Tynkkysen sukuseuran tiedotuslehti

N:o 13 Maaliskuu 2006

Karjala kutsui...

Sukuseura järjesti kesällä 2006 matkan rajantakaiseen Karjalaan ja kulki
isiemme jalanjäljillä viime sotien taistelupaikoilla.
Matkasta lisää sisäsivuilla

Valamon pääkirkko. Valamon luostarisaari kuului myös sukuseuramme matkakohteisiin.

Puheenjohtajan tervehdys

jo.” Suku on kuitenkin huomattavasti
pysyvämpi kuin yksi sen jäsen.
Onnellisia ovat elinvoimaiseen sukuun kuuluvat. Esi-isiemme perintö
velvoittaa myös meitä tämän päivän
Tynkkysiä. Tämä yhteinen sukuseuramme haluaa koota meidät vaalimaan
perinteitämme. Miten saisimme kaikki
mukaan?

Y

ksi ihmiselämä on ikuisuuden näkökulmasta vain katoava hetki.
Psalmirunoilija kiteyttää sen sanoihin:
” Ihminen on kuin tuulen henkäys, hänen päivänsä niin kuin pakeneva var-

Suvun kannalta olemme kaikki vain
rengas ketjussa; annamme elämänkokemuksemme edelleen lahjaksi uudelle polvelle. Esi-isiemme elämä on kasvattanut meitä. Sukuun kuuluminen
velvoittaa; olemme saaneet siltä mah-

dollisuutemme – olemme sille velkaa,
että käytämme ne oikein
Vanhempamme ovat uhranneet tähtemme paljon. Kunpa puolestamme
voisimme palkita sen heille kasvattamalla uuden polven niin, että myös
se tuottaisi suvullemme kunniaa. Tärkeimpiä käskyjä on: ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä.” Sukuseuraan
kuuluminen on esi-isiemme kunnioittamista mitä parhaimmalla tavalla.
Jouko Tynkkynen

Päätoimittajan palsta
Aulis Tynkkynen

Kotikylät muuttuvat

O

len seurannut sanomalehti Karjalaisesta artikkelisarjaa, jossa on
kuvattu monien Pohjois-Karjalan kylien vaiheita sodanjälkeiseltä ajalta.
Kirjoitukset tuovat surullisella tavalla
esille maaseudun elämän kutistumisen. Jossain kylässä saattoi 40 vuotta sitten olla 300 - 400 henkeä ,suuri
koulu, kaksi kauppa ,posti ja nuorisoseuran tai maamiesseuran talokin.
Kirjoituksista ilmenee, että viimeinen kauppa lopetettiin kymmenisen
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vuotta sitten. Kyläkoulusta ja postista
on jäljellä muisto vain. Taksi kuljettaa
kylän kouluikäiset 4 - 5 lasta 30 km
päähän keskuskouluun. Surkeimmassa tapauksessa kylän ainoaksi yhteiseksi tapahtumaksi on jäänyt metsästysseuran hirvipeijaiset.
Toisaalta on virkistäviä esimerkkejä kylän yhteishengen heräämisestä.
On perustettu kyläseuroja ja rakennettu kylätaloja, joissa on erilaista
harrastustoimintaa.
Mieleeni on vääjäämättömästi
tullut oman synnyinkyläni Vaaran tilaanne. Kylähän on Tynkkysen suvun
kannalta hyvin keskeinen, niin kuin
on tullut useasti korostettua sukulehdissämme.
Vaaran kehitys sopisi malliesimerkiksi suurmuutoksesta, mikä maaseudulla on tapahtunut.
Asko Mielosen vanhan Kerimäen historia II osassa seurattu Vaaran

historiaa 1600- luvulta aina Punkaharjun syntymiseen vuoteen 1923
asti. Mainitusta kirjasta ilmenee, että
Vaara oli 1920 Kerimäen kolmanneksi vaurain kylä monilla mittareilla
punniten. Kylässä oli lähes 300 henkeä, lehmiä yhtä paljon. Hevosiakin
oli 200. Kyläkoulussa, joka oli perustettu jo 1894 oli yli 50 oppilasta.
Nuorisoseuratalo rakennettiin 1920
luvulla. Kyläkauppa, meijeri urheilukenttä rakennettiin myös jo 1920 luvulla. 1930-luvulla Vaaran kylä lienee
kärkikymmenikössä Itä-Savossa, jos
mittapuuksi otetaan maatalouden kehittyneisyys sekä kylän yhdistys- ja
harrastustoiminta. Olihan Vaarassa
paitsi vireät nuoriso- ja urheiluseurat
myös aktiivisesti toimiva suojeluskunnan osasto. Useimmissa PohjoisKarjalan kylissä kehitys oli ollut paljon hitaampaa.
Nykytilanne Vaarassa muistuttaa

tavallista pohjois-karjalaista kylää.
Koulu on lopetettu vuosikymmeniä
sitten. Viimeisinkin kyläkauppa on
sulkenut ovensa 1990-luvulla. Onneksi kaupan muistona on paikalle
saatu kylätalo, joka toivottavasti antaa eloa alle 50 hengen kyläyhteisölle. Uusi aika vaatii uusia tuulia kyläyhteisön viihtyvyyden lisäämiseksi.                                            
Kansakoulun varhainen perustaminen
oli varmaan yksi tärkeimpiä Vaaran
kehityksen tekijöitä.
Merkittävimpiä koulun opettajista
oli Juho Piiroinen 1910-luvun aikana,

T

Hänen aikanaan kylässä virisi voimakas hengellinen toiminta. Syntyi yhteys uukuniemeläiseen Helena Konttisen herätysliikkeeseen. Ns. orpokodin
herättäjäjuhlia pidettiin vielä 1930 luvulla joka kesä.
Opettaja Piiroisen poika Taito kirjoitti eläkevuosinaan kirjan Vaaran
kylän varhaisista vaiheista.
Hän oli historia opettaja ja tutkija
ja kirja on vertaansa vailla oleva kylähistoria 1600-luvun alusta 1800luvun puoliväliin. Minulla oli onni
tavata häntä hänen eläessään kesä-

asunnossaan Vaarassa, ja hän on ollut
suuri innoittajani kylähistorian selvittämiseen.
Valitettavasti voimani ja taitoni eivät ole riittäneet sukuselvitysten ohella paneutua muiden kuin kirkonkirjojen saloihin. Olen kuitenkin tehnyt
kirkonkirjojen pohjalta eräänlaisen
asukasselvityksen sukulaissuhteineen
kirkonkirjojen pohjalta vuosilta 1880
- 1940. Se syntyi ikäänkuin sukututkimuksen sivutuotteena.Toivottavasti saan sen kirjalliseen asuun vuoden
kuluessa.

