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Esimiehen tervehdys

Rakkaat sukulaiset
Savossa on nyt syksyinen, harmaa ja sadetta enteilevä sää. Kauniit . kuulaat syyspäivät ovat olleet
vähissä, eikä ruska ole näyttäytynyt tänä syksynä täydessä loistossaan. Kesä ja syksy on olut
kuitenkin suotuisa ja olemme saaneet kerätä runsaasti marjoja sekä sieniä talven varalle.
Kolin sukujuhla onnistui mukavasti ja saimme nauttia jylhistä näkymistä perjantaina, sillä sää oli
sateinen ja sumuinen juuri juhlapäivänä. Ohjelmassa oli hieno runoesitys, joka muutti ainakin
minun käsityksiäni runoudesta positiiviseen suuntaan. Kolista kertova diaesitys oli vaikuttava ja
saimme huomata, kuinka suurenmoinen, kaunis ja ainutlaatuinen on meidän kotimaamme.
Kesä on nyt takana, joten katseet kiinnitetään nyt talven odotukseen ja tietenkin jokavuotisiin
pikkujouluihin, jotka vietetään tänä vuonna Varkauden teatterissa. Toivottavasti mahdollisimman
moni pääsee mukaan.
Haluan toivottaa kaikille kiireetöntä ja stressitöntä Joulun odotusta. Otetaan ilo irti tuiskusta ja
tuulesta ja käperrytään vaikka peittoon kääriytyneinä sohvan nurkkaan yksin tai kaksin ja nautitaan
lämmöstä, hämystä, lämpimästä juomasta, hyvästä kirjasta tai vain hyvästä olosta. Uusi kevät
tulee pitkän ja pimeän talven jälkeen ja uusi elämä alkaa versomaan. Niin ihmeellinen on tämä
elämän kiertokulku.

Lämpöisin terveisin Eija

Kolilla kuultua ja nähtyä
Koonnut ja kuvat Mikko Parviainen

Kolin nimestä
Vanhoissa kartoissa Koli mainitaan Mustarintana. Nimitys voi
tarkoittaa karhun kutsumanimeä tai idästä päin katsottuna
auringonlaskun aikaan vaarajono näytti uhkaavan mustalta.
Koli -nimi todennäköisesti tulee kaljusta päästä tai kuvassa
olevaan uhrihalkeamaan pudotettujen uhriesineiden kolinasta.

Kuuluisia vierailijoita
Kolista muodostui 1800-luvun lopulla yksi kuuluisimmista
kansallismaisemistamme. Monet taiteen kultakauden henkilöt
loivat Kolin maineen. Juhani Aho sai sieltä innostuksen Panu romaaniinsa, Eero Järnefelt teki yli sata teosta Kolilta ja
Sibelius mainitsee Kolin olleen yksi elämänsä suurimpia
kokemuksia.
Uhrihalkeama

Shamanismia ja velhoja
Kansan uskomuksissa Koli oli pitkään pelottava paikka. Siellä uskottiin asuvan velhoja ja noitia.
Myös pirulla uskottiin siellä olevan oma kirkkonsa. Pirunkirkko on 33 metriä pitkä kallionhalkeama,
jonka katto muodostuu halkeamaan kiilautuneista lohkareista. Eero Järnefelt tutustui luolaan
vuonna 1893, jolloin hän kirjoitti sen seinään seuraavan tekstin: "Yksi salaisuus, yks henki, yks
onni kumpainenkin on kirkko tämä, sen pyhyyttä muistelemma aina."

Kolin historiaa

Kolin vaarat ovat muinaisen vuorijonon, Karelidien,
jäänteitä. Karelidit muodostuivat noin 2 miljardia
vuotta sitten, kun mannerlaatat työntyivät
vastakkain. Jääkaudet ovat sittemmin muokanneet
mahtavista vuorista nykyiset vaarat. Varhaisimmat
tiedot ihmisistä Kolin alueella ovat kivikaudelta,
mutta pysyvä asutus alueella tuli vasta 1700-luvun
puolivälissä. Elanto tuolloin saatiin kaskiviljelystä,
lisäsärvintä hankittiin kalastuksella, metsästyksellä
ja karjanhoidolla. Kaskeaminen ja metsän käyttö
avasivat laajoja näköaloja maisemaan.

Pirunkirkko

Juhlan esiintyjät

Lieksan kaupungin tervehdyksen juhlaamme toi kaupungin hallituksen jäsen Sulo Eskelinen
(vasemmalla). Hän kertoi Lieksan elinkeinorakenteesta ja Kolista matkailukeskuksena.
Syntyperäinen kolilainen Ilmari Martikainen (keskellä) esitteli Kolin luontoa ja historiaa.
Anja Koivunen (oikealla) oli koonnut upean runokokonaisuuden.

Juhlassa palkittiin sukuseuran kultasella ansiomerkillä
pitkäaikaisesta toiminnasta sukuseuran hyväksi Kaija Huusko
ja Väinö Voutilainen.

Sukuseuramme kunniajäseniksi kutsuttiin Aili
ja Antti Jukola (kuvassa), Sinikka
Kemppainen, Aune Ovaskainen, Marja-Liisa
Parikka, Anja Tenhunen, Irma ja Erkki
Voutilainen sekä Rauha Voutilainen
pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta
sukuseuran hyväksi.

Kuva: Marita Parviainen

Iltajuttuja
" Myö ollaan poekamiehiä kolomannessa polovessa."
" Pikkuvarkaus ja turha nuukuus ei kannata."
" Jos karhu tulee Kolin luontopolulla vastaan, rupea nauramaan - nauru pidentää ikää."
" Ajat muuttuvat: Ennen poltettiin sisällä ja paskottin ulkona. Nykyisin poltetaan ulkona ja
paskotaan sisällä."
" Joka pierua pidättelee se salaa jotain muutakin."
" Keskimäärin turisti viipyy Ukko-Kolin huipulla 6,5 minuuttia ja sanoo nähneensä Kolin."

