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Puheenjohtajan tervehdys

Päätoimittajan palsta

Seuramme hallituksella on ilo kiittää 
kaikkia, jotka osallistuivat viime 

kesän sukukokoukseemme ja niitä, 
jotka ohjelmansuorittajina ja erilai-
sina toimihenkilöinä työskentelivät 
tilaisuuden onnistumiseksi. Mainio 

kokouksemme Vuoriniemen upeissa 
maisemissa Punkaharjun heleässä ke-
sässä antoi uskoa sukuseuramme tar-
peellisuuteen.

Sukuseuramme isänä pidettävän, 
ensimäisen puheenjohtajamme Au-
lis Tynkkysen työn kunnioittamiseksi 
hallitus on kokouksessaan 14.10.2007 
päättänyt kutsua hänet seuramme kun-
niapuheenjohtajaksi. Nimitysadressi 
toimitettiin hänelle jouluksi 2007.

Ensimäisestä, kesän 2005 sukumat-
kasta, johon oli runsas osanotto, saim-
me niin myönteistä palautetta, että 
tarjoamme uutta Karjalan matkaa ensi 
kesäksi. Matkalla on hyvä mahdolli-
suus keskusteluun ja seuranpitoon; su-
kukokouksen tiukka ohjelma kun jätti 
siihen aika vähän mahdollisuutta.

Olemme vastanneet ajan vaatimuk-
siin avaamalla internettiin kotisivun. 
Toivottavasti tämä lisää myös nuoren 

polven kiinnostusta sukutoimintaa 
kohtaan. Kotisivu tekee meitä tunne-
tuksi myös suurelle yleisölle.

Jäsenet ovat seuran tärkein voima-
vara ja kaiken toiminnan edellytys. 
Koska vuosittain tapahtuu myös luon-
nollista poistumaa, on jäsenmäärän ke-
hitys hallituksen keskeisin huolenaihe. 
Toivomme, että mahdollisimman moni 
suvustamme kuuluisi seuraamme. Ny-
kyiset jäsenet ovat avainasemassa seu-
ramme suosittelemisessa omaisilleen 
ja muille sukulaisilleen. Jäsenmaksu 
on pidetty niin alhaisena, ettei sen pi-
täisi olla esteenä mukaan tulemiselle. 
Muistattehan myös perhejäsenyyden.

Kaikkea hyvää koko Tynkkysten 
suvulle toivottaen

      
Jouko Tynkkynen, puheenjohtaja

Sukuseuramme tiedotuslehti Nuotta 
on ilmestynyt vuodesta 1997 läh-

tien. Numeroita on hieman enemmän 
kuin toimintavuosia.

Edeltäjälläni, Aulis Tynkkysellä on 
ollut keskeinen rooli sukulehden syn-
tyyn ja kehitykseen. Hänen apunaan 
olen ollut tietoa jakamassa sukuseu-
ran synnystä saakka. Aluksi ja tähän 
päivään saakka Aulis on vastannut 
lehtemme asiasisällöstä ja pääosas-
ta sukuamme koskevasta historiasta. 

Minun osakseni lankesi luonnostaan 
ajankohtaisista asioista tiedottaminen 
ja kaiken tiedon painoasuiseksi ”ulos-
mittaaminen” lähisukulaisilta. Tässä 
työssä minua ovat suuresti auttaneet 
lehden taiton ja painatuksen osalta en-
nen kaikkea Pekka Tynkkynen ( Ran-
tasalmen kanttorilasta) ja Ossi Tynk-
kynen ( Itukan Ossi, Savonlinnan Hau-
kiniemestä). Suurkiitos heille tässä 
vaiheessa, työ ei tokikaan vielä lopu.

Ilahduttavaa vähintäänkin minun 
kannaltani ja myös koko sukuseuran 
tiedonvälitystä ajatellen on se, että 
olemme saaneet tuoretta verta jouk-
koomme. Tuomo Tynkkynen, samaisia 
Rantasalmelaisia ja Savon Sanomien 
toimittaja on antanut kynänsä käyt-
töömme ja hänen tyttärensä Tiina on 
nykyisin paitsi lehtemme kolumnisti, 
myös sukuseuran hallituksen jäsen.

Nettisivut ovat auki osoittees-
sa www. http://suvut.genealogia.fi /
tynkkynen. Tarja Tynkkynen, myös-
kin uusi hallituksen jäsen, lähtöisin 
Savonlinnan Pihlajalahdesta, nykyisin 
lappeenrantalainen on sivujen käyn-

nistyksen takana ja häneltä odotamme 
teknistä apua myös ylläpidossa.

Lehtemme linjan en toivo enkä 
usko suuresti muuttuvan. Olemme tä-
hän saakka paljolti keskittyneet suvun 
ja sukuhaarojen historiaan. Yhteen 
koottuna Nuotta-lehdet muodostavat 
erittäin arvokkaan tietopaketin suvun 
koostumuksesta ja vaiheista. Uskon, 
että tutkimus jatkuu ja pääsemme 
valottamaan vielä kaukaisempiakin 
vaiheita kuin tähän saakka. Jatkam-
me kuitenkin entistä enemmän tämän 
päivän asioilla. Kaikella mahdollisella 
yrittäjyydestä harrastuksiin. 

Tiedän, että suvusta löytyy valtavas-
ti monialaista lahjakkuutta aina hui-
pulle saakka. Siitä kertomaan tarvitaan 
kaikkia, joilla kerrottavaa on. Lehden 
toimittamisen ohella tavoitteenamme 
on jonakin päivänä julkaista sukukirja 
Tynkkysen suvusta. Tervetuloa talkoi-
siin.

”Joka ei mennyttä tunne, ei tulevaa-
kaan ymmärrä” olkoon mottonamme.

