät ihmeensä.

Valo luo elämää, valossa tulee vähemmän
törmäilleeksi…

Valoisaa kevättä ja kesää!
Jukka Hovila
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Taskukellon tarina

On tullut syksy Torron kylään. Siilot ovat täynnä
kultaista viljaa. Peltoaukeamat avautuvat silmiini
okranvärisinä laajoina kenttinä. On syyskyntöjen
aika.

Muuttolintuparvet lepäävät suolla ja keräävät
voimia pitkille taipaleilleen. Niillä onkin
aivoissaan sekä almanakka että kompassi. On
lähdön aika.

Ajan traktorillani peltosarkoja ja muistelen monia
syksyjä: On ollut sadetta ja tuulta. On ollut
kauniita poutaisiakin kyntöpäiviä. Muistelen
isäänikin peltotöissään ja hänen voimakkaita
hevosiaan. Kummallista, että juuri kyntötöissä
palautuvatkin mieleeni monet lapsuuteni asiat ja
koko lapsuuteni sielunmaisema.

Katson kellooni ja huomaan, että ruoka-aika on
ohitettu jo aikoja sitten. Tulen alas traktorista ja
lähden kulkemaan kynnöksen poikki kohti
peltotietä. Siinä kulkiessani silmäni osuvat erään
kynnöksen harjaan. Mikä kummallinen kiiltelevä
möykky onkaan noussut maan uumenista? Nostan
multamöykyn käteeni ja rapistelen siitä enimmät
mullat pois. Jokin kova esine se on. Otan sen
mukaani ja vien kotiin.

Multamöykyn sisällä on taskukello!

Se on yltä päältä paksun ruosteen peitossa.
Syyskiireitteni keskellä kello jää odottelemaan,
milloinka isännällä olisi aikaa kellolöydölleen.
Aikain päästä kello osuu käteeni vintillä olevan
lipaston laatikossa. Nyt.

Puhdistan kellon ruosteesta. Puhdistan ja puhdis-
tan. Vihdoin ohuet kellon kuoret alkavat
kirkastua. Haen hopean puhdistusainetta ja
pyyhin ja pyyhin. Kellon lasi on pois, samoin
poissa ovat viisarit ja numerotkin melkein Kellon
kuoressa ovat kauniit ja koristeelliset kaiver-

rukset: A N. Tämä on ollut lahjakello? Miksi en
ole koskaan kuullutkaan, että jossakin
pelloistamme olisi hopeakello?

Otan kellon mukaani ja menen Nyströmin kello
- ja kultasepän liikkeeseen. Isä - Kauko tutkii
kellon, lukee ja tutkii hopealeiman vuosiluvun,
tutkii kellon koneiston ja sanoo: ”Onpahan ollut
joskus kallis kello. Kello on valmistettu 1920-
luvun alussa. Ei kyllä kannata enää korjata”.

Tiedän nyt, että sen on täytynyt olla isäni tasku-
kello. Pellolla töissä ollessaan isän on täytynyt
pudottaa kello. Kyllä sitä on varmaan kauan
etsitty.. Asia on ollut niin kipeän kova, että
minulle ei ole koskaan voitu kertoa kellon häviä-
misestä. Saatoin vain kuvitella isäni harmistuneet
otsarypyt ja kellon katoamisen surun.

Katselen kelloa ja muistelen isääni. Ihmeellistä,
että juuri siinä kohtaa pellon kynnöksiä silmäni
osuvat tuohon epämääräiseen auringon valossa
kiiltelevään multamöykkyyn. Ihmeellistä. että yli
7 vuosikymmenen jälkeen pelto ojentaa minulle
isäni hopeisen taskukellon. Olikohan se sattuma
vai ihan johdatusta? Voimakkaana sain tuntea
lujat siteet juurilleni sekä kotikontuuni.

Eero Nikula
09.10.2007
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Värjärin sukupuun oksia maailmalla

Carl Gustav Carlssonin sukupuuta tutkittaessa
voi todeta, että sen oksia ulottuu tänä päivänä
ympäri maailman. Meitä jälkeläisiä on sijoittunut
pysyvästi asumaan ja elämään kauaskin Suomen
rajojen ulkopuolelle. Kantaisämme ajoista tämä
maapallomme on kovasti ”pienentynyt” ja
etäisyydet kutistuneet kehittyneen liikenteen
myötä. Tänään voi helposti viihtyä ja harrastaa
ulkomailla sinne kuitenkaan kokonaan
muuttamatta.

Carl Gustav Carlssonin tyttären Hilma Emilian
pojanpojan Osmo Björkmanin harrastuksena on
Unkari ja unkarinkielen opiskelu ja siinä ohessa
viinin valmistus omalla kesäpaikalla Unkarissa.

Harrastus alkoi Unkariin v. 1983 tehdystä
kuorovierailusta. Hänen työhönsä  Järvenpään
kaupunginkanslian hallintosihteerinä sisältyi
eräänä osana ystävyyskaupunkitoiminta.
Yhteydet unkarilaiskuoroon sekä Järvenpään
kaupungin viralliset yhteydet Unkariin antoivat
kipinän kielen opiskeluun. Kesäyliopiston
lukuisilla intensiivikursseilla hankittu kielitaito
antaa eri ulottuvuudet toimia harrastuksen

parissa. Opiskelu jatkuu nyt vielä eläkkeellä
ollessakin..

Villa Finnlak

Badacsonytomaj´n  kaupungissa Balatonjärven
pohjoisrannalla kuuluisalla  Badacsonyn
viinialueella sijaitsee Villa Finnlak,  vuonna 1923
rakennettu vankka kivitalo viinitarhoineen.

Osmo ja Aira Björkman ovat sen omistajia
kolmen muun suomalaisen perheen kanssa. Taloa
käytetään perheiden kesänviettopaikkana. Talon
sijainti on paikallisen asutuksen keskellä.  Alas
Balatonille uimarantaan on vain muutaman
minuutin kävelymatka Aivan naapurissa on
todella laadukas Borbarátok (Viininystävät) -
niminen ravintola.

Vaikka taloa asutaankin vain kesällä, tärkeä asia
on elää ja sopeutua ympäristön asukkaisiin ja
heidän arkeensa. Aidan takana asuu Budain
Rózsa-täti, jonka vastikään edesmennyt puoliso
Lácsi-setä toimi ansiokkaana Finnlakin
viinimestarina ja tarhan työstä vastaavana. Siinä
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työssä mestari määrää, mitä tehdään eli antaa
luvan, mitä saa tehdä. Mestari on ammattimies
joka ylpeydellä vastaa työn tuloksista eli viinin
laadusta. Nyt edesmenneen mestarin työn on
perinyt hänen poikansa Tibor.