Kansallispuku, kaunis ja arvokas sijoitus
Kyllikki Smolander

Jokin aika sitten ilmestyi fb-sivulleni kutsu kansallispuvun tuuletukseen. Ensin nousi mieleen kuva
pitkällä pyykkinarulla iloisessa kesätuulessa liehuvista puvuista, mutta luettuani tarkemmin tajusin,
mistä oli kysymys. ”Edes kerran vuodessa on syytä kaivaa kallis ja arvokas kansallispuku kaapista
ja lähteä tuulettamaan sitä.” Tosiaan, miksi emme käytä kauniita kansallispukujamme
useammin?Kun katselee norjalaisia ja ruotsalaisia tapahtumia televisiossa, näkee niissä useimpien
juhlivan kansallispukuisena. Onneksi Kalevalaisten naisten liitto on levittänyt ideaa kansallispuvun
tuuletuspäivästä, jotta asu pääsisi ulos kaapista ilahduttamaan sekä kantajaansa että katsojia.
Kansallispuku ei ole vain Paula-tyttö Sääksmäen puvussaan tai Elovenan mainosneito liehuvine
helmoineen. Se on mitä hienoin juhlavaate monenlaiseen tilaisuuteen. Vanhojen tanssit ovat
nykyisin jonkinlainen iltapukujen näytöstilaisuus, kuin linnan kutsut konsanaan. Minä nousin
abiturientiksi juhlallisesti naapurin tädin Alavuden puvussa, ja tämä tapa oli käytössä vielä 70luvullakin monessa lukiossa. Tyttärentyttäreni päätti yläasteen Anna Tapion koulussa, ja siellä
koulunsa päättävät pukeutuvat kevätjuhliinsa kansallispukuun, niin tytöt kuin pojatkin. Päättäjäiset
olivat todella hienot ja juhlalliset, ja kauniisti nuoret kantoivat pukunsa. Niin meidän Cillakin minulta
perimänsä Aino-puvun, vaikka meillä on kokoeroa yli 50 kiloa. (Arvannette, että valitsin aikoinani
tuon puvun sen armeliaan mallin vuoksi!)

Vähän historiaa
Suomalainen kansallispuku täytti 130 vuotta 5.8.2015. Kun keisari Aleksanteri III vieraili Suomessa
1885, keisarinna Maria Feodorovnalle lahjoitettiin nelihakainen soutuvene. Sitä souti kahdeksan
kansallispukuun pukeutunutta naista, joukossa Ida Aalberg hämäläisen naisen puvussa. Tuosta
elokuun päivästä lasketaan kansallispukumme historian alkaneen. Tosin tietoja suomalaisten
naisten asuista oli alettu koota jo 1700-luvun jälkipuolella osana Ruotsin Akatemian kansan
elinkeinojen, tapojen ja vaatetuksen tutkimusta. Tuolloin kuvailtiin mm. Espoon, Kuusamon ja
Hollolan pitäjänkertomuksissa myös ihmisten pukeutumista, ja todettiin samalla kansan alkavan
luopua perinteisistä vaatteista ja alkaneen pukeutua ”kaupunkilaisnahkasaappaisiin, verkaliiveihin
ja nauhoilla koristeltuihin hattuihin”.
Sivistyneistö alkoi 1800-luvun puolivälissä kantaa huolta katoavasta kansankulttuurista, ja
ylioppilaskunnat lähtivät keräämään kansatieteellisiä esineitä, etenkin pukuja ja sisustukseen
kuuluneita tavaroita. Tarkoitus oli saada Suomeenkin kansallinen museo. Kesällä 1876 pidettiin
ensimmäinen taide- ja teollisuusnäyttely, jossa kerättyä esineistöä ja pukuja esiteltiin kuvaelmien
muodossa. Tämä kokoelma oli esillä sitten myös kansainvälisissä näyttelyissä, ja se toimi lopulta
pohjana ylioppilaskuntien museolle, josta aikanaan kehittyi Kansallismuseo.
Kansallispuvun historiaan liittyy muutama tärkeä henkilö. Uranuurtaja oli Theodor Schvindt, joka
pani alulle tietojen keruun. Fanny Churberg perusti Suomen käsityön ystävät, jonka tehtävänä oli
luoda koottujen esineiden pohjalta kansallinen käsityötyyli ja levittää sitä mallien ja neuvonnan
avulla. Frederika Wetterhofin Työkoululla tehtiin kansantanssijoita varten pukuvarasto
Kansallismuseon kokoelmien pohjalta. Tärkeimmäksi kansallispukujen valmistajaksi tuli
kotiteollisuusopettaja Helmi Vuorelman v. 1909 Lahteen perustama liike.
Pukututkijoita ovat olleet U.T. Sirelius, Tyyni Vahter ja Toini-Inkeri Kaukonen. Ruotsinkielisten
alueiden väestön kulttuuria on vaalinut ja elvyttänyt Otto Anderssonin v. 1906 perustama Brageföreningen. Yhdistys toimittaa edelleen pukukuvastoa ”Svensk-Finlands Bygdedräkter”, jossa esim.
Myrskylän miesten ja naisten puvut on kuvattu hyvin yksityiskohtaisesti.