Esko Tynkkynen, päätoimittaja
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Tynkkysten suvun tohtoreitten 
määrä kasvoi yhdellä, kun ark-

kitehti Aulis Tynkkynen väitteli 
marraskuun 10. päivänä 2007 Tek-
nillisessä korkeakoulussa Espoossa. 
Väitöstutkimus on nimeltään Tori 
ja pikkukaupunki.

Aulis on syntynyt 1953 Punkahar-
julla. Lapsuuden kotipaikka oli Raja-
vaaran Viitamäessä lähellä Kesälah-
den kuntarajaa. Isä Matti oli Välituvan 
Albin Tynkkysen kahdeksasta pojasta 
nuorimmainen. Äiti Elvi (s. Vauhko-
nen) on syntyisin Savonlinnan läheltä.

Aulis kirjoitti ylioppilaaksi Parik-
kalan yhteislyseosta keväällä 1972. 
Hän opiskeli arkkitehtuuria Tampe-
reen teknillisessä korkeakoulussa 
vuodesta 1972 alkaen ja valmistui 
arkkitehdiksi joulukuussa 1980. 

Jatko-opinnot Aulis aloitti Tampe-
reella 1980-luvun lopulla ja suoritti 
tekniikan lisensiaatin tutkinnon vuon-
na 1994. Väitöskirjan teon hän aloitti 
1990-luvun lopulla Teknilliseen kor-
keakouluun Espoossa.

Aulis oli töissä Tampereen kaupun-
gin kaavoitusvirastossa vuosina 1978 – 
79 ja 1980 – 81. Iisalmen kaavoitusark-
kitehtinä hän toimi 1981 – 91 ja Lovii-
san kaupunginarkkitehtinä 1991 – 2001 
ja teknisen viraston päällikkönä 1991 
– 2000.

Vuoden 2002 alusta hän on ollut 
yliarkkitehtinä ympäristöministeriössä 
toimien yhdyskuntasuunnittelun tulos-
ryhmässä. 
 
Toreilla menee hyvin ja huonosti

Auliksen ensimmäiset torimuistot 
liittyvät Savonlinnaan, kun pääsi poi-
kasena isän mukaan kaupunkimatkalle. 
Aina piti käydä myös kauppahallissa. Se 
oli isälle mielipaikka, Aulis muistelee. 
Jo silloin ymmärsi sen, että oli tori kau-
pungin sydän ja maalta tulleille yhteinen 
kohde. Tori symbolisoi kaupunkia.

Väitöstyönsä alkusanoissa Aulis tote-
aa, että toreilla menee hyvin ja huonosti. 

Postmoderniin kokemus- ja kulutuskes-
keiseen maailmaan liittyvä kaupunkikes-
kustojen uudistaminen on monissa kau-
pungeissa nostanut myös torit ja aukiot 
monipuolisen uudistamisen kohteiksi.  
Suuri osa toreistamme on masentavassa 
tilassa ja niiden ydintoiminto – torikaup-
pa – kriisissä.

Väitöstyössä on keskitytty Loviisan 
toriin, onhan se käytännöllinen kohde 
Auliksen toimittua kaupunginarkkitehti-
nä siellä ja asunto on siellä edelleenkin, 
vaikka kirjoilla Helsingissä onkin.

Loviisan tori täytti odotukset. Sen 
kautta syntyi luonteva tarkasteluluukku 
yleisemmin torien ja muidenkin kaupun-
kitilojen ja -paikkojen maailmaan.

Loviisa on yli 260 vuotta vanha kau-
punki. Se oli aluksi maamme suurimpia 
kaupunkeja, tärkeä linnoitus-, kauppa- ja 
hallintokaupunki. Nykyään se on pie-
nimpiä kaupunkejamme, jonka kehitys 

tukeutuu osittain pääkaupunkiseudun 
kasvuun.

Loviisan toriympäristö on saanut 
peruspiirteensä 1800-luvulla, mutta se 
on viimeistelty nykyiseen muotoonsa 
lähinnä 1960- ja 1970-luvulla, jolloin 
toria sivuava Mannerheiminkatu oli 
vielä valtatien osa. Muutoinkin henki-
löautoliikenne on määrännyt ratkaisu-
jen perusluonteen siten, että torialueen 
viihtyisyys ja toimivuus muun kuin 
autoliikenteen kannalta on mahdolli-
suuksiin nähden kohtuuttoman huono.

Kaupunkikeskustojen renessans-
siin liittyvän keskustelun ja kehit-
tämistyön pohjalta on löydettävissä 
ratkaisuja torin viihtyisyyden ja toimi-
vuuden parantamiseksi mm. liikenteen 
harmonisoinnilla sekä kehittämällä 
toria osaksi luontevasti ja turvallisesti 
saavutettavaa hyvien paikkojen ver-
kostoa, todetaan väitöksessä.

Ennätyshauki kotijärvestä

Auliksella on kiinteä yhteys kotiseu-
tuun edelleen. Lapsuuden koti on peri-
kunnan yhteinen tapaamispaikka. Va-
kituista asukasta siellä ei enää ole. Äiti 
asuu palvelujen äärellä Punkasalmella.

Mieluisat harrastukset vetävät kui-
tenkin puoleensa. Viime kesänä hän sai 
kalakavereineen kotoisesta Petäjäjärves-
tä 8,5-kiloisen hauen. Se lienee kaikkien 
aikojen suurin siitä järvestä saatu vonka-
le.

Auliskin on tutkinut juuriaan harjoit-
telumielessä kaimansa Auliksen oppien 
mukaan, kuten hän asian ilmaisee. Ko-
tiseutuhenkisiä juttuja hän on kirjoitellut 
muikusta ja Puruvedestä erälehteen. Hän 
on sukuseuran jäsen.

