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Puheenjohtajan tervehdys

V

iime kesän sukumatkamme onnistui taas hyvin. Kiitos teille kaikil-

le seuramme aktiiveille miellyttävästä
matkaseurasta ja siitä, että teitte retkemme mahdolliseksi. Hallituksemme
jäsenet ottavat mielellään vastaan ehdotuksia seuraavan matkan ohjelmaksi.
Elämme taas kerran vaikeita aikoja
koko klobalisoituneessa maailmassamme. Talouslama on iskenyt myös
Venäjään ja Kiinaan. Sodalle LähiIdässä, Afrikassa ja Afganistanissa ei
näy loppua. Nämä ongelmat koskettavat myös meitä suomalaisia.
Ei ole täällä mitään pysyvää. Koi syö
ja ruoste raiskaa ja varat murtautuvat
sisään ja varastavat. Suuret taloudelliset arvot ovat kadonneet kuin savuna
tuuleen. Kuuluminen sukuyhteisöön

on kuitenkin pysyvää. Tätä yhteyttä
kannattaa vaalia. On hyvä tiedostaa,
että kuulumme lukemattomien sukupolvien ketjuun. Se velvoittaa. Monet
esi-isämme ovat kokeneet nykyistä
kovempia aikoja ja selviytyneet.
Olisiko sukuseurallemme löydettävissä entisten lisäksi myös uusia toimintamuotoja? Tätä meidän kaikkien
kannattaa ideoida.
Muistattehan käyttää
mainioita sukutuotteita.

seuramme

Iloisiin näkemisiin!
JoukoTynkkynen,
Puheenjohtaja

Päätoimittajan palsta

L

ehtemme toimitus on uudistunut
tai pikemminkin laajentunut sitten
Auliksen, jonka harteilla kirjoittaminen lähes yksinomaan oli hänen päätoimittajakaudellaan. Olemme saaneet
uusia voimia mukaan lehden toimittamiseen, mutta prosessi on jatkuvasti
kesken.
Viitamäen Matin Auliksen juttu
tuonnempana luotaa syvälle sotien jälkeisen sukupolven tuntoja.
Meidän1960- ja 1970-luvuilla opiskelleiden ja työuransa aloittaneiden
joukko on suuri ja kokemukset paljolti
samankaltaiset kuin serkku-Auliksen.
Suurimmat syntyneiden ikäluokat
1945 – 1947 täyttivät koulut ja oppi-
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laitokset 1952 alkaen ja siirtyivät työelämään tai yliopistoihin 1960-luvun
alkupuoliskolla. Kansoitimme silloin
työpaikat; kaikki eivät mahtuneet;
muuttivat Ruotsiin.
Nyt olemme joko yrittäjinä tai muuten työuramme loppusuoralla tai ” kunnanvaivaisina” ts. eläkeläisinä.
Aika jolloin vanhempamme lunastivat asuttamamme maan ja maksoivat
maasta kalliin ”kauppahinnan” kaatuneina, työkyvyttöminä sotainvalideina
ja lopuksi sotakorvauksina on kaukana takana. Tämän päivän taantuma tai
lama ovat vain ”taimella” sotien jälkeiseen tilanteeseen verrattuna.
Syvää kiitollisuutta tuntien muistan
vanhempiamme, jotka joskus epätoivoisimmissakin tilanteissa mahdollistivat minun sukupolvelleni paremman
(?) elämän, mitä heidän aikansa salli.
Emme mekään ole ilman työntekoa
ja vaivannäköä selvinneet, mutta vaikeutemme ovat mielestäni kosmeettisia. Kaksi lamaa tai taantumaa viime
vuosikymmenenä ovat pitkälti omaa
syytämme.
Kauniiden kehysten koristamien
papereiden –osakkeiden- arvo ei voi
olla ikuista, eikä niiden tuotto ikuisesti
kasvavaa. Se on valitettavasti kupla,
joka puhkeaa silloin tällöin.
Samankaltaiseen taustaan serkkuni

Auliksen kanssa viitaten, uskon edelleenkin, että leipä kasvaa pellossa ja
muut elintarvikkeet niissä navetoissa
ja karjasuojissa, jotka ovat kasvaneet
lapsuutemme ajoista kymmen- tai satakertaisiksi. Joidenkin täytyy myös
tuottaa ja korjata raaka-ainetta teollisuudellemme, sorvata, leikata tai kiertää mutteria. Kaikkea tätä mielellään
Suomessa ja kaikissa sen osissa.
Meitä edeltävien sukupolvien tarinat alkavat olla jo käsitellyt Nuotassamme. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on julkaista sukukirjan muodossa osa lehdessä julkaisemiamme
juttuja ja vielä paljon muutakin. Tavoiteaikataulu on asetettu vuoteen 2012.
Aikaa on jäljellä yllättävän vähän, joten talkoisiin tarvitaan taas väkeä.
Tahdomme siirtää vastuuta vähitellen, mutta mahdollisimman pian seuraavalle sukupolvelle, jolta toivomme
samaa yhteisöllisyyttä, jota vanhempamme osoittivat ja joka meiltä on
uran luomisen ja sillä etenemisen ohella toisinaan unohtunut.
Esko Oskarinpoika Tynkkynen
Päätoimittaja,
Välituvan sukua

Kizhin kutsu

K

izhin saari on keskellä Äänisen
pohjoista saaristoa. Sipulikupolit putkahtelevat näkyviin jo matkan
päästä, kun kantosiipialus kiitää täyttä vauhtia kapeissa salmissa alavien
saarten välissä. Kiinnitymme laituriin
Pietarista saapuneen jokialuksen siimekseen.
Kizhin kirkot on rakennettu
1700-luvun alussa. Tarun mukaan kirkon piirustukset hahmotteli rantahiekkaan itse Pietari Suuri. Kizhin pogosta
eli kylä kuuluu Unescon maailmanperintöluettelon kohteisiin.
Saari on kuusi kilometriä pitkä ja
600 metriä leveä. Saarella on aikoinaan ollut 12 kylää, mutta nykyisin
niitä on vain muutama.
Kizhin suojelualueella on monia
rauhoitettuja kasvi- ja lintulajeja. Opas
Katariina varoitti meitä poikkeamasta
polulta ruohikkoon, koska saarella on
runsas kyykanta. Emme toki niitä nähneet, mutta emme juuri polulta poikenneetkaan.
Satamasta askellamme pitkospuita pitkin tutustumaan pääkohteeseen.
Huomiota herättää hoidettu ja siisti
ympäristö. Turisteja käy sentään kesäkauden aikana 200 000. Oppaita on
yli 50. Saarelle tehdään turistimatkoja
myös vuoden vaihteessa parin viikon
ajan. Petroskoista turistit lennätetään
tuolloin helikopterilla. Matkaa on 63
km.
Hirsikirkoista pienempi on Marian suojeluksen kirkko. Sitä kutsutaan
myös talvikirkoksi. Ikonostaasi on
tehty nimenomaan tätä kirkkoa varten.
Kirkossa on nykyisin säännöllisesti
palveluksia. Kirkon etuhuoneessa seurusteltiin, levättiin ja kuultiin keisarin
käskyjä.
Pääkirkko on Kristuksen kirkastuksen kirkko. Sitä voitiin ihailla vain
ulkoa, koska entisöintityöt ovat käynnissä sisätiloissa. Kirkko on vihitty
käyttöönsä 1714, joten viiden vuoden
kuluttua vietetään sen 300-vuotisjuhlia. Tällöin pääkirkon on määrä olla
kunnostettu sisätiloiltaan ja jälleen
avoinna yleisölle. Matkaseurassa tuumailtiin, että tuolloin palataan tänne
uudestaan.
Kirkkorakennukset ovat honkapuuta ja katto haapapaanua. Luonto on
konservoinut hirret ja sellaisenaan ne
säilyvät vuosisatoja. Pintaa ei ole käsitelty mitenkään.

Pääkirkon sisäosia remontoidaan parhaillaan. Talvikirkon torni on rakennustelineiden
peittämä.

Legenda pommittajasta
Legenda pommituslentäjästä jatkosodan aikaan muistuu joidenkin
mieleen. Jos suomalainen lentäjä olisi
toteuttanut saamansa tuhoamiskäskyn,
ei näitä kirkkoja enää ihailtaisi.
Todellakin ranskalaisperäinen sotilaslentäjä Laus Die Saxel katsoi
Kizhin kirkkoja ilmasta käsin. Kierteli
taivaalla muutaman kaarroksen ja otti
sitten pommiensa kohteeksi suomenkielisiä propagansalähetyksiä välittä-

neen ”Tiltun” proomun lähirannoilta.
Kyseinen lentäjä on kirjoittanut kirjan, jossa muistelee tapahtunutta. Hän
on myöhemmin käynyt paikan päällä
vierailulla ja saanut ottaa vastaan kiitosmaininnan uroteostaan.
Asiantuntijain mukaan on hieman
epäselvää, oliko todellisuudessa annettu käskyä kirkkojen tuhoamisesta.
Tarinaa on lentäjän itsensäkin toimesta ehkä hieman väritetty. Saxel on jo
edesmennyt, eikä häneltä voi asiaa tarkistaa. Sodan jälkeen hän asui Pohjanmaalla toimien opettajan ammatissa.

Tietystä suunnasta katsottuna kirkkojen kupolit sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi.
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Pääkirkon saneerauksen on määrä valmistua vuoteen 2014, jolloin se täyttää 300
vuotta.