Kansallispuku tänään

Suomalaisia kansallispukuja on yli 400, ja niiden malleina olleista kuvitteellisista kansanpuvuistakin
on jäänyt elämään muutama, niin myös meidän perheemme Aino-puku. Kun aikoinani täytin 40
vuotta, sain kummitädiltäni rahalahjan, jolla minun tuli hankkia jotakin itselleni. En ole koruihminen
enkä välitä merkkilaukuista tai muista sellaisista. Päätin täyttää pitkäaikaisen toiveeni: hankkisin
oman kansallispuvun. Tutkin kuvastoja, mietin perheeni taustoja ja vielä alati pyöristyvää
olemustani. Päädyin valmistamaan itselleni kauniin, sinisen Aino-puvun, jonka kokoa voi muuttaa
siihen kuuluvalla helavyöllä. Nyt se on siis jo kolmannella sukupolvella, eikä ole kulunut tai
haalistunut tippaakaan. Ehdottomasti kannattava sijoitus.
Pukua valitessani jouduin tutustumaan omalaatuiseen sanastoon, jota olin aiemmin tavannut vain
sanaristikoita täyttäessäni. Tanu on kankainen ja tykkimyssy kovitettu naisten päähine, körtit liivin
takaosan laskokset, säppäli tinanastoilla koristeltu päänauha. Naisten kansallispuvun perusosat
ovat paita, hame, liivi ja esiliina, miehillä taas paita, housut ja liivi. Näiden perusosien muoto, väri ja
materiaali vaihtelevat, jokainen paikkakunta on käyttänyt omaa historiaansa pukuaan
suunniteltaessa. Materiaalit ovat kuitenkin kotoiset pellava, villa ja puuvilla. Värit ovat yleensä
suomalaisissa tekstiileissä toistuvat, siis erilaiset maan ja metsän värit sekä punainen ja sininen.
Koruina käytetään vain kuhunkin pukuun suunniteltuja solkia, levykoristeisia ketjuja, helavöitä ja
helussolkia sekä avainkoukkuja. Ei siis mitään nykyaikaisia, ei edes Kalevala-koruja.
Vihkisormukset saavat olla, mutta esim. kello pitäisi pitää piilossa. Sukkien väri ja materiaali on
määritelty tarkkaan. Kenkinä pidetään yleensä mustia nauhakenkiä tai avokkaita, savolaisten ja
karjalaisten pukujen kanssa sopivat myös värjäämättömästä nahasta tehdyt lipokkaat. Pukuun voi
kuulua myös vyötasku ja hartiahuivi, karjalaisiin pukuihin jopa sarkaviitta talvisin.
Kansallispuku on juhlapuku, joka sopii kaikkkiin juhlatilaisuuksiin häistä kotiseutujuhliin. Joka vuosi
joku linnan vieras saapuu itsenäisyyspäivän juhliin oman seutunsa pukuun pukeutuneena, ja
tietenkin muistamme presidentti Tarja Halosen upean Euran emännän puvun joitakin vuosia sitten.
Pelimannit ja kansantanssiryhmät käyttäävät kansallispukua esiintymisasuna, samoin monet
kuorot.
Nuoret suunnittelijamme ovat alkaneet käyttää kansallispukujen kankaita muidenkin pukujen ja
asusteiden materiaaleina. Näin perinne jatkuu ja muuttaa muotoaan. Kansallispukuun
pukeutuminen edellyttää kuitenkin tiettyä etikettiä, onhan se nimenomaan juhlapuku. Puku
itsessään on tarkkaan määritelty, samoin sen asusteet. Juhlassa käyttäydytään juhlan
edellyttämällä tavalla, ei riekuta eikä hortoilla humalassa.
Juhlavuoden juhlapuku

Meillä on edessä suuri juhlavuosi. Olisikohan aika taas nostaa kunniaan hienoin juhlapukumme.
Vielä sen ehtii tehdä itse, ostaa uutena tai käytettynä. Se on kallis. Mutta mikä muu vaate säilyy
sukupolvelta toiselle? Se voisi olla myös sijoitus, jonka avulla perinne säilyy ja siirtyy suvussa
nuoremmille. Mikä olisikaan hienompaa, kuin kunnioittaa 100-vuotiasta isänmaata sen omista
perinteistä syntyneellä juhlapuvulla. Ja yksi puku kaikkiin juhlavuoden tilaisuuksiin, eikö se ole
myös edullista?
Puvun hankkiminen ei ole helppoa. Mikä puku olisi paras, miten se sopii henkilöhistoriaan, onko
malli ja väri miellyttävä, mitä se maksaa, osaisinko tehdä itse? Kysymyksiä kyllä syntyy. Voisit
aluksi kysellä, onko kansalaisopistossa sopivaa kurssia, niitä on tänä vuonna monella
paikkakunnalla. Paras tietolähde on Suomen käsityömuseon yhteydessä Jyväskylässä toimiva
Suomen kansallispukukeskus. Se antaa auliisti apuaan kaikissa asiaan liittyvissä kysymyksissä.

Helpoin tapa päästä sisään tähän aiheeseen on käydä sen sivuilla osoitteessa
www.craftmuseum.fi/kansallispukukeskus. Myös Helmi Vuorelma Oy ja Brage-yhdistys ovat
valmiita auttamaan alkuun.
Me olemme kansa, meillä on omia, hienoja kansallisia perinteitä. Niistä ehkä hienoimpia yli
neljäsataa erilaista kansallispukua. On mistä valita. Siispä helmat heilumaan ja päänauhat
liehumaan juhlavuotemme kunniaksi.
Lähteet: Bo Lönnqvist: Kansanpuku ja kansallispuku, Otava 1979
Helmi Vuorelma Oy:n kansallispukukuvasto 198
www.craftmuseum.fi/kansallispukukeskus
Kuvat: 1 kuvakaappaus Pukkilan fb-sivuilta, Heli Kuosa, 2 ja 3 perhealbumi, 4 ja 5 Helmi Vuorelma
Oy:n Kansallispukukuvasto

Pukkilan naiset tuulettamassa kansallispukujaan 5.8.2016.

Cilla Krigsman suvun
Aino-puvussa, vasemmalla
Milla Motin Keski-Suomen
puvussa.

Anna Tapion koulun 9-luokkalaiset keväällä 2016.