Aulis asuu Helsingissä vaimonsa Asta 
Kaitilan kanssa. Aikuiset lapset ovat jo 
maailmalla. He ovat kahden tytön iso-
vanhempia.

Tuomo Tynkkynen

Arkkitehti-Aulis väitteli tohtoriksi

Aulis Tynkkynen palkitsi itsensä Roo-
man matkalla väitösurakan päätteeksi. 

Taustalla Espanjalaiset portaat.
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LÄMMINHENKINEN SUKUJUHLA VUORINIEMELLÄ

Upeat puitteet ja erinomainen 
sää takasivat onnistuneen su-

kujuhlan 4.8.2007 Punkaharjun 
Vuoriniemellä. Tynkkylän Lo-
maniemi Pihlajaveden eteläosan 
jylhän kauniissa maisemassa on 
ollut vuosisatainen asuin-
paikka, joka oli Tynkkys-
ten hallussa aina 1930 –lu-
vulle saakka.

Nykyisten omistajien, 
Heikkosten suku tuli tilal-
le 1946. Tila ja ympäristö 
on viime vuosikymmeninä 
kohentunut matkailutilana 
valtakunnan ehdottomaan 
kärkikaartiin.

Tila on palkittu lukuisil-
la sertifikaateilla maakun-
nan ja maan parhaimpiin 
kuuluvana, jopa parhaana.

Tilaisuuden ohjelma 
noudatteli ennestään hyväksi ko-
ettua, joskin hieman kevennet-
tynä. Tarkoitus oli jättää aikaan 
enemmän seurustelulle kuin ai-
kaisempina kertoina on ollut. 
Kuitenkin, ainakin allekirjoitta-

neelle jäi sellainen mielikuva, että 
liian vähän ja liian harvojen kans-
sa ehti kuulumisia vaihtaa..

Tilaisuuteen osallistui sata ai-
kuista ja 5 lasta. Juhlan rakenta-
miseen ei täälä kertaa käytetty 

olkopuolisia, vaan kaikki ohjel-
mantekijät ja hommahenkilöt oli-
vat Tynkkysiä lukuunottamatta 
Isäntäväkeä, Heikkosia. Heistä 
ja Tynkkylän Lomaniemestä ker-
roimme viime vuoden Nuotassa.

Itse ohjelmaosuus alkoi loma-
niemen ”paviljongissa” vietetyllä 
rukoushetkellä, jonka Jyväskylän 
Palokan ”KanttoriHeikki” hoiti  
pitkäaikaisella kirkollisella rutii-
nillaan Leena Neuvosen avusta-

mana.
Monipuolinen ja erin-

omaisen maittava lounas 
nautittiin tilan pääraken-
nuksessa. Ruoan ylöspa-
nossa ja tarjoilussa tus-
kin kenelläkään oli huo-
mauttamista. Sellaisen 
pöydän nauttiminen tun-
nissa oli ylivoimainen 
tehtävä ja aikataulusta 
jouduttiinkin hieman tin-
kimään.

Sukujuhla alkoi kui-
tenkin lähes aikataulun 
mukaisesti. Sakari Tynk-

kynen Punkaharjulta aloitti sä-
veltämällään ja sanoittamallaan 
laululla Evakkovene poikansa  
Mikon säestyksellä. Laulu kertoo 
pienen pojan muistoista kun Vaa-
ran kylä evakuoitiin vesitse sodan 
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jaloista. He esittivät toisenkin 
laulun, jonka Sakari on ”norjalai-
sen villapaidan” säveliin uudel-
leen riimitellyt.

Puheenjohtajamme Jouko 
Tynkkynen avasi tilaisuuden 
mm.kiittämällä edeltäjäänsä Au-
lis Tynkkystä hänen pitkäaisai-
sesta Nuotta-lehden päätoimitta-
jan työstään. Työstä, jonka kautta 
koko Tynkkysen suku on tullut 
Auliksen tuntemaan ja jonka 
vuoksi hän on ollut tärkein link-
ki jäsenistöömme. Jouko korosti 
myös sukuseuraan kuulumisen ja 
yhteenkuuluvaisuuden tärkeyttä. 
”Siten teemme parhaiten kunniaa 
Tynkkysten edellisille sukupol-
ville”, lausui hän.

Puheensa lopuksi hän luovutti 
sukuseuran standaarin Punkahar-
jun kunnalle. Kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Aune Kupiainen 
otti viirin vastaan ja tätä luettaes-
sa tiedämme, että tämä sukumme 
tunnusesineistöön kuuluva esine 
on arvoisellaan paikalla Punka-
harjun kunnanvirastossa.

Seuraavasta musiikkiosios-
ta vastasivat Pentti Tynkkynen  
(Rantasalmen kanttorisukua) 
puolisonsa Tuulan kanssa. He 
esittivät ensin Rauno Lehtisen 
Kasvupaikka –nimisen kappa-
leen. Seuraavat kaksi laulua, 
Muistojen Karjala ja Laulu Tynk-
kysen suvusta olivatkin sitten 
Pentin itsensä käsialaa.

Eräs sukumme ikänestoreista 
ja varmasti vanhin juhlaan osal-
listuneista yli 90 –vuotias Hugo 
Tynkkynen, entinen Vuorinieme-
läinen, kertoili muisteloitaan Au-
liksen haastattelemana. Muisti ja 
huumorintaju olivat tallella, liik-
kumiseen tarvittiin jo pyörätuolia 
ja lähimmäisten apua.

Tätä luettaessa hän on jo pois-
sa. Hän kuoli 1.12.2007 Punka-
harjulla ja siunattiin haudan le-
poon 29.12.2007 Vuoriniemellä.