Viinitarha

Viinitarhan työt ovat ympärivuotisia ja aivan
sydäntalvea lukuun ottamatta tehtäviä riittää
jatkuvasti. Helmi-maaliskuussa tapahtuu
köynnösten leikkaus ja varsien sitominen
tukilankoihin. Kuivuneet oksat kerätään nip-
puihin ja viinimestari käyttää ne talonsa
lämmitykseen.

Keväällä jatkuu maan muokkaaminen, lannoitus,
tuholaisten torjuntaruiskutukset, rikkaruohojen
poisto jne. Kesällä tehtäviin kuuluu myös
edellisen syksyn viinin pullottaminen.

Kesäkuun lopulla on näkyvillä köynnösten
vaatimattomat kukat ja samaan aikaan tapahtuu
myös köynnösten eräs leikkausvaihe. Yhteensä
n.100 aurinkoista ja lämmintä päivää ja sitten
voidaan jo maistella varhaisimpien lajikkeiden
rypäleitä. Finnlakin viinitarhassa on noin 400
viiniköynnöstä, päälajikkeena Olászrieszling,
muina lajikkeina mm. Otthonel, Muskotály,
Szásla ym.

Finnlakin tarhasta valmistuu – vuosisadosta
riippuen – noin 500–700 litraa viiniä.

Viininkorjuu

Syyskuun lopulla - lokakuun alussa koittaa sitten
sadonkorjuun  eli szüret´in aika. Työtä edeltää
oman kaupungin kaksipäiväinen viininkor-
juujuhla. Upeassa kulkueessa eri viinitilat
esittelevät tuotteitaan sekä maistattavat viinejään
ja leivonnaisiaan. Paikallinen kirkkoherra siunaa
viinirypäleiden tertuista valmistetun suuren
kirkonkellon ja eri kylien väki kokoontuu suureen
juhlatelttaan seuraamaan kansantansseja ja muuta
ohjelmaa. Upea ilotulitus päättää juhlat.

Kuten muuallakin, Villa Finnlakin sadonkorjuussa
rypäleet kerätään käsin. Talon omalla puristimella
puserretaan mehu tynnyreihin kypsymään.
Viinimestarin johdolla korjuutyöhön osallistuu
aina joku omistajista seurueineen ja lisäksi myös
muita innokkaita tekijöitä.

Perinteisesti mennään myös viinimestarin tilalle
talkootyöhön. Sadon-korjuuyö on fyysisesti
raskasta, joten huollon täytyy toimia myös työn
kestäessä. Aiempien vuosien viiniä
kivennäisvedellä kevennettynä on aina tarjolla ja
kunnon ateria lepotaukoineen katkaisee sopivasti
päivällä työnteon. Edellisenä syksynä kotona
palvattu kinkku kuuluu osana ruokapöytään
muiden periunkarilaisten run-saiden ruokalajien
joukkoon. Illalla samanlainen ateria ruokineen ja
juomineen päättää pitkän työpäivän.
Viinimestarin työpäivä jatkuu kuitenkin vielä
pitkään ilta-aterian jälkeenkin…

Täällä Suomen pimeässä syksyssä ja pitkässä
talvessa on hyvä odottaa seuraavaa kesää -
lämmintä iltaa saksanpähkinäpuun alla, omasta
kellarista noudettua kullankeltaista viiniä lasissa,
kaskaiden siritystä yössä..

Egészségünkre – terveydeksemme!!!

Osmo Björkman
Ks. www.personal.inet.fi/koti/finnlak
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Kesätunnelmia Torrolta
Tänä vuonna Carlssonin suvun sukujuhlaa
vietettiin 7.7.2007 Torrolla Nikulan tilalla, jonka
isäntänä toimii nykyään Matti Nikula. Nikulan
tilan päärakennus on jugend-vaikutteinen ja
vuodelta 1921. Vanha päärakennus on vuodelta
1882.

Sää suosi meitä osallistujia auringon valolla ja
lämmöllä. Sukujuhla alkoi esi-isän Carl G.
Carlssonin muistoa kunnioittaen seppeleen
laskulla Tammelassa sijaitsevalle haudalle. Sen
jälkeen siirryimme Torron kauniiseen kappeliin,
jossa tervehdimme toisiamme ilolla väen
kokoontuessa pihalle.

Vuonna 1969 vihityssä kyläkappelissa saimme
kuulla Eero Nikulan esitelmää Torrosta ja sen
vaiheikkaasta historiasta. Eero Nikulan puhe ja
yhteislaulut, joita säesti kanttori Jukka Hovila,
loivat mielestämme yhteenkuuluvuuden tunnetta,
joka sukuseuroissa on tärkeä tavoite. Jukka
Hovilan esittämät laulut ja Päivi Hannikaisen
tulkitsemat runot olivat juhlan yhteishengen
kohottajia. Erityisesti Päivi Hannikaisen tunteella
tulkitsemat runot ja Eero Nikulan esitelmä saivat
meidät pohtimaan suvun ja perheen historian
merkitystä nykyisyyteen ja tulevaisuuteen.

Runojen välityksellä saimme myös tuntea
empatiaa ja myötäelää niin iloja kuin suruja.
Näistä puhuttelevista tunnelmista siirryimme
Nikulan tilalle, jossa Nikulan tilan aikaisempi
isäntä Eero Nikula toivotti meidät kaikki
lämpimästi tervetulleiksi. Tervetulopuheen
jälkeen hänelle lahjoitettiin lasinen pöllö, joka
symboloi hänen viisauttaan ja
avarakatseisuuttaan.

Maittavan ruokailun jälkeen vierailimme Torron
suon näköalatornissa, jossa näkymä oli kaunis,
erämainen ja huimaava, jopa niin huimaava, että
osa ihasteli maisemaa turvallisesti maan
kamaralla. Palattuamme Nikulan tilalle esitteli
talon nykyinen isäntä Matti Nikula meille
maatalouskoneista kiinnostuneille erilaisia
traktoreita ja viljapuimurin. Innokkaimmat
istuivat traktorin ohjaamossa kuin maatalon
isännät ja emännät aikanaan. Ihasteltiinpa myös
niiden nykyaikaistumista. Kaiken kaikkiaan päivä
oli valoisa, täynnä keskustelua, iloa ja hyvää
ruokaa. Päällimmäisenä Torrosta jäi mieleemme,
että : ” Torron kylä on paljon muutakin kuin
suota.” Ja näinhän se on!