Raja-Karjalan naisen puku.

Ylä-Savon puku.

Kultaseppä Eva Thorén - WS-korun suunnittelija
Eva Thorén
Herään aamulla 28.8.2016, käyden elämääni läpi, miksi
tähän on tultu? Palaan vuoteen 2001. Minulla oli unelma
näyttelystä, jossa esillä olisi merkittävien, tunnettujen
suomalaisten koruja ja niihin liittyvät tarinat. Missä sen
voisin toteuttaa ja miten?
Eräänä aamuna puolisoni Kalle kertoi nähneensä yöllä
unen, jossa olin tekemässä kyseistä näyttelyä Helsinkiin
Valkoiseen saliin. Siitä sain taasen tuulta purjeisiin ja
jotain oli tehtävä. Pohdin, kuka voisi olla oikea henkilö,
johon olisin yhteydessä? Päätin soittaa Lapponia
Jewelleryyn markkinointijohtaja, gemmologi Alf Larsonille yhteistyön merkeissä. Soitin hänelle
kuullakseni Suomen Jalokiviseuran olevan järjestämässä Suurta Jalokivinäytteitä Valkoiseen saliin.
Otin yhteyttä seuran puheenjohtajaan Kari Pulkkiseen ja kerroin toiveistani. Sovimme tapaamisen
muotimessuille, jossa minulla oli näyttely valmistamistamme koruista. Aivan heti hän ei asiasta
innostunut, mutta sain luvan toteuttaa pienen Koru ja Tarina näyttelyn. Pieni muutos tuli; paikka
vaihtui Valkoisesta salista Tuomiokirkon Kryptaan, joka paikkana oli todella upea.
Näin lähdin omaa osiotani innolla toteuttamaan. Tein listan henkilöistä joita halusin mukaan. Siihen
kuuluivat mm. seuraavat henkilöt; Presidentti Tarja Halonen, Eeva Ahtisaari, Tellervo Koivisto,
Riitta Uosukainen, Tanja Karpela, Kyllikki Forsell, Tommy Hellsten, Isä Mitro, Arvi Lind, Paula
Koivuniemi, Kirka ja Rita Tainola. Kaikkiaan näyttelyyn osallistui 21 henkilöä. Soitto toisensa
jälkeen sai minut entistä enemmän innostumaan näyttelystä, sillä kaikki lähtivät mukaan, joita
siihen pyysin. Tämä tarkoitti sitä, että tapasin heidät kaikki henkilökohtaisesti, kun kirjoitimme
tarinat ja sain siihen tulevan korun. Näin jälkeenpäin ymmärrän, että työmäärä ja panostus asiaan
oli valtava, jonka puolisoni kanssa teimme, ilman palkkiota. Suuren jalokivinäyttelyn avajaiset oli
menestys. Toimittajia oli valtavasti paikalla, kuten myös kutsuvieraita. Sen lisäksi suurin osa
mukana olleista Koru ja Tarina näyttelyyn osallistuneista olivat myös paikalla. Näyttely sai valtavan
suosion suuren näkyvyyden johdosta. Paikoin ihmiset jonottivat näyttelyyn. Kulta-alalle näyttely on
jäänyt historiaan merkittävänä tapahtumana.
Miksi tämä tapahtuma oli minulle ja elämälleni käänteentekevä? Se muutti elämäni sen tähden,
että viereisellä osastolla oli Geologisella Tutkimuskeskuksella osasto, jossa tapasin tohtori Kari A.
Kinnusen. Hänellä oli mm. näytteillä pieni suomalainen timantti Kaavilta. Siinä pohdin, että miksi
kukaan ei niitä käytä, timantteja ilman lasten kyyneleitä? Kari A. Kinnunen oli samaa asiaa
pohtinut. Hän kertoi, että uskoi olevan mahdollista tehdä valtaus Kaaville kyseiseen esiintymään ja
lupasi selvittää asiaa.
Olin palauttamassa Riitta Uosukaisen korua, kun Eduskuntatalon portailla puhelimeni soi ja sain
kuulla, että valtaus on mahdollista tehdä Kauppa- ja teollisuusministeriöön ja sen teinkin.
Valtausanomus hyväksyttiin ja nyt oli seuraava suuri askel tehtävä, muutimme Kaaville. Unelmani
oli toteutumassa, voisin valmistaa koruja ilman lasten kyyneleitä. Teimme ensimmäisen
koerikastuksen ja tuloksena oli pieni määrä timantteja sekä paljon granaatteja, diopsiideja ja
ilmeniittejä. Näitä jalokiviä olen nyt käyttänyt koruissa, joita valmistan. Korut ovat suomalaista
käsityötä; suomalainen suunnittelu sekä suomalaiset jalokivet. Eettisesti hieno kokonaisuus.
Timanttikaivosta ei vielä Kaavilla ole, mutta saimme mukaan irlantilaisen kaivosalan yrittäjän, joka
lähtee toteuttamaan timanttikaivosasiaa. 14 vuotta Kaavilla. Paljon on tehty, paljon on tapahtunut
kaivosaisan puitteissa sekä oman unelmani toteutumisesta. Nyt näyttää siltä, että olen lähempänä
unelmaani, timanttikoruista ilman lasten kyyneleitä.