Sanataidetta juhlassa edusti 
Hertta Tynkkynen –”Pellonpään 
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Hertta”.  Hänen ohjelmansa kä-
sitti sekä herkkää että vähän va-
kavampaakin runoutta, mukana 
myös huumorilla höystettyä.

Mukana oli ainakin Eino Lei-
noa, mutta mikä parasta osa oli 
aivan omatekoista.

Juhlatilaisuuden päätimme 
Karjalaisten lauluun.

Sukukokous sujui Martti Tynk-
kysen johdolla ripeästi ja käsi-
kirjoituksen mukaan. Asioiden 
hyvästä valmistelusta ja sekeistä 
esittelyistä johtuen ei paljon ja ai-
kaaviepää keskustelua tarvittu.

Henkilövalinnat seuraavaksi 
kolmivuoitiskaudeksi käyvät ilmi 
tämän lehden osiossa yhteystie-
dot.

Koko ihanan kesäisen päivän 
päätti Savolaisen laulu ja kahvi-
hetki.

Kuvatekstit:
1. Sakari ja Mikko
2. Puheenjohtajan avaus
3. Heikin hartaushetki
4. Pellonpään Hertta
5. Pentti ja Tuula
6.–9. Juhlayleisöä edestä ja takaa
10. Aattoillan adressitalkoot

Teksti: Esko Tynkkynen
Kuvat: Esko ja Osmo Tynkkynen

P.S. Perjantai-iltana vietimme si-
sarusten kesken taloudenhoitajamme, 
veljeni Osmon ja puolisonsa Tuulan 
40 –vuotis hääpäivää. Onnittelumme 
turnauskestävyydestä.
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ESKON 
PUUMERKKI

SUKU-UUTISIA

Puheenjohtaja, 
opetusneuvos Jouko 75 v

Opetusneuvos Jouko Tynkkynen 
on syntynyt Lahdessa 4.12.1932. 
Hän on valmistunut Helsingin yli-
opistosta humanististen tieteiden 
kandidaatiksi 1960, filosofian kan-
didaatiksi 1962 ja käynyt samassa 
yliopistossa lisensiaattiseminaarin 
1962 – 63. Filosofian maisteriksi hä-
net promovoitiin 1964. Tasavallan 
presidentti myönsi hänelle opetus-
neuvoksen arvonimen 1990.

Jouko Tynkkynen aloitti vakinai-
sen koulu-uransa lehtorina maamme 
vanhimpiin kuuluvassa valtion oppi-
koulussa, Turun klassillisessa lyseos-
sa. Tuusulaan, Jokelan yhteiskoulun 
rehtoriksi hänet valittiin 1964. Hänet 
nimitettiin myös Jokelan lukion en-
simäiseksi rehtoriksi  1976. Vantaan 
yli 1200– oppilaisen Myyrmäen yh-
teiskoulun rehtoriksi hänet valittiin 
1976. Vantaan kaupungin koululai-
tokseen kuuluvan Myyrmäen lukion 
rehtoriksi hänet nimitettiin 1977. 
Rehtorivuosia oppikouluissa ja luki-
oissa kertyi yhteensä 33 eläkkeelle 
siirtymiseen 1996 mennessä.

Jouko Tynkkynen on aina ollut 
aktiivinen kansalainen, joka on hoi-
tanut vuosien varrella suuren mää-
rän erilaisia yhteiskunnallisia ja eri 
kansalaisjärjestöjen luottamusteh-
täviä. Hän on mm. yksi maamme 
tunnetuimpia Lions-aktiiveja. Ai-
noana suomalaisena hän on ollut 
Lions-klubien kansainvälisen järjes-
tön Yhdysvalloissa olevan kansain-
välisen päämajan valtakunnallisena 
edustajana maassamme 1982 – 1991. 
Tällöin hän oli suomalaisten kanssa 
organisoimassa ensimäisiä Lions–
klubeja Unkariin 1989, Viroon 1989, 
Venäjälle 1990 ja Liettuaan 1991. 
Hän on edustanut maatamme useis-
sa yleismaailmallisissa Lions-kon-
ferensseissa, viimeksi kesällä 2002 
Japanissa.

Vuosien varrella hän on matkus-
tellut kaikissa viidessä maanosassa, 
kymmenissä maissa. Pitkäaikaisista 

ansioista maanpuolustustyössä hän 
on saanut mm. puolustusministerin 
myöntämän Suomen reserviupsee-
riliiton kultaisen ansiomitalin sol-
jen kera sekä Rakuunaristin ja Sini-
sen ristin. Tasavallan presidentti on 
myöntänyt hänelle Suomen valkoi-
sen ruusun ritarimerkin.

•••••
Yrjänä, Joukonpoika Tynkky-

nen, sukuvaakunamme suunnitte-
lija on nimitetty Oslossa 1.2.2008 
lukien Norjan suurimpiin luettavan 
100-vuotiaan BLOCK WATNE– ra-
kennusyhtiön suunnittelujohtajaksi.

•••••
Eversti Pekka Tynkkynen Itä-

Suomen Sotilasläänin Esikunnan 
esikuntapäälliköksi.

Puolustusvoimien organisatiouu-
distuksen myötä Pekka Tynkkynen  
nimitettiin 1.1.2008 lukien   Itä-Suo-
men Sotilasläänin  Esikunnan esi-
kuntapäälliköksi. Hän toimii myös 
Kouvolan varuskunnan päällikkönä.

Itä-Suomen Sotilaslääni käsittää  
entisen Itäisen Maanpuolustusalu-
een, eli Kymenlaakson, Etelä-Karja-
lan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja 
Pohjois-Savon maakunnat.