Tynkkysen veljekset Australiassa

ässä lehdessämme on kirjoitus
Amerikkaan muuttaneista Tynkkysistä. Ajattelin laajentaa aihetta
kirjoittamalla Tynkkysen veljeksistä,
jotka ovat vaikuttaneet Australiassa.
Tiesin, että yksi tuntemani Tynkkysen veljessarjan edustaja oli muuttanut Australiaan, ja otin yhteyttä heidän
Heikki nimiseen veljekseen, jonka tunsin sukuseuramme aktiivijäseneksi.
Selvisi ,että kyseinen Heikki oli
ollut itsekin viisi vuotta Australiassa
ja hänen kaksi veljeään olivat jääneet
sinne pysyvästi.
Kyseessä ovat Paavo Tynkkysen,
s.1900 ja Anna Tiaisen. (s.1905) pojat
Kesälahden Rajavaarasta.
Paavo oli vankasti Vaaran Tynkkysten sukua. Olihan hänen isänsä Paavo
ja äitinsä Katri molemmat Tynkkysiä,
vieläpä samaa Naattiniemen sukuhaaraa. He eivät olleet kuitenkaan läheistä
sukua.
Poikien isä Paavo tunnettiin ” Raamattupaavona”, sillä hän toimi aikanaan maallikkosaarnaajana. Paavo oli
käynyt kansakoulun Vaarassa opettaja
Piiroisen aikaan ja sieltä lienee siemen
uukuniemeläiseen herätysliikkeeseen.
Paavo esiintyy myös siinä Vaaran
suojeluskuntalaisten kuvassa, joka oli
vuoden 2000 sukulehdessämme.
Veljeksistä vanhin Toivo (s.1932)
muutti puolisonsa Impi Kososen kanssa Australiaan vuonna 1968 ja toiseksi vanhin Simo (s.1939) kuukautta
myöhemmin. Toivo työskenteli eläkeikäänsä asti paperitehtaassa Melbournessa. Perheeseen syntyi viisi lasta.
Vain vanhimmalla pojalla maanmittariksi kouluttautuneella Jukalla on suomalainen vaimo.
Simo työskenteli aluksi kaivoksessa, mutta jatkoi sitten rakennusalalla. Simon ja puolisonsa Aunen
(s.Pelkonen) toinen lapsi Arto (s.1962)

Paavo ja Anna
Tynkkynen etualalla.
Takana neljä nuorta
miestä Pauli, Heikki,
Simo ja Martti

ainoa Australiasta Suomeen muuttanut
näiden perheiden lapsista. Hän toimii
nykyään kirkon lapsityön tekijänä Pietarissa.
Nuorin veli Heikki (s.1945) muutti veljesten perästä vasta kymmenen
vuotta myöhemmin 1978.
Heikin ja vaimonsa Raija Sirenin
tyttäret Sari ja Tuija olivat syntyneet
jo suomessa 1967 ja 1970 ja aloittaneet täällä jo koulun. Yksi syy koko
perheen tuloon Suomeen 1983 oli tyttöjen koulunkäynti, jonka tytöt halusivat jatkuvan Suomessa.
Sekä Simo että Heikki työskentelivät Camberrassa. Tätä nuorta pääkaupunkia rakennettiin tuolloin kiivaasti. Heikki oli putkialalla ja kertoi
olleensa rakentamassa sekä kansallismuseota, että korkeimman oikeuden
palatsia. Suomalaiset rakentajat olivat
hyvin kysyttyjä taitavina ja ahkerina
miehinä. Elämänmuoto Australiassa
oli muutoin rennompaa, ihmiset avoimempia ja välittömämpiä kuin mihin
oltiin Suomessa totuttu.
Suomalaiset pitivät tiiviisti yhteyttä. Suomitalot ja luterilaiset kirkot

olivat sekä Camberrassa että Melbournessa. Brisbanessa oli suomalainen lepokoti. Erikoista noin 1500:lle
muuttaneelle suomalaiselle oli, että
joukossa oli paljon helluntaiherätykseen kuuluvia. Isä Paavo oli liittynyt
vanhemmalla iällä myös Suomessa
tähän seurakuntaan. Veljesten tuttavapiiriin kuului myös Thaimaassa
lähetystyötä pitkään tehnyt Aleksanteri Tynkkynen (s.1920). Hänenkin
isoisänsä Heikki oli lähtenyt 1800luvulla Vaarasta Terijoelle. ”Aleksi”
asui vanhalla iällä Suomessa. Perheellä oli thaimaalainen ottopoika.
Hän kantaa Tynkkysen sukunimeä.
Kysyessäni Heikiltä veljesten erikoisharrastuksista se tuntui olevan
kalastus, kuinkas muuten, kun oli
Tynkkysistä kyse. Lohia pyydystettiin suurilla tekojärvillä erikoisella
menetelmällä. Pyynti tapahtui öiseen aikaan. Pitkä ongen siima heitettiin syötteineen veteen ja mentiin
telttaan lepäämään. Vavan päässä
oleva kello ilmaisi kilinällään, milloin saalis oli tarttunut kiinni. Saalista tuli hyvin.
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Sukuseura juurillaan

H

einäkuinen aamu Kouvolassa valkenee aurinkoisena. Juna Kuopiosta saapuu asemalle täsmällisesti klo
5.09. Sukuseuran matkabussi odottaa
jo pysäköintialueella. Pääosin tuiki
tuntemattomia Tynkkysiä.
Matkaseuraa nousee kyytiin Joutsenosta, Lappeenrannasta ja Imatralta.
Rajan ylityspaikka on Enso tai Svetogorsk, kuten nimi venäjäksi kuuluu.
Raja-asemalta voi ajan kulukseen tarkastella suomalaisten rakentamaa selluloosatehdasta.
Karjalan kannaksen kumpuilevat ja
mutkaiset tiet tuovat mieleen lapsuuden automatkat Rantasalmelta Kiteelle
mummolaan. Pinta on öljysoraa, mutta
ei siloinen. Matkanopeus on ajateltava
puolta alhaisemmaksi kuin kotimaassa.
Opaskarttana ovat vanhojen arkistojen perusteella tehdyt Karjalan kannaksen uudistetut ja kaksikieliset nelivärikartat. Mukana on kokenut Karjalan kulkija Pekka Tynkkynen, joka
suvun kesken tunnetaan Joutsenon
Pekkana. Hänen isänsä Mikko Tynkkynen elävöittää matkaa lapsuus- ja
nuoruusajan kertomuksillaan Hiitolasta, Käkisalmesta ja Viipurista, johon
liittyy jatkosodan viimeisten vaiheiden muistoja.
Parinkymmenen kilometrin päässä rajasta tulemme Jääsken kirkonkylään. Löydämme pienen etsimisen
jälkeen hautausmaan ja kirkon paikan.
Suomalaiset ovat pystyttäneet sinne muistomerkkinsä. Hautausmaa on
muuten hoitamaton, kuten niin moni
muukin luovutetun alueen kirkkomaa.
Vielä löytyneitä suomalaisia hautakiviä on koottu asetelmaksi. Suurin osa
hautakivistä on kadonnut ja käytetty
rakennusmateriaalina.
Jääski on säilynyt sotien jälkeisen ajan tyypillisenä suomalaisalueen
maaseutuna. Iäkästä väestöä pääosin
vanhoissa taloissa, jotka ovat alun perin suomalaisajalta.