Maarika Storgårds ja Ukko Ylirotu
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Tauno Tuomiston pojat järjestivät isän 100-vuo-
tissyntymäpäivänä sukutapahtuman Keravalla.
Tilaisuuteen oli kutsuttu lapset ja lapsenlapset
puolisoineen, kaikkiaan 27 henkeä. Lounaan
jälkeen Aarre Tuomisto piti oheisen esityksen.

Isämme Tauno syntyi Hausjärvellä karkaus-
päivänä 1908 puuseppä ja maanviljelijä Henrik
ja Lydia Tuomiston perheen esikoisena. Myö-
hemmin perheeseen syntyi vielä viisi lasta:
Kaarina, Saara, Jonne, Atte ja Eine. Viime
mainitut olivat kaksoset, joista  Eine kuoli  jo
2 kk ikäisenä.

Lydian vanhemmat olivat Hilma-Pamilia ja
Johannes Helenius. Perhe asui Rengon Vehmais-
ten kylässä ja siellä Lydia ja Henrik tutus-tuivat
toisiinsa. Heidät vihittiin avioliittoon juhan-
nuksena 1907. Hilma-Pamilian isä oli Carl Gustaf
Carlsson. Hän on C.G.Carlssonin sukuseuran
kantaisä.

Tauno ja Elsa Tuomiston perhehistoriaa

Henrik ja Lydia Tuomiston perhe hankki
omistukseensa (arviolta 1910-1915) Mäntsälän
Ohkolan kylästä Ahokallio-nimisen lohkotilan.
Henrik teki maanviljelyn lisäksi puusepän ja
kirvesmiehen töitä. Lapset joutuvat ajan hengen
mukaisesti tekemään kotitilalla kaikkia tilan töitä
voimiensa mukaisesti.  Henrik kuoli 1923, jolloin
lapsista vanhin Tauno oli 15 ja nuorin  Atte oli
vasta 8 vuotias.

Tauno kävi ylemmän kansakoulun 1920-23 ja
joutui heti koulun jälkeen vanhimpana lapsena
yhdessä äidin kanssa vastaamaan tilan hoidosta.
Hän kertoi mm. vieneensä jo koulupoikana yksin
kuorman tilan tuotteita hevosella Helsingin torille
myytäväksi.Tällaiseen retkeen kului  yleensä
kolme päivää, yksi myyntipäivä sekä matkapäivä
kumpaankin suuntaan.

Tauno suoritti asevelvollisuutensa Hyrylässä
hevosvetoisessa kenttätykistössä 1928-30.
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Nuorisoseuran iltamissa Hyrylän Väinölässä
Tauno tutustui tulevaan vaimoonsa, 15
vuotiaiseen Elsaan, ja kaksi vuotta myöhemmin
elokuussa 1932 heidät vihittiin Tuusulan  kirkossa

Elsa-äiti syntyi 17.5.1915 Nummen kunnan
Jättölän kylän Bergkullassa. Elsan vanhemmat
olivat Juho ja Ida Rautanen. Juho oli kyläseppä ja
maanviljelijä. Perheeseen syntyi kaikkiaan 11
lasta, joista Elsa oli yhdeksäs. Lapsista kolme
kuoli jo lapsena. Aikuisiän saavuttivat Bruno,
Martti, Eedit, Hannes, Pauli, Elsa, Esko ja
Kyllikki. Elsan syntymän aikaan Juho toimi
Bergkullassa vuokraviljelijänä ja Nummen
pappilan tilanhoitajana. Tilanhoitajan tehtäviin
kuului silloin mm. kirkkoherran kyyditseminen
hevosella. Kirkolle oli matkaa viitisen kilometriä.
Kävimme äidin vielä eläessä katsomassa hänen
syntymäkotiaan kesällä 1990. Talo pihapiireineen
oli 5-vuotiaan tytön muistiin jääneessä kunnossa.
Sama pihapiiri ja sama huonejärjestys. Vain tuvan
suuri leivinuuni oli uusittu.

Juho ja Iida Rautasen perhe muutti omistukseen
hankitulle tilalle Suomusjärvelle 1921 ja sieltä
Tuusulan Hyrylään Mikkolan tilalle 1928. Perheen
vanhimmat lapset olivat jo tällöin jättäneet kodin,
sillä  olihan vanhimman ja nuorimman ikäeroa
24 vuotta. Isä Juho joutui sairauden vuoksi jättä-
mään tilanhoidon pojalleen Martille jo 1930-luvun
puolivälissä. Hän jäi sen jälkeen syytinkiin
läheiseen omakotitaloon. Äiti Iida asui talossa
kuolemaansa saakka. Talo on  edelleen asumis-
käytössä kauniisti kunnostettuna Mikkolan
omakotialueen reunassa.

Tauno ja Elsa Tuomiston ensimmäinen yhteinen
koti oli Tuusulan Hyrylän kylässä Korkin tilalla.
Tila sijaitsee aivan nykyisen Hyrylän eteläisen
ohikulkutien tuntumassa. Siellä syntyi esikoinen
Erkki 1932. Eläminen oli vaikeata 1930-luvun
alussa pula-ajasta johtuen. Työtä ja rahaa ei ollut
eikä maataloustuotteetkaan menneet kaupaksi.
Äidin kertoman mukaan rahaa saatiin ainoastaan
myymällä luutia varuskuntaan. Tila oli hankittu

velaksi eikä rahaa saatu riittävästi edes korkojen
maksuun, saati velan lyhennykseen. Parin vuoden
kuluttua tila oli myytävä. Myyntihinta pakko-
tilanteesta johtuen oli erittäin heikko. Näin tila
meni, mutta velat jäi. Velan loppuerä maksettiin
vasta sodan jälkeen 1950-luvulla. Äiti ei sen jäl-
keen hyväksynyt velanottoa koko elämänsä ai-
kana.

Muutimme Hyrylään vuokra-asuntoon.  Siellä
syntyi perheeseen toinen poika Aarre 1934. Pian
muutimme taas, ensin Saviolle ja sieltä Keravalle
Viron alueelle, jossa syntyi  kolmas poika Lauri
1937. Isä sai pysyvämmän työpaikan Savion
Kumitehtaalta 1935. Hän toimi siellä sekä tela-
osastolla että tehtaan kirvesmiehenä. Äiti oli
töissä saman tehtaan kaasunaamariosastolla
1938-40.