Kizhi-sammal
Saarelle on siirretty talonpoikaistalo, joka kuvastaa varakkaan maalaisväen seudulla entisaikaan. Tilavassa
pirtissä juotiin kahvit aina sunnuntaina klo 11. Isännän paikka oli pöydän
päässä ikkunan edessä.
Rakennuksen hirsien välissä käytettiin tiivisteenä kizhi-sammalta. Saaren
nimi juontuu tästä hyödyllisestä kasvista. Karjalaiseen talonpoikastaloon
kuuluu parveke. Ennen sanottiinkin,
että talo ilman parveketta on kuin mies
ilman partaa.
Saarella on monta tsasounaa. Pysähdymme Mikael arkkienkelin kohdalle. Kellotapulissa on munkki, joka
soittaa kelloja. Kellojen soiton sanotaan suojelevan kylää.
Saarella on myös Venäjän vanhimmaksi mainittu kirkko, pieni tsasouna.
Se on peräisin 1300-luvulta. Aikoinaan se on rakennettu Muromskin
luostariin, joka sijaitsee Äänisen etelärannalla. Kirkko on nimeltään Lazar
Muromskin kirkko. Se on hyvä todiste
luonnon konservointitaidoista. Seinät
ovat edelleen moitteettomassa kunnossa, vaikka rakennuksella on ikää
700 vuotta.

Karjalan Sanomat ja kartat tekivät kauppansa.
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Venäjän vanhin kirkkorakennus Lasaruksen ylösnousemuksen kirkko on siirretty Muromskin luostarista Äänisen etelärannalta. Rakennus on 1300-luvulta ja sitä pidetään ihmeitä
tekevänä.

Vauraan talonpoikaistalon karjaan kuului neljä hevosta ja 12 lehmää.

Kutojan työnäytös talonpoikaistalossa.

Toisen kerran Karjalassa
Sukuseura on tehnyt yhden matkan aikaisemmin vuonna 2005. Se
tehtiin karjalan Kannakselle. Rajan
yli mentiin Imatralta. Matka suuntautui Viipurin ja Sortavalan kautta
takaisin koti-Suomeen. Matkalla
käytiin myös Valamon luostarissa.
Nyt matka jälleen tehtiin sukukokouksen jälkeisenä vuotena. Seurueeseen kuului 31 henkilöä. Osa
on tuttuja edelliseltä matkalta, osa
uusia kasvoja. Sukuseuran puheenjohtaja Jouko Tynkkynen arvelikin
sukumatkoista syntyvän perinteen.
Puheenjohtaja toivoi, että matkalaiset veisivät viestiä mielenkiintoi-

sesta seuratoiminnasta eteenpäin ja
houkuttelisivat mukaan uusia sukulaisia. Seuran jäsenmäärä on noin
200 ja sitä olisi vara kasvattaakin,
onhan suku sentään tuhatlukuinen.
Matka tehtiin elokuussa. Puolakan bussi starttasi Kouvolasta varhain keskiviikkoaamuna 6.8. Matka
jatkui Lappeenrannan – Imatran
– Punkaharjun – Kiteen kautta Tohmajärvelle ja Niiralan raja-asemalta
Venäjän puolelle. Mennen tullen
syötiin Sortavalassa Piipun Pihassa.
Petroskoissa yövyttiin hotelli Pohjolassa. Paluumatkalle lähdettiin perjantaina 8.8.

Bussin tuulilasista heijastuu Pohjola-hotellin silhuetti.

Kaksi vitsausta, hölmöt ja tiet
Petroskoissa ilmestyy suoHomeongelmakin tunnemenkielinen lehti Karjalan
taan. Lehden mukaan SuoSanomat. Sen 6.8. ilmestymen Pietarin konsulaatin Petneestä numerosta saattoi luroskoin toimipisteessä sellaikea paikallisia kuulumisia
nen on. Sen vuoksi viraston
selkeällä ja persoonallisella
aukioloaikaa on jouduttu rasuomenkielellä.
joittamaan.
Julkaisija on juhlallisesti Karjalan tasavallan lainElintaso nousu näkyy
säädäntökokous ja Karjalan
Vaikka Petroskoi on siisti
tasavallan hallitus. Niinpä
kaupunki ja elintaso näkyy
sivulla kaksi kirjoittaakin
niin liikenteessä kuin rakenmielipidepalstalla Karjalan
nuksissakin, niin korjattavaa
kongressin
puheenjohtaja
riittää. Koko Karjalan asunAnatoli Grigorjev.
tokannan peruskorjaukseen
Hänen hyvinvointivaltion Sortavala-Petroskoi-tiellä nähtiin tienrakennuksen kaikki
on 155 miljoonaa ruplaa eli
edellytyksiä pohtivassa kir- vaiheet
vajaa 50 miljoonaa markjoituksessaan todetaan mm,
kaa. Rahat tulevat niin paikalliselta
että tunnettu klassikko sanoi jo pari- joitakin vuosia.
Lehden mukaan muita sen hetken hallinnolta kuin Venäjän valtionkin
sataa vuotta sitten, että Venäjällä on
kaksi vitsausta – hölmöt ja tiet. Tä- kuulumisia olivat huoli polttoaineen budjetista. Näillä varoilla korjataan
nään on sama tilanne. Koko maailma hinnankorotukset. Puolessa vuodessa toistasataa asuintaloa.
Spasskaja Gubaan, noin 50 km:n
dieselöljy oli kallistunut 24 prosentsitä ihmettelee.
Matkalaisina voimme todeta, että tia ja bensiini 16 prosenttia. Silti hin- päähän Petroskoista pohjoiseen, oli
ainakin teiden kohdalla kirjoittaja oli tataso on vajaa puolet suomalaisesta. määrä viime syksynä ryhtyä rakenMetsätaloutta rasittavat laittomat tamaan kansainvälistä tasoa olevaa
oikeassa. Vaikka Sortavala – Petroskoi väliä rakennetaan ja peruskorja- hakkuut. Valvontaan ei ole riittävästi hiihto- ja parantolakeskusta. Sen on
taan, on teiden kuntoon saattamisessa metsänvartijoita, vaikka heitä Karja- määrä valmistua neljässä vuodessa.
Toivottavasti se osaltaan virkistää
vielä todella mittava urakka. Reilun lassa onkin 248. Vain puolet ryöstöalueen talouselämää ja tuo työtä ja
250 km:n matkaan kului aikaa viiti- hakkuiden tekijöistä saadaan kiinni.
Lehti kertoo myös, että laki ela- toimeentuloa näille Karjalan laulusen tuntia. Keskinopeudeksi tulee 60
km/h, mikä on niissä oloissa jo aika tusmaksujen laiminlyöjiä kohtaan on maille.
hyvä saavutus. Tiestä noin neljäsosa kovennut. Heiltä peritään suuret saTuomo Tynkkynen
oli jo suomalaisittain arvioiden hyvä- kot ja riistetään ajokortti. Rästiläinen
kuntoista valtatietä. Tietyöt ovat kai- voi myös joutua arestiin ja ulkomailken aikaa käynnissä ja vienevät vielä le pääsy evätään.
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Tynkkysten kotiseutu – maanviljelystä matkailuun

V

anhempieni ikäluokka puhui tapahtumista ”ennen sotia”, jolloin
maailma oli ilmeisesti siis ollut kovasti erilainen. Meillä sotien jälkeen syntyneillä ei ole niin havainnollista ajan
jäsennysvälinettä.
Maailma näyttäisi ikään kuin muuttunut vähitellen ja ilman suuria kriisijaksoja. Silti ihmisiän mittaan tapahtuneet muutokset ovat suuria, monessa asiassa isompia kuin sotien kahta
puolta.
Tynkkysistäkin enemmistö sai toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta
ja asui maaseudulla niin 1900-luvun
kuin 1950-luvunkin alussa, mutta eipä
varmasti enää 2000-luvun alussa.
Omassa
elämänkokemuksessani
hurjimmalta muutosvaiheelta tuntuu
ehkä 1960-luku, johon kouluvuoteni
Kesälahdella, Punkaharjulla ja Parikkalassa pääasiassa sijoittuivat.
Samaan aikaan suuri osa nuorisosta
hävisi muutenkin kotikyliltä, osa kouluun osa töihin, jotkut Punkasalmelle,
Savonlinnaan tai Lappeenrannan ja
Imatran seudulle, suurin osa kuitenkin
lopulta Helsingin seudulle ja Ruotsiin,
ainakin yksi Australiaan saakka.
1960-luvun alussa kyläkoulut olivat
vielä yleensä melko täynnä. Kymmenen vuotta myöhemmin suuri osa niistä oli lakkautettu oppilaiden puutteen
vuoksi, niiden joukossa molemmat
omat kansakouluni eli Rajavaaran
koulu Kesälahden puolella ja Naaranlahden koulu Punkaharjulla.
Vähän myöhemmin lopetettiin
myös Tynkkysten kannalta vielä muistorikkaampi Vaaran kansakoulu, muutama vuosi sitten myös kotipuolen viimeinen koulu Hiukkajoelta.
Samalla 1960-luvulla muuttui myös
maaseudun työnteko. Pelto- ja metsätyöt koneellistuivat ja karjanhoitokin
uudistui niin että hirvitti. Itse ehdin
jonkun kerran jopa paimentamaan
lehmiä metsälaitumella, mutta sitten
tulivat sähköpaimenet ja muuttuvat aitaukset ja väkirehut.
Vuonna 1920 syntynyt isäni ei
isommin ryhtynyt koneisiin, ja hevonen pysyi talossa 1970-luvun alkupuolelle eli niin kauan kuin terveyttä
raskaampiin hommiin riitti. Autoja,
traktoreita ja muita työkoneista hankkivat kyllä muutenkin enimmäkseen
hieman nuoremmat naapurit tai suorastaan seuraavan sukupolven edustajat niillä tiloilla, joilla näytti tuolloin
olevan tulevaisuutta.
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Koulumatkalta hyvä kuntopohja
Sähköt meillekin otettiin 1960-luvun alussa, sekä valo- että voimavirta,
koska tehoja tarvittiin ainakin puimakoneen pyörittämisessä. Isossa osassa
kylän taloja sähköaikaan oli siirrytty jo kymmenkunta vuotta aiemmin.
Kaikkein pienimmät ja kauempana
sijaitsevat talot liittyivät verkostoon
yleensä vielä meidän jälkeenkin.
Sähkö mahdollisti yhtä ja toista:
öljy- ja kaasulamppujen kanssa tuhraaminen jäi pois ja koneita pystyi
pyörittämään.
Maitotaloudessa tärkeä oli jäähdytyslaite, joka meillekin hankittiin ja
joka siirsi jäiden talvisen noston ja sahanpuruissa säilyttämisen historiaan.
Moniin pienempiinkin karjatalouksiin
ostettu lypsykone jäi meille hankkimatta. Äiti lypsi lehmät käsipelillä
niin kauan kuin niitä oli eli 1970-luvulle saakka.
Koulumatkalle sähkötkään eivät
kovin pitkälle saatelleet. Varsinkin
kansakoulun kolmas ja neljäs luokka
Naaranlahden kansakoulussa jäivät
mieleen pitkästä korpitaipaleesta, joka
loppusyksystä oli todella pimeä ja kelikin usein sellainen, ettei päässyt polkupyörällä eikä suksella kunnes talvi
vähän armahti.
Noista päivittäin lähes kymmenen
kilometrin matkoista luulen kuitenkin
jääneen hyvää kuntopohjaa tuleville
vuosille. Hyötyliikuntaa ei sitten jatkossa paljon tullutkaan, kun keskikoulumatkat olivat enimmäkseen bussissa
istumista ja lukiovuodet Parikkalassa
asuin kortteerissa koulun lähellä.