Veteraaniopettajien tilaisuus 5.12.1989
Irja Smolander (10.6.1925-2.8.2015)

Meillä jokaisella täällä olevalla on omakohtaisia muistoja tuosta syksystä 1939 ja erikoisesti tuosta
päivästä 50 vuotta sitten. Myös meillä, jotka lähdimme silloin evakkoon, tuo päivä merkitsi elämän
muutosta, kaiken entisen jättämistä ja uuden tuntemattoman aloittamista. Emme ehkä silloin
pystyneet sitä täysin tajuamaan, mikä muutos itse kunkin elämässä tapahtui. Jos hiukan
muistelisin tuota aikaa omalta kohdaltani eli viimeistä koulupäivääni Viipurissa ja sen ajan
tapahtumia.
Olin kolmannella luokalla Viipurin tyttölyseossa syksyllä -39. Oli ollut YH-aika, jolloin koulutyö oli
lakannut ja pienimmät lapset oli evakuoitu kaupungista maaseudulle. Liimattiin ikkunoihin
liimapapereita ristikkäin sirpalesuojiksi ja kasattiin hiekkasäkkejä kellareiden ikkunoiden eteen ja
kaivettiin puistoihin sirpalesuojia.
Muistan erään sunnuntaiaamun Viipurin rautatieasemalla. Miehiä meni itään, kuka
kertausharjoituksiin, kuka linnoitustöihin. Eivät kait itsekään tarkalleen tienneet mihin. Oli tavaton
tungos. Olin äitini kanssa kenttäkeittiön vierellä ammentamassa hernekeittoa lautasille. Muonitus
oli täysin vapaaehtoista. Ei kyselty palkkaa. Mieliala oli korkealla. Kaikilla vain: Kannasta ei
tuumaakaan. Oli sellainen tunne ainakin koulutytön mielessä, että sotaa ei voi tulla.
Sitten alkoi taas koulu. Kaikki tuntui rauhalliselta. En tarkalleen muista, olimmeko koulussa olleet
viikon vai muutaman päivän, kun tuli tuo 30. marraskuuta, torstai. Koulumme rehtori sanoi
rukousten jälkeen, että koulussa pannaan päivän kuluessa toimeen koehälytys, joka annetaan
koulun kellolla ja jolloin eri luokat suojautuvat määrättyihin paikkoihin. Lukiolaiset mm. koulun
halkopinon väleihin.
Meidän luokalla oli saksan tunti ensimmäisenä. Saksaa opetti jo eläkeikää lähestyvä rehtori. Hän
puhui tunnin alussa melko pitkään meille siitä, ettei vaan saa tulla paniikkia, jos jotain sattuu, sillä
paniikista tulee aina paljon vahinkoa.
Tunti kului lopulleen. Järjestäjä avasi ikkunaa ja silloin se alkoi. Sireenit ulvoivat kaupungissa
korvia huumaavasti ja itäisistä kaupunginosista kuului jyrähdyksiä. Meidän lehtorimme kokosi
kiireesti laukkunsa ja lähti luokasta mahdollisimman nopeasti. Me oppilaat jäimme paikoillemme
vähän hölmistyneinä. En muista annettiinko se luvattu hälytys koulun kellolla koskaan.
Luokkamme johdatti sitten viereisen, rakenteilla olevan vakuutusyhtiön talon kellariin koulumme
biologian opettaja ja kirjailijana tunnettu Kalle Väänänen. Kouluni sekä tuo vakuutusyhtiön talo ovat
vielä tänäkin päivänä pystyssä Viipurissa.
Emme olleet vielä päässeet pois koulurakennuksesta, kun jyrinä ja pauke voimistumistaan
voimistui. Tuona päivänä oli jo kaupungissa tulipaloja ja ihmisiä kuoli kaduilla konekiväärien
luoteihin. He tulivat uteliaisuuttaan katsomaan lentokoneita. Ehkä ei vielä uskottu sodan
mahdollisuuteen. Tänne kellariin sitten sotilaspojat toivat sähkösanomia, joissa kerrottiin sodan
alkamisesta.
Kellarissa olimme puolille päivin. Sitten päästettiin meitä samaan suuntaan kulkevia ryhmissä
kotiin. En tiedä, miksi ryhmissä? Sää oli muistini mukaan sinä päivänä Viipurissa melko kuulas,
taivas ohuen pilviharson peitossa. Ei lunta, kadut kuivat, ehkä pienoista pakkasta aamulla.
Paloautot ajoivat. Ihmisiä juoksenteli kaduilla sinne tänne. Muu liikenne tuntui olevan
pysähdyksissä. Kotiin tullessani sisällä ei ollut ketään. Kello käydä raksutti keittiön lattialla. Oli
pudonnut hyllyltä tärinän vaikutuksesta, sillä läheiselle ratapihalle oli pudonnut pommeja.

Samana iltana sitten lähdin pikkusisareni kanssa pois kaupungista. Muistikuvani on, että silloin
satoi kevyesti lunta. Oleilimme Viipurin lähistöllä maaseudulla maaliskuun 6:een päivään, jolloin
sitten jouduimme lähtemään hevosella osittain Saimaan jäätä pitkin Mikkelin eteläpuolelle, koska
Kouvolan ja Simolan risteysasemien kautta pääsy oli kyseenalaista.
Sen suuntainen oli minun päiväni tuo 30. marraskuuta 50 vuotta sitten.
Haluan päättää tämän tarinani katkelmaan Ester Ahokaisen runosta "Kauan sitten":
Kauan sitten, kun rajoillamme puhuivat ruuti ja rauta,
vietimme kotirintamalla koulun kuusijuhlaa.
Ei ollut sähköä, ei öljyä lamppuun,
ei lahjoja eikä jouluomenoita.
Oli vain yksi haalistunut, puoleksi palanut kynttilä.
Sen kiinnitimme koruttoman kuusen tummaan havuun.
Siinä se lepatti arkana ja pelokkaana,
enkä tiedä, kumpiko kimmelsi kirkkaammin
viimeisen kynttilän häilyvä liekki
vai kyynel kuusijuhlavieraiden silmissä.