Tynkkylästä Talikkala
Yllättävän aikaisin tulemmekin
juurillemme. Kolmisenkymmentä ki-
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Sukuseuran matkareitti

lometriä Vuoksen vartta eteenpäin ja
eteen tulee Antrea. Perimätieto kertoo,
että lähellä Antrean keskustaa sijaitseva Talikkalan kylä olisi ollut aiemmin Tynkkylä. Talikkalan markkinat
on ikuistettu tunnetun laulun sanoihin,
ja on sen vuoksi nimenä tuttu. Talikkalassa emme pysähdy. Siellä ei ole
tiedossa mitään erityistä paikkaa tai
muistomerkkiä, mitä voitaisiin pitää
sukumme juurista kertovana todisteena.

Antrea on huomattavasti isompi
kylä kuin Jääski. Kerrostaloja ja teollisuuttakin on. Vuohia parvekkeilla ei
enää ollut, vaikka tietysti kesäaikaan
karja on voinut olla laitumella.

Äyräpään vuolas Vuoksi
Viipurista matka jatkui poikki kannaksen Äyräpäähän, joka on jatkosodan loppuvaiheiden tunnetuimpia

Jääsken kirkon paikalla on suomalaisten pystyttämä muistomerkki

Jatkosodan perääntymisvaiheessa suomalaisjoukot ylittivät Vuoksen kiireen kaupalla. Kuva Äyräpään kirkon kohdalta
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vuokrasopimus 400 hehtaarin pintaalasta. Tarkoitus oli kehittää paikallista maanviljelystaitoa hankkeen avulla.
Se tyrehtyi paikallisiin ongelmiin.
Viljelmillä viihtyy nyt Suomeenkin
levittäytynyt myrkyllinen jättiputki.
Se on kuulemma aikoinaan tuotu Kiinasta Venäjälle, koska siitä on saatu
lääkettä hevosten vaivoihin.

Puistokaupunki Käkisalmi
Mikko Tynkkysen tarinoidessa jatkamme Käkisalmeen. Joskus niin kaunis puistokaupunki on vielä hahmoteltavissa entiseen ilmeeseensä. Jäljellä
on oppikoulurakennus, joka oli Mikon
opinahjo 30-luvun lopulla.
Sade raikasti kahvitaukoa Äyräpäässä

taistelupaikkoja. Siellä on suurhyökkäystä ottanut vastaan myös isäni Toivo, Välituvan kahdeksasta veljeksestä
yksi. Kaikki veljekset selvisivät sodasta hengissä.

enemmänkin. Kirkon kivijalka törröttää suomalaisten räjäytyksen jäljiltä
virran törmällä.

Vuolas Vuoksen virta piti ylittää jopa uimalla perääntymisvaiheen
kiireessä. Matkaa on sentään silmämääräisesti parisataa metriä, kenties

Äyräpäässä sijaitsevat avarat pellot, joita Joutsenon Pekka on viljellyt
vuosikymmen sitten. Hänellä on edelleenkin voimassa 50 vuodeksi tehty

Suomalaista viljelyoppia

Laatokan pohjoisranta on maisemaltaan kumpuilevaa ja tie kiertelee
peltoaukeamien kautta Hiitolaan, Kurkijoelle, Lahdenpohjaan ja Sortavalaan. Siellä on tukikohtamme kahden
yönseudun yli.
Kivettömät pellot ovat edelleenkin
jossakin määrin viljeltyjä. Laatokan
lahdet pistelevät syvälle sisämaahan
kuin vuonot. Rantoja ei ole rakennet-

Näkymä Kurkijoen kirkonmäeltä Laatokalle.
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Opas kertoo Valamon nykypäivästa ja historiasta

Matkalla Valamoon kantosiipialuksella. Etualalla karttaa
tutkivat Tuula Tynkkynen ja Leena Neuvonen.

Peruna kukkii ja tuottaa satoa tulevan talven varalle
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tu. Kesämökkikulttuuri on tuntematon
käsite. Toki uusvarakkaiden venäläisten korkeasti aidattuja loistohuviloita
on siellä täällä päätien varrella. Paikalliset mökkien pihapuutarhat tuottavat evästä talven varalle. Peruna
kukkii, kaalit ja juurekset näyttävät
kukoistavan.
Metsä kasvaa ja on läpipääsemättömän tiheää.

Valamo pesee kasvojaan
Aurinkoisena
perjantaiaamuna
suuntaamme Valamon luostarisaarelle.
Laatokka on lähes tyyni ja kantosiipialuksella 40 kilometrin matka taittuu
noin tunnissa.
Saneeraustyöt ovat edenneet ja yhä
käynnissä. Pääkirkon uudelleen käyttöön ottoa valmistellaan kuumeisesti.
Sen on määrä tapahtua syyskuussa.
Sinne emme saa vielä kurkistaa. Jo
puolen päivän jälkeen olemme palanneet takaisin Sortavalaan. Turistiliikenne Valamoon on vilkasta ja tehokasta.

Talvisodan taistelupaikat
Matkan kaukaisin kohde on Lemetti ja Koirinoja, talvisodan kuuluisa
mottitaistelupaikka. Siellä suomalaisjoukot onnistuivat torjumaan hyökkäyksen piirittämällä 15000 venäläissotilasta useaan mottiin. Hyytävän
kylmä tammikuun auttoi suomalaisia
sotamenestyksessä. Venäläisdivisioona tuhoutui täydellisesti. Vain muutama sata sotilasta onnistui pakenemaan
piirityksistä omiensa puolelle.
Isäni ja hänen neljä veljeään oli
mukana taisteluissa läheisellä Kollaan
rintamalla. Pekka-setääni koskevissa
arkistotiedoissa on merkintä Koirinojasta.