Vuonna 1938 isä osti Helsingistä pois siirrettävän
hirsitalon ja siitä rakennettiin uusi koti
kumitehtaalta hankitulle tontille Keravan
Harjurinteelle, joka on nykyiseltä nimeltään
Tuomikatu. Talvisodan syttyessä  1939 talo jäi
vähän keskeneräiseksi. Perhe joutui asumaan
huoneen ja keittiön asunnossa, kun talon muissa
huoneissa oli yhteensä  kolmet vuokralaiset.

Isä oli rintamalla koko sodan ajan eli 5 vuotta
kenttätykistössä. Äiti oli sen aikainen
“yksinhuoltaja” kolmen pojan kanssa. Rahaa ja
ruokaa oli vähän. Äiti toimi sodan ajan talous-
lottona asevelvollisten koulutus- ja keräys-
paikoilla Keravalla ja Järvenpäässä. Meillä oli sinä
aikana useita noin 15 vuotiaita tyttöjä koti-
avustajina ja lastenhoitajina.

Sodan aikana oli pulaa kaikesta, mutta erityisesti
ruuasta. Korttiannokset olivat pieniä eikä
kansanhuollosta annetuilla korteillakaan useasti
saanut mitään, jollei osunut olemaan oikeaan
aikaan oikeassa kaupassa. Talvisodan aikainen
kireä pakkanen (jopa yli - 40 astetta) oli jäädyt-
tänyt vähäiset vihannesvarastot. Esimerkiksi
lihakeitto valmistettiin tarkkaan kalutuista luista,
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lantuista ja vehnäjauhoista tehdyistä klimpeistä,
kun perunat olivat jäätyneet.

Jatkosodan aikana äiti joutui tiukkaan
tilanteeseen. Kesällä 1942 tarjoutui tilaisuus
lähettää lapsia sotaa ja puutetta pakoon Ruotsiin
tai Tanskaan. Hän joutui taistelemaan äidin
vaistojensa ja lasten hyvinvoinnin välillä. Kun hän
päätyi hakemaan sijaiskotia, Ruotsin kiintiö oli
täynnä, mutta Tanskaan järjestyi Erkille ja minulle
paikat. Olimme tuolloin 10 ja 8 vuoden ikäisiä.
Lauri 5 v oli pienimpänä koko ajan kotona.
Meidät sijoitettiin Tanskassa eri perheisiin, mutta
samaan Bröns -nimiseen kylään, joka sijaitsee
Jyllannin niemimaan länsiosalla Pohjanmeren
rannalla. Tanskassa vietimme sijaisperheissä
Erkki 10 kk ja minä 14 kk. Tästä ajasta  meillä
on hyviä muistoja ja pidimme yhteyttä
sijaisvanhempiimme aina heidän kuolemaansa
saakka.

Jatkosodan loppuaikana osasimme varautua  jo
paremmin. Meillä oli kasvatettavana sika, lam-
paita ja kaneja. Näistä saimme monipuolisuutta
ruokavalikoimiimme. Lampaille heinää kerättiin
kyläteiden vierustoilta, joille niitto-oikeus myytiin
huutokaupalla. Lisäheinää ostettiin lähellä
sijaitsevista Sihvolan ja Mikkolan taloista.

Sodan jälkeen olosuhteet paranivat melko
nopeasti, työtä riitti ja sitä myös tehtiin.
Perheeseen syntyi sodan jälkeen vielä sisko, Pirjo
1946.  Pojat menivät kansakoulun käytyään kukin
vuorollaan ammattikouluun Helsinkiin ja sen
käytyään töihin jo 15-vuotiaana.

Sodan jälkeen isä toimi kirvesmiehenä mm.
omakotitalotyömailla lähikunnissa, kerrostalo-
työmailla Helsingissä, merimerkkien rakenta-
misessa Suomen merialueilla ja viimeiset
työvuodet Valmetin laivanrakennuksessa Helsin-
gissä. Hän jäi eläkkeelle 1973 ja kuoli juuri ennen
äidin eläkkeelle pääsyä syksyllä 1979.

Äiti palasi työelämään  Pirjon kouluun menon
jälkeen. Hän toimi mm. ompelijana kenkä-

tehtaassa Keravalla ja Helsingissä. Eläkkeelle äiti
pääsi einestehtaasta keittäjän toimesta 1980. Isän
kuoleman jälkeen äiti tutustui Robert Ikoseen.
Yhteisinä yli 15 vuoden aikana he muun muassa
matkailivat runsaasti. Pisimmät matkat sekä
ajallisesti että matkan pituuden suhteen olivat
seitsemän viikon automatka Neuvostoliitossa ja
usean kuukauden oleskelu Pirjon luona
Australiassa 1980-luvulla. Äiti kuoli 1997 ja on
haudattu Keravan hautausmaalle isän viereen.

Pirjo avioitui Suomessa Esko Hämäläisen kanssa
ja he muuttivat Australiaan 1969. Pirjo sairastui
vakavasti siellä asuessaan ja kuoli Suomessa
1995. Pojat tekivät kukin alallaan noin 50 vuoden
työuran ja asuvat nykyisin Erkki Helsingissä,
Aarre Keravalla ja Lauri Porvoossa.

Aarre Tuomisto

Tule  ja nauti
donitseista  tai

tuoreista bageleistä
Arnolds Forumiin

Helsinkiin.
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Miten Satu
Amerikkaan joutui?

Satu Allen kuuluu 13. sukuhaaraan. Hän on Carl
Gustaf  Carlssonin nuorimman pojan Emil Valfrid
Mannerin pojan Kosti Mannerin pojan Veijo
Mannerin tytär.

Satu itse kirjoitti nykyisestä elämästään Illinoisissa
vuoden 2006 lehdessä, mutta miten hän sinne
päätyi, on tarina sinänsä.

Lukion ensimmäisen luokan jälkeen Satu haki
vaihto-oppilaaksi ICYE:n (International Christian
Youth Exchange, nykyään Maailmanvaihto -
ICYE ry) kautta. Monien haastattelujen ja
kokeiden jälkeen hän saikin vaihto-oppilaspaikan
Italiaan. Isä ei kuitenkaan ajatuksesta pitänyt: ”No
ei nyt ainakaan Italiaan voi vaaleaa nuorta tyttöä
lähettää.”  Niinpä Satu ei lähtenyt Italiaan. Parin
viikon kuluttua tuli kuitenkin ilmoitus, että
hänellä on vaihto-oppilaspaikka Yhdysvaltoihin,
jonne hän sitten matkusti vuodeksi.