Opintielle maksoi mitä maksoi
Muutosten aika oli myös valintojen
aikaa. Minun ja veljeni osalta ratkaisevaa oli epäilemättä se, että osaksemme koitui ns. opintielle lähteminen.
Tähän tuli lisää mahdollisuuksia, kun
Punkaharjulla toimintansa aloitti oppikoulu syksyllä 1963, osana nopeaa
koulusysteemin kansallista kehitystä.
Pari vuotta minua vanhemman veljeni osalta ”oppikouluun laittamisesta” oli varmaan vanhempien ratkaisu
olemassa jo vuotta aiemmin, kun oli
ilmiselvää, että viiden peltohehtaarin
ja kolmen lehmän tilasta ei ainakaan
jaettavaa ole.
Myös minulle kaavailtu tilanpidon

jatkajan rooli joutui nopeasti uuteen
harkintaan, ja pääsin oppikoulun pääsykokeisiin ja sitä tietä vuonna 1964
oppikoulunsa aloittaneiden joukkoon.
Samalla moni isäni hahmotelma,
kuten lisämaan hankinta ja kunnollisen navetan rakentaminen ns. tilapäisen tilalle, menetti merkityksensä. Painotus siirtyi selvän strategisesti koulunkäyntiedellytysten turvaamiseen
– keinolla millä hyvänsä. Rajana oli,
ettei luokalle saanut jäädä – ”meillä
ei tuplata”, reunaehtoina kaikki mitä
löytyi – ” menköön vaikka viimeinen
nurkkakivi”.
Aika paljon siinä menikin. Tein joskus myöhemmin karkean arvion siitä,
miten kotitilan talous sujui oppikoulun alkamisesta siihen saakka kun pääsimme ylioppilaiksi, siis vuoteen 1972
mennessä eli yhdeksässä vuodessa.
Näyttää siltä, että koulunkäynnistä
aiheutuneet kulut olivat suunnilleen
samat kuin tilan pääoman vähentyminen eli maaomaisuuden myynnistä
saadut tulot. Onneksi tilalla oli muutama sata metriä Petäjäjärven rantaa,
josta oli myytävissä muutama lomatontti.
Niiden lisäksi tila pieneni kahden
metsäpalstan sekä peltojen myynnillä.
Jäljelle jäi ”nurkkakivien” ja rakennusten lisäksi vajaat kymmenen hehtaaria metsämaata. Muuhun elämiseen
käyttötalouden tulot, maitotilit ja metsän myynti sentään näyttäisivät riittäneen.

Kyliä ei oikeastaan enää ole
Myöhemmin sain muutaman vuoden ajan vastata ympäristöministeriössä rantarakentamisen ohjauksesta.
Taisinpa jossain yhteydessä vähän huvittavanakin todeta sen, että minulla
on tästä aihepiiristä aika monipuolinen
kokemus.
Sen lisäksi, että olen arkkitehtina
yksityisesti suunnitellut rantakaavoja,
loma-asuntoja ja rantasaunoja, sekä
kunnallisena virkamiehenä hallinnoinut rantojen käyttöä niin kaavoittajan
kuin maanomistajan näkökulmasta,
olen käynyt oppikouluni rantatonttien
myyntituloilla.
Maailman muutos on jatkunut sittemmin niin, että yhä useampi vielä
1960-luvulla elinkelpoiseksi ajateltu
tila on tänään tyhjillään tai lomakäytössä. Karjataloutta on kohta pitäjittäin vain muutamassa suuryksikössä,

ja pellot on metsitetty tai koottu vuokramaina yhä harvemmille aktiiviviljelijöille.
Yhdestä tällaisesta tapauksesta eli
Maarit ja Pentti Tynkkysen 75 lypsylehmän Mäkelä-tilasta Naaranlahdessa kerrottiin edellisessä Nuotan numerossa. Suuri osa kotipuolen asukkaista
on eläkkeellä tai sinne siirtymässä,
lapsia ei ole monessakaan talossa.
Kyliäkään ei oikeastaan enää ole,
maaseudun rakenne on harventunut
niin että kyliä tavallaan korvaavat
kirkonkylät, joissa palvelut ovat säilyneet ja joskus jopa lisääntyneet.
”Kirkolle” on ymmärrettävistä syistä muuttanut myös yhä useampi ikäihminen, oma äitini heidän joukossaan.
Entiset kansakouluni privatisoitiin
kauan sitten. Niistä toinen näyttäisi
vähitellen lahoavan pystyyn – tosin
uljaasti aikaa uhmaten. Toinen on peruskorjattu useaksi asunnoksi.
Kumpikin lienee aikanaan hyvin
tehty, korkealle kivijalalle ja hyvistä
hirsistä. Ei siellä tainnut homeongelmiakaan koskaan olla.

Matti Tynkkynen peltoaskareissa 1950-luvulla

Kotiseudusta tuli lomailukohde
Kotiseudusta tuli lähinnä lomailukohde sitä mukaa, kun opintie vei
mennessään ja kesät oli oltava enimmäkseen töissä.
Kalaanhan sitä lähdettiin jollain porukalla, usein veljeni kanssa kahdestaan. Joskus mukana oli mukana joku
muu vanha tai uudempi kaveri, satunnaisesti isäkin.
Isän ja velipojan välillä tahtoi kyllä olla riitaa kalastustavoista, kun isä
halusi heittää myös verkot ja katiskan
saalista varmistaakseen ja veli taas piti
sitä jotenkin epäurheilijamaisena ja
keskittyi virvelöintiin.
Aistin tässä suurempaakin asenneeroa: luulen, että isäni ja hänen veljensä – kaikki sedäthän olivat tietääkseni
aika innokkaita kalamiehiä – vanhemmasta sukupolvesta puhumattakaan,
kokivat kalastuksen aina jossain määrin hyötynäkökulmasta, kala oli leivän
jatke.
Eipä catch and release -periaate,
jonka mukaan saatu saalis päästetään
takaisin veteen, ole tosin kyllä veljenikään suosiossa.
Samaan aikaan kun osallistuin rantarakentamisen ohjailuun, olin myös
mukana poikkihallinnollisen maaseu-

Rajavaaran kansakoulu lukuvuonna 1961-62, oppilaiden joukkoon mahtui laskelmieni
mukaan ainakin seitsemän Tynkkystä. Kirjoittaja alarivissä toinen vasemmalta.

Kirjoittaja Aulis Tynkkynen (taaempana)
kalassa Punkaharjulla veljensä Kalevin
kanssa kesällä 2007 (kuva Harri Ahokas).
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Viistoilmakuva Aulis Tynkkysen kodista eli Elvi ja Matti Tynkkysen pihapiiristä 1960-luvun alkupuolella. Nyttemmin
pärekattojen tilalla on peltiä, ja taustalla oleva aitta- ja liiterirakennus on purettu. Pelloille on istutettu koivuja, soramonttu on metsittynyt. Siemenpuuasennossa oleva “Auvisen maa” oikealla on nyt nuorta metsää. Tila oli Matin saama puolisko
hänen ja veljensä Pekan 1940-luvun lopulla perimästä Välitupaan kuuluneesta Viitamäen erillistilasta, jonka mukaan
myös Elvin ja Matin poikia kylällä kutsuttiin. Sauna valmistui vuonna 1949, muut rakennukset 1950-luvun alussa.

tupolitiikan tekemisessä. Ehkäpä vähän yllätyinkin siitä, miten maatalouspolitiikka ja maaseutupolitiikka ovat
eri asioita, kun ne menneinä vuosina
olivat pitkälle samaa.
Maaseutupolitiikassa nähdään se,
että maa- ja metsätalous jatkuvasti tehostuessaan voi yhä vähemmän pitää
maaseutua elävänä, ja yritetään hakea
muita keinoja tämän turvaamiseksi.
Savonlinnan seudulla Savonlinna on maaseutupolitiikassa luokiteltu
kaupungiksi ja Kerimäki kaupunkien
läheiseksi maaseuduksi, Punkaharju
ja Kesälahti ja kaikki muut lähikunnat
harvaan asutuksi maaseuduksi.
Oikeastihan suurin osa kaikista kunnista on samanlaista maaseutua, joka
on aika riippuvainen matkailuelinkeinosta ja sen kehittymisestä. Matkailun
suuntaan on mennyt aika monen alueella vaikuttavan Tynkkysenkin konkreettinen työpanos viime vuosina.