Surun ristillä.
Etualalla Esko ja inkeri
Tynkkynen, Matti, Leena ja
Samu (Markunpoika)
Neuvonen, Tuula ja Osmo
Tynkkynen. Taustalla
veljekset Tuomo ja Heikki
Tynkkynen.

Sortavalasta palaamme koti-Suomeen Wärtsilän kautta. Tie rajalle on
uusi ja nopea ajaa. Suomalaisten rakentama. Tielinja on huomattavan leveäksi raivattu. Kuulemma suomalainen urakoitsija on saanut käyttää hyväkseen tielinjalta kaadettavan puuston.
Matka juurille päättyi ajatuksiin uusista matkasuunnitelmista. Sukuseuratoimintaa parhaimmillaan.
Tuomo Tynkkynen
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Ruosteiset kypärät muodostavat karun muistomerkin Koirinojalla.

Juoksuhaudat ovat vielä selkeästi nähtävissä surun ristin lähistöllä Koirinojalla.

Ryhmäkuva Kiteen Puhoksessa. Vasemmalla Mikko Tynkkynen. Sukuseuran puheenjohtaja Jouko Tynkkynen neljäs oikealta.
Pekka Tynkkynen takarivissä pisimpänä.
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TYNKKYSET AMERIKAN SIIRTOLAISINA

K

uten Nuotta-lehdessä aikaisemmin on kerrottu ovat Tynkkyset
yleensä olleet kotoseudullaan kiinteästi pysyvää väkeä. Muutama suvun
jäsen löytyy kuitenkin Amerikan siirtolaisten joukosta siirtolaisuuden suurilta vuosilta.
Matka Suomesta Atlantin taakse alkoi useimmiten siten, että aluksi tultiin junalla Hyvinkäälle. Siellä oli hotelli mahdollista väliyöpymistä varten.
Hyvinkäältä jatkettiin niinikään junalla Hankoon, jossa oli useitakin siirtolaishotelleja. Niissä odotettiin laivan
lähtöpäivää.
Laivayhtiöillä oli Suomessa erityisiä matkaisäntiä, jotka värväsivät siirtolaisia ja sitten opastivat ja saattoivat
yleensä täysin kielitaidottomat matkalaiset Hangosta esimerkiksi Englannin laivaan. Perillä junalla useimmiten Liverpooliin ja siellä valtamerilaivaan. Matkaisäntä saattoi olla oppaana
Amerikkaan asti. Noina aikoina kymmenettuhannet siirtolaiset olivat varustamoille iso bisnes.
Amerikkaan tulevat siirtolaiset tutkittiin ja kirjattiin New Yorkissa Ellis
islandin saarella. Heistä on säilynyt
tietoja Amerikan Family Immingration Centerin arkistoissa Yhdysvalloissa. Vuonna 1913 saapuneiksi on kirjattu August, Helene, Helmi ja Pekka
Tynkkynen.
August oli kotoisin Jaakkimasta.
Hän oli tullessaan 21-vuotias poikamies. Atlantin ylitykseen hän oli lähtenyt Scotlannista Glasgovista California-nimisellä laivalla, joka saapui
New Yorkiin 2. kesäkuuta 1913.
Helenen kotipaikkaa ei mainita.
Hän saapui 25. lokakuuta Baltik-nimisellä laivalla Liverpoolista Englannista. Hänen ikänsä ja siviilisäätynsä ovat
tuntemattomat.
Helmin kotipaikaksi on kirjattu
Jäppilä. Hän oli 18-vuotias neiti-ihminen. Hän matkusti samalla 25. lokakuuta saapuneella Baltic-aluksella
Liverpoolista.
Pekka oli Viipurista ja iältään 22vuotias poikamies. Hän tuli 31. toukokuuta niinikään Liverpoolista lähteneellä Cedrik-laivalla.
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Ameriikan ”Tynkkysiä”. Robert ja Sonja Lindgren ja heidän tyttärensä Lisu ja
Nanu. Sonjan isä Pekka Tynkkynen muutti viime vuosisadan alussa Amerikkaan ja
muutti sukunimensä paikallisilla murteilla paremmin lausuttavaan muotoon Tyven.

Lola Tynkkynen on kiintoisa tapaus. Lola on meidän aikamme naisen
nimi, mutta kyseessä oli tuolloin 28vuotias poikamies. Useat matkat selittää se, että hän oli Manchuria-laivan
henkilökunnan jäsen. Olisiko ollut
jopa matkaisäntä? Yhdeksi Saksasta
Hampurista lähteneen laivan saapumispäiväksi on kirjattu 28. kesäkuuta
1922. Hänen kotipaikakseen on merkitty Ruotsi, Skandinavia. Hän lienee
asettunut pysyvästi Amerikkaan, koska asuinpaikaksi on ilmoitettu New
York.
Ellis islandille ilmoittautui samana
vuonna 1922 myös Hilda Tynkkynen.
Hänestä ei ole löytynyt muuta tietoa
kuin 28 vuoden ikä.
Ellis islandin asiakirjoista on siis
löytynyt vain kuusi Tynkkystä, joista
kukaan ei näytä olleen Savonlinnan
seudulta. Millaisia jännittäviä elämänkohtaloita he ovat mahtaneet kokea
Amerikan ”kultamaassa”? Ehkä joku
vielä pystyy selvittämään sen tulevaisuudessa. Tietääkö joku Nuotan lukija
jotain näistä sukulaisistamme?