Vaihto-oppilasvuoden aikana alkoi kuulua vies-
tejä, että täytyy mennä jalkapallo-otteluihin ja
muihin urheilutilaisuuksiin. Kas kummaa urheilu
on alkanut kiinnostaa.  Syykin penkki-
urheiluinnostukseen selvisi, kun ensimmäiset
kuvat koulun tanssiaisista saapuivat tänne
Suomeen. Syyhän oli tietysti nuori komea poika.
Vuosi kului ja Sadun kotiinpaluu lähestyi. Ennen
kuin hän oli tullut takaisin Suomeen, niin viisi
kirjettä oli jo häntä odottamassa. Tanssiaiskuvissa
esiintynyt poika oli pestautunut armeijaan ja
lähetteli sieltä kirjeitä.  Satukin saapui kotiin ja
kirjeitä tuli ja myös lähti kerran päivässä. Satu
piti tarkkaa kirjanpitoa, että tulevissa kirjeissä oli
varmasti jokaiselle päivälle oma kirjeensä.  Posti
ei aina kuitenkaan kulkenut kovin säännöllisesti.
niinpä kerran eteisen matolla oli 9 kirjettä
odottamassa koulusta kotiin palaavaa tyttöä.

Myös puheluja alkoi tulla yhä tiuhempaan tahtiin
ja tietysti aikaerosta johtuen öiseen aikaan..

Lukion toinen luokka tuli käytyä, mutta kesällä
Satu ilmoitti, että hän lähtee takaisin
Yhdysvaltoihin. No mikä auttoi – eipä mikään.
Ei auttanut anelut, pyynnöt, huutamiset, itkut,
ei toden totta mikään. Oli hieman samanlainen
tunnelma, kun hän 6-vuotiaana ilmoitti, ettei enää
mene päivähoitoon. Ei siinäkään auttanut vanhat
konstit: lahjonta, kiristys ja uhkailu. Päätimme,
että lentolippuihin ei meiltä rahaa riitä.  Ei sekään
auttanut. Satu oli hankkinut kesätyöpaikan ja
pojalta oli kerran kuussa tullut 100 dollaria, eli
matkarahat olivat koossa. Silloin tarvittiin
Amerikkaan matkustamiseen viisumi. Kun
paluupäivää ei ollut määrätty, ei viisumia
myönnetty. Me jo huokasimme helpotuksesta,
mutta liian aikaisin. Satu pakkasi saamansa kirjeet
isoon attaseasalkkuun ja marssi sen kera
lähetystöön viisumia anomaan. Kotiin palasi tyttö,
kirjesalkku ja viisumi. Amerikkaan lähtöpäivä oli
hyvin jännittävä. Muutenkin kovaa huolta lisäsi
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se, että Yhdysvaltojen lennonjohto oli lakossa.
Kyllä me täällä kotona olimme sydän kurkussa
siitä, miten matka onnistuu ja minkälaisiin olosuh-
teisiin hän menee. Iltasanomien otsikosta saimme
seuraavana päivänä lukea, että Finnair livahti New
Yorkiin.  Siitä tiesimme, että ainakin sinne asti
Satu oli päässyt.  Tämän jälkeen Satu tuli vielä
kerran Suomeen ja pian sen jälkeen matkusti
Saksaan. Yhdysvaltojen armeija oli lähettänyt
pojan sinne suorittamaan asepalvelustaan. Heidän
vihittiin Suomessa ja ensimmäinen lapsen-
lapsemme Anna syntyi Saksassa Yhdysvalojen
tukikohdan sotilassairaalassa. Kun Anna oli 1 ½-
vuotias, perhe muutti takaisin Yhdysvaltoihin.

Satu säästi meitä monilta huolia aiheuttavilta
asioilta. Emme tienneet kaikkia yksityiskohtia,
niinpä seuraava järkytys oli ilmoitus avioerosta.
Meillä oli tietysti huoli siitä, miten hän Annan
kanssa pärjää. Vähän lievempi järkytys oli ilmoi-
tus uudesta avioliitosta. Siinä päällimmäinen huoli
oli, miten uusi aviomies suhtautuu Annaan.
Olemme saaneet todeta, että erittäin hyvin. Hän

tuki ja auttoi Annaa vaikeassa murrosiässä, kun
suhteet omaan isään katkesivat täysin. Hän mm.
auttoi Annaa saamaan takaisin lukiopaikkansa,
jonka Annan isä oli Sadun ja Annan tietämättä
peruuttanut. Myös Tracyn vanhemmat ottivat
Annan avosylin lapsenlapsekseen. Nyt aikuisena
Annalla on edelleen hyvät suhteet sekä Tracyyn
että hänen vanhempiinsa.

Satu on lapsesta asti ollut hyvin päättäväinen ja
sisukas. Kun häntä kerran 3-vuotiana yritettiin
saada syömään, hän ilmoitti: ”En syö vaikka
kirveellä löisit.”  Niinpä hän ei sillä kertaa syönyt.
Vähän vanhempana hän jonkin sanaharkan
jälkeen  sanoi: ”Minä en ainakaan tänne Suomeen
jää asumaan” ja niinhän siinä sitten kävikin.
Hänen elämänsä on nyt Petersburgin pienessä
kaupungissa Illinoisissa. Joskus hän ihmettelee,
kun omat lapset ovat hyvin voimakastahtoisia ja
päättäväisiä. Niinpä,  kehenhän lie tulleet?

Marja-Liisa Manninen

Kolmen polven
rakkautta ruokaan ja
ihmisiin

KARL VLADIMIR (s.?) ja EVELIINA
KARLSSONIN (s.?) perhe asui Tammelan
Hykkilän kylässä, joka on tiivis yhteisö Lunkaan
kylän kanssa. Kylien rajalla oli koulu, kauppa ja
nuorisoseurantalo. Työväentalo oli Hykkilän
mäkikylässä lähellä Karlssonia. Tästä perheestä
ei työväentalolle ollut mitään asiaa, vaan kaikki
toiminta piti suuntautua nuorisoseuraan. Koko
perhe oli porvarillisesti suuntautunutta, vaikka
eivät varakkaita olleetkaan. Nuorisoseurassa
ainakin äitini Helmi Alexandra (s.1906) lauloi
kuorossa, lausui runoja, näytteli, tanhusi ym.

Kalssonnin Kallekin, joksi Karl Vladimiriä
kutsuttiin, esitti ainakin purppuria Hilja- ja Helmi-
tyttäret mukanaan. Siitä on valokuvakin
Nuorisoseura Ahjon seinällä.

Äitini Helmi piti myös monet vuodet
nuorisoseuran kahviota, jonne itse leipoi kaikki
leivonnaiset. Niin kiire ei Helmillä kuitenkaan
koskaan ollut, etteikö ison naapuritalon 10 vuotta
nuorempi ketterä poika olisi saanut Helmiltä
varatun polkkansa. Muu iltamaväki vetäytyi
seinänvierille katselemaan.