Pietarin vaikutus tunnetaan taas
Iso muutos, jolla saattaa olla jopa
ratkaiseva vaikutus koko Itä-Suomen
tulevaisuuteen, on Neuvostoliiton romahtaminen ja Suomen ja Venäjän
välisen rajavyöhykkeen vähittäinen
normalisoituminen vastaamaan aluemaantieteellisiä edellytyksiä.
Tämä on tarkoittanut Itämeren ai-
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noan todellisen suurkaupungin eli Pietarin kasvavaa vaikutusta, mutta sen
rinnalla myös pienempien kaupunkien kuten Viipurin, Sortavalan ja Petroskoin, pohjoisempana ennen muuta
Muurmanskin kontaktien lisääntymistä Suomen suuntaan. Tavaraa kulki
rajan yli myös neuvostoaikana, mutta
nyt kulkee myös ihmisiä.
Vaikka venäläisten lisääntynyt rooli ennen muuta Suomen puoleisilla
tonttimarkkinoilla on herättänyt myös
ristiriitaisia tunteita, kanssakäymisen
vilkastuminen on tainnut mennä enimmäkseen aika vähillä rutinoilla.
Luulen, että Venäjän suuntaankaan
suurin ongelma ei ole se, että ”ne valtaavat maat”, vaan se, että todellista
potkua taantuvaan kehitykseen ei sieltäkään riitä tarpeeksi. Pietarilaisilla on
luultavasti jatkossa muitakin vapaita
suuntia kuin Saimaan alue, esimerkiksi Laatokka.
Venäjän alueellinen kehitys näyttää
myös samanlaiselta kuin Suomenkin:
sielläkin asutus on keskittynyt kaupunkeihin, ja seudut Puruveden korkeudella ovat aika hiljaisia.

Sinnepä sopii pulukkoomaan
Matkailu seudullisena menestystekijänä on vaativa laji. Siinä pelataan
muuttuvilla markkinoilla, joissa asi-

akkaan ääni on aina ratkaiseva ja sen
yksikkö on pääasiassa sama kuin euro.
Joku vuosi sitten kirjoitin Puruvesilehdessä siitä, että Puruveden ympäri
pitäisi kehittää entistä helpommin hahmottuva toiminnallinen ja maisemallinen laatukehä kuntien ja yksityisten
toimijoiden yhteistyönä.
Siinä Puruvedessä ainakin Punkaharjun, Kesälahden ja Kerimäen erityinen voima on mielestäni edelleen:
Se on eteläisen Suomen ainoa todella
kirkas suurjärvi, jonka rauhallisuus ja
sen varaan rakennetut korkeatasoiset
ja turvalliset palvelut voivat kestää kovassakin kilpailussa.
Tuskin liiallista vilkkautta kuitenkaan kannattaa pelätä ja uskon, että
sinne sekaan sopii ”pulukkoomaan”
edelleen myös satunnainen kesäasukas
virveleineen ja onkineen.
Aulis Tynkkynen

Kirjoittaja on arkkitehti ja tekniikan
tohtori, joka työskentelee ympäristöministeriössä rakennetun ympäristön osastolla. Tasavallan presidentti
myönsi hänelle viime itsenäisyyspäivänä Suomen leijonan ritarimerkin.

VÄLITUVAN MINIÄT
Tässä numerossa palataan sukuhaaramme kantatalon, Välituvan vaiheisiin muistojen kautta. Muisteloihin
osallistuivat talon varsinaiset miniät Hanna ja Hilja. Taloon ensimäiseksi tullut miniä, vanhimman pojan,
Oton puoliso Kaisa on jo kauan sitten edesmennyt. Elossa olevista kälyistä nuorin, Matin puoliso Elvi on vielä
muistiltaan hyvissä voimissa, mutta hän ei osallistunut Välituvan suurperheen yhteiseloon, vaan tuli Viitamäen
Matin kumppaniksi Rajavaaraan.

Hanna

S

erkku-Pentti on haastattanut Arvon
Hiljaa viimevuoden keväällä, josta
tarina ”Hilja, Välituvan miniä”. Minä
puolestani kävin tätä valmistellessani
Veikko-setäni puolison, Hannan kauniissa, valoisassa kodissa Punkaharjun
Kuusitiellä. Muutama tunti vierähti
kuin huomaamatta vanhojen valokuvien, yhteisten ja ennen kaikkea Hannan
muistojen parissa.

nan perhe alkoi kasvaa.
Yhteisessä taloudessa työt ja asiat
olivat yhteisiä. Jotkut vastuualueet oli
toki jaettu. Tuolloin Otto hoiti talouden, olihan hän silloisen Osuuskassan
Vaaran konttorin hoitaja. Hän oli myös
perheen sovittelija ja Veikon tehtäväksi jäi välittää vanhimman veljen kommentit ja nootit nuoremmille. Mariamummo ja Kaisa toimivat tupaemäntinä, joskin josakin vaiheessa Kaisa ja
Hanna vuoroviikoin olivat vastuussa
53 vuotta Välituvalla.
navettahommista.
Myöhemmin ”suurperheen” muoHanna os. Seppänen tuli Välituvalle
dostivat Veikon ja Arvon perheet ja piminiäksi 1946 Susiniemeltä. Nykykihapiirissä telmi jälleen joltinenkin laplometreissä kylä on aivan Vaaran naasikatras. Kymmenen vuotta elettiin yhpurina, mutta siihen aikaan ja tiestön
teisessä kodissa Arvon perheen kanssa
kunnon huomioon ottaen oli välimatka
ennen heidän muuttoaan Säämingin
varsin pitkä.
Hanna Tynkkynen os. Seppänen viettää
Niittylahteen. Tuona ajanjaksona synTapaamiset Veikon kanssa alkoivat eläkepäiviään Punkasalmella kerrostalotyi Välituvalle yhdeksän lasta.
seurakunnan tilaisuuksista. Sitä kui- asunnossa. Takana Veikon tekemä visa- ja
Veikon ja Hanna perheeseen Pirktenkin edelsi hauska sattuma; Väli- loimukoivuinen piironki.
ko -47, Urho -48, Unto -51, Liisa -54,
tuvan isäntä, Albin matkusti kirkolta
kotiin ilman silloin vaadittua matkus- asuttivat vielä Albin ja Maria, pojista Kaija -56 ja Esa -58. Yhteisperheeseen
tuslupaa ja joutui tarkastuksessa selit- Otto puolisonsa Kaisan kanssa sekä ei ehtinyt mukaan perheennuorin, Juha
-62.
tämään tärkeän asiapaperin puutetta. Veikko, Arvo ja Matti.
Arvon ja Hiljan perhekunta karttui
Hän oli tuohtuneena lausunut, että on
Pappa kuoli samana vuonna ja talose kummallista kun talosta on varus- uteen jäivät mummon ohella Oton ja Välituvan aikana viidellä; Anja -51,
tettu kahdeksan poikaa rintamalle eikä Veikon perheet sekä poikamiehet Arvo Mauno -52, Heikki -54 ja Jorma -58.
isällä ole lupaa käydä asioillaan kunta- ja Matti. Oton perheen kaikki lapset Myöhemmin perhe kasvoi vielä kahkeskuksessa. Tarinan kahdeksan pojan ehtivät syntyä Välituvalla ja perhe della; Anne -64 ja Kyösti -67.
Alunperin Välituvan rakennus
talosta kertoi samassa kyydissä ollut muutti Kulennoisten Lahdenkylän Taisaarnamies Susiniemessä, johon Han- melaan jo ennen kuin Veikon ja Han- käsitti ison tuvan ja kaksi kamaria.
Myöhemmin tuvasta erotettiin
na, että ”siitä joukostahan miun
eteinen ja mummon kamari lipittää mies suaha”. Veljeksistä
säksi mummon kamarin taakse
yksi oli kanttorikin, mutta Hanrakennettiin iso kamari, jota
na ajatteli, että tavallinen maaOtto ja Kaisa perheineen asutmies hänelle kelpaisi.
tivat. Näiden huoneiden ohella
Olipa Veikkokin Hannan
oli vielä ”apukeittiö”, betonilathuomannut ja kuinka ollaktiainen huone, jossa mm. kotokaan, Veikko alkoi jäljitellä
na separoitu kerma säilytettiin
Hannaa. Hän pumppaili ilennen Vaaran- ja myöhemmin
maa siihen aikaan alati vuotaKesälahden meijeriin toimittaviin polkupyörän renkaisiin ja
mista.
noin 1,5 vuoden jälkeen alkoi
Talo toimi myös eräänlaise45 vuotta kestänyt yhteiselo.
na kestikievarina tai majatalo”Mahtuihan siihen aikaan mona. Talossa yöpyi niin kylällä
nenlaista, meissä ihmisissä kun
seuroja pitäneet saarnamiehet
on särmiä, mutta kivi kiveä
Mummo ja lapset Välituvan portailla. Ylärivissä Urho, Pirk- kuin savotta- ja uittomiehethioo” totesi Hanna.
Vuonna 1946 Hanna kotiutui ko ja Kaija. Alarivissä Unto, Liisa, Anja ja Jorma. Mummon kin. Satunnaiselle kulkijallekin
löytyi aina tilaa ja välttämätön
puolisonsa kotiin. Silloin taloa oikealla puolella Heikki ja Mauno.
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huolto. Yksi kamari oli aina varattu
vieraskäyttöön. Em. kulkijoiden ohella talossa vieraili aina ja useasti myös
sukulaisia.
Ensimäinen oma soppi Veikon ja
Hannan taloudessa oli vintille piisin
ympärille nikkaroitu huone, jonka lämmittimenä toimi alakerran kamareiden
savupiippu. Ylhäällä oli oma savupelti, jolla voitiin estää piisin jäähtymistä, mutta joskus mummo sulki myös
alakerran pellit, jolloin vinttikamarissa
saattoi olla vähän viileää. Nuoren parin läheisyys toki kompensoi vähän.
Yhteiselon aikana kalastus kuului
oleellisena osana tilan talouteen. Tuolloin Arvo kävi nuotalla ja Veikko oli
kylän seppä, hän kengitti kylän hevoset, hoiti kotiteurastukset ym. Välituvan isossa tuvassa korjattiin ja tehtiin
reet, kehrättiin villat ja pellavat, suutaroitiin, räätälöitiin eli tehtiin kaikkea
mitä senaikaiseen elämään tarvittiin.
Kalastus on ollut tärkeä elin- tai sivuelinkeino sukupolvesta toiseen, osuus
kylän nuottakunnassa vaihteli puolesta
neljännekseen.
Kahden hevosen maatalous muuttui konevetoiseksi kun tilalle hankittiin
traktori kylän ensimäisten joukossa
Liisan syntymän aikoihin v.1954 .
Vanhimman lapsen rotinoiksi toi
Alapihan täti keskeltä kuluneen lakanan toisen pään. Se oli myöhemmin
monella lapsella saunavaatteena. Äi-