Yrjänä tynkkynen
Oslo

PIENI LISÄYS AMERIKAN
SIIRTOLAISISTA
Välituvan Albinin veli, Pekka s.
10.4.1890 muutti Amerikkaan tiettävästi 1911. Voisiko olla kyse samasta
Pekasta, joka mainitaan Yrjänän jutussa Viipurista muuttaneena? Pekka
matkusti yhdessä kesälahtelaisen Jänis-nimisen miehen kanssa.
Pekka hankki elantonsa rakennusmiehenä New Yorkissa. Hänen arvellaan olleen rakentamassa Pentagonia.
Pekka avioitui Aurora Pottolan kanssa
ja he saivat kaksi tytärtä. Gertrud syntyi 1924. Oli naimisissa Eugene Slavinin kanssa. Heidän kaksi tytärtään elävät edelleen Amerikassa. Kerttu kuoli
1966 eli 42 vuotiaana syöpään.
1928 syntynyt Sonja avioitui Robert Lindgrenin kanssa ja myös heillä on kaksi tytärtä. Mainittakoon, että
molemmat Pekan tyttäret, Kerttu ja
Sonja olivat balettitanssijoita kuten
myös heidän puolisonsa. Sonja ja tyttärensä elävät edelleenkin. Sonja oli
mukana Välitupalaisten sukutapaamisessa Vaarassa vuonna 1994.
( toim huom)

HIITOLAN POIKIA

ja kesäisin siihen oli kyhätty lisäsiipi
tuhoutuneen päädyn tilalle. Pommikuoppaan kertyneellä vedellä kasteltiin kasvimaata. Nyt sekin rakennelma
on luhistunut.
Mikko näytti silloisille asukkaille
vanhoja kuvia kotitalostaan. He ihastelivat alkuperäistä näkymää ja elekielen avulla totesivät vastuun tuhoista
olleen Stalinin harteilla.
Talvisodan jälkeen Mikko jatkoi
koulunkäyntiä Nokialla, jonne siirtyi Jaakkiman yhteiskoulu. Siellä hän
suoritti neljännen ja viidennen luokan.
Kuudennelta luokalta tulikin lähtö jatkosotaan 1943.

Viime vuosina Mikko Tynkkynen on viritellyt soittoharrastustaan. Kuva
Joutsenon kodista helmikuisena lauantaina. Sukutaustaltaan hän on
Alapaikan Tynkkysiä.

M

ikko Tynkkynen (81) viettää eläkepäiviä Joutsenossa uutukaisessa kerrostaloasunnossa. Mieli on
virkeä ja juttu luistaa.
Mikon ukki, August ja vaimonsa
Karoliina pitivät aikoinaan Punkasalmessa kestikievaria. Mikon isä Sulo
oli veturinkuljettaja. Hän asettui vaimonsa Fannyn kanssa asumaan Hiitolaan, rautatien risteysaseman seudulle.
Hiitola on Laatokan lounaiskulmassa.
Siitä etelään erkanee rata Käkisalmeen
ja Pietariin.
Perheeseen syntyi Mikon lisäksi
veli Mauno ja sisaret Irja ja Kaarina.
Mikko aloitti Käkisalmen yhteislyseossa vuonna 1937 oppikoulun. Samassa kortteerissa olivat myös Mauno-veli ja Viinasen kolme poikaa.
Yksi heistä oli valtiovarainministerinä tunnetuksi tulleen IiroViinasen isä.
Viinasella oli talo Käkisalmessa, jossa

me viisi poikaa asuimme. Talvet äiti
oli Käkisalmessa
Käkisalmen koulu oli tuolloin upouusi ja Suomen modernein laitos alallaan. Vieläkin se on pystyssä jonkin
verran rapistuneena tosin.
Talvisodan sytyttyä koulunkäynti
keskeytyi. Mikon tie vei ensin Vaaran
Pahatsoon ja sieltä Vammalaan. Sinne tuli tieto rauhan solmimisesta. Se
oli kova isku, kun koti Hiitolassa jäi
rajan taakse. Koti oli isän rakentama,
kaunis hirsitalo navetoineen ja avarine pihoineen. Paljon marjapensaita ja
omenapuita. Isä oli taitava käsistään ja
työn jälkeä oli ilo katsella.
Venäläiset pommittivat Hiitolan
asemaa paljon ja pommi tuhosi myös
Mikon kotitalon. Hänellä oli tilaisuus
käydä katsomassa sitä, kun kulkurajoituksia helpotettiin. Paikka oli asuttu

Mikon harrastuksiin kuului urheilu.
Lajeja olivat uinti, hiihto ja yhdistetty.
Paras meriitti oli sotilaspoikien yhdistetyn suomenmestaruuskisojen 5. sija.
Siinä lajissa jalkakin katkesi Riihimäellä vuonna 1942. Tuulenpuuska käänsi miestä ilmalennossa ja alastulo poikittain aluselle aiheutti vamman.
Mikko sijoitettiin sotaväessä jalkaväkeen. Forssassa hänestä koulutettiin
aliupseeri. Kesällä 1943 matka johti
Viipuriin majapaikkana hovioikeuden
rakennus. Viipurista tuli siirto Kuuterselkään pääpuolustuslinjaan, sieltä
Käkisalmeen, Taipaleenjoelle ja keväällä 1944 läntiselle lohkolle Rajajoelle 10. divisioonaan linjavastuuseen
toukokuun puolivälissä odottamaan
suurhyökkäystä.
Venäläisten suurhyökkäys alkoi
kesäkuun 9. päivänä. Käsky kuului,
että asemia ei saa jättää. Asemat ehdittiin ensimmäisen iskun jälkeen vallata takaisinkin, mutta perääntyminen
oli edessä. Korsussa oli viitisentoista
miestä sisällä, kun vihollinen oli tulossa sitä tutkimaan. Joukossa ollut
upseeri aavisti kohtalon hetken koittaneen. Kaksi vihollissotilasta avasi
korsun oven. Samalla upseeri ampui
heitä kohti ja tie ulos aukeni. Vain kolme miestä säntäsi pakoon. Vihollisia
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oli kaikkialla, korsun katollakin. Hölmistyneinä he katsoivat suomipoikien
ulosryntäystä. Ilmeisesti he eivät aavistaneet korsun olevan miehitetty.
Pako alkoi vastamäkeen. Rinne pöllysi ympärillä, kun venäläiset saivat
aseensa viritettyä. Kuin ihmeen kaupalla kaikki kolme pääsivät hengissä
suojaan. Joitakin käsikranaatinsirpaleita osui Mkon käsivarsiin. Korsuun
jääneiden kohtalosta hänellä ei ole tietoa.
Lohkon kanttiini löytyi tyhjänä.
Siellä oli kuitenkin juomavettä. Ensimmäisen vesitilkka pitkään aikaan
maistui hyvältä. Varmaan kaksi litraa
join ja pelkäsin halkeavani, Mikko
muistelee.
Ryssä ampui paljon, mutta ”hehtaaritykillä”. Peräännyttiin n. 35 km:
n päähän VT-linjalle Vammelsuuhun
. Siellä lähellä rantaa mäen päällä oli
kansakoulu, joka ei kuitenkaan tarjonnut suojaa. Venäläiset ampuivat sitä
laivasta mereltä käsin. Yli kymmenen
sotilasta kaatui laivatykin kranaatin
osuttua koulun luokkaan.
Mikolla riitti edelleen varjelusta.
Perääntyminen jatkui vaihe vaiheelta kohti Viipuria. Välillä viivytettiin
vihollisen etenemistä. Kesäkuun 19.
päivänä tultiin Viipuriin, jossa Mikko
vietti vain yhden yön Markovillan kasarmien läheisyydessä. Lopulta Sorvalissa Saimaan kanavan alkupäässä
kivisilta rautatiesilta –alueella pako
päättyi asemiin, jotka pidettiin loppuun saakka.
Sodan loppuvaiheet sotatoimet keskittyivät Mikon osalta Viipurinlahden
saariin. Pumppusaaresta jäi mieleen
presidentti Lauri Relanderin upea huvila. Sariin sijoitettiin ”käpykaartilaisiakin”. Yhdessä pienessä saaressa
Mikko oli tukikohdan päällikkönä.
Sinne tuotiin ruokakin öisin. Sinne
kantautui myös viesti sodan loppumisesta.