Kouvolan varuskuntaan kuuluu 
em. esikunnan lisäksi Itä-Suomen 
Huoltorykmentin Esikunta sekä Itä-
Suomen Johtamisjärjestelmäkeskuk-
sen Kouvolan Johtamisjärjestelmä-

yksikkö. Varuskunta sijaitsee Kou-
volan kasarminmäellä.

Pekka Tynkkynen on puheenjoh-
tajamme Joukon veljen, metsänhoi-
taja Ilmari Tynkkysen poika.

Ilmari teki elämäntyönsä Enso– 
Gutzeitin palveluksessa, Pekan syn-
tymän aikaan Savonlinnassa ja myö-
hemmin Imatralla. Isoisä, opettaja 
Vilho Tynkkysestä oli juttu  vuoden 
1998 Juhla Nuotassa. Hän toimi mm. 
Suomen Nuorison Liiton pääsihtee-
rinä.

Pekan suku on lähtöisin Säämin-
gistä, Kosolan Tynkkylästä.

•••••
Kainuun Prikaatin komentaja pri-

kaatikenraali Vesa Tynkkynen siir-
tyy Maanpuolustuskorkeakoulun va-
rarehtoriksi.

Uudessa tehtävässään Vesa aloit-
taa kesäkuun alussa. Hän on aikai-
semmin toiminut Maanpuolustus-
korkeakoulussa professorina, aine-
laitoksen johtajana ja opettajana.

Vesa Tynkkynen on siviilikoulu-
tukseltaan filosofian tohtori. Hän on 
pöytästandaarimme suunnittelijan, 
Teuvo Tynkkysen poika.

Teuvo on syntynyt Punkaharjun 
Kulennoisissa ja suku on lähtöisin 
Silvolan / Tynkkylänmäen seudulta.

•••••
Edellisessä numerossamme ker-

roimme Sannan ja Suomen naisten 
maalipallojoukkueen menestykses-
tä ja jatkotavoitteesta. Valitettavasti 
Brasilian turnaus ei Pekingin para-
lympialaispakkaa tuonut, vaan eu-
roopanmestarit jäivät tämän maail-
manturnauksen ulkopuolelle.

•••••
ISÄNNÄNVIIRI

Tynkkysten isännänviiri on ollut 
toivelistalla jo jonkin aikaa. Viiri on 
nyt toteutumassa.

Viirin koko on 40 x 450 cm. Koko 
sopii 8 – 10 metrin tankoihin.

Viiri valmistetaan polyesterikan-
kaasta  2:lla värillä painettuna, värit 
sininen ja hopeanharmaa, kuvio on 
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SUKUMATKA
Tulevana kesänä teemme 3 päivän sukumatkan Petroskoihin ja Kizin-saarelle.. 

Matkaohjelma:  ke 6.8. Kouvola – Mikkeli – Savonlinna – Värtsilä – Sortavala -  Petroskoi
 to  7.8.  Kizin  saarelle ( Unescon maailmanperintökohde )
 pe 8.8.  Petroskoi – Sortavala – Värtsilä – Savonlinna – Mikkeli – Kouvola
Matkan hinta:   350 €, edellyttäen, että mukaan lähtee 30 henkilöä.
Hintaan sisältyy: * ryhmäviisumi ja Venäjän vaatima hoitokulukorvaus
   * lounas Sortavalassa menomatkalla
   * 2 yötä Petroskoissa hotelli Pohjolassa 2 hh
   * 2 aamiaista hotellissa
   * 2 päivällistä hotellissa
   * opastettu retki Kizille
   * lounas Sortavalassa paluumatkalla
   * linja-autokuljetus
   yhden hengen huoneen lisämaksu on 52 € / hlö
  Ilmoittautumiset  28.3.2008 mennessä Osmo Tynkkyselle.
  Osmo on lupautunut toimimaan myös matkanjohtajana.
P.S   Ilmoitathan samalla haluatko saada matkalle edustavan sukupaitamme, koko ja kappalemäärä.
        Tarvittaessa hankimme lisää, että kaikille riittää.
Tarkempi matkaohjelma ja aikataulu toimitetaan ilmoittautuneille matkalaskun yhteydessä.

sama kuin pöytästandaarissamme.
Viirin hinta riippuu tilausmääräs-

tä. 10 kappaleen hinta on noin100 € / 
kpl.  20 kappaletta maksaa noin  75 €  
ja   30 kappaleen tilauksella pääsem-
me hintaan 60 €.

Hinta on sen verran korkea, ettei 
niitä voi tilata varastoon.  Ottakaapa 
yhteyttä mikäli asia kiinnostaa, niin 
pannaan toimeksi.

•••••
SUKUKIRJA

Sukuseuran hallituksen kokouk-
sessa 19.1.2008 päätettiin ryhtyä val-
mistelemaan sukukirjaa.

Kirjan valmistumisen tavoitteeksi 
asetimme vuoden  2013 sukujuhlan.

Tavoite on kunnianhimoinen,  
vaikka aikaa onkin melkein kaksi 
toimintakautta.

Jonkin verran kirjan sisällöstä on 
valmiina aikaisemmissa Nuotta –
lehdissä, mutta paljon tarvitaan vielä 
uutta vanhaa tietoa.

Haluamme kaiken mahdollisen 
avun kirjan kokoamiseen. Henkilö-
tietoja, haastatteluja ym.

Aulis Tynkkysellä on koottuna su-
kutauluja n. 150 tietokonesivua. Su-
kuhaarojen tiedot ovat verrattain kat-
tavia lukuunottamatta nuorinta suku-
polvea. Tietojen päivittämiseksi toi-
vomme yhteydenottoa joko suoraan 

Aulikseen tai seuran tiedottajaan. 
Erityisesti haluamme valokuvia 

eri osioiden yhteyteen, Tarinoita 
henkilöistä, taloista, tapahtumista, 
juhlista, sota – pula-aikaan liittyvistä 
asioista sekä esim. elinkeinoista ha-
masta menneisyydestä nykypäivään.