Helmi oli toiseksi nuorin Karlssonin seitsemästä
jälkeläisestä. Äidilläni oli tapana sanoa, että heitä
oli kuusi tytärtä ja jokaisella yksi veli. Muut
sisarukset olivat jo lentäneet pesästä, kun Helmi
viimeisenä lähti maailmalle itsenäistä elämää
aloittelemaan. Hän oli jonkin aikaa
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Punkalaitumella sikäläisen kelloliikkeen omis-
tajien taloutta hoitamassa ja sai harjoitella myös
liikken puolella. Kauan hän ei ehtinyt siellä olla,
kun Papalta tuli kirje, jossa hän pyysi Helmiä pian
palaamaan kotiin, koska Mamma oli halvaantunut
ja joutunut vallan petiin ja hänellä oli myös
sydänvika. Helmi, joka kovasti rakasti vanhem-
piaan ja oli hyvin vastuuntuntoinen, palasi
nopeasti kotiin hoitamaan Mammaa, taloutta,
pientä karjaa ja Papan kanssa kaunista
puutarhatilaa.

Helmin tullessa takaisin ajat olivat ankeita. Tuntui
kuin vanhemmat olisivat vanhentuneet kymmeniä
vuosia ja Mamma kuolikin muutamaa vuotta
myöhemmin. Helmi valmisteli Mammalle kauniit
hautajaiset ja talo koristeltiin valkoisin liinoin ja
havunoksin.

Tuolloin maalla muissakin perheissä juhlittiin
perinteiden mukaisesti. Varsinkin isoimmissa
taloissa vietettiin isäntäväen pyöreät merkkipäivät
ja tyttärien häät. Kinkereitä järjestettiin
vuorovuosin joka talossa ja jokaisessa pantiin

parastaan. Äitini toimi pitokokin apulaisena ja
juhlien tarjoilijoiksi haluttiin aina osaavat ja
iloiset Kalssonnin Helmi ja Mattilan Siiri. Muistan
sievän äitini valkoisessa hilkassa ja tärkätyssä
voilee-essussa. Niissä oli kapeat pitsit reunoissa
ja olkaimettoman essun yläosa kiinnitettiin
rintasoljella puseron etumukseen.

Pian ahkera Helmi-äitini apulaisineen hoiteli
juhlat alusta loppuun, ensin leipoi kahvileivät,
sitten tehtiin ruuat ja edellisenä yönä aina
täytekakut. Sitä minä ihmettelin, mutta
myöhemmin olen tajunnut, että kuinkas muuten
– ei ollut kylmiöitä eikä jääkaappeja ja kellareista
olisi tullut mullan maku. Juhlien alkaessa Helmi
ja Siiri olivat taas reippaina tarjoilemassa.

Hykkilä oli jo tuolloin kesävieraitten mieluisa
lomakylä ja monet tutustuivat nopeasti Karlssonin
perheeseen. Ainakin kerran kesässä jokaiselle
huvilalle kutsuttiin kaupunkiystävät kunnon
kesäjuhliin ja Helmihän taas hoiteli nämäkin
kekkerit. Kaupunkilaisrouvat eivät olleet mitään
leipureita, joten joka viikonlopuksi tilauksi riitti

Lauri Karlsson kylän poikien kanssa totilla
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rieväkakusta bebe-leivoksiin.

Toisessa polvessa Karlssonin yrittäjyys ja
ruokainnostus sai jatkoa.  1977 minun
kuusihenkinen perheeni muutti Kaukjärvelle
Forssan ja Tammelan puoleenväliin ja valtavan
remontin jälkeen 1985 perustimme
maaseuturavintola Vanha-Norrin, johon liittyi
pian myös pitopalvelu. Koko perhe oli innolla
mukana toiminnassa.

Esikoisemme, joka oli muusikko, oli myös
työskennellyt ravintola-alalla. Hänestä saimme
tarjoilijan, baarimestarin ja tarvittaessa myös
soittajan. Vanhempi tyttäremme oli käynyt
emäntäkoulun ja oli innokas ruuanlaittaja ja
vauhdikas tarjoilija viikonloppuisin päiväkodin
lastenhoitajan työn ohella.

Nuoremmalla pojallamme oli ylioppi-
laskirjoitusvuosi silloin kun Norrilla oli remontti
hurjimmillaan. Apumiehen työtä oli koko
kevääksi ja seuraavaksi kesäksi. Syksyllä hän
aloitti kokkikurssin eikä ollut koskkaan muuta
ammattia ajatellutkaan ja siinä taas koulun
lomassa oli Norrilla työtä tarjolla. Hän jäi
muutamaksi vuodeksi meille kokiksi, mutta
kannustin häntä sitten jatko-opintoihin.

Nuorin tyttäremme sai kesä- ja viikonlopputöitä
Vanha-Norrissa ja hänen lakkiaisistaan muistan,
että koululla ehdimme käydä; sitten pikaisesti
kohottamaan onnittelumalja. Sen jälkeen nopeasti
vaihtamaan työvaatteet päälle ja tarjoilemaan
jonkun toisen lakkiaisjuhlaan. Tästä
työkokemuksesta oli myöhemmin hyötyä, kun
Lontoon opiskeluaikana tarvittiin pohjoismaisissa
diplomaattipiireissä tarjoiluapua. Suomen
presidentin illallisilla lähetystössä oli jännittävää
päästä tarjoilemaan Englannin kuningattarelle ja
muille kuninkaallisille suomalaisia herkkuja.

Mieheni kanssa jatkoimme Vanha-Norria vuoteen
2000, jolloin kolmas sukupolvi otti vetovastuun
yrityksestä. Nuorempi poikamme palasi

Helsingistä opiskeltuaan restonomiksi ja saatuaan
työkokemusta pääkaupungin ravintoloista. Hän
palasi kotikylään savolaissyntyisen vaimonsa
kanssa ja he jatkoivat perheineen Vanha-Norrin
toimintaa.

Myöhemmin he laajensivat toimintaansa
perustamalla Forssaan vanhan Finlaysonin
kehräämön alueelle 270-paikkaisen lounas- ja
juhlaravintolan. Kehräämön piipun juurella on
kesäkäytössä kaunis Piipputerassi. Minulle
mieluisaksi yllätykseksi he nimesivät  tämän
uuden ravintolan Vanhaksi Värjäriksi
kunnioittaen näin esi-isämme värjärimestari
C.G.Carlssonin muistoa. Olihan hänen johta-
mansa lankavärjäämö toiminut tuossa samassa
miljöössä.