12

Tuntumaa tulevaan ammattiin Mikko sai Nokia-yhtiön harjoittelijana.
Kurun metsäopistosta hän valmistui
metsäteknikoksi 1949. Vuonna 1947
hän meni naimisiin. Merikarvialaisen
Alise-vaimon kanssa perhe kasvoi;
Pekka -48, Matti -49, Marja-Leena 50 ja Sisko -53.
Perheen tie vei 1950 Hackmanille
Leppävirralle, Puumalaan -62, ja Joutsenoon -69. Viime vaiheessa Mikko
vastasi Hackmanin puunostoista eteläisen Saimaan alueella.
Mikko siirtyi eläkkeelle 60-vuotiaana vuonna 1985. Järjestely tuli mahdolliseksi Hackmanin ja Enson fuusioituessa.
Mikon isä kuoli vain 37-vuotiaana
lentävään keuhkotautiin vuonna 1929.
Mikko oli silloin 4-vuotias. Vaimonsa
hän menetti 1982.
Joutsenosta on tullut vakituinen
kiintopiste, vaikka on Mikko maailmaakin nähnyt. Hän on käynyt mm.
Amerikassa, Malesiassa, Thaimaassa
ja Brasiliassa. Ammattitaitoaan hän
pitänyt yllä hoitamalla metsäpalstojaan. Innokas kuoromies menetti lauluäänensä kurkkusyöpään.
Mikko on tarttunut uudestaan haitariin. On bändikin, jossa Mikko soittaa
veteraaniystävien iloksi. Mandoliinin
soittaja on 90-vuotias, mutta kummasti vain ranne hänelläkin liikkuu, Mikko hykertelee.
Haitarin soitto on nuoruuden harrastus. Soittopelin hän myi, kun pojat
painelivat bassonäppäimet tämän tästä
upoksiin. Viimeksi tauko soittamiseen
on ollut parikymmentä vuotta. Jostakin selkäytimestä viestit taas tuntuvat
kantautuvat sormenpäihin pienen virkistelyn jälkeen.

ESKON
PUUMERKKI
SUKUPAITA
Viime kesän Karjalan matkaa varten
teetettiin lyhythihaisia kauluksellisia
pikeepaitoja. Paidan väri on musta.
Vasemmassa rinnassa on sinisellä ja
hopealla prodeerattu pöytästandaarin
kuvio.
Paitoja on tällä hetkellä rajoitetusti
saatavilla tiedottajalta ( kokoja M –
XXL ). Jäljellä olevien paitojen hinta
on 22 euroa. Lisää hankitaan tarpeen
mukaan.

SUKUMATKA
Viime kesän matkan jälkeen on tullut lukuisia tiedusteluja mahdollisista
uusista matkoista ja kohteista. Leena
Neuvonen ja Ritva Tarvainen ovat
valmistelleet tulevalle kesälle uutta
reissua.
Matkan ajankohta on 27. – 30.7.2006
ja kohde Viron Peipsijärvi. Matkalla
tutustutaan mm. historialliseen Tarton kaupunkiin.
Matka tehdään kerimäkeläisellä Kososen turistibussilla. Bussi kulkee
reittiä Kerimäki – Savonlinna – Mikkeli – Kouvola - Helsinki ja meren
ylitys tapahtuu nopealla lautalla. Virossa ajetaan reittiä Tallinna – Jögeva
– Mustvee – Rannakula, jossa majoitutaan Marjan majaan ja Aarde villaan.Bussi on luonnollisesti mukana
koko matkan ja paluu tapahtuu Rakveren kautta, muuten käänteisessä järjestyksessä.

Matkan hinta on 240 €. Ilmoittautumiset pikaisesti Ritva Tarvaiselle
puh 0400 575 884, sähköposti ritva.
t@surfeu.fi tai Esko Tynkkyselle
is.erapalvelu@reppu.net

Pyydämme myös ystävällisesti aktivoimaan läheisiänne. Mikäli Nuotta-lehti ei tule, ei asianomainen ole
liittynyt sukuseuran jäseneksi tai on
unohtanut hoitaa jäsenmaksunsa.

Ilmoittautuminen on sitova, kun ennakkomaksu 80,00 € on suoritettu
10.4.2006 mennessä Tynkkysen Sukuseura ry:n tilille 536406 – 214455.
Loppuosa matkan hinnasta laskutetaan tarkempien matkaohjeiden yhteydessä hyvissä ajoin ennen matkaa.

Vuoden 2005 lehteä postitettiin 197
kpl. Ikävä kyllä maksuprosentti oli
hieman alle 50%. Pitemmän päälle
seuran varallisuus ei salli vapaamatkustajia ja alle sadan talouden osallistuminen ”talkooseen” uhkaa koko
julkaisutoiminnan jatkuvuutta.

SUKUJUHLA

JULKAISUTOIMINTA

Seuraava sukujuhla lähestyy kiihtyvällä nopeudella. Juhla järjestetään
Punkaharjulla 29.7.2007.
Pitopaikkaa ei ole vielä lopullisesti
lyöty lukkoon, mutta melkoisella varmuudella se on Tynkkylän Lomaniemi Vuoriniemellä. Arto, Raija ja Jukka Heikkosen omistama matkailutila
sijaitsee luonnonkauniilla mäellä Pihlajaveden kaakkoisella reunalla. ItäSavosta löytyy lukuisia Tynkkylä-nimisiä paikkoja. Tämä nimenomainen
Tynkkylä lienee ”ensikoti” matkallamme Jääsken Tynkkylästä Savoon,
joka silloin oli vielä karjalaisten kalastus- ja erästysaluetta.