Nyt ei kainous ole paikallaan. Ai-
neistoa tarvitaan tosi paljon. Kenen-
kään ei pidä loukkaantua myös jos 
kaikki ei sellaisenaan tule julkais-
tuksi, mutta jos tarinat eivät yhteen 
kirjaan mahdu, tehdään kaksi.

•••••
SUKUSEURAN 

JÄSENTILANNE
Terveisiä taloudenhoitajalta / jä-

senrekisteristä vastaavalta Osmolta.
Viime vuoden jäsenmaksut tulivat 

pääsääntöisesti ajallaan ja olivat viit-
teiden perusteella tunnistettavissa. 
Tässä suhteessa olemme seuran pe-
rustamisen jälkeen kehittyneet valta-
vasti, joskin ihan pientä parantamista 
vielä on. 

Siis maksuun oikea viitenumero ja 
maksajaksi mieluiten jäsenen nimi, 
olipa maksaja kuka tahansa.

Seurassa oli vuodenvaihteeseen 
mennessä  164  yksilöjäsentä ja  50 
jäsenperhettä. Määrä lähentelee viit-
tätoista prosenttia kaikista tämänhet-

kisistä Tynkkysistä.
Luku on toki ihan hyvä, mutta ei 

riittävä. Tulevia haasteita ajatellen, 
tulisi tavoitella määrän tuplausta tai 
mielummin triplausta.

Vetoan vielä kaikkiin jäseniin kat-
somatta sukuhaaraan. Tarvitsemme 
tietoa sukutaulujemme päivittämi-
seksi ja jokaisen Tynkkysen saami-
seksi sukuseuran jäseneksi.

Rekisterimme on nyt ajan tasalla 
ja kysymys kuuluu: tuleeko sinulle 
Nuotta– lehti? Vastaus: kyllä, asia on  
ok. Vastaus Ei: joko et ole liittynyt 
tai jossain vaiheessa yhteys on kat-
kennut. Nyt on korkea aika korjata 
tapahtunut.

Sukukokous päätti korottaa yksi-
löjäsenmaksua eurolla ja perhemak-
sua kahdella eurolla, eli jäsenmaksut 
ovat nyt 10 ja 20 euroa. Jäsenmak-
sulaskut seuraavat tämän lehden liit-
teenä.

•••••
SUKUSEURAN KOTISIVUT

Sukuseuramme tiedotteet löydät 
vastaisuudessa lähes reaaliaikaisesti 
internetistä, osoitteesta: 
http://suvut.genealogia.fi/tynkky-
nen. Sivusto on toiminnassa maalis-
kuusta alkaen. 

Sivujen päivittämisestä vastaa tie-
dottajan ohella Tarja Tynkkynen.
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SUKUTOUKKA
Pienet suuret kytkennät

Useimmilla sukutietous ulot-
tuu isovanhempiin. Isovan-

hempien kanssa on yleensä oltu 
tekemisissä, tiedetään millaisia 
ihmisiä he ovat olleet. Kuiten-
kin isovanhempien elämän siitä 
osuudesta, joka on tapahtunut 
ennen omaa syntymää, on usein 
jo vähemmän tarkkaa tietoa. 
Huomasin tämän selvästi, kun 
teimme äitini vanhemmille hei-
dän elämänvaiheistaan kertovaa 
kronikkaa 50-vuotishääpäivän 
kunniaksi. Isovanhempien van-
hemmista ei välttämättä sitten 
enää oikein tiedäkään mitään.

Suvun selvittäminen useiden 
sukupolvien taakse lähtee liik-
keelle perusasioista, aluksi ni-
mistä. Kiintoisaa suvun historiaa 
tutkiessa on, että jo selville saatu 
sukupuu, joka koostuu pelkäs-
tään nimistä, antaa voimakkaan 
tunteen yhteenkuuluvuudesta 
sukuun: ensimmäinen kytkentä 
syntyy, kun tietää, minkä nimisiä 
esivanhemmat ovat olleet. 

Tieto nimistä riittää varmen-
tamaan omaa historiaa. Nimien 

myötä syntyy myös tunne siitä, 
että selvitystyössä on jo päässyt 
pitkälle, vaikkei nimien ympärillä 
vielä olisikaan elämää. Vaikka 
nimen tietäminen ei kerrokaan 
vielä mitään henkilön elämästä, jo 
se tuo edelliset sukupolvet lähem-
mäksi. Nimistä on hyvä jatkaa 
eteenpäin rakentamaan tarkempaa 
kuvaa sukulaisista.

Nimien ohella tärkeä on maan-
tieteellinen kytkös. Se, että tietää, 
mistä suku on lähtöisin, sitoo 
kiinteästi suvun yhteyteen. Ylpeä-
nä kerron, että sukuani on asunut 
varsinkin eteläisessä Savossa. 
Punkaharjulla on paljon suku-
nimen mukaan nimettyjä paik-
kojakin. Muutimme Joensuusta 
Mikkeliin syksyllä 2006. Tuntui, 
että tulin lähemmäksi suvun 
kotisijoja. Tällä hetkellä koti on 
Kouvolassa.

Suuren kytkennän muodostaa 
myös tieto siitä, mitä sukulaiset 
ovat tehneet elääkseen ja miten 
on ollut tapana toimia. Suvun 
kautta voi määrittää itseään. Tavat 
ja tottumukset antavat selustan, 

johon nojaten voi perustella, että 
”meillä on tehty näin”. Perinteet 
tuovat turvallisuutta ja liittävät 
sukupolvia toisiinsa. Monet asiat 
tekee jo tiedostamattaan samoin 
kuin omat vanhemmat, vaikkei 
kyse olisi varta vasten opetetusta 
tai opetellusta asiasta.