10-haaran Tuija Koski os. Ali-Hokka, ent.
Karlsson
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Murrekirja

Sattuma - ja kuitenkin
tosi tapahtuma

Isoisäni Aukusti Nikula kuoli lähes kymmenen
vuotta ennen syntymääni. Seinältä hiukan
tuikeasilmäisenä katsovan isäntämiehen elämästä
olen eniten kuullut isoäitini Vapun kertomuksissa.
Pikku tytön mieleen on jäänyt niistä mm. seuraava
tapahtuma.

Isoisäni oli menossa hevosella säkkikuorman
kanssa myllymatkalle Forssaan. Kuinka nyt
sattuikaan, että naapurikylässä aivan tien varrella
oli menossa huutokauppa. Talon tavarat oli jo
myyty ja vasaran alla juuri oli koko talo. Myllymies
tunnisti huutokauppaväen joukosta joitakin ja
nosti kättään tervehtiäkseen heitä. Meklari oli
ymmärtänyt tämän merkiksi huudon hyväk-

symisestä. ”Kolmas kerta” ja niin Aukusti oli
talon uusi omistaja. No eihän siinä auttanut muu
kuin maksaa lasku aikanaan ja miettiä, mitä tehdä
yllättäen hänelle joutuneelle talolle.

Niin, ja tuon Aukustin tuikeasilmäisen ilmeen
olen myöhemmin nähnyt välähtävän joskus sekä
isäni, veljeni että poikienikin katseissa.

Virve Nikula

Kirja on Suomalaisen kirjallisuuden seuran kustantama  Tammelan murrekirja , 404 sivua, painettu
1989. Toimittajana oli prof.Pekka Lehtimäki. Jutun kertoja, jossa Akseli Nikula mainitaan oli
mv Kustaa Kuusela Tammelan Kydöstä. Nauhoituksen on P L tehnyt v. 1964. Juttu on sivuilla 287-
288

Eero Nikula
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Usvainen aamupilvi satojen suohehtaareitten
ympäröimän kylän yllä, viimeisten suopursujen
vieno tuoksu Sateesta kertova tuuli kuiskailee
Nikulan talon nurkissa. On varhainen
lauantaiaamu.

Edelliset päivät ovat olleet touhua täynnä: on
siirrelty huonekaluja, on mietitty istumapaikkojen
riittävyyttä, on ravisteltu, pyyhitty, tuuletettu ja
puunattu.

Virven askeleet ovat kantautuneet milloin salista,
milloin taas vintiltä. Isäntä- Matti on ahkeroinut
pihamaalla ja nostellut naisväen toiveitten
mukaisesti tavaroita paikasta toiseen. Olen
hoitanut kappelia kuntoon ja ajanut naisväen
toiveitten mukaan kauppareissuja – ja ihan
nöyrän kiltisti. Välillä olen huokaillut ikkunan
vierellä sade-ennusteita kauhistellen. Säätiedote
on luvannut ukkoskuuroja rankkasateineen.
Kaiken pitäisi kuitenkin olla kunnossa, mutta
jännitys nostaa päätään. Virve huomaa portaikon
edustalla esiin työntyneitä rikkaruohoja. Saappaat
jalkaan ja roskat pois. Mitähän vielä sattuisi. Vain

isäntä- Matti on tyynen rauhallinen. Siniristilippu
liehuu salossa. Matka kyläkappelille voi alkaa.
Mitä vielä voisi sattua?

Saavumme kappelille ja huomaamme, että
kappelin valot eivät toimi. Sähköt ovat poikki.
Silloin eivät kellotapulin luukut avaudu eivätkä
kellot soi. Onneksi on kännykkä ja apua saadaan
heti. Otsarypyt siliävät otsaltani.

Ensimmäiset tulijat ovat lähestymässä kohti
hautausmaata ja kappelia. Autosta nousee
Hannikaisen Päivi, joka on lähtenyt
Lappeenrannasta ihan kukon laulun aikaan.
Vähitellen kappelin pihamaalla on jo koolla
melkoinen joukko. Kellotapulin kello soittaa väen
sisälle kappeliin.

Kerron suvulle Torron kylän vaiheista aina 1500-
luvulta alkaen nykypäivään asti. Kappelissa
istuva väki kuuntelee keskittyneenä kyläläisten
elämästä, koulunkäynnistä ja elinkeinoista.
Sukumme on ihmeissään tämän omavaraisen
kylän yksituumaisuudesta, kun on rakennettu

Kesäpäivä Torron kylässä 7.7.2007



VÄRJÄRIMESTARIN SANOMA 2008

18

kylään oma kirkko, kansakoulu ja sitten 1960-
luvulla upea kyläkappeli sekä 2006 uusi kello-
tapuli.

Sitten onkin vuorossa Päivin ja Jukan järjestämä
tunnelmahetki runon ja musiikin keinoin.
Saamme yhtyä tuttuihin virsiin ja miettiä
mielissämme omaa lapsuuttamme ja ajan
kulumista. Kiitos, Päivi ja Jukka.

Vieläköhän sattuisi jotakin? Virve oli
virrenveisuun aikana saanut kännykkäviestin
Nikulasta: sähköliesi reistailee – emännät
kylpevät siellä tuskan hiessä. Lähtökiireessä
kukaan ei ollut muistanut muistuttaa turvalieden
tavoista. Mutta niin kuin muistatte, perunat olivat
ehtineet kypsyä ajoissa. Ruokailun jälkeen joukko
lähtee lintutornille ja laavulle. Ihmetystä herättää,
että yksityinen perhe on rakentanut omille
mailleen tornin ja laavut, joissa ihmiset voivat
tutustua ympäröivään luontoon maksutta. Torron
suo, tämä lähes 3000 hehtaaria käsittävä kohosuo
upeine väreineen avautuu silmiemme edessä.
Talvisin tämä upeat hiihtoladut ja laavut käsittävä
alue tarjoaa ” köyhän miehen Lapin”
murtomaahiihtoa harrastaville.

Palaamme Nikulaan päiväkahville. Virven
Teemu-poika on aamulla saanut tehtäväkseen
pidellä sadepilvet poissa Nikulan mailta aina
iltaan saakka. Hän on tehnyt työnsä erinomaisesti,
sillä päivä on aurinkoinen ja ihana ihan iltaan asti.
Palkakseen Teemu sai sitten loput jäätelöt.