diltä Hanna sai niinikään rikki menneen huovan puolikkaan, toinen pää jäi
veljen lapsille. Ajan tavan ja tarpeen
mukaan lasten vaatteet kierrätettiin
nuoremmille. Vaatteet purettiin, käännettiin ja ommeltiin uusiksi tarpeen
mukaan.
Suurtalouden pyykit olivat yhteisiä. Ne keitettiin savusaunan kodassa
suuressa muuripadassa kotona tehty
saippua tehoaineena. Puhdas pyykki
huuhdottiin kotilaiturilla tai avannolla.
Mahtaisiko moni miniä tänä päivänä?
Kahden perheen tilantarve kasvoi
ja sotien jälkeisenä pula-aikana rakennettiin talon yläkerta vähitellen.
Ostettavat rakennustarvikkeet olivat
kortilla ja esim. ikkunalasit olivat niin
ohuita, että vain vaivoin ne sai ehjinä paikoilleen, toiset lasit saatiin kun
puute vähän helpottui. Asuintilan näin
laajennuttua oli vähän enemmän kullakin omaa tilaa, Arvon perhe asutti
yläkertaa ja myöhemmin heidän muutettuaan pois saatiin tilat omien lapsien
käyttöön.

TILAN HISTORIA
Papan, eli Paavo Albinin isä Heikki
Tynkkynen ( 1837 – 1903 ) oli lampuotina Välituvalla. Tilan omisti     Heikki Karjalainen Hevossalosta. Heikki
Tynkkynen teki karjakauppaa, hän
osti eläimet seutukunnalta ja kuljetti

ne ajamalla Viipuriin ja aina Pietariin
saakka teuraiksi. Liiketoiminta johti
konkurssiin ja Karjalainen tarjosi tilaa
pappa -Albinille. Pappa epäili maksukykyänsä, johon Karjalainen, että
”maksa sitten kun jaksat ”.
Tilaa isännöi nyt Mikko, em. Heikki mukaanlukien viidennessä polvessa
kumppaninsa Katja Holopaisen kanssa. Tilalla viljellään omien peltojen
ohella vuokramaita ja hoidetaan tasokkaita loma-asuntoja.
Välituvan vanhan päärakennuksen
ikä ei ole tiedossa, se oli vanha jo Maria-mummon tullessa taloon, muistelee
Hanna.
Nykyinen päärakennus on rakennettu 1983.
Edellinen polvi, eli Urho ja Eija
(Urkki ja Ieppana) ovat jo kotiutuneet suvun juurille, entisen Honkalan
maille Kokkolanrantaan, jonne viime
kesänä kohosi upea uusi koti upealle
Puruveden rantatontille. Täysin joutilaaksi ei Urkki ole malttanut heittäytyä,. vaan jatkaa koneurakointia poikansa Mikon kanssa.
Sukuseura
toivottaa
antoisia
eläkepäiviä uudessa kodissanne, taulunkaltaisessa maisemassa.
Esko Oskarinpoika Tynkkynen
Välituvan Albinin sukua

Hilja
Välitupa on yksi Tynkkysen suvun
kantatiloista. Punkaharjun Vaaran kylässä se on sijoittunut harjun ja rannan
väliseen maisemaan suojaisesti ja antanut kodin monille sukupolville. Sinne
syntyi isoisäni Paavo Albin 6. toukokuuta 1875. Hänen perintöään kannan
kolmannessa etunimessäni Paavalina.
Pappa Albinin ja Maria-mummoni
perheeseen syntyi 10 lasta, joista kaksi vanhinta, tyttäret kuolivat pieninä. Kahdeksan poikaa varttui pitkään
ikään, vanhimpana Otto ja kolmanneksi nuorimpana isäni Toivo (s. 1914 ).
Veljekset olivat maata puolustamassa
viime sodissa ja erityisen varjeluksen
turvin selvisivät hengissä, pienin haavoin mutta työkykyisinä. Voin tuskin
edes kuvitella, mitä olivat tunnot kotona, kun joka päivä oli pelättävissä
sanoma rintamalta. Pojista osa peri
pappa-Albinin harteikkaan habituksen
ja osa äiti-Marian hennomman varren.
Avioiduttuaan pojat erkanivat kukin
omiin ammatteihinsa ja asuinsijoihin-
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Hilja Tynkkynen os. Pulkkinen kotonaan
Punkasalmen rivitaloasunnossa.

sa. Isäni erkani parvesta Viipurin Kirkkomusiikkiopistoon ja sitä tietä kanttorin ammattiin ja virkaan. Se on sitten
oma kertomuksensa.
Tämän tarinan päähenkilö on Hilja-

miniä, omaa sukuaan Pulkkinen Kesälahdelta. Hän tuli Punkaharjulle 1949
ja avioitui toiseksi nuorimman veljeksen, Arvon kanssa 1950. Avioliitosta
syntyivät Anja, Mauno (+), Heikki,
Markku, Jorma, Anne ja Kyösti. Välituvan serkkujeni luku on lähemmäs
kuusikymmentä, joista osan on tuoni
korjannut jo taivaallisille nuottavesille. Veikon jäädessä kotitilan isännäksi,
Arvo ja Hilja muuttivat 1960 Niittylahteen, palaten sieltä Punkasalmelle
1963, jossa Hilja meni töihin tehtaalle,
kuten Arvokin muutaman ajan perästä. Arvo-setäni iäisyyskutsu tuli 16.
huhtikuuta 1988. Jonkin aikaa ennen
kävin häntä katsomassa, enkä koskaan
unohda jo voipuneen miehen kirkasta
katsetta, jossa ikuisuus oli jo läsnä.
Toukokuun päivänä 2008 ajelin
Joutsenon Korvenkylästä Punkasalmelle Hilja-tätiä katsomaan ja saimme
viettää kotoisen muisteluhetken kauniissa kodissa, rivitalossa vastapäätä
seurakuntataloa. Muistojen polkua

vaelsimme takaisin Välituvan
Hartaana kuuntelin Hiljan
pihapiiriin, aikaan jolloin siellä
selkeää ja syvälle luotaavaa
elettiin vanhaan malliin monien
muistelua. Osin kullallakin
sukupolvien yhteistaloudessa.
kehystyneet muistikuvat eivät
Sain itsekin parina kesänä vietkanna katkeruuden tahroja.
tää viikkokaudet isäni lapsuuElämä on karuudessaankin
denkodissa, josta pappa oli jo
ollut antoisaa ja elämän rik1946 saatettu kirkkomaahan,
kauteen kuuluvat niin aurinkoimutta mummo oli vielä virkeäset kuin pilvisekin päivät. Niin
nä. Hänen unohtumattomaan kaArvo-sedällä kuin muillakin
rismaansa liittyi kaunis ja tarkka
Välituvan pojilla on huumori
lauluääni, joka jäi perinnöksi
ollut aina kokemusten saatmeille uusille sukupolville siinä
teena ja sen kautta vaikeatkin
missä papan harteikas ja hieman Välituvan veljekset puolisoineen. Kuva on otettu Arvon ja asiat on voitu saada siedettäviin
kumara olemuskin.
Hiljan sekä Matin ja Elvin häiden jälkeen. Kuvasta puuttuu raameihin.
Yhteiselo vaati sopua ja so- Otto, joka oli kunnan asioissa kirkolla.
Välituvan jälkikasvu on
peutumista, jota nykypäivänä Vasemmalta Arvo ja Hilja, Veikko ja Hanna, Oskari ja Bert- tämän päivän lukumäärältään
on vaikea kuvitella. Muisti tu- ta, Kaisa, Maria, Kalle ja Helvi, Pekka ja Nelli, Toivo ja jo sadoissa. Sukuun kuuluminlee kuitenkin avuksi ja Hiljan Taimi sekä Matti ja Elvi.
en on varmasti kaikille tärkeä
kertoessa aika katoaa ja vuosielämän alue, vaikka käytänkymmenten takaiset kokemuknössä tapaaminen onkin vaiset päivittyvät tuoreina. Miesten ja malla pihalla telmivät monen perheen keaa. Miniöistä ovat jäljellä vielä Hilnaisten työt määräytyivät selkeästi tenavat. Tuon ajan todellisuus sisälsi jan lisäksi Hanna ja Elvi, joiden kera
omille alueilleen. Maatalossa riitti kai- kuitenkin joustavuutta ja sietokykyä, muistot elävät. Loppusitaatiksi nousee,
kille tekemistä, vaikka tekijöitäkin oli. jota nykypäivän perhesuhteissa tuskin kuin itsestään tutun radiokuunnelman,
Maatöiden ohella kalastus ja erityisesti tapaa. Osa kasvatuksesta luontui kuin Könninkellon tunnuslause: ”Aika ja
nuotalla käynti oli jokapäiväistä kesät itsestään sisarten ja veljien varttuessa ystävät kaikkoo, uskollinen, ikuinen
ja talvet. Naiset hoitivat karjan ja sisä- serkkujen seurassa.
säilyy.” Kiitos Hilja-täti yhteisestä
Hiljalla oli osa ison talouden emän- muisteluhetkestä ja matkasta menneityöt, pöytä katettiin pitkänä alkujaan
kolmesti päivässä. Jossain vaiheessa nyyttä ja omalle perheelle liikeni vain syyteen, tutun nuottavalkaman maise1950-luvulla siirryttiin kahteen pääa- vähän yksityisyyttä, mutta toimeen maan.
teriaan. Vaatehuolto oli työ sinänsä ja tultiin. Tilanne muuttui ja helpottui,
                                                         	
lasten kasvatus toi oman lisänsä. Eikä kun perhe muutti sitten omaan talouToivon vanhin poika Pentti
teen ja itsenäisyyteen.
ongelmiltakaan aina vältytty, kun sa
Dir.mus, säveltäjä