Itselleni tärkeitä ankkuroivia 
tekijöitä suvussa ovat syntymä-
vuodet johtuen siitä, että vuo-
siluvut kiinnostavat ja jäävät 
hyvin mieleen. Minun on helppo 
sijoitella sukulaiset muistiini 
syntymävuoden perusteella, ja 
perehtyessäni paremmin edellisiin 
sukupolviin olen alkanut liittää 
muistiini myös muutaman suku-
polven takaisia syntymävuosia.

Nimien, asuinpaikkojen, elin-
keinojen ja elinaikojen perusteella 
olen rakentanut kuvaa suvusta. 
Kaikki tarinat ovat tervetulleita 
lisiä näihin karkeisiin rakentei-
siin. Ostimme nauhurinkin, että 
saisin tarinoita paremmin talteen. 
Mikkelissä sitä jo käytettiin, kun 
vierailimme 94-vuotiaan isoäitini 
tädin luona.
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Onnea, menestystä ja siunausta 
toivotteli Punkaharjun seura-

kunnan kirkkoherra Jorma Silan-
der Maarit ja Pentti Tynkkyselle 
sekä heidän vastavalmistuneelle 
tuotantorakennukselleen, pihatto-
navetalle.

Kirkkoherran johdolla testattiin 
rakennuksen akustiikka ajankohtaan 
sopivalla Heinillä härkien kaukalon 
–joululaululla.

Uuden navetan käyttöönottotilai-
suutta vietettiin laajan sidosryhmä-
joukon kesken. Isäntäpariskunta sai 
vastaanottaa onnitteluja ja menestyk-
sen toivotuksia pitkän tovin.

Varsinainen tuotanto uudisraken-
nuksessa alkoi Joulun jälkeen jol-
loin tilan lypsykarja muutti uusiin 
tiloihinsa. Tilan lehmäpaikkojen 
määrä moninkertaistui, sillä uusiin 
tiloihin on mahdollista sijoittaa noin 
75 lehmää ja saman verran nuorta 
karjaa. Lypsykarjan lisähankinta on 
käynnissä ja tuotannon pitäisi pyöriä 
taysillä vuoden sisällä.

Jatkossa lypsyrobotti ja ruokinta-
automaatit pitävät huolen eläinten 

perustarpeista, mutta eivät ne tee 
ihmistyövoimaa tarpeettomaksi. 
Uuden tuotantorakennuksen myö-
tä isäntäväen työ muuttui enemmän 
tarkkailuluonteiseksi. Poikimiset ja 
puhtaanapito vaativat jatkossakin ih-
misen työpanosta.

Navetan valmistuminen viivästyi 
muutamalla viikolla, mikä johtui vii-
vytyksestä rakennustöiden aloittami-
sessa keväällä. Muuten rakennuspro-

jekti sujui suunnitelmien mukaisesti.
Mäkelän tila palkittiin kevättal-

vella 2007 Walter Ehrströmin sääti-
ön kultamitalilla, joka myönnetää 25 
vuoden mittaisesta keskeytymättö-
mästä ensiluokkaisen maidon tuotta-
misesta.

Esko Tynkkynen
Kuva: Puruvesi-lehti

Tynkkysten navetta siunattiin käyttöön Hiukkajoella

Mäkelän tila
Naaranlahdessa sijaitseva tila siirtyi sukupolvenvaihdoksen kautta 

nykyiselle isäntäpariskunnalle 1992 Pentin vanhemmilta 
Paavolta ja Riitalta.

Mäkelän tilan esimäisestä isännästä, jääkärikapteeni 
Otto Tynkkysestä, eli Pentin isoisästä oli jutu vuoden 1998 Juhla Nuotassa.

Suku polveutuu Vaaran Naattiniemen ja Mehtolanniemen 
Tynkkysistä, eli Mikon sukuhaarasta.

Perheessä on kolme lasta: Niko 14, Anna 11 ja Petrus 7.

Tilan pinta-ala on 72 hehtaaria. 
Viljeltyä 36 hehtaaria ja toinen mokoma vuokramaita.

Peltojen tuotto keskittyy karjatalouteen, eli viljelyssä on 
jonkin verran rehuviljaa, pääosan ollessa nurmella.
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Oras Tynkkynen – kansanedustaja

Olen usein ajatellut, kuinka on-
nekas olen ollut. Olen saanut 

nähdä ja kokea harvinaisen paljon 
harvinaisen nuorena. Enimmäkseen 
hyvää, välillä tietysti kipeääkin.

Nousin eduskuntaan varapaikalta 
Satu Hassin tultua valituksi europarla-
menttiin kesällä 2004, ja minusta tuli 
26-vuotiaana Suomen nuorin kansan-
edustaja. Sitä ennen olin ollut Tampe-
reen nuorin kaupunginvaltuutettu - ja 
nuorin monessa muussakin yhteydessä.

Työ eduskunnassa muistuttaa 
vain vähän siitä syntynyttä julkista 
kuvaa. Istuntokausina olen tehnyt 
70-tuntisia työviikkoja. Siinä ei 
paljoa muulle elämälle jää aikaa. 
Silti on jatkuva tunne, ettei ole pa-
neutunut asioihin tarpeeksi eikä 
vastannut kaikkiin sähköposteihin.