Matti vei kiinnostuneet mukanaan ja esitteli
traktoreitaan. Ehkäpä joskus myöhemminkin
vastaavanlaisena kesäpäivänä varataan aikaa van-
hojen ja uusien maataloustyökoneitten esittelyyn
ja mikä ettei, vaikka niitten toimintaankin.

Olemme saaneet viivähtää yhdessä juurillamme.
Ensi vuonna tulee kuluneeksi tasan 150 vuotta
siitä, kun kantaisä ja -äiti ostivat tilansa Torron
suokylästä. Tämän suokylän sydämestä löytyvät
juuremme.

On ollut mukava päivä. Kamerat ovat täyttyneet
kuvista. Toivommekin, että sukuseuran
kokoelmat karttuisivat niistä. Muistattehan
kirjoittaa tulevaan sukulehteemme. Olisihan
mahtavaa saada aikaan sukukirja.

Eero Nikula

Marja Manninen ,
tekstiilitaiteilija
Lahdesta

Marja Manninen , kolmas sukuhaara.

Tapasimme Marjan viime talvena  ja vietimme
mielenkiintoisen iltapäivän hänen kodissaan.
Marja kertoi lapsuudestaan ja tapahtumista niin
nuoruudessa kuin opiskelustaan Taideteollisessa
oppilaitoksessa, nykyisin Taideteollinen korkea-
koulu . Marja työskenteli nuoruudessan myös
Forssassa  tekstiilitailteilijana esi-isänsä , värjäri-
mestarin , jalanjäljillä. Suvussa on monia mielen-
kiintoisia tarinoita , jotka olisi hyvä saada suvun-
jäsenten yhteiseksi perinnetiedoksi. Meistä
jokaisella on varmasti oma tarina kerrottavana ,
joilla voimme muodostaa suvustamme moni-
puolisen ja rikkaan kuvan kaikkine koke-
muksineen ja elämyksineen, joita olemme
kuulleet ja itse kokoneet.

Marjan tarina julkaistaan seuraavassa
lehdessä.
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Olli Baumann
Pitkäniementie 39,13270 Hämeenlinna
0500 665418  / olai.baumann@gmail.com

Osmo Björkman
Koivurannan 13, 04400 Järvenpää
0504402632 / osmo.k.bjorkman@kolumbus.fi

Päivi Hannikainen
Kivirannantie 16,53950 Lappeenranta
040 5566158 / paivi.hannikainen@gmail.com

Jukka Hovila
Halmetie 10 A,33470 Ylöjärvi
0400 196003  / Jukka@olotila.net

Markku Juovi
Pakkala Tölli, 03850 Pusula
09 2266047 / markku.juovi@gmail.com

Pentti Juovi
Alkutie 29-35, 00660 Helsinki
050 5257632, 09 7245646

Håkan Karlsson
Andersby, 07870 Skinnarby
0400305712
hakan.karlsson@dnainternet.net

Tuija Koski
Rautatiekatu 23 C 6, 30100 Forssa
050 5734230, 03 4351106
tuikoski@hotmail.com

Kalevi Malminen
Liedonperäntie 349, 21430 Yliskulma
02 4875861

Seppo Manner
Suotie 44, 05200 Rajamäki
0400 452648, 09 2900554
seppo.manner@tintti.net

Hallituksen
yhteystiedot

Veijo Manner
Pekontie 7 C, 01900 Nurmijärvi
050 5140605 / vemarja@dlc.fi

Marja Manninen
Päijänteenkatu 1 A 25,15140 Lahti
03 7515134 / manninen.marja@phnet.fi

Eero Nikula
Turuntie 4 A 6, 30100 Forssa
050 5909124 / eero.nikula@luukku.com

Hely Ojalainen
Karistimentie 2 F 151, 00920 Helsinki
0503805639, 093493568

Irmeli Tolonen
Lapilantie 25 A 4, 04200 Kerava
0400 754943, 09 2942457
irmeli.tolonen@kolumbus.fi

Aarre Tuomisto
Sarviniitynkatu 5 A 9, 04200 Kerava
0407154032
aarre.tuomisto@kolumbus.fi

Veijo Vironen
Vanha Nurmijrventie 15, 01670 Vantaa
040 5094288
veijo.vironen@luukku.com

Pirjo Vironen-Saarinen
Naapurikuja 1 F 44, 01670 Vantaa
050 5506503  / pirjo.vironen-saarinen@vantaa.fi

Ilma Ylirotu
Albertinkatu 1, 03100 Nummela
050 5488517  / ilmatti@mpoli.fi

Nikolai Ylirotu
Naaranpajuntie 32 G 34, 03100 Nummela
050 5747397  / nikolai.ylirotu@metropoli.fi

Pinssejä ja pöytäviirejä vielä saatavilla!

Nikolai Ylirodun suunnittelemaa sukuseuran vaakunaa kantavia pinssejä ja pöytäviirejä
on vielä jonkin verran jäljellä. Näistä voi kysellä lisää Ollilta  tai Eerolta.
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C. G. Carlsonin sukuseura ry. Tammela

Sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous
pidetään lauantaina heinäkuun 5. päivänä 2008

Tammelan Kaukjärven Himmeekylässä.

Ohjelma

Kokoontuminen Himmeekylässä, Kuumakuja 37, klo 12.00.
Seurustelua ja musiikkiohjelmaa

Yhteinen lounas n. klo 13,00
Kokous klo 14,30

Iltapäiväkahvi

Hinta

Osallistumismaksu 25 • aikuisilta, alle 15- vuotiaat lapset ilmaiseksi
Maksut suoritetaan C.G. Carlsonin sukuseuran tilille 200918-5022

( Muista laittaa osallistujien nimet liitetietoihin pankkiin.)

Ilmoittautuminen

Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan 23.6.mennessä:
Irmeli Tolonen: irmeli.tolonen@kolumbus.fi  tai puh.0400-754943

Ilma.Ylirotu: ilmatti@mpoli.fi  tai  puh. 050-5488517

Ajo-ohje Himmeekylään

Aja Forssasta Hämeenlinnan suuntaan tietä nro 10 n. 5 km. Sininen viitta
oikealle: Kaukjärvi. Aja tietä n. 200 m. ja olet perillä. Katso tarkemmin:

www.himmeekyla.fi/yhteystiedot.

PS. Seuran puheenjohtaja ja sihteeri vievät kukkatervehdyksen
esivanhempiemme haudalle Tammelan hautausmaalle klo 11.15. Tähänkin

tilaisuuteen kaikki ovat tervetulleita.

PS. PS. Ota mukaan wanhoja valokuvia. Paikalla mahdollisuus skannata ja
tutustua skannerin käyttöön.