Tynkkysiä Säämingissä 1500-luvulla
Säämingissä 1500-luvulla eläneitä
Tynkkysiä voidaan jäljittää maakirjojen avulla. Savon maatalous perustui
tuolloin kaskiviljelyyn.
Liikkuva viljely vaati omanlaisensa verokirjanpidon. Tähän tarpeeseen
alettiin laatia maantarkastusluetteloita
1550-luvulla. Säämingin osalta maantarkastusluettelo on ilmeisesti laadittu
vuosina 1562–1563.
Maantarkastusluetteloissa määriteltiin tuottoarvon perusteella yhden
tai muutaman veronmaksajan ”veronmaksajakunnalle” veroluku, jonka perusteella veroa kannettiin. Veronmaksajille kuuluneet kasket ja niityt sekä
osin pellot lueteltiin nimillä maakappaleen tarkkuudella.
Maantarkastusluetteloon on kirjattu
Säämingin hallintopitäjän veronmaksajat. Pitäjä on jaettu neljään neljänneskuntaan, ja nämä edelleen kuuteen

kymmenyskuntaan.
Kymmenyskuntien nimissä on usein
käytetty ruotsinkielen kylää tarkoittavaa termiä by. Se ei kuitenkaan tässä
yhteydessä merkitse kylää, vaan sitä
on käytetty verotusteknisenä yksikkönä. Kansanomaiset kylät nimineen
eivät luultavasti ole vastanneet asiakirjan mekaanista jaottelua.
Säämingin hallintopitäjä oli jaettu Haapalan, Säämingin, Iitlahden ja
Puumalan neljänneskuntiin. Hallintopitäjässä oli veronmaksajina vuonna
1562 maakirjan mukaan 12 Tynkkystä.
Näistä 11 kuului Haapalan ja 1 Säämingin neljänneskuntaan.
Haapalan neljänneskunnassa oli
seuraavat kymmenyskunnat: Haapalan kymmenyskunta, Kosola by,
Ruokojärvi by, Moijby, Haapala by ja
Kulennoisen by. Tynkkysiä näistä oli
Kosolassa, Ruokojärvellä, Moijbyssä

ja Kulennoisissa.
Säämingin neljänneskunnan sisällä
kymmenyskuntia olivat Pihlajaniemi,
Kokonsaari, Haukiniemi, Tolvanniemi, Joutsenmäki ja Hiltula. Näistä Hiltulan kymmenyskunnassa veronmaksajana oli Pekka Tynkkynen.
Haapalan Ruokojärvellä veronmaksajakunnan muodostivat Paavo
Laurinpoika ja Pekka Paavonpoika
Tynkkynen. Heidän verolukunsa oli
9. Paikallisilla veronmaksajakunnilla
oli verolukuja kahdesta yhteentoista,
joten ilmeisesti Tynkkysten tilusten
tuottavuus oli hyvällä tasolla. Tynkkysten tiluksia olivat mm. Sillanmäki,
Kelloinmäki, Hiisiniemi, Sarakonselkä, Matara-aho, Raikonniemi, Reisijärventaival, Tavisalonpää, Makkoisenaho, Kerijärvenmaa, Riihiaho,
Pistalanlamminsuo, Joutsenjoen sillan
niitty ja Tavisalonpään ranta.
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Muilla Tynkkysten veronmaksajakunnilla veroluvut vaihtelivat kolmen
ja kahdeksan välillä. Suurimmat veroluvut olivat kahden miehen muodostamilla veronmaksajakunnilla. Yksittäisillä veronmaksaja-Tynkkysillä
veroluku oli 3 tai 4, lukuun ottamatta
Nicolas Tynkkystä.
Tynkkysillä kahden miehen veronmaksajakunnillä oli keskimäärin kaksi kertaa suuremmat veroluvut kuin
yhden miehen veronmaksajakunnilla.
Tämä merkitsi käytännössä, että ilmeisesti heillä oli tiluksia tuottavuudeltaan suunnilleen saman verran yhtä
maksajaa kohti kuin yhden henkilön
muodostamilla veronmaksajakunnilla.
Nicolas Tynkkysellä oli yksistään
veroluku 7. Hänellä oli Tynkkysten
joukosta tuottavimmat kasket ja niityt
henkilöä kohti.
Säämingin Tynkkyset olivat edellä mainitut mukaanlukien (maakirjan
mukaisessa kirjoitusasussa) Poual ja
Per Marccusson Tynckynen (edelliset
muodostivat veronmaksajakunnan),
Poual Laurinpoika ja Per poualinpoika Tynckinen (edelliset muodostivat
veronmaksajakunnan), Anders Johansson Tynckynen (muodosti yksin
veronmaksajakunnan), Bengt ja Henrich Perinpoika Tynchinen (edelliset
muodostivat veronmaksajakunnan),
Nicolas Tynckinen (muodosti yksin
veronmaksajakunnan), Lauri Perinpoika Tynckinen (muodosti yksin veronmaksajakunnan), Joan Antinpoica
ja Joan Perinpoika Tynckinen (edelliset muodostivat veronmaksajakunnan)
sekä Per Tynckinen (muodosti yksin
veronmaksajakunnan).
Tiina Tynkkynen-Hieta
Näitä Tynkkysten asuinsijoja löytyy
lukuisasti nykyisestäkin paikannimistöstä. Mm. Vuoriniemen Tynkkylä, jossa
edellistä sukujuhlaa vietettiin. Kosolan
Tynkkylä, Silvolan Tynkkylänmäki Tynkkylänjoki Savonlinnan kupeessa,, Kerimäen Pistalan Tynkkylä, Kesälahden
Hummovaaran Tynkkylä ja Punkaharjun Vaaran Tynkkylä.
Yllä Tiinan kirjoituksessa mainittujen
viljelyspalstojen sijaintikin on ainakin
osin löydettävissä. Sieltä on helppo lähimain paikantaa Joutsenjoen sillan niitty,
Tavisalon pään ranta, Tavisalon pää ja
Pistalanlamminsuo. Osa ninmistä tai
kirjoitusasuista on muuttunut, mutta
varmaan jäljitettävissä.
Palaamme asiaan seraavassa numerossa. toim. huom.
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ESKON
PUUMERKKI
Sukuseuran
jäsentilanne
Seuraamme on vuosien kuluessa
rekisteröity 189 jäsentä. Tilanne on
alati muuttuva sekä kasvavaan että
kutistuvaan suuntaan. Uusia jäseniä
toivomme ja saammekin aina silloin
tällöin. Erityisesti sukujuhlat aiheuttavat iloisen kasvupiikin rekisteriimme. Ymmärrettävästi luonnollista
poistumaa tapahtuu myös. Valitettavasti tieto poistumasta ei useinkaan
tule hallitukselle, joten tarpeettomia
nimiä roikkuu listalla. Osoitteen
muuttumisesta valitettavan harva
muistaa myös ilmoittaa.
Viestintä on kaksisuuntaista. Me
tiedotamme, mutta toivomme myös
palautetta.
Viime vuoden jäsenmaksusuoritus
jäi em. jäsenluvusta 49 miinukselle.
Lähetimme näihin osoitteisiin uudet
laskut. Suorituksia on tullut, kiitos
siitä. Muutamat ovat kirjeitse lähestyneet allekirjoittanutta ja ilmoittaneet ikänsä vuoksi vetäytyvänsä toiminnastamme. Sekin on hyvä tieto
hallitukselle, kiitos. Nyt suoritamme
jäsenrekisterin putsauksen, eli tämä
lehti ja posti jatkossakin tulee tarkistettuun rekisteriin jääville henkilöille
ja talouksiin.

Meitä on siis puolentoista sataa
ja toivomme luvun jatkuvasti kasvavan.

Seuran kotisivut

              
http://suvut.genealogia.fi/tynkkynen
Olemme luvanneet enemmän kuin
pystyneet toteuttamaan. Sivujen
pohjat on avattu ”konsultin ” toimesta. Päivitykset ovat jääneet vähiin tai
peräti tekemättä. Tilanne korjaantuu
tämän lehden ilmestymisen jälkeen.
Tiedottajalla on nyt käytössä sivujen
kanssa yhteensopiva tietokoneohjelma, jonka avulla asiaa päästään hoitamaan reaaliaikaisesti. Kätevimmin
sivuillemme pääsee Googlen kautta
kirjoittamalla hakusanaksi Tynkkysen sukuseura ry. Kun sen vielä tallettaa suosikkeihin, on nopea oikotie
käytössä.
Nuotta –lehteä ei ainakaan heti
julkaista kokonaan konekielisenä,
sillä haluamme pitää edelleenkin
kiinni painoasuisen lehtemme lukijoista.
Lehti ilmestynee sivuillamme todennäköisesti vuoden jälkipuoliskolla. Jatkossa julkaisemme sivuilla
myös reaaliaikaisia uutisia sikäli kun
julkaistavaa tietoa, vaikkapa perheuutisia jäsenistöltä saadaan.