Aulis Tynkkynen on varmasti tullut
tutuksi Nuotta-lehden välityksellä
kaikille Tynkkysen sukuseuran jäsenille. Hänen ansiostaan lehtemme on
ainutlaatuinen tietopaketti sukumme
vaiheista ja –koostumuksesta. Tavoitteenamme on myös sukukirjan
tekeminen, mutta jo julkaistu aineisto Nuotta-lehden muodossa päihittää
kirkkaasti monet sukukirjat. Tästä
eritiyiskiitos Aulikselle.

Juhlan järjestämisessä tarvitsemme
taas apua niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Talkoisiin voi tarjoutua vaikka heti. Kiitos.

JÄSENMAKSU
Jäsenmaksu on ennallaan, eli henkilöjäseneltä 9,00 € tai 18,00 € perheeltä. Jäsenluettelomme on edelleen
jossakin määrin puutteellinen, erityisesti perheenjäsenten osalta. Pyrimme jatkuvasti päivittämään tietojamme, mutta se ei onnistu ilman teidän
apuanne.
Oheisena on viitteellinen pankkisiirto.
Toivomme, että käytätte viitettä maksaessanne, jotta osaamme kohdistaa
suorituksen oikeaan henkilöön.

Seuran lehteä ovat olleet toimittamassa allekirjoittaneen kanssa alan ammattilaiset. Rantasalmen Pekan käden
jälki on nähtävissä kaikissa Nuotan
numeroissa.Pekka on pitkän linjan
ammattilainen lehtien painopuolella,
mutta myös hänen nopeaälyinen ja
vähäviivainen piirtämislahjakkuutensa on paikallislehti Savonmaan ohella
näkynyt myös sukulehtemme sivuilla.
Tekstien ”painoasuttamisessa” useamman numeron osalta on huolehtinut kummipoikani Ossi Osmonpoika
(Oskarinpoika) Tynkkynen, Savonlinnan Haukiniemessä asuva Itä-Savon
toimittaja. Ossi on hiljattain siirtynyt
nykynormien mukaan suurperheisten
joukkoon, sillä hän sai Kati-vaimonsa
kanssa neljännen tyttären. Onnittelut
koko suvun puolesta!
Kuopiossa, Savon Sanomissa vaikuttava Tuomo Tynkkynen, em. Pekan
veli, molemmat edesmenneen setäni
kanttori Toivo Tynkkysen poikia, on
tullut mukaan lehtemme toimitusku-

vioihin. Hänen tekstejään luemme
tässä numerossa.
Tässä numerossa on myös Pentin,
edellä mainittujen sana ja kuvataiteilijoiden esikoisveljen, suvullemme säveltämä ja sanoittaman laulu.
Jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että
saamme entistä laajemmin sukumme
jäsenten ajatukset ja lahjat julkaisumme käyttöön. Aikaisemmin olen pyytänyt ideoita ja aineistoa lehteemme.
Nyt vaadin, että jokainen jolla on
jotain kerrottavaa, oli se sitten yleistä mielenkiintoa herättävää tai sitten
vain suvun sisällä kerrottavaa, ryhtyisi tekoihin. Lehti ei synny ilman
tarpeita.
Sukuseuran hallituksessa valmistelemme Tiedotustoimikunnan kokoamista. Tähän porukkaan pääsee
helposti itse ilmoittautumalla, mutta
myös läheisten antamia vihjeitä otamme kiitoksella vastaan.
Sukuseuramme nettisivut ovat myös
tekeillä. Visio on valmiina ja aineistoa on kerätty. Sivut syntynevät juhannukseen mennessä. Ikävä kyllä en
voi tässä vaiheessa antaa täsmällistä
www.osoitetta, mutta löydät meidät
Suomen Sukututkimusseuran sivuilta
edelleen linkitettynä. Asiaa voit tiedustella kesemmällä allekirjoittaneelta , Aulikselta tai sihteeriltä.
Tiedostoja päivitetään jatkuvasti ja
myös palaute voidaan saada sähköisesti .
Nuotta-lehti julkaistaan myös sukuseuran sivuilla ja jatkossa voidaan
mahdollisesti vähentää painotuotteiden postittamista, mikäli jäsenistö
hyväksyy ”paperittoman postin” käytön.
Tiedotustoimintatalkoisiin
haastan
myös sähköisen tiedonsiirron ammattilaiset ja harrastajat
				

Esko Oskarinpoika Tynkkynen		
Savonlinna				
Sukuseuran tiedottaja
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Suku kiinnostaa
sia ja tutustuttu paremmin serkkuihin,
ja tapaamiset ovat aika paljon jääneet
juhlien ja pikaisesti vaihdettujen kuulumisten varaan.

S

uvulla on aina ollut minulle suuri
merkitys. Olen ylpeä sukunimestäni ja siitä, että olen tämän sukuyhteisön jäsen. Olen aina mielelläni lähtenyt juhliin ja muihin tapaamisiin, joissa on voinut tavata sukulaisia. Olen
harmitellut, että en tuntenut isovanhempiani Toivo ja Taimi Tynkkystä,
jotka kuolivat vuotta ennen kuin minä
synnyin. Toisin kuin äitini suvun puolella, meillä ei ole ollut lähisukulaisten kanssa vastaavaa keskuspaikkaa,
mummolaa, jossa olisi tavattu sukulai-
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Olen kovasti kiinnostunut historiasta. Opiskelen Joensuussa Suomen historiaa, nyt opinnot ovat jo loppusuoralla. Kiinnostus historiaan yhdistyy
hyvin mielenkiintooni sukua kohtaan.
Haluaisin tietää paljon entisistä ajoista ja ihmisistä. Haaveilen siitä, että aikakone vielä keksitään, ja pääsen näkemään entisaikojen elämää. Yritän
kysellä vanhemmiltani, minkälaista
heillä oli, kun he olivat lapsia, ja isän
lapsuuden perhe kiinnostaa erityisen
paljon juuri siksi, että en tuntenut isovanhempiani. Haluaisin tietää, millaisia ihmisiä isovanhempani olivat, millaisia luonteeltaan ja tavoiltaan. Mitä
he tekivät mielellään, millaisia asioita
he opettivat lapsilleen, millaisia perinteitä perheessä oli? Aina silloin, kun
joku kertoo jotakin sukuun liittyviä tapauksia tai juttuja, tuntuu, että korvani
herkistyvät äärimmilleen, kun yritän
kerätä ja imeä itseeni tietoja ja tarinoita. Rantasalmella sukulaisten mökillä
oleva vieraskirja on aina ollut mukavaa luettavaa.
Minulla on hyvä vuosilukumuisti.
“Kysykää minulta ihmisten syntymä-