Lapsuuden sunnuntai

Kevään ensisäteet purkautuvat sisälle ikkunasta
- keittiön raitamaton valaisevat,
on hiljaista ja voin kuulla
kun kirkonkellot kaikaa kaukaa,
niin rauhallista kaikki on,
vain valon ja varjon välähdykset,
keimailevat kaikkialla.
Voi nähdä puiden mahlasta paisuvan kevään
- puhkaisee se hiirenkorvaan,
jonka päivänpaiste kypsyttää
ja niille voimaa antaa.
Muistot lapsuudesta tulvahtavat mieleen
- jostain kaukaa - tytöstä
joka leikkii saunan terassilla
nukeilla, ne ovat "guttaperkkaa"
ajatuksissaan on ja taustalla soi,
ne sunnuntain kirkonkellot,
rauhoittaen huumaavasti.
Tuomi tuoksuu lempeästi,
on lämmin paisteessa auringon
- olo turvallinen ja tyttö
onnellinen unelmissaan.
Yhä vieläkin hän löytää tämän
mielestään ja sinne palaa muistoissaan
Ulla-Maija Voutilainen

Traktorimies Eero Smolander - monessa mukana

Tuusniemen Ohtaanniemen kylän, Susijärven
Pyörilän tilan, navetan edustalla on
seitsemän kappaletta traktoreita rivissä.
Vanhin niistä on vuosimallia 1949 oleva
Massey Ferguson ja uusin myös Massey
Ferguson vuodelta 2005. Viisikymmentä
luvulta ovat Fordson Major- ja Zetor merkkiset traktorit ja kuusikymmentä luvulta
Cormic International ja Nuffie. Rivin
täydentää vuoden 1980 mallia oleva Ford.
Traktoririvi on Eero Smolanderin
entistämistulosta. Kaksi nuorinta traktoria
Eero on aikoinaan hankkinut omiin töihinsä, loput hän on ostanut eläkkeelle jäätyään enemmän tai
vähemmän romuina. Kaikki traktorit ovat nyt ajokuntoisia. Entistämistyö yhden osalta on vienyt
aikaa 1-2 vuotta. Ensin traktori on purettu osiin ja sen jälkeen siihen on pitänyt etsiä uusia osia ja
koota uudelleen.
Traktorit ovat olleet merkittävässä osassa Eeron elämässä. Kotitilalle hankittiin ensimmäinen
traktori vuonna 1964. Koska Eeron isä ei siitä ollut kiinnostunut, ryhtyi ajokortiton poika
vastaamaan traktorilla tehtävistä töistä. Peltotöitä tehtiin myös naapureiden pelloilla, lisäksi traktori
oli apuna talvella metsätöissä. Olipa traktorin perässä välillä myös mylly, jolla käytiin ympäri pitäjää
ja kaupoissa jauhattamassa viljat. Erityisen paljon töitä tarjosi metsäfirmojen metsäautoteiden
linkoaminen ja myöhemmin Tuusniemen kylän kiinteistöjen lumityöt. Vuodesta 1978 alkaen Eero
oli TVH:n palkkalistoilla.

Eeron ensimmäinen traktori.
Kyydissä Hannu Smolander

Eero syntyi Pyörilän tilan savusaunassa lähes seitsemänkymmentä vuotta sitten. Liukonpellon
kansakoulun jälkeen tutuksi tulivat vielä kansalaiskoulu Tuusniemellä ja metsäkoulu Toivalassa
sekä osin Tuusniemellä. Louhintatöitä varten Eero hankki myös panostajan pätevyyden.
Eero on mukana useiden järjestöjen toiminnassa ja harrastuksiakin löytyy iso liuta. Erityisen tärkeä
harrastus on ollut moottoriurheilu. Nuorempana Eero ajoi kilpaa jokamiesluokassa. Myös
moottoripyörät ovat Eeroa kiinnostaneet. Hänen ensimmäinen pyöränsä oli 350 kuutioinen Java,
jolla silloin ajokortiton nuorimies kävi katsomassa mm. Imatran ajoja 1960-luvulla. Vesilläkin Eero
on hurjastellut osallistumalla Ohtaansalmessa moottoriveneellä kilpailuihin. Nykyisin Eeron saattaa
tavata vielä autokilpailuissa toimitsijana.

Mopopojat vasemmalta Eero, Kalevi
Huuskonen ja Pauli Smolander.

Toinen Eerolle tärkeä harrastus on ollut metsästys ja koirat. Neljä vuosikymmentä Eero oli
paikallisen metsästysseuran aktiivijäsen hirvenmetsästyksessä ja hänellä oli hyviä metsästyskoiria.
Nykyisin Eero tyytyy pienriistan ja pienpetojen pyyntiin. Myös kalastus Susijärvellä ja Rikkavedellä
sekä marjastus ja sienestys ovat osa Eeron harrastuksia. Ulkomailekin Eero on tähän mennessä
kerennyt tekemään 41 reissua.

Eerolta kuultua - poliisia pakoon
"Kävin hakemassa naapurilta peräkärriä lainaksi. Puoli
kilometriä piti ajaa maantietä pitkin multaa pellolle. Illalla läksin
palauttamaan kärriä takaisin. Poliisit näyttivät matkalla minulle
punaista valoa. Minä läksi ajamaan karkuun ja naapurin poika
hyppäsi kyydistä pois ja kertoi poliisille kuka kuskina on. Ajoin
metsätielle ja kohta poliisit meni ohi. Jonkin aikaa minua
etsittyään olivat menneet kotiini ja ottaneet isän mukaan
etsintöihin. Kun tuli pimeä, jätin traktorin metsään ja kävelin
kotiin. Olin nukkumassa, kun isä ja poliisit tulivat. He rupesivat
nauramaan, kun löysivät minut. Isä sai sakkoa 60 markkaa,
koska se oli isän traktori ja minä 15 markkaa. Sen jälkeen
eivät ole poliisit minua pysäyttäneet. Tuosta traktorilla ajosta
on kulunut 52 vuotta."