SUKU-UUTISIA

  

Kiitettävää kansalaisaktiivisuutta
Savonlinnalainen Pekka Tynkkynen kyllästyi jahkailuun, huokailuun
ja itkuun itsestään selvän retkiluistelureitin suhteen. Hän otti ohjat omiin
käsiinsä, lainasi Savonlinnan kaupungilta kaluston ja aukaisi Pullinlahdelle luistelureitin kaiken kansan
käytettäväksi.
Ihme on jos tämä avainteko ei
avaisi muidenkin toimijoiden silmiä.
Meillä savonlinnalaisilla on ollut
tämä mahdollisuus nähtävissä ja silmiemme alla jo niin kauan kuin retkiluistelusta on puhuttu.
Naapurikunnissa resurssit ovat
riittäneet kun meillä ei. Nyt kuitenkin nähdään ettei pieniin asioihin
tarvita suuria tekoja. Tärkeintä on
toimeen tarttuminen. Liikuntaa se
on uran avauskin, ei vain sen käyttäminen.
Kuusiniementiellä asuva Pekka
on kotoisin Rantasalmen Parkumäestä. Pekan isä , Tauno oli kotoisin
Säämingin Haapalasta. Osallistuttuaan jatkosotaan JR 1:n riveissä Valkeasaaressa hän sai rintamamiestilan
Suomussalmen
Ämmänsaaresta.
Perhe muutti Kainuusta Rantasalmelle, ensin Putkisaloon ja sittemmin Parkumäkeen.

•••••

EM-snowcrossia
Tynkkysittäin
Jonne Esanpoika Tynkkynen räväytti kotiyleisön edessä sijoittumalla toiseksi Kerimaan lomakeskuksessa järjestetyn snowcrossin EMkilpailun avauslähdössä. Lauantain
kaksi muuta erää menivät pieleen
lähtökolarin ja ulosajon vuoksi, mutta sunnuntaina kelkka kulki kaikissa
erissä.
Pikkuveli Jere sijoittui lauantain
erissä kuudenneksi ja viidenneksi.
Venetehtailija Esalla riitti kiirettä
poikiensa huoltojoukoissa.

•••••

Sukutaulut
Kunniapuheenjohtajamme Aulis
Tynkkynen on tehnyt valtavan työn
kootessaan sukumme eri haaroista
tietoa ja tallentaessaan ne jälkipolville. Hän on lupautunut tulostamaan
ja toimittamaan hallussaan olevia
tietoja haluaville.
Auliksen tavoittaa Joensuusta,
osoitteesta Haapatie 14 B, puh (013)
224 596 tai sähköpostitse
aulis.tynkkynen@kolumbus.fi

•••••
Uutta korjuutekniikkaa Pahatson metsässä
Punkaharjulaisen Esko Tynkkysen hakkuu siirtyi viime talvelta
tähän talveen maaperän pehmeyden
vuoksi.
Pyöräalustaisen moton alla suon
pinta upotti helmikuussa 2008 pahasti. Hakkuu olisi ehkä jotenkin sujunut, mutta puiden ajo suolta olisi
kuitenkin ollut hankalaa. Päätettiin
jäädä odottamaan seuraavaa talvea
ja routaisempia kelejä.
Kuluva talvi ei ollut maan jäätymisen puolesta Itä-Suomessa juurikaan edellistä parempi, joten päätettiin vaihtaa hakkuukoneen mallia.
Kesala Oyj:lta saatiin hakkuualueelle tela-alustainen Cace – kaivukoneesta varusteltu esittelymoto, jolla
hakkuutyö sujui ongelmitta, mutta
puiden lähikuljetus vaati pakkaskelin jatkumista. Leveätelaisella koneella tallatut ajourat jäätyivät, eikä
raiteita turvepohjaiselle suolle juurikaan tullut.
Puiden ajo tapahtui nelivetoisen
maataloustraktorin ja vetävän metsäkärryn yhdistelmällä. Pahimpiin
paikkoihin jouduttiin ajamaan raiteita vielä tyhjällä yhdistelmällä ja
odottelemaan uran jäätymistä muutamia vuorokausia.
Kaiken kaikkiaan 8 -9 hehtaarin
ja 350 kiintokuution savotta onnistui
odotusten mukaisesti.

•••••

Sukutuotteet
Tuotteitamme on tarjottu jo useammassakin lehdessämme. Tähän
emme kuvia laita, mutta kuvat löytyvät kahdesta edellisestä Nuotasta,
sukuseuran kotisivuilta ja tarvittaessa tiedottajalta sähköisesti.
Hinnat ovat ennallaan. Paita 22 €,
pöytästandaari 30 € ja adressi 6 €
(hinta sisältää kuoren)
.
Isännänviiri on ollut toivelistalla
jo kauan, mutta tilausten vähyydestä johtuen emme ole voineet viiriä
tilata valmistajalta. Tämän hetken
hinta 60 € edellyttäisi 30 kappaleen
tilausta. kahdenkymmenen kappaleen erä maksaa 70 € / viiri ja jos
tilaus jää kymmeneen kappaleeseen
on hinta 110 €. Viiri on väreiltään
ja kuvioltaan samanlainen kuin pöytästandaarimme, sen koko 40 x 450
cm sopii 8 – 10 metrin tankoon.
Voisimme hankkia viirit 2010 sukujuhlaan mennessä, mikäli tilauksia tulee riittävästi.
Oivallinen lahjavinkki kuten pöytästandaarikin.

Suvun vanhin,
Olli Tynkkynen
on poissa.
Aseteknikko Olli Tynkkynen ehti
elää 102 vuotta 4 kuukautta ja 17
päivää. Hän palveli puolustusvoimia 32 vuotta. Sodan jälkeen 1945
asemestarina Lievestuoreella ja käytyään aseteknikkokoulun 1949 aseteknikkona Ähtärissä vuoteen 1958
saakka. Eläkepäiviään hän vietti viljelemällä maata ja hoitamalla metsää
kotitilastaan erotetulla 34 hehtaarin
tilalla.
Ollista ja muista Tynkkysen suvun teräsvaareista oli Aulis Tynkkysen kirjoittama juttu vuoden 2002
Nuotassa.
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SUKUTOUKKA
Tervetuloa sukuun

Menin naimisiin kaksi vuotta sitten helmikuussa. Mieheni toivotettiin tervetulleeksi sukuuni. Samoin
minut toivotettiin tervetulleeksi
mieheni sukuun. Rikkaus on, että
sukurakkaana ihmisenä sain hääpäivänäni virallisesti lisää sukulaisia.
Vuosikymmeniä sitten sukujen yhdistyminen oli jollakin
tavalla yksipuolisempaa. Perinteisessä talonpoikaisyhteiskunnassa ajateltiin, että naimisiin
mennessä ennen kaikkea nainen
liittyy miehensä sukuun.
Konkreettisesti tämä ilmeni jo siinä, että nainen yleensä
muutti miehensä kotiin, taloon,
jossa usein asuivat myös mie-

hen vanhemmat ja mahdollisesti
muutakin sukua. Nainen myös
otti miehensä sukunimen.
Keskiajalla avioliiton merkiksi saatettiin vaihtaa rahaa
ja omaisuutta, nainen ”myytiin” miehen sukuun.
Nykyisin perustetaan usein yhteinen uusi koti ja asutaan ehkä
kaukana molempien suvuista.
Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa asia ei ole enää sukunimenkään puolesta yksioikoinen.
Naimisiin mennessäni sukunimeeni tuli jatkoa. Sukunimiasia tuntui olevan identiteetti-,
suku- ja perinnekysymys.
Perinneasioissa konservatiivina halusin ottaa mieheni nimen.
Sukuihmisenä en kuitenkaan
osannut luopua alkuperäisestä.
Avioliiton myötä tulevan elämän
tavoin mieheni nimi sopi jatkoksi
aiemmalle. Sitä paitsi TynkkynenHieta kuulostaakin ihan hyvältä J.
Nykyisin puhutaan paljon

irrallisuuden lisääntymisestä ja
sukuyhteyksien katkeamisesta. Toisaalta sukulaisyhteydet
ovat myös tänä päivänä pysyviä,
omanlaisiansa ihmissuhteita.
Kun muutetaan työn perässä uudelle paikkakunnalle, ystävyyssuhteet saattavat joutua
koetukselle. Usein sukulaisiin
voi turvata paremmin kuin ystäviin. Sanotaan, että sukulaisuus
velvoittaa, hyvässä ja pahassa.
Tervetulleeksi toivottaminen
sukuun tuntui mukavalta. Minut
ja mieheni on otettu myös käytännössä hyvin toistemme sukuihin.
Käymme molempien sukulaisten
luona, ja sukulaiset ovat tervetulleita meille. Opimme toistemme sukujen tapoja ja yhdistelemme niitä
lisäämällä samalla jotakin omaa.
Sukuun, ja vielä enemmän kahteen, kuuluminen
on ennen kaikkea oikeus.
TiinaTynkkynen-Hieta

VUODEN 2008 KULTASEPPÄ LÖYTYI TYNKKYSISTÄ
Jop on joku Tynkkynenki
ylen taitava takoja,
joka loihtii korut kauniit,
kivet kallihit kaluiksi,
kääntelevi hopeaiset,
kullat käädyiksi punovi.
Tuop on Rauno kultaseppä,
seppä seppien tekemä,
osin itse oppimansa,
tajunsa taltehen takoja.