vuosista tai milloin jokin asia tapahtui!”. Minua kiinnostavat ihmisten nimet ja syntymävuodet, tapahtuma-ajat
ja elämäkerrat. Jos kuulen jonkin ihmisen viittaavan ikäänsä tai johonkin
tapaukseen, jonka yhteydessä hän oli
tietyn ikäinen, ajatukseni siirtyvät välittömästi laskemaan syntymävuotta.
Syntymävuodet ja vuosiluvut tuntuvat piirtyvän aivoihini ihmeen tarkasti.
Kuulemma suvussa on ollut samanlaisia tapauksia aikaisemminkin.
Olen suuntautumassa työelämässä
arkistoalalle. Arkistojen avulla tapahtuu myös sukututkimus. Kävimme isäni kanssa vastikään täällä Joensuussa
tapaamassa Aulis Tynkkystä, joka on
tehnyt suuren työn suvun selvittämiseksi. Ottaisin itsekin mielelläni suuremman roolin sukuasioiden parissa.
Ajatuksissa on hakeutuminen sukututkimuskurssille. Äitini sukua ei ole
tutkittu niin kuin Tynkkysten sukua ja
haluaisin perehtyä siihen. Myös Tynkkysten suvusta löytyy varmasti vielä
tutkimattomia tarinoita. Käsitys suvusta syntyy pienistä paloista, arkistotiedon ja sukulaisten välittämän suullisen tiedon sekä säilyneiden kirjeiden
ja esineiden avulla.
Tiina Maria Tynkkynen, Tuomon tytär.

Laulu Tynkkysen suvusta.

Kankailta, kunnailta Karjalamaan
ja kehdosta kaukaisten aikain
nous sukumme maatansa rakentamaan
ja hyljäten voimat taikain
se ristin ottikin turvakseen.
Näin vaali se aarteita maan sekä veen,
kotiseutua rakastaen.
Tuntien luonnon ja voimat maan,
kirot rajan ja kivisen pellon,
kävi työllänsä vaaroja uhmaamaan ja
kaiussa kohtalon kellon
se kuulikin toivon sävelen
kävi voimia, taitoja kartuttamaan,
hengen voimia vartuttamaan.
Väinölän kantele suvussa soi, se
kiitoksen sointuja kantaa.
Myös lauluissa lastenlapsien
sukupolville kunnian antaa.
Kotiseuduille Savoon ja Karjalaan
siihen tuttuun nuottavalkamaan,
sinne kaipaus kaukaakin saa.
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SUKUVAAKUNA

Suomen Heraldinen Seura on hyväksynyt Yrjänä Tynkkysen suunnitteleman
sukuseuramme vaakunan rekisteriinsä. Vaakuna on esitelty edellisessä, eli
vuoden 2005 Nuotta-lehdessä.

Vaakuna tulee vastaisuudessa koristamaan lehtemme kantta entisen, Välitupalaisten logon sijaan.
Mainittakoon, että em. logon on
suunnitellut lehtemme taittaja, Rantasalmen Pekka Tynkkynen ja logo jää tästedes Välituvan Paavo Albinin jälkeläisten käyttöön.
Vaakunan käyttökohteita mietitään,
sukuseuran jäsenien toiveita ja vihjeitä
otetaan kiitollisina vastaan. Ensimäisenä tultaneen julkaisemaan sukuseuran oma adressi käytettäväksi niin
onnitteluissa kuin surunvalitteluissakin. Valmistelu vie toki jonkin verran
aikaa, mutta seuraavassa sukujuhlassa
se on varmaan valmiina jakeluun.

SUKUVIIRI

SUKUSEURAN HALLITUS
Puheenjohtaja:
Jouko Tynkkynen
Riihitontunkuja 9
05400 JOKELA
Puh.(09) 417 1376, 495 553
Varapuheenjontaja:
Pekka Tynkkynen
Saimaantie 11 B 13
54100 JOUTSENO
Puh. 0400 156 953
Sihteeri:
Ritva Tarvainen
Mäkränsalontie 381
58175 ENONKOSKI
Puh. 0400 575 884
ritva.t@surfeu.fi

Jäsen:
Maila Hannikainen
Ikoinniementie 470
57230 SAVONLINNA
P. (015) 444 547, 050 570 2537
maila.hannikainen@luukku.com

Vuoden 2004 sukujuhlassa Joutsenossa esiteltiin sukuseuran pöytästandaari. Viiristä oli kuva myös 2004 Nuotassa. Ikävä kyllä, mustavalkokuva ei
tee oikeutta viirin ulkonäölle. Viirin
värit ovat sininen ja hopea. Tunnuskuva on kauniisti tyylitelty T-kirjain
sekä kolmitorninen Olavinlinna. Linna muistuttaa meitä, Jääskestä tulleita
”suursääminkiläisestä” asutushistoriasta, käsittihän siloinen Sääminki alueen aina Puumalansalmesta Heinäveden perukoille.
Viiriä on saatavana seuran tiedottajalta
hintaan 30,00 €.
Hallituksen päätöksellä viiri voidaan
luovuttaa myös sukuseuran huomionosoituksena.

Jäsen:
Aulis Tynkkynen
Haapatie 14 B
80110 JOENSUU
Puh.(013) 224 596

aulis.tynkkynen@kolumbus.fi

Jäsen / tiedottaja:
Esko Tynkkynen
Massilanmäentie 26
58810 KALLISLAHTI
Puh. 040 583 6987
is.erapalvelu@reppu.net

Jäsen:
Jouko Tynkkynen
Paljakantie 77
58520 HIUKKAJOKI
Puh. 0500 150754, 0400 758 775
faksi. (015) 474 613
jouko.tynkkynen@reppu.net

Rahastonhoitaja:
Osmo Tynkkynen
Joutsentie 2
45160 KOUVOLA
Puh. (05) 320 2506, 0400 674810
osmo.tynkkynen@reppu.net

Seuraava Nuotta ilmestyy kesällä 2007 sukukokouksen alla.
Päätoimittaja
Aulis Tynkkynen

Toimittaja
Esko Tynkkynen
TOTT-PRINT OY 2006
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Taitto
Pekka Tynkkynen