Viime keväänä pääministeri nimitti 
minut ilmastopoliittiseksi asiantun-
tijaksi valtioneuvoston kansliaan. 
Olen siitä ylellisessä asemassa, että 
saan pitkälle keskittyä ilmasto- ja 
energiapolitiikkaan. Kansanedus-
tajan pitäisi olla kaikkien alojen 
asiantuntija. Aika harva on.

Ilmastoasioiden parissa olen työs-
kennellyt eri rooleissa viitisentoista 
vuotta - ja luulen työskenteleväni 
vielä 40 vuotta. On vaikea kuvitella 
tärkeämpää tehtävää kuin osallistua 
ilmastonmuutoksen torjumiseen. 
Jos siinä epäonnistumme, jätämme 
jälkeemme rajusti kurjistuvan maa-
ilman. Sellaista perintöä ei kukaan 
toivo lapsilleen ja lapsenlapsilleen.

Kasvoin pitkään ainoana lapsena. 
Ehkä osittain siksi olen vetäytyvä. 
Sukuihmiseksi minua ei voi väittää.

Mummola kuului lapsuuden 
kesiin ja jouluihin. Osa matkasta 
Punkaharjulle kuljettiin lättähatulla, 
jossa myytiin munavoilla voideltuja 
karjalanpiirakoita. Pienestä pitäen 
oppi viihtymään metsässä - venees-
sä isän kalaseurana vähemmän.

Monet haluavat jälkeenpäin kir-
joittaa menneisyytensä menestys-
tarinaksi, jossa lahjakas ja ahkera 
yksilö taistelee vaikeuksien kautta 
voittoon. Usein tällainen historian-

kirjoitus tekee vääryyttä totuudelle.
Harva meistä on oman onnensa 

seppä. Ja vaikka seppä olisikin, pal-
jon riippuu metallista ja työkaluista.

Olisin tuskin tässä, elleivät iso-
vanhempani olisi kannustaneet 
lapsiaan käymään koulua. Ei ollut 
mitenkään itsestäänselvää, että ra-
javaaralaisen pientilallisen poika 
lähti Savonlinnan taidelukioon ja 
edelleen Jyväskylän yliopistoon.

Ei ole omaa ansiotani se, että 
yhteiskunta tarjosi ilmaisen koulu-
tuksen ja terveydenhuollon. Tai että 
vähävaraisellakin perheellä oli varaa 
käydä konserteissa ja välillä matkustaa 
ulkomailla. En tiedä, missä olisin nyt 
ilman Suomen kirjastojärjestelmää.

Vanhemmilta opin arvostusta 
sivistystä ja kulttuuria kohtaan. Jo-
kainen ihminen on yhtä arvokas. 
Ketään ei saa jättää heitteille. Samoin 
perheestä tarttui vaikuttaminen; yh-
teiskunnan epäkohtiin puuttuminen 
oli luonnollista - jopa suotavaa.

Paljosta olen siis muille kiitolli-
nen. Paras tapa maksaa velkaa eivät 
kuitenkaan ole kauniit sanat, vaan 
teot. Teot joilla samat mahdollisuu-
det voidaan taata mahdollisimman 
monelle myös tulevaisuudessa.

Oras Tynkkynen
www.orastynkkynen.fi

Oras Tynkkysen isän isä oli Vaaran 
Välituvan Albin Tynkkysen kahdeksasta 
pojasta nuorin, Matti Tynkkynen, joka 
asui Viitamäessä. Oraksen setästä - 
Auliksesta - on juttu toisaalla lehdessä.
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Viirin värit ovat  sininen ja hopea. 
Tunnuskuva on kauniisti tyylitelty T-
kirjain sekä kolmitorninen Olavinlin-
na. Linna muistuttaa meitä, Jääskestä 
tulleita ”suursääminkiläisestä” asu-
tushistoriasta, käsittihän siloinen Sää-
minki alueen aina Puumalansalmesta 
Heinäveden perukoille.

Viiriä on saatavana seuran tiedottajalta 
hintaan  30,00 €.

Hallituksen päätöksellä viiri voidaan 
luovuttaa  myös sukuseuran huomion-
osoituksena.

SUKUPAITA JA PÖYTÄVIIRI TYNKKYSEN SUKUSEURAN 
HALLITUS
 
Puheenjohtaja                                          
Jouko Tynkkynen                                   
Riihitontunkuja 9                                     
05400  JOKELA                                      
09 – 4171 376                                          
050 3801 311 

Varapuheenjohtaja 
Jouko Tynkkynen
Nuottiniementie 31
58520  HIUKKAJOKI
0400 758 775
jouko.tynkkynen@vaaranperuna.fi

Jäsen, tiedottaja
Esko Tynkkynen
Massilanmäentie 26
58810  KALLISLAHTI
040 5836 987
esko.tynkkynen@pp.inet.fi
 
Sihteeri                                                    
Ritva Tarvainen                                      
Mäkränsalontie 381                                
58175  ENONKOSKI                             
0400 575 884                                            
ritva.tarvainen@Welho.com 
 
Jäsen                                                        
Martti Tynkkynen                                  
Hannuntie 4                                             
58200  KERIMÄKI                                
015 – 543 265 / 050 5850 626              
martti38@dnainternet.net                      
 
Jäsen
Tarja Tynkkynen
Koverinkatu 4 C 22
53810  LAPPEENRANTA
050 5616 705
tarja.tynkkynen@gmail.com

Jäsen                                                        
Tiina Tynkkynen-Hieta                          
Väinöläntie 44 as 14                                
45200  KOUVOLA                                  
tiinatyn@gmail.com                                

Taloudenhoitaja
Osmo Tynkkynen
Joutsentie 2
45160  KOUVOLA
osmo.tynkkynen@luukku.com  Esko Tynkkynen 

Pekka Tynkkynen

Seuraava Nuotta ilmestyy vuoden 2009 alussa.
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