A

telier Tillanderilla työskentelevä
Rauno Tynkkynen on Suomen
kultaseppien Liiton vuoden kultasepäksi 2008 valitsema käsityöläisammattilainen.
Rauno on työskennellyt helsinki-
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läisessä jalokivien ja helmien asiantuntijaliikkeessä aina kultasepäksi
valmistumisestaan, vuodesta 1994
saakka. Hän toimii yhtiön pääsuunnittelija Tiina Tillanderin oikeana kätenä,
tuoden teknistä tietämystään sekä yksityiskohtien suunnittelua yhtiön tuotantoon.
Vuoden kultaseppä työstää mielellään jalokiviä. Siinä missä sileän, takomalla tehdyn kihlasormuksen työstämiseen ammattilaiselta kuluu vain
parisen tuntia, voi vaatelias korutyö
viedä useita viikkojakin.
Tillanderin väki pitää Raunoa rauhallisen ja pohdiskelevan luonteensa
vuoksi ainutlaatuisena osaajana työ-

yhteisössä. Käsikaivertajana Rauno
on itseoppinut. Haasteita hän ei kaihda
vaan ne vaativat oppimaan uutta. Koskaan tässä työssä ei tule valmiiksi hän
toteaa.
Vain tekemällä oppii sisäistämään
uusia asioita. Teoriaopinnot eivät pelkästään riitä tässä ammatissa sillä käsityön merkitys ja taito ovat joka päivä
läsnä.
Ammattikunnaltaan saamaa saamaa tunnustusta Rauno arvostaa suuresti. Hän on myös omalla osaamisellaan kartuttamassa suomalaisten
kultaseppien ammattitaitoa. Hän on
ollut useana vuotena kisällitutkintojen
arviointiryhmän jäsenenä ja aloittanut

mestarikurssin ohjaajana entisen opettajansa Esko Timosen kanssa.
Kultaseppäkään ei ole seppä syntyessään. Kultaseppäkoulusta valmistuvat tarvitsevat paljon harjoitusta ja
työkokemusta kehittyäkseen ammatissaan Erikoisammattitutkintoon tähtäävä koulutuksessa oppipojan ja kisällin
roolit ovat tärkeitä portaita mestarin
ammattiin.

Rauno Tynkkynen
työstää mielellään jalokiviä.

kutila ei tarjonnut toimeentuloa suurelle lapsijoukolle.
Raunon isoisä oli 1914 syntynyt
Julius Tynkkynen, jolla oli myöskin
kuusi sisarusta. Julius tunnettiin Rajavaarassa aktiivisena urheilumiehenä.
Hän osallistui yleisurheilijana pitemmille juoksumatkoille. Rajavaara oli
1930-luvulla todellinen urheilukylä.
Tanssilavan vieressä oli urheilukenttä,
jossa pidettiin kylien välisiä kilpailuja.
Monet Vaaran kylän Tynkkysetkin olivat mukana seuraotteluissa. Erikoista
oli, että Rajavaarassa järjestettiin myös
pyöräily- ja uintikisoja.

Sukujuuret Savo–Karjalan
maisemissa.
Rauno on juuriltaan Punkaharjun
Vaaran Tynkkysiä. Yhteisten esivanhempiemme Heikin ja puolisonsa
Maria Tilikaisen pojista erottuivat
1700-luvun alussa Mikon, Pekan ja
Paavon sukuhaarat.
Raunon isän, Heikin s.1945 kotipaikka oli Kesälahden Rajavaarassa,
jossa pikkutila tunnettiin Kiiaskivi ni-

misenä. Heikillä oli kuusi sisarusta ja
hän lähti jo nuorena maailmalle. Pik-

Rajavaaran Tynkkyset kuuluivat
edellä mainittuun Pekan sukuhaaraan.

TYNKKYSTEN ”PUTKIHEIKKI”
ETELÄ-SAVON YRITTÄJIEN KIPPARINA
Punkaharjun Vesi ja Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Heikki Tynkkynen valittiin Etelä-Savon Yrittäjien
puheenjohtajaksi Jarkko Wuorisen jälkeen. Valinta oli varsin selvä, sillä vastaehdokas, hirvensalmelainen
Markku Kivisaari hävisi äänin 47 -8.

R

oolinsa puheenjohtajana Heikki
totesi poikkeavan edeltäjänsä valtakunnallisista linjauksista. Hän aikoo
puheenjohtajana keskittyä yrittäjäjärjestön sisäisen toiminnan kehittämiseen. Kun meillä on nyt oma mies valtakunnan yrittäjien peräsimessä, voimme keskittyä Etelä-Savossa aiempaa
enemmän maakunnan sisäiseen kehittämiseen sanoo tuore puheenjohtaja.
Etelä-Savon Yrittäjiin kuuluu 20
paikallisyhdistystä, jossa on yhteensä
noin 2000 jäsentä.
Heikki luotsaa myös Punkaharjun
yrittäjäjärjetöä ainakin tämän vuoden
loppuun.
Yrittäjänä Heikki on toiminut vuodesta 1985 lähtien ja Punkaharjun
yrittäjien puheenjohtajana 12 vuotta.
Se on pitkä rupeama ottaen huomioon, ettei hän ole uraantunut konttorihommiin, vaan taivuttaa ja liittää
putkia edelleenkin. Parhaillaan on
tekeillä kunnallistekniikka L-Housen
loma-asuntoalueelle Punkaharjun Tuunaansaareen.

Heikin teesit
Työ ei ole loppunut, eikä tekemisen

Heikki Tynkkynen on toiminut yrittäjänä
Punkaharjulla 24 vuotta.

tarve.
Syksyn finanssikriiseistä alkunsa
saanut talouden alamäki on ollut niin

hurja, että monien yritysten tilauskannat ovat romahtaneet.
Etelä-Savon yrityksillä ei Heikin
mukaan ole aivan välitöntä hätää. Mihinkään erityiseen lamantorjuntakampanjaan ei ole maakunnan yrittäjien
joukossa ryhdytty. Maakunnassa ollaan odottavalla kannalla ja seurataan
kuinka alas talous on ajautumassa.
Selkä seinää vasten ei kuitenkaan olla.
Palvelusektori ainakin pärjää niin kauan kun ihmiset kuluttavat.
Heikki peräänkuuluttaa malttia taantuman pelkoon myös rahoituslaitoksilta. Pitkäjänteisyyttä tarvitaan nyt
kaikilta osapuolilta.
Toivottavasti ei sorruta samaan kuin
viime lamassa ja ryhdytä liian nopeasti ajamaan alas muuten tervettä liiketoimintaa. Palkkakustannukset ovat
kuitenkin niin suuri menoerä yrityksessä kuin yrityksessäkin, ettei lomautuksia ja irtisanomisiakaan voi välttää.
Heikki muistuttaa, että tekemätöntä
työtä riittää Suomessa ja maailmalla
On eri asia riittääkö uskallusta teettää.
Uudiskohteet ovat tällä hetkellä
vähissä, mutta remontin tarpeessa olevia kiinteistöjä on paljon.
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Jäälinnan satuhäät

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

Kuva: Soila Puurtinen.

Varapuheenjohtaja
Jouko Tynkkynen
Nuottiniementie 31
58520 HIUKKAJOKI
0400 758 775

Kuvassa vihitään Hanna-Reetta Reponen ja Miika Tynkkynen. Parin vihki pastori Juha
Kaukiainen.

M

iika Tynkkynen ja Hanna-Reetta os. Reponen vihittiin avioliittoon Olavinlinnassa jääalttarilla
28.2.2008. Hanna-Reetta ja Miika olivat aikoneet mennä naimisiin kesällä,
mutta mahdollisuus avioitua jäisellä
alttarilla lopetti hetkessä unelmoinnin
kesähäistä.
Jäähäiden pariksi pääseminen oli
Hanna-Reetan ja Miikan mielestä ainutlaatuinen tilaisuus, johon piti tarttua.
Parin hakemuksessa Miika kuvailee
Tutustumisvaihetta:
”Jää kuvaa valitettavan hyvin Hanna-Reetan sydämen maaperää ihastumiseni alkuaikoina. Myöhemmin, kun
sain sinnikkään lämmittelyn tuloksena
prinsessan sydämen sulamaan ja roihahtamaan liekkeihin, rakkautemme
on sitten ollutkin kaikkea muuta kuin
jäistä. Se on ollut unelmaa, jolle jäähäät olisi luonteva jatkumo j a välihuipennus vailla vertaa.
Hakemus sulatti valitsijat, ja pari
vihittiin kolmesta parista ensimäisenä

klo 13 Olavinlinnan sisäpihalla. Vihkimisen toimitti nuoren avioparin läheinen ystävä, Nastolan helluntaiseurakunnan nuorisopastori Juha Kaukiainen, joka on kotoisin Savonlinnasta.
Miika oli pukeutunut sakettiin ja
Hanna-Reetalla oli yllään valkea pitkä
puku, hartioilla turkisreunainen bolero.
Hääpari saapui jääalttarille ja poistui sieltä Teemu Takasen saksofininsoiton säestämänä.
Varsinaista hääjuhlaa viettämään
nuoripari siirtyi omaisten ja ystävien muodostamaa kunniakujaa Tallisaaressa odottavaan autoon ja edelleen Rantasalmen Ruusuhoviin.
Talvinen hääloma vietetään Lapissa
laskettelun merkeissä.
Miika on kotoisin Enonkoskelta ja
toimii opettajana Nojanmaan koulussa
Savonlinnassa. Puoliso Hanna-Reetta
on kotoisin Lahdesta ja opiskelee Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa
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