Eeroa jututtamassa kävivät Marita ja Mikko Parviainen.

Aimo Heikki Smolanderin muistolle 13.1.2016
Leena Juutilainen

Susijärvi on jäätynyt. Punainen mökki järven notkolla lepää hiljaisena, tammi pihalla seisoo
huurteessa, isännän istuttama, metsä ympärillä huojuu vaimeassa tuulessa. On hiljaista. Kuulimme
suruviestin: Mökin haltija, Aimo Heikki nukkui ikiuneen.
Koti kaupungissa on nyt vajaa, aviomies on poissa, isä on poissa, ukki on poissa. Meidän ystävä
on poissa. Hiljaisuus lyö vastaan, surun tummuus pirskottelee kyyneleitä. Ovi ei rapsahda auki,
pöydässä on tyhjä paikka.
Surun taakka on painava. Muistot tulvivat mieleen, vähitellen ne auttavat arjen kohtaamisessa.
Yhteiset päivät heräävät eloon ja mukavat juttuhetket tuo hymyn huulille. Laulusi kumpuaa
edelleen esiin kuorosi äänitteenä, monen konsertin hiomana.
Aimo Heikin koti Helsingissä oli Helsingissä, Vuosaaressa yli 50 vuotta. Siellä hän suoritti
elämänsä tehtävän: teki työnsä, perusti perheen ja kodin. Kesät perhe vietti Susijärven punaisessa
mökissä, Aimo Heikin lapsuuden kodissa. Siellä oli laulajan sielu ja sydän.
Me ystävät jäämme kaipaamaan Aimo Heikkiä: hänen rehtiä ystävyyttään, elämänmyönteisyyttä,
hänen huumoriaan, joka sulatti möreimmänkin naaman. Me jäämme kaipaamaan hänen
olemustaan Susijärven punaisen mökin pihalla, seisomassa kädet selän takana, katsomassa
peltojen yli jonnekin, jonne emme nähneet.

Miten kaunis on tuo maisema,
miten tuttu on tuo polku,
jota pitkin kesäisin kuljit,
kohden rakasta Notkolaa.
Miten kuulaat olivat päivät,
miten kirkkaasti vesi kimmelsi,
vene aurasi vettä, airot pärskivät aaltoja;
sinun mielesi juhli silloin.
Olit kotona, luonnon luona,
kera vehreiden peltojen, metsien,
siellä aurinko nousi hymyten,
ilta hiipui saunan tuoksuun.
Siellä, Susijärven tienoo,
sai kuulla tenorinsa äänen.

Sukuseuramme toiminta 2015
Vuosikokous pidettiin lauantaina 11.4.2015 klo 13:00 alkaen Puijon Majalla
Kuopiossa.
Kokouskutsut lähetettiin jäsenille 3.3.2015. Kokoukseen osallistui 14
henkilöä. Kokousjärjestelyt hoiti Eija Mäki ja Marita Voutilainen.
Vuosikokoustapahtuma aloitettiin ruokailulla ja sukuseuratuotteiden myynnillä.
Vuosikokous aloitettiin klo 13:40 ja se päättyi klo 14:34. Kokouksen aluksi pidettiin
hetken hiljaisuus ja sytytettiin kynttilät, jolla kunnioitettiin edesmenneiden muistoa.
Sukuseuran esimieheksi valittiin edelleen Eija Mäki.
Hallituksen valittiin edelleen Merja ja Juha Ilmoniemi, Päivi Kankkunen, Risto
Smolander, Eeva, Lilja, Marita ja Teuvo Voutilainen. Varajäseniä ei valittu.
Hallituksen kokoonpano 2015 on seuraava: esimies Eija Mäki.
Jäsenet: Juha Ilmoniemi, Merja Ilmoniemi, Päivi Kankkunen, Risto Smolander,
Eeva Voutilainen, Lilja Voutilainen, Marita Voutilainen ja Teuvo Voutilainen.
Toiminnantarkastajaksi valittiin edelleen Arto Voutilainen Hyvinkäältä sekä varalle
Hannu Smolander Tuusniemeltä.
Järjestäytymiskokouksessa valittiin hallitukselle seuraavat toimihenkilöt ja työryhmät:
- varaesimies Juha Ilmoniemi
- sihteeri Marita Voutilainen
- taloudenhoitaja Merja Ilmoniemi
- myynti- ja markkinointisihteeri Marita Voutilainen
- jäsenrekisterinhoitaja Marita Voutilainen
- sukutietojen tallentaja Päivi Kankkunen ja Juha Ilmoniemi
- WS-wiestin vastaava toimittaja/taittaja Eija Mäki ja Marita Voutilainen
- sähköpostin/kotisivujen ylläpitäjä Marita Voutilainen
- FB-sivujen ylläpitäjä Eeva Voutilainen
- arkistotyöryhmä: Juha Ilmoniemi
- sukujuhlatyöryhmä; Lilja Voutilainen, Teuvo Voutilainen, Eija Mäki ja
Marita Voutilainen
Kauden toiminta
- hallituksen kokouksia toimintakaudella oli kolme
- lisäksi hallitus neuvotteli s-postin välityksellä
- WS-viestiä toimitettiin kaksi numeroa
- teimme retken Kaavin Telkkämäen perinnetilalle lauantaina 25.7.
Retkelle osallistui 15 sukuseuralaista.
- Lilja Voutilainen osallistui Sukuseurojen keskusliiton vuosikokoukseen
Vantaalle 10.10.
- pikkujoulua vietettiin 25 hengen joukolla Pihkatappi -esityksen parissa
Kuopion kaupungin teatterissa 12.12.
Kuopion seudun alaosasto
Alaosasto toimii aktiivisesti.
Sukuhauta
Sukuhaudan hoidosta on huolehtinut Liisa Aittoniemi

Jäsenasiat
Sukuseuran jäsenmäärä 31.12.2015 on 269 henkilöä jakautuen seuraavasti:
1.
2.
3.
4.

Vuosijäseniä
Ainaisjäseniä
Vapaajäseniä
Kunniajäseniä

140
46
81 (= yli 80v. / vuosijäsen)
2

Toimintasuunnitelma 2016
Vuosikokous lauantaina 23.4.2016 klo 13 Varkauden kirjastolla.
WS-wiestiä toimitetaan yksi numero syksyllä.
Osallistutaan tarpeen ja kiinnostuksen mukaan SSK:n tapahtumiin.
Pyritään osallistumaan Vantaan sukututkimuspäiville
Sukukokous ja -juhla Kolilla 16.7.2016.
Pikkujoulu marras- joulukuussa.
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan

Pikkujoulu lauantaina 26.11.2016 klo 13:00
Tänä vuonna pikkujoulua vietetään Varkauden teatterissa (Laivalinnankatu 29, 78200
Varkaus) hurmurimusikaali Poikamiespoksin seurassa. Komediallinen Broadway -musikaali on
täynnä säkenöivää, vauhdikasta dialogia ja aitoa 1960-luvun charmia.
Lipun hinta 34€ + väliaikatarjoilu 5€ maksetaan ennakkoon (ilmoittautumisen jälkeen)
sukuseuran tilille: FI13 5494 0920 0645 34. Viestikenttään: osallistujien nimet.
Esityksen jälkeen menemme ruokailemaan (omakustanteinen) Amanda ravintolaan. Buffet
16€/henkilö (sis. salaattipöydän, possunfileetä, lohta lisukkeineen, talon leipää, kotijuomat,
kahvi/tee ja jälkiruoka). Maksetaan paikan päällä.
Muistathan mainita ilmoittautumisen yhteydessä oletko lähdössä ruokailemaan.
Ilmoittautuminen 18.10.2016 mennessä:
info@ws-sukuseura.fi tai puh. 044 5928 697 / Marita (iltaisin)

Kiinnostaako Firenzen matka?
Sukuseura järjestää matkan Firenzeen 21.-26.5.2017. Matkan johtajanamme toimii paikan päällä
sukuseuramme jäsen Anne Ovaskainen von Bremen. (Hän oli miehensä Buchardin kanssa myös
Saksan matkallamme). Matka on omatoimimatka eli liikumme yleisillä kulkuneuvoilla. Meillä ei ole
omaa bussia käytössä.
Alustavat hinnat:
Lento Helsinki-Firenze-Helsinki noin 400€
Hotelli 2hh 244€/henkilö
1hh 329€/henkilö
Pääsymaksut kirkkoihin ja museoihin 4€-11€/henkilö
Päivämatka Siennaan 16€/henkilö
Mukaan mahtuu 18 henkilöä. Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 1.12.2016 mennessä puh.
0400–561 401 / Eija (iltaisin)

JÄSENASIAT - Sukuseuraan liittyneet uudet jäsenet ja tietoomme tulleet
poisnukkuneet

UUDET JÄSENET
Ulla Heikkinen, Muuruvesi
Ritva Ruohonen, Helsinki
Riitta Härkönen, Tampere
Marja-Liisa Raulamo, Kangasala

POISNUKKUNEET
Kirsti Voutilainen, Jyväskylä
Harri Voutilainen, Turku
Aila Teräväinen, Espoo
Antti Voutilainen, Kuopio
Katri Voutilainen, Kotka
Arvo Voutilainen, Joensuu

Muistathan ilmoittaa meille muuttuneet nimi- ja osoitetietosi!
Jäsentietojen muutokset: info@ws-sukuseura.fi
Jäsenhakemukset: Marita Parviainen, Peltokuja 7, 71160 Riistavesi

Lähettäjä:
WS-Sukuseura ry
Lokkitie 1 C 4
73600 KAAVI

Hanki lahjaksi tai itselle sukuseuran riipus
ja/tai korvakorut
Sukuseuramme on saanut oman hopeisen
korun. Korun on suunnitellut Eva Thoren
Juankoskelta ja niitä valmistaa Sakari Timonen
Kuopiosta. Korun halkaisija on 15mm, ja siinä
on sukuseuramme vaakuna (oksinoitu). Korua
on saatavana sekä riipuksena että korvakoruina
(napit tai riippuvat). Korut ovat kauniissa
lahjarasiassa.
Hinta:
Riipus 60€ (45cm / 50cm ketjulla)
Korvakorut 60€

Kuva: Mikko Kauppinen

Sukutuotteita
Sukukirja
Isännänviiri
Pöytäviiri (standaari)
Hopeinen rintamerkki
Kankainen hihamerkki
Olavinlinna-adressi kuorineen
Muistopatsas postikortti
Sukuseuran kirjekuori C6
10kpl
25kpl
Anno Domini 1559 -kirja
1kpl
5kpl
Kylpypyyhe
Kasvo-/käsipyyhe
Muki

Ruokaservetit
10kpl
3,50€
Kahviservetit
10kpl
3,00€
Pikeepaita,
turkoosi
25,00€
60€
20,00€
110€ Pikeepaita, valkoinen/musta
15,00€
30€ T-paita, ws-logolla
8,50€ - naisille; fuksia, nude, musta ja valkoinen
2,50€ - miehille; lila, turkoosi, musta ja valkoinen
1,50€
1,20€ Tilaukset: Marita Parviainen
Peltokuja 7
1,20€
71160 Riistavesi
2,50€
044-5928 697 (iltaisin)
8,50€
info@ws-sukuseura.fi
25,00€
20,00€
10,00€ Tuotteet toimitetaan postiennakolla.
15,00€

Sukuseura kiittää kuluneesta vuodesta ja
toivottaa Rauhaisaa Joulun odotusta ja
Hyvää Uutta Vuotta